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een veel 
te vol kongres
ir, twéé opzichten was het kongres van 

. ^  februari In de Junushof te Wagenin- 
i  A te vol.

cr waren erg veel deelnemers. Was bij 
de vorige gelegenheid — toen de kan
didatenlijsten voor de Kamer moesten 
worden vastgesteld — de zaal (650 
plaatsen) slechts voor ongeveer twee
derde gevuld, nü was elke stoel bezet, 
elke staanplaats achterin eveneens, en 
zaten er nog meer dan honderd be
langstellenden in de gangpaden en 
opzij, tot óp het toneel toe, aan weers
zijden van de bestuurstafel. Inmiddels 
waren er dan ook steeds nog vrij wat 
mensen In de foyer {waar geluidsboxen 
hingen).

In de kinderkresj — waarin op vorige 
kongressen twee dames het kroost best 
aan konden — roerden zich zestig kin
deren, kinderen van PPR-leden. geen 
toonbeelden van serene rust. ..
Het was wel een gezellige volte, daar 
niet van. Vooral in de middagpauze 
waarin hele gezinnen zaten te lunchen 
op de brede trappen van hal naar foyer

( Het PPR-kongres

verzoekt de fraktie ook in het 
vervolg van de formatleperiode 
een beleid te voeren vanuit de 
volgende maatstaven:
a. de totstandkoming van een 

progressief kabinet.
b. het uitsluiten van compromis

sen tijdens de formatleperiode 
zodat de politieke confrontatie 
tussen de progressieve frak- 
tles en de rest van het parle
ment straks In alle zuiverheid 
kan plaatsvinden.

c de aanvulling van het deelka- 
binet Oen Uyl uitsluitend met 
personen die bereid zijn mee 
te werken aan de uitvoering 
van het progressief regeerak
koord.

Maar het was té vol. De direktie van de 
Junushof begreep dan ook best dat dit 
wel het laatste kongres in haar gebouw 
geweest zou zijn. Wij moeten naar iets 
groters omzien (de Junushof beleefd 
aanbevelend bij de KVP . ..).

AL GAUW IN TIJDNOOD

Ernstiger was dat ook het programma 
te vol bleek.
De verantwoording van het bestuurs
beleid door Dolf Coppes leverde nog 
geen problemen op. Met de diskussies 
over het beleidsvoorstel dat het aftre

dende bestuur aanbood (het werd ten
slotte globaliter aangenomen) raakte 
het tijdschema al in de war. En dat 
werd afleen maar erger, toen Bas de 
Gaay Fortman over het fraktiebeleid 
gesproken had en Joop den Uyl — als 
gast.— gepleit had voor rood met 
een wit randje (nou ja. wit .?). Toen 
moest een flink brok diskussies ver

plaatst worden naar de middagzitting, 
na het feestelijke naltuurtje van Gerard 
Cox En daar kon aileen tijd gewonnen 
worden, doordat de behandeling van de 
begroting 1973 en van een overgangs- 
reglement voor de kerngroep iets snel
ler ging dan begroot. Niettemin moest 
helaas du inleiding Naar een nieuwe 
welzijnspolitiek van prof. Cr. H. Hoef
nagels uit Nijmegen worden afgelast 
(c.q. worden overgeheveld naar een 
alsnog te organiseren studiedag over 
dit onderwerp). En zelfs deze rigoureuze 
ingreep kon met verhinderen dat de 
rest van het programma maar op het 
nippertje kon worden afgewerkt Wou
ter van Dam hieid zijn toespraak als 
nieuwgekozen partijvoorzitte. nog nét 
binnen de tijd die we in de zaai moch
ten doobrengen.

VEEL MOTIES: EEN MOTIE

Na de redevoeringen van Bas en Joop 
bleek het kongres allerminst willig. Er 
werden — Amsterdam en Delft voorop 
— diverse anti-konfessionele moties in
gediend Ook moties die in de richting 
van oe door Bas ontwikkelde konceptie 
gingen; indieners daarvan ervoeren 
weerwerk. Diskussie over dit alles zou 
uren en uren gekost hebben. Friesland 
(zie elders in dit blad) trachtte daf te 
voorkomen. Bas van Ierse!, die — even
als Dilia van der Heem dat.vóór hem 
gedaan had — vaardig voorzat maar 
tegen een té sterke stroom moest op- 
roeien om volgens plan te kunnen arri
veren Degon ze allemaal voor te lezen

deze  maand 
onder andere:

— Alle» over het kongre»
— Alle» over het nieuwe bestuur.
— Wouter ven Dam - nieuwe voorzitter.
— Nieuws van de aktie-centra.
— Aktle-auggeatle»



dit num m er
He! eerste in üe nieuwe vorm en in 
ae nieuwe omvang.
Als we dit stukje schrijven moei alle 
kopij nog gezet worden. Hoe 't blad 
eruit zat gaan zien. weten we dus ook 
nog niet. Ongetwijfeld zullen we niet 
tevreden zijn. misschien zeits heel 
ontevreden Hopelijk gunt u ons wat 
ti.ic om in te spelen . . .
Voortaan gaat dit blad tienmaal per 
laar uitkomen, op ae laatste werkdag 
van elke maand t behalve juli en 
augustus).
Dit keer is 'i vooral t kongres dat 
nog even doorklinkt. De voorstellen 
die daar gedaan zijn. het bestuur dat 
daar gekozen is. maar vooral de 
aiskussies die daar gevoerd zijn over 
het in te nemen politieke standpunt 
len aanzien van de kabinetsformatie. 
Gewone brieven en expresse-bestel- 
i ingen en speciale koeriers, brachten 
ons allerlei reaklies die ..beslist nog 
mee moesten".
We laten het allemaal maar op u 
afkomen. Er zijn dingen gebeurd die 
nogal wat mensen hoog zaten, toen! 
Dan ga je zoeken naar korrektiemoge- 
ii jkheoen. Aanwijzingen daartoe zijn 
trouwens al gegeven.
Anderzijds is er geen enkele reden 
om geheimzinnig te gaan doen over 
groeistuipjes. Je houdt ze toch niet 
tegen.
Je houdt ze gelukkig ook niet . ..
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om de konuresgangprs !» doen welen 
vaarovei /.e gingen stemmen. Hei werd 
■ eder al spoedig duidelijk dat dit een 
ondoenlijke zaak werd. Erik Jurgens 
(zie alwéér elders in deze krant: als 
een kongres overloopt, moet et ergens 
een iekbakje staan ) trachtte een 
chaos te voorkomen Daarin slaagde hij 
maar toen. zaten we wél met een uiter
mate vreemde figuur het klemmende 
advies aat men vanuit de partij aan ae 
Iraktie bad willen geven, mocht thans 
door de fraktie zelf worden geformu
leerd1 Die kans is met Beide handen 
aangegrepen De door Bas geformu
leerde motie (zie kadertje) iaat beslist 
— met name onder punt c — een veei 
groter ruimte dan de teneur van de 
diskussies, de duidelijke weerstand van 
het kongres tegen de ais de meest 
wenselijke voorgestelde oplossingen, 
had doen verwachten. Het aigemeen 
gevoelen weerspiegelt zich allerminst in 
deze motie. Ik waag het zelfs te betwij
felen of de 324 - 242-verhouding het bij 
een iets uitvoeriger diskussie zou heb
ben uitgehouden.
Een voorbeeld: tekenend was dat aan 
het slot een reeds eerder gestelde vraag 
van Amsterdam over eventuele mece- 
werking van PSP en CPN werd be
antwoord met verwijzing naar punl o.

Een zéér voor de hand liggende verwij
zing, inderdaad' Maar hoeveel kongres- 
gangers zagen onmiddellijk de voet
angels en klemmen?
We tellen nogal wat leden die zich uit 
idealisme bij de PPR hebben aange
sloten. nog nooit eerder bij een an
dere partij waren, en m het politieke 
spel nog weinig ervaren zijn Realiseer
den dm z:cn allemaal meteen dat de 
■ mpi-men- suggestie, ais ging net hier 
urn ruimte voor bv. PSP zowel als KVP, 
me; opging, dat hier alleen een óf-óf 
*cn gelden en dat de motie aan de 
irakue oe vrije keuze liet om geestver
wanten te 'aten vallen, louter en alleen 
omdat de acnterban van anderen — die 
:ot nog toe allerminst als geestverwan
ten ootr toen — kwantitatief wel eens 
interessanter kon uitpakken?
Naar mijn gevoelen zou het uiterst on
verstandig zijn om het Krediet dat deze 
motie louter formeel gezien verleent, 
geheel op te nemen. Hei toegekende 
bedrag is heel wat hoger dan het ge
weest zou zijn wanneer het kongres 
tijd gehad zou heoben voor enig 
rustig rekenwerk.
Die tijd was er niet. Het kongres was 
'.mei :e vol

.OU HOEFNAGEL^

manipulatie?
Wat doet een vergadering van bijkans 
zeshonderd mensen — bijeengekomen 
om tot besluitvorming te geraken ■— 
wanneer deze gekonfronteerd wordt 
met het feit dat er bij een agendapunt 
geen onderling vergelijkbare ontwerp
besluiten klaarliggen die zijn voorbe
reid. hetzij door een bestuur, hetzij 
door sekties van die vergadering? Zo’n 
vergadering weet geen raad, en allerlei 
goedwillende mensen maken dan ter 
plaatse koncept-voorstellen. En wan
neer de kongresleiding vervolgens pen 
dozijn van die voorstellen — van zeer 
uiteenlopende aard —  op tafel krijgt? 
Als over al die .ontwerpen, die alleen 
mondeling ter kennis worden gebracht, 
spontaan een open diskussie plaats 
vindt ontstaat er chaos en frustratie. 
Daaruit zal misschien- besluitvorming 
voortkomen, maar dan een willekeurige.

Om die reden heb ik op het PPR-kon- 
gres in Wageningen op zaterdag 10 fe
bruari gevraagd het goed te vinden — 
het ging om de kabinetsformatie en de 
progressieve bijdrage daaraan — dat er 
alsnog een voorstel ter tafel zou ko
men, dat dan als basis van de diskus
sie kon dienen (ter wijziging, afstem
ming of aanvaarding).

De Volkskrant van 12 februari vond dat 
het PPR-kongres door aanneming van 
dit voorstel door mij ,,op haast klassie
ke wijze gemanipuleerd" is. Het is met 
dat woordje ..manipulatie" merkwaardig 
gesteld. Het blijkt een toverwoord, 
waarmee vooral de pogingen van be

sturen om ook echt te besturen worden 
bestreden (terwijl natuurlijk eenieder 
kan manipuleren ook kongresdeeine- 
mers. aktie- en pressiegroepen ter ver
gadering, enz. - en niet altijd ten on
gunste). ..Manipulus" was voor de Ro
meinen gewoon een handvol gewone 
soldaten (een kompagnie zou men te
genwoordig zeggen). Vóór de strijd 
sprak de aanvoerder zijn manipel toe 
over taktiek en dapperheid. Vandaar-de 
angstige bijklank.

Naar mijn opvatting bestaat de demo- 
kratiese besluitvorming bij gratie van 
het aanbieden aan besluitnemende.vejr-' 
gaderingen van (goed voorbereide o r i 
werp-besluiten met alternatieven. Tenzif» 
dan dat die vergaderingen sektie-gewijs 
de gelegenheid krijgen alternatieve 
voorstellen 'te ontwerpen. Dit dan op 
grondslag van het voorliggende ont- 
werp-besluit. Alleen dan is immers on
derlinge vergelijking en weging moge
lijk. Het ais moerasgas uit een vergade
ring laten opborrelen van ideeën is ver
helderend als het a!jeen gaat om een 
gedachtenwisseling — maar is vernieti
gend als het gaat om demokratiese be
sluitvorming. De vergaderaars zien im
mers door de bomen het bos niet meer, 
en nemen dan beslissingen — omdat 
er nu eenmaal besloten moet worden 
— uit arren moede, zonder goed inzicht 
te kunnen krijgen in de werkelijke alter
natieven.

Nogmaals, echte demokratiese besluit
vorming vergt



— gelijkheid in de bevoegdheid om al
ternatieven aan te dragen;

— gelijkheid in geïnformeerd kunnen 
zijn over die verschillende alterna
tieven;

— daarom: goede voorbereiding van 
een vergadering (tijdig de agenda 
met bijbehorende stukken om de 
zaak nog eens vóór te kunnen be
spreken). goede mogelijkheid om 
ter vergadering alternatieven te we
gen;

daarna pas:

— beslissing met meerderheid van 
stemmen, met het zoveel mogelijk 
ontzien van minderheden.

Helaas ontbreken vaak op vele school-, 
universiteits-, partij- en aktiegroepver- 
gaderingen een ot meer van die basis
eisen. Wanneer dan iemand uit zo'n 
vergadering dat in de gaten krijgt, en 
probeert de schade zoveel mogelijk te 
herstellen, dan mag dat voor mijn part 
..manipulatie” , heten. Het is dan zelfs

een kompliment, want dan is manipula
tie een onderdeel van demokratiese be
sluitvorming. Maar voor mij is manipu
latie het bewust proberen een van die 
bovengenoemde basis-eisen te schen
den, bijvoorbeeld door alternatieven op 
slinkse wijze uit te schakelen; of door 
een kongres in verwarring te brengen 
door een verdeel en heers-spelletje 
(zoveel voorstellen dat niemand het 
meer ziet. en daardoor het voorstel van 
de ,,leiding" er door te krijgen); of door 
het niet geven van wezenlijke informa
tie. of door het hanteren van demago- 
giese of intimiderende argumenten.

In onze terechte angst om va?t te raken 
in de verstarde besluitvormingsmetho- 
den van weleer slaan we wel eens haar 
de andere kant door — tot schade van 
de invloed van de individuele betrokke
nen en dus van de demokratie. Immers, 
eenvoudige procedure-regels werken 
ten gunste van de enkeling voor en tij
dens de vergadering: hij kent dan zijn 
rechten, weet wanneer en hoe hij zijn 
voorstel moet inbrengen, wanneer hij

med .'standers moet mobiliseren, enz. In 
handen van sommigen — dat zijn zowel 
bestuurders als groepen op vergade
ringen — kunnen die procedure-regels 
ook misbruikt worden om de mensen 
monddood te maken. Dat is waarschijn
lijk wat men nu wil voorkomen. Maar 
dan moet men niet de bestuurders als 
zodanig wantrouwen, zij hebben een 
wezenlijke funktie in de besluitvorming 
en moeten het straks ook kunnen uit
voeren. Belangrijker dan blind wantrou
wen is: waakzaam zijn om op te komen 
voor eigen rechten. En ook: betrouwba
re mensen in bestuursfunkties plaatsen, 
hen goed kontroleren en hen regelma
tig aflossen.

Het was mij een behoefte om dit aan 
de orde te stellen naar aanleiding van 
hetgeen gp het overigens fijne en mas
sale PPR-kongres gebeurd is.

Amsterdam ErikJurgens

(/com m entaar 
op besluitvorming  
kongres wageningen 10.2.73
We moeten elkaar er misschien niet te 
hard om vallen als de besluitvorming 
erg ongelukkig verliep op het laatste 
kongres; we zitten immers in de over- 
gangskrampen van een kleine naar een 
grotere partij; de bedoelingen van ieder
een waren waarschijnlijk wel goed, de 
situatie gaf er mogelijk aanleiding toe. 
maar toch;
de wijze van besluitvorming zoals die 
op het laatste kongres plaatsvond mag 
zich niet meer herhalen. •

•  Door een overgang van een oud 
naar een nieuw bestuur werd de in
vloed van de Kamerfraktie op de be
sluitvorming onevenredig groot. En

\  het bewaken van demokratiese be- 
, sluïtvormingsprocedures acht ik een 

taak van het bestuur.
•  Zeven moties zijn teveel om met zo

veel mensen in zo’n korte tijd tot 
een evenwichtige stellingname en 
keuze te komen (alleen al een or- 
de-debat over de v/aag welke motie 
het verst strekt kan een uur duren): 
twee, drie op zijn hoogst vier alter
natieven zijn nog hanteerbaar, maar 
om nu, zoals op het kongres ge
beurde (formeel stemde het kongres 
er wel mee in, maar wellicht in de 
moed der wanhoop) alle zeven, op 
zich tegenover elkaar staande mo
ties, samen te vatten in één (en nog

■ wel door diegene, voor wie alle an
dere moties als opdracht waren be
doeld) is natuurlijk te gek; het mag 
dan ook een wonder heten dat zij 
werd aanvaard (want in zo'n situatie

Wouter van Dam

kunnen allerlei bijkomende gevoe
lens hun overheersende niet zakelij
ke rol gaan spelen). De fraktie 
kreeg ruimte en vertrouwen (naar 
mijn smaak terecht), maar de weg 
erheen was zo ongelukkig, dat het 
ook anders had kunnen uitpakken.

Voor een goede besluitvorming op kon- 
gressen zijn naar mijn inzicht twee za
ken essentieel t.w. a. een demokratiese 
mentaliteit en b. samen afgesproken re
gels, waarlangs de besluitvorming 
loopt. Het eerste is nog volop aanwezig 
binnen de PPR; het laatste, de regels, 
moeten er komen (reglementenkongres 
2 juni a.s.). Aan reglementen hebben 
we als bewegingsmensen de pest; 
maar zonder kunnen we toch niet. 
Voorlopig kregen Bas en de (politieke) 
zijnen veel ruimte; een ruimte waar me
nigeen wellicht iets meer begrenzing 
aan had willen geven; het is aan de 
fraktie deze ruimte met beheersing en 
indachtig de gevoelens binnen de partij 
te gebruiken.

Wouter van Dam



enige fragm enten  
uit de rede van 
bas de gaay fortm an

Helaas zijn we op de weg naar nieuwe 
partijverhoudingen nog met zover 
voortgeschreden, da; nu al een duide
lijke kabinetsformatie mogeiijk is. De 
fraktie heeft een vcorKeur doen blijken 
voor een zuiver progressief minder
heidskabinet. De zwakte van een der
gelijk kabinet zit hem in hei feit dat het 
geen 76 zetels heeft en daarom steun 
moet werven onder de leden van de 
kamermeerderheid. Het mag daarom 
niet snel de portefeuiiiekwesüe stellen. 
Vaar een oergeMik kabinet ontleent zijn 
kracht aan het 'en dat ae meerderheid 
geen alternatie: neef!, ancers was da! 
andere kabir.e; wei gevormd. In deze 
verhouding van scanning moet keer op 
keer het parlementaire gevecht gele
verd worden tussen de vertegenwoordi
gers van frakties dis een binding heb- 
oen met het minderheidskabinet en ver
tegenwoordigers van de meerderheid 
die trachten net kabinetsbeleid m hun 
richting te sturen De politieke strijd zal 
vanzelfsprekend vele malen uitmonden 
in kompromissen.
Daartegen hebben wij geen bezwaar, 
politiek is nu eenmaal de kunst van het 
overtuigen, en daarin moet men kunnen 
geven en nemen. Maar waar wij wel be
zwaar tegen hebben is het siuiten van 
kompromissen tussen de progressieve 
minderheid en een deel van de Kamer
meerderheid (de konfessioneien) nog 
voordat de parlementaire konfrontaue 
begonnen is. Onze kiezers verwachten 
van ons dat wij het program waarmee 
wij de verkiezingen zijn ingegaan in hef 
parlement trachten waar te maken. Zij 
zullen het ons niet kwalijk nemen als 
op verschillende punten blijkt, dat dit 
niet lukken kan omdat er voor ons 
standpunt geen meerderheid is. Maar 
zij zullen het niet begrijpen wanneer 
wij die kompromissen nu al in de fase 
van de kabinetsformatie zouden sluiten. 
Onze kiezers zijn mensen die genoeg

hebben van het sluiten van prog'am- = r 
Hoorden na de verkiezingen tussen oar- 
tijen die elkaar vóór de verKiezm.gen 
heftig bestreden hebben.
Ons standpunt betekent met da: w; 
een afkeer zouden hebben van de kcn- 
fessionelen. Wij erkennen dat in de 
konfessionele partijen verscheidene 
mensen zitten die over de praktiese 
politiek net zo denken als wij. Sommi
gen van hen ziin wellicht bereid mee te 
werken aan de uitvoering van het re
geerakkoord. Maar wij kunnen moeilijk 
aanvaarden dal een band wordt nage
streefd iussen een progressie! minder
heidskabinet en de konfessionele frak
ties als zodanig. Tussen ons en de kon
fessionele frakties liggen drie belangrij
ke kloven.
De eerste betreft hun medewerking aan 
de invoering van nel profijtbeginsel: 
dat betekent immers een keuze voor Je 
prestatiemaatschappij.
De tweede betreft de voorkeur voor aa- 
fensie-uitgaven in verhouding tot de be- 
stedingen voor onderwijs en weizuns- 
werk.
De derde kioof ligt op het terrein van 
ae vredespolitiek, waarbij ik me! name 
denk aan hun kritiekloze aanvaarding 
van de kernwapenstrategie van de 
NAVO en hun gebrek aan aktief verzet 
tegen kolonialisme en racisme.
Wij willen beslist niet uitsluiten dat er 
in de komende parlementaire periode 
nieuwe verhoudingen ontstaan tussen 
ons en de konfessionele frakties of le
den daarvan. Maar wij zouden er be
zwaar tegen hebben ais getracht werd 
de bestaande kloven reeds in deze for- 
matieperiode te ovebruggen.
Naarmate de binding van een kabinet 
met de konfessionele frakties ais zoda
nig groter wordt, wordt zijn binding met 
onze fraktie kleiner. De fraktie iaat zich 
in de kabinetsformatie leiden door het 
streven de programmatiese konfrontatie 
tussen progressieven en konfessionelen 
straks in het parlement zo zuiver moge
lijk te doen zijn.
Ons streven naar een zuivere program
matiese konfrontatie betekent niet dat 
wij e,#h oplossing van de kabmetskrisis 
in de weg zouden willen staan. Nu de 
konfessionelfen hebben duidelijk ge
maakt geen kabinet met de VVD te wil
len vormen — en wij erkennen dit als 
een belangrijk politiek feit — zou het 
naar onze mening voor de hand liggen, 
indien zij zich niet verzetten tegen de 
vorming van een zuiver progressief 
minderheidskabinet. In het parlement 
kunnen zij dan immers in alle vrijheid 
trachten het beleid van dat kabinet in 
hun richting te sturen. Maar als zij vre
zen dat dat op een spoedige breuk zou 
uitlopen, dan zijn wij bereid ons onder 
bepaalde voorwaarden niet te verzetten 
tegen de totstandkoming van een eks- 
tra-parlementair kabinet. Dat laatste

::cu voor ons aan een snome' moeten 
mm waarvoor wij uitsiuitenc eer. pas
sieve verantwoordelijkheid heDben — 
wi' gedogen zijn totstandkoming er 
steunen het op momenten dat Wiegel 
hei ten va! wil brengen — en aan welks 
ceieid wij in geen enkel opzicht gebon
den zijn. Du oetekent dan dat wij onze 
v ijhe id  zouden behouden het in net 
parlement in onze programmatiese 
richting te trachten te sturen. Maar het 
is bekend dat de fraktie van de Partij 
van de Arbeid dit niet mogelijk acht. Zij 
is van mening dat zij met eik kabinet 
waarin socialisten zitting hebben — 
oc* ai komen die niet ui: de eerste lijn 
,an de pcutlek — een paiiementaire 
binding heeft. Wij hsoben erkend dat 
door de ontkenning var. deze mcceivk- 
neio aoor ce PvcA-t'sktie deze me/ 
langer aktueei is. V

----------------- k
DOORBRAAKPARTIJ

In zijn inleiding — vóórdat de 
kabinetsformatie aan de o-de 
kwam — stelde Bas dat onder
zoekingen hebben uitgewezen:
Van de PPR-leden (ir, november 
1972 waren het er ongeveer 3B0U. 
nu zijn het er rond 3400) 
zijn 45°'o katholiek

25°/c protestant
30°''o anderen.

En omdat die percentages cor
responderen met die van het ge
hele Nederlandse volk. noemde 
hij de PPR de enige echte locr- 
braakpartij. V-

V - ............-  -  - ..............

Wij moeten erkennen dat de ro! van de 
DPR in de kabinetsformatie een geringe 
:s. Wij kunnen wei ons standpunt naai" 
voren brengen, maar wij moeten aan-’’ 
vaarden dat dit niet altijd door anderen 
wordt gevolgd. Het zou echter onjuist 
zijn als wij ons van le voren al neerleg
den Dij een politiek-strategiese neder
laag. Dat tussen verschillende frakties 
zich meningsverschillen kunnen voor
doen. begrijpt iedereen. Het is soms 
beter die in alle openheid uit te praten, 
dan ze binnenskamers door te laten 
sudderen. Wij kunnen ons dit met name 
veroorloven omdat de progressieve 
eenheid op zichzelf voor ons een gege
ven is.
De fraktie heeft erkend dat de identiteit 
van de PPR niet zozeer in kabinetsfor
maties gestalte krijgt — al streven wij 
wel naar een principiële rol —  en is 
daarom meteen met het politieke werk 
van start gegaan. De groei van twee 
naar zeven Tweede-Kamerleden bete
kent voor ons niet dat wij nu de Kamer- 
agenda punt voor punt moeten volgen



en alle informatie verwelken die de le
gering ons verschal! omtrent overeen
komsten en studies
De parlementaire politiek is voor ons 
geen doel op zichzeli, doch slechts het 
sluitstuk van een totaal-maatschappe- 
lijk engagement. Wij zien als onze taak 
het sturen van de maatschappelijke 
ontwikkeling aan de hand van enkele 
centrale thema's:
1 . beheersing van de ekonomiese, be

stuurlijke, technologiese en militaire 
macht door planning en dpmokrati- 
sering;

2 . milieubehoud;
3. aktieve vredespolitiek;
4. het recht van ieder individu op wel

zijn (onderwijs en vorming daaron
der begrepen).

In het parlementaire werk van de afge
lopen maanden hebben het streven 
naar vrede in Vietnam en openheid in 
ons bedrijfsleven vooropgestaan.Deze

week hield Pier van Gcrkum zijn intei- 
pellatie over het misbruik van de beslo
ten vennootschapsvorm, dat door grote 
ondernemingen waaronder AKZO ge
maakt is. Helaas manifesteerde zich bij 
deze gelegenheid nog met een nieuwe 
Kamermeerderheid.
Wij zijn blij dat de vergroting van de 
fraktie ons in staat stelde meer aan
dacht te geven aan de internationale 
organisaties. De radikalen wordt nogal 
eens verweten dat zij het Nederlandse 
lidmaatschap van verscheidene interna
tionale instellingen verwaarlozen. Zij 
zouden daarom in feite nationalisties 
zijn. Het tegendeel is waar. Wij kijken 
juist over de grenzen van organisaties 
als de NAVO en de Europese Gemeen
schap heen. Voor ons moet Nederland 
een gidsland zijn. Het moet in zijn be
leid een weg wijzen die ook voor de 
andere lidstaten van de Europese Ge
meenschap en de NAVO kan voeren

enige fragm enten  
< uit de rede 

van dolf coppes
— Iedereen zal inmiddels zijn eigen 

analyse van de verkiezingen hebben 
gemaakt. De eigen identiteit van de 
PPR ’plus de blijvende vaste wil tot 
samenwerking, deze kombinatie lijkt 
de meest waarschijnlijke oorzaak 
van het succes. Datzelfde succes 
dwingt tot consolidatie en uitbouw 
van de partij. Daartoe dient het toe
gezonden beleidsvoorstel.

•
Programmawerkzaamheden: PPR streeft 
naar steeds duidelijker visie op de sa
menleving, waarvan de belangrijkste 
kenmerken zijn een zo groot mogelijke 
betrokkenheid van iedereen bij alles en 
een zo groot mogelijk (daaruit voort
vloeiende) solidariteit. Deze visie gaat 
de oude benamingen liberalisme versus 
socialisme overstijgen. De meeste gelij
kenis met het PPR-denken op dit mo
ment te vinden in de eigen „socialis- 

'mes'' van tal van landen in de derde 
wereld, zoals Chili, Tanzania, Zambia. 
Kenya, en vele andere niet altijd pet 
land, wel vaak per beweging aanwezig. 
Ook de iiteratuur daarover komt lang
zamerhand steeds meer beschikbaar. 
Voor ons van bijzonder belang de ge
dachten van mensen éls Ivan lllich en 
Paolo Freire over de wijze van bewust
wording. Op geheel eigen wijze kan de 
PPR in tal van praktische variaties de 
onderliggende visie duidelijk maken.

•
Samenwerking met anderen: Zeer juiste 
formulering in beleidsnota: het streven 
naar samenwerking behoort tot de 
identiteit van de PPR. Tegenstanders

willen koste wat kost aantonen dat de 
verschillen en spanningen tussen ,.de 
drie" onoplosbare konflikten zijn, splijt
zwammen. Er is geen twijfel mogelijk 
over de blijvende wil tot samenwerking. 
De meningsverschillen en stijlverschil
len tussen de partijen zijn voor ons ,,in 
the game” : ,,wass sich liebt dass neckt 
sich". Er is geen splijtzwam meer aan 
te brengen in de groei naar* een nieuwe 
progressieve samenhangende visie op 
politiek en samenleving. De PPR wil 
daartoe bijdragen en verklaart daar
naast duidelijk dat het nu nog niet één 
partij kan zijn.

Indien de samenwerking, de koalitie, 
gehandhaafd blijft, is het verstandig sa
mensmelting pas te laten plaatsvinden

naai een mondiaal veiantwooid veilig
heids- en ontwikkelingsbeleid. In dat 
verband is het van belang de visie te 
kennen van radikalen in andere Euro
pese landen.
Ook binnen de fraktie groeit de solida
riteit. Als fraktieleden trachten wij el
kaar te bewaken en te stimuleren in het 
konkrete politieke werk Meninigsver- 
schillen behoeven daarbij niet op een 
geforceerde manier buiten de publici
teit gehouden te worden, zolang het 
voor iedereen duidelijk is dat wij geza
menlijk geïnspireerd worden door onze 
radikale maatschappijvisie. Daarom is 
de band met de partij van ongelooflijk 
belang. Wij hopen dat de partij ons zal 
willen stimuleren en gebruiken in ons 
gezamenlijk gevecht voor een politiek 
van radikale solidariteit.

als je alles hebt kunnen zeggen. Dat 
konden wij nog niet. Wij hebben over 
de vredespolitiek, de milieuproblema
tiek, de demokratisering van de ekono- 
mie en de welzijnspolitiek, en vooral 
over de samenhang nog steeds dingen 
te zeggen (sommigen al heel duidelijk, 
anderen nog tastend), die tot nu toe in 
de PvdA en D'66 niet of te weinig of 
anders gezegd worden. En wij zijn er 
ook van overtuigd, dat wat wij te zeg
gen hebben ook mensen zal aanspre
ken die tot nu toe niet in partijen of in 
de juiste partijen aanwezig waren.
De splijtzwam zit in de konfessionele 
partijen. Het is een van de doelstellin
gen van de PPR dat de tweeslachtig
heid van de konfessionele partijen ver
dwijnt. Wij zijn niet intolerant ten op
zich te. van mensen uit konfessionele 
partijen en wij hebben ook begrip voor 
het lang rekkende voortbestaan. Maar 
wij hopen op een redelijke, niet agres
sieve wijze duidelijk te maken dat het 
politieke ondingen zijn.

Natuurlijk releveerde Dolf ook het een 
en ander uit ,,de wonderlijkste ander
half jaar uit de geschiedenis van onze 
partij", waarin we de teleurstellingen 
van vorige verkiezingen moesten over
winnen, en ons op korte termijn in een 
nieuwe verkiezingsstrijd moesten wer
pen. Hij bedankte velen — aktiecentra, 
werkgroepen en -kommissies, personen 
— voor hurt inzet. vooral degenen die 
op het partijburo gewerkt hadden: 
Eeltje, Fokke, Hedy. Ineke en de vele 
halfvaste en meer losse medewerkers.



het nieuwe bestuur
Het kongres van '0 ‘eoruari 1973 te 
Wageningen heeit een nieuw bestuur 
gekozen, aan ae hand van een uit
gebreid adviserend rapport van een 
(in)formatie-trio. Uit dat rapport cite
ren we:
..In zijn vergadering van 20 januari 1973 
heeft de KERNGROEP besloten niét 
zélf een advies voor de bestuurssamen
stelling uit te brengen, maar aan een 
drietal personen te vragen een der
gelijk advies voor te bereiden voor het 
kongres.
Het z.g. (in)formatie-trio. zoals door de 
kerngroep verkozen, bestond uit Erik 
Jurgens, Michel van Winkel en Hans 
van Welsenis. De kerngroep nad hun 
de opdracht gegeven een advies uit te 
brengen met ingebouwde alternatieven, 
en hun enige vrijheid gelaten om ook 
buiten de kring van gekandideerde par
tijleden kandidaten aan te zoeken.

Hoe is het (in)formatie-trio te werk 
gegaan?
Het trio had de indruk dat ooor tijd
gebrek niet zo veel kandidaten gesteld 
waren ais beschikbaar waren m de 
partij.
Desondanks hebben de (in)formateurs 
zo weinig mogelijk gebruik gemaakt 
van hun vrijheid om (behoudens goed
keuring van het kongres) extra kandi
daten te stellen, behalve voor wat be
treft enkeie taken in het bestuur waar
voor huns inziens onvoldoende gekwa
lificeerde krachten aanwezig waren, te 
weten: sekretariaat en penningmees
terschap
Met het bemannen van het partii-voor- 
zitterschap heeft het trio zich niet be
zig gehouden, omdat de enige persoon 
die voor deze funktie kandidaat gesteld 
was toen het trio zijn opdracht ontving, 
ook de volle instemming heeft van de 
drie (in)formateurs.
Met de overige kandidaten heeft het 
trio zowel telefonisch als schriftelijk 
kontakt gehad om van hen nauwkeurig 
te vernemen tot welke taken zij zich 
aangetrokken voelden en tot welke an
dere zij bereid waren, en in hoeverre 
zij in staat waren aan de eisen van een 
bestuursfunktie te voldoen.
Daarnaast deden zij op verzoek op
gave van enkele persoonsgegevens 
waaruit de kongresgangers zich een 
globaal beeld van de kandidaat kun
nen vormen. Dit laatste is ook gevraagd 
aan de kandidaat voor het voorzitter
schap.
Als uitgangspunt voor het takenpakket 
van het nieuwe bestuur heeft het (in)- 
formatie-trio zich gehouden aan de ge
detailleerde lijst van bestuurstaken zo
als het aftredende bestuur deze heeft 
geformuleerd in zijn beleidsvoorstel 
aan het kongres".
Na zorgvuldige afweging van wense
lijkheden publiceerde het trio voor 
elke taak een aantal eerste en tweede 
voorkeuren

Voorts wierf net enige extra 'xanbidaten 
aan.
Onder de geKanc.deerde partijleden en 
herkiesbare bestuursleden trof het {in)- 
formatie-trio na overleg me; de kandi
daten geen personen aan die voiuii in 
aanmerking konden komen voor bezet
ting van funkties >n het sekreiariaat en 
het penningmeesterschap.
Ten aanzien van het penningmeester
schap heeft het trio overigens gekon- 
stateerd — meae op basis van overieg 
met de aftredende penningmeester — 
dat in de huidige situatie van de Partij 
een verdeling van deze taak over twee 
personen ae voorkeur verdient. een 
eerste penningmeester, speciaal voor 
beleidsvoering en overieg. een tweede 
penningmeester soeciaai voor admini
stratie en beneei maar ais volwaai dig 
bestuu rslid.
Het stelde voor om bij uitzondering — 
want reglementair worot alleen de voor
zitter in funktie gekozen — ditmaal ook 
de sekretaris en de beide penning
meesters in funktie te kiezen in ver
band met de Dizonoere problemen die 
bij de bezetting van deze posten ge
bleken waren

Nadat het kongres met deze cocedum  
akkoord gegaan was wercen mei grote 
unanimiteit ae vegende personen bii 
handopsteken cekezen 
ais vpcrzhier
Wouter "~r. Dam 43 jaar. Renkum.
Vormings'.'.etKu - .";e Keyenberg ' Ren
kum.
Opl. Soc. Akadert’,'..- en y c  
Ex-bes:uu;siid ' t .AT-Neo ex-»ice- 
voorza'.er PPR. v.erkzaam oeweest in 
de programkommissie. iid werkgroep 
..Samen Over Leven", fraktievoorzitter 
PAK-Renkum. ervaring in het leiden 
van grote vergaderingen. Belangstelling 
voor organisatorische vraagstukken Als 
enige gekandideerd voor het partijvoor
zitterschap door een groot aantal leden.
als sekretaris:
Cor Visser. 32 jaar. Landsmeer (bij Am
sterdam).
Adjunktdirekteur Sociale Akademie 
CICSA te Amsterdam.
Opl Ekonomie. Ex-ambtenaar Ministe
rie van Ekoflomiese Zaken. Vanat de 
oprichting destijds lid van de Werk
groep Christen-Radikaien waaruit later 
de PPR voortkwam, PPR-lid van het 
eerste uur. Oprichter van het aktiecen- 
tra Den Haag, Leiaschendam en Lands
meer. Actief geweest in diverse vredes
bewegingen. Sinds enige jaren kern- 
groeplid.
Belangstelling: vredespolitiek, onder
wijszaken. sociaal-ekonomiese proble
matiek. Ervaring in organisatieproble
men. Aangezocht en voorgesteld aan 
kongres door (in)formateurs.

en als penningmeesters 
Huub Jacobs, 52 jaar. Utrecht.
Als penningmeester lid van het aaae-

m».s pestuur -a r  Bouw- m  Hout
bond NKV, reeds 25 mar bestuurder  m 
deze bond
PPR-lid van net eerste uur ex-KVP
«x-gemeenteraacs.td Nijmegen. 
Belangstelling voc: ce wereic van oe 
werknemers en voor .et vakbondswerk. 
Als enige serieuze kandidaat voor oe 
financiële beleidsvoering voorgesteld 
aan het Kongres door het unitotma- 
teurstrio.
Dick Brink. 38 jaar, Amsterdam N. 
Werkt bij justitiële kinderbescherming 
Ooi : boeknouckunaige opleiding en
ervaring, tater Scc;a:e Akademie met 
voongezette ooi voor leidinggevende 
funkticnarissen. Heet; een tijdlang het 
werk van gewestelijk penningmeester 
gedaan voor PvciA zonder part 'jfid- 
maatschap
Is vóór ae laatste verkiezingen PPFy’ 
lid geworden. '
Is aangezocht als PPR-bestuurslid voor 
hei technisch penningmeesterschap 
Was liever eerst wat .enger partijlid ge
weest aivotens deze funktie te am
biëren
Vervolgens — hei kongres was '.oen 
ai bedenkehjk aient bij zijn sluitings
uur en een paar honderd kongressisten 
nad de thuisreis ai aanvaard — werden 
op de stemiijsties door iedereen veer
tien (of minder) kandidaten ingevuld. 
Lang np bijna aller vertrek waren de 
telkommissies klaat met hun werk De 
namen van de veertien gekozenen (met 
daarachter het aantal behaalde stem
men' zijn in alfabehese volgorde.
Ria Beckers-De 8ruyn. 34 jaar. Oegst- 
geest.
Opleiding gymnasium A en B: dokto- 
raalex Klassieke Letteren. Beroep huis
vrouw met 3 kleine kinderen: lerares 
Gymnasium Leiden Sinds 1969 partijlid: 
Kandidaat Gemeenteraad en Provin
ciale Staten 1970: égurant Tweede Ka- 
merlijst 1972: sekretariaat A. C. Oegst- 
geesi. Bezig met Raad v Kerkert 
Kinderbescherming vorming en onder-k 
wijs. Gekandideerd door A. C. Zeist. 
Kees Tilanus e.a. j38S stemmen).
Folkert Boersma, 31 jaar, Nunspeet. 
Organisatiemedewerker Efektr. Mij IJs- 
selcentrale Zwolle. Opleiding HBS-B 
KMA. Neo Ekonomische Hogeschool, 
bezig met doktoraalstudie Sociol.-Ekon 
richting.
Bestuurslid A.C. PPR-Veluwe; lid Cie 
Vredespolitiek. ..grote fraktie" 
Belangstelling voor organisatoriese en 
bestuurlijke aangelegenheden, defen
sie- en vredespolitiek.
Gekandideerd door Ton Kuijper. Hans 
van Welsenis en voldoende anderen. 
(384 stemmen).
Stéphanie Brokerhof, 25 jaar. Zeist.
Kleuterleidster.
Belangstelling: PPR. zowel organisato- 
ries als inhoudelijk. Eks-sekretaris Cie 
Vredespolitiek. Lid van het nu aftre
dende partijbestuur lorgamsaliegroep). 
bestuurslid PPR-Zeist kerngroeplid



Heeft het huidige en de 4 voorgaande 
kongiessen geoigamseeid. l oet poli
tiek en administratief voorwerk voor 
een huidig fraktielid Herkiesbaar' ge
kandideerd door A.C. Zeist (417 stem
men).
Ria Dijkstra-Van Bakelen, 30 jaar, Berg 
en Terblijt (Limb.).
Huisvrouw en lerares Nederlands.
Heeft velerlei funkties gehad in het on
d e rlijs , hield zich bezig met kinder
vakantiewerk. Belangstelling voor pro
blematiek van taal-achterstand in taal
zwakke milieus.
Was voorz. A.C. Maas- en Mergelland, 
bestuurslid A.C. Limburg, lid opbouw- 
werkgroep. Zeer bezig geweest met 
ledenwerving, verkiezingskampanje, op
stellen regionale programma's etc. Ge
kandideerd door A.C. Limburg. (331 
stemmen)
Jetty van Eerd-Coppens, 32 jaar, Am
stelveen.
Lerares dramatische expressie op mid
delbare scholen, en lerares Russisch 
op volksuniversiteiten.
Opleiding zang. dans, voordracht, to
neel, dramaturgie en doktoraal Balto- 
Slaviese taal- en letterkunde. 
Belangstelling voor „links aan de 
macht” , kuituur, onderwijs. Ex-partij- 
bestuurslid ('69-70), ex-voorz. A.C. Lei
den.
Ervaring in werken met groepen jon
geren.
Gekandideerd door A.C. Amstelveen. 
(301 stemmen).
Dilia van der Heem-Wagemakers, 25 
jaar, Rotterdam.
Vakbondsbestuurder (NVV), drukke 
werkkring.
Belangstelling voor onderwijs, buiten
landse werknemers, permanente edu- 
katie. Lijsttrekker PPR Gemeenteraad 
Rotterdam '70 en 8e kamerkandidaat 
72 (eerste invaller), bestuurslid A.C. 
Rotterdam.
gekandideerd door A.C. Zeist, (442 
Stemmen).
Lou Hoefnagels, 52 jaar, Amsterdam.
Direkteur „Theater Klank en Beeld” 
Eerder: kultureel werk in jeugdbewe
ging. journalistiek, onderwijsvernieu
wing, docent Sociale Akadtmie.
Lid van aftredend partijbestuur, hoofd- 
red. Radikalenkrant. Herkiesbaar. 
Gekandideerd door Ton Kuyper en A.C. 
Zeist. (469 stemmen).
Ben van Kaam, 42 jaar, Amstelveen. 
Journalist, redakteur V.U. Magazine, 
voorheen bij dagblad Trouw. Behoorde 
in '67 (toen nog AR-lid) tot de initia
tiefnemers van de Werkgroep Christen- 
Radikalen waaruit later de PPR ont
stond. Heeft belangstelling voor en eni
ge kennis van: omroeppolitiek, rassen- 
problematiek (Z.-Afrika), Suriname en 
Ned. Antillen (is lid van desbetreffende 
kommissie van PvdA-PPR-D’66), vre- 
desproblematiek. herziening partijstel
sel Bestuurslid werkgroep . Kairos 
redakteur maandblad „Voorlopig” .

Gekandideerd door Amstelveen. (331 
stemmen)
Age Kamermans, 22 jaar, Middelburg.
Onderwijzer op L.O.M.-school Lid her
vormde Jeugdraad Middelburg. 
Belangstelling voor moderne teologie, 
filosofie, buitenlandse politiek en voor 
het projekt Samen Over Leven. Heeft 
de leiding van A.C. Middelburg, is „in " 
voor het voeren van konkrete akties. 
Enige kandidaat voor Zuid-West Ne
derland
Gekandideerd door drie Zeeuwse aktie- 
centra (314 stemmen).
Paul Nijman, 29 jaar, Hengelo (O.).
Onderwijzer Z.M OK.-school (zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen). Stude
rend voor akte Buitengewoon Onder
wijs. Sinds 3 jaar PPR-lid, voorheen 
voorzitter CHU-jongeren Zeeland. Op
richter van A C.-Harderwijk, ex-raads- 
lid Harderwijk (PAK). Nu sekretaris 
PPR-Hengelo. vice-voorzitter PAK 
Hengelo. Lid onderwijscie PAK, oec. 
werkgroep Kerk en Samenleving. 
Gekandideerd door partijlid Waagmees- 
ter en voldoende anderen. (352 stem
men).
Dirk Smit, 51 jaar, Krommenie.
Free-lance werker, o.m. als enquêteur 
en als onbezoldigd vrijwilliger op het 
PPR-partijburo („na 28 jaar zakenman 
geweest te zijn, mijn zaak verkocht om 
verstening van eigen ik te voorkomen 
en dat andere ik een kans te geven” ). 
Belangstelling voor sociaal-maatschap- 
peliike terreinen. Voorzitter PPR-Zaan- 
streek, was gemeenteraadskandidaat 
70, is lid steungroep Statenleden N.- 
Holland.
Gekandideerd door Fokke Goudswaard 
en voldoende anderen. (302 stemmen). 
Frans Schulte, 24 jaar, Hilversum
Part-time i.d.v KRO als eindredakteur 
van soc.-ekon rubriek. Opl.: HBS-B en 
enige jaren politikologie, studeert rech
ten. Aktief partijlid vanaf oprichting, 
vice-voorzitter „Progressief Hilversum". 
Lid van aftredend partijbestuur (pub!i- 
citeitsgroep, Radio T.V.).
Herkiesbaar. (351 sternmen).
Kees Tilanus, 39 jaar, Woerden. 
Staflid/beleidsfunktionaris Stichting Ge
zondheidsvoorlichting en Opvoeding te 
Utrecht. Opl.: doktoraal sociale psy
chologie. 10 jaar sociaal-wetenschap- 
peiijk onderzoek gedaan. Vroeger be
stuurslid en gemeenteraadslid Nijme
gen. Thans lid van aftredend bestuur 
(permanent overlegorgaan prog. 3. 
kontakt raads- en statenleden, organi- 
satiecie).
Herkiesbaar. (423 stemmen).
Ruud de Vringer, 29 jaar, Westerbork 
(Dr.).
Rijksinspekteur Jeugdzaken en Volks- 
onlwikkelingswerk bij Ministerie van 
CRM in Noord-Nederland. Opl. HBS. 
enige teologiêse studie, sociaal-kultu- 
rele scholing. Vanaf partijbegin betrok
ken bij PPR (ex-ARP). buitenlandse 
werknemers. 3e-wereld-intormatie, we

reldwinkels, vormingsprogramma's. Be
langstellingssfeer speciaal gericht op 
noorden des lands.
Gekandideerd door Jaap v. d. Berg en 
voldoende anderen. (381 stemmen). 
Verder waren nog stemmen uitgebracht
op:
Christ Joosten, Den Bosch 262
Hans van der Wifk, Schiedam 251
Gerard Peters, Maastricht 245
Lex van den Berg, Amsterdam 215
Jo Geerls, Amsterdam 147
Xavier Walboomers, Apeldoorn 134
Ton Wachter, Zeist 86
Gidi van Dongen (Rotterdam) had vóór 
de verkiezing zijn kandidatuur inge
trokken.
Het nieuwe bestuur is — na een eten
tje ter kennismaking — met spoed naar 
De Keyenberg in Renkum getogen voor 
zijn eerste vergaderingen: diezelfde za
terdagavond van half negen tot half 
een, zondagmorgen van half tien tot 
half een. De besprekingen handelden 
over de diverse taken, over groepe
ring en verdelmg daarvan. Veel kon- 
kreets, dat voor de partijleden van be
lang is, kan uit die eerste bijeenkom
sten nog niet worden gemeld. Alleen 
dat Diiia van der Heem en Fotkert 
Boersma werden aangewezen als vice- 
voorzitters.
Aan de niet-kongressisten dienen nog 
wel even twee zaken meegedeeld te 
worden.
— het vorige bestuur bestond uit tien 
man; op voorstel van bestuur en kern
groep, tijdens het kongres nog ge
amendeerd door onze nieuwe voor
zitter, kwam men nu tot 18 leden, ge
zien de grote hoeveelheid van voor di
verse funkties vereiste bekwaamheden;
— in oktober 1972 had het vorige be
stuur al moeten vertrekken, maar in de 
tijd vóór de verkiezingen was natuurlijk 
niemand bereid energie te geven aan 
iets anders dan propaganda voor de 
partij en haar program, nu zijn we in
middels bijna vijf maanden verder; 
daarom besloot het kongres om dit be
stuur een zittingsperiode toe te staan 
van anderhalf jaar, dus tot het voor- 
jaarskongres van 1974.



beleidsvoorstel van het 
aftredende bestuur aanvaard  
door het kongres van 1 0 .2 .1 9 7 3
Het nu aftredende bestuur wil In dit be
leidsvoorstel suggesties doen voor een 
werkprogramma voor de gehele partij 
voor de komende periode. Na een glo
bale aanduiding van het werk dat ons 
wacht volgen opmerkingen over taken 
en organisatie.
Het bestuur spreekt de hoop uit, dat 
onder leiding van het op het kongres 
nieuw te verkiezen bestuur het werk
programma, zodls dit uiteindelijk door 
het kongres wordt vastgesteld, tot volle 
ontplooiing zal komen.

1. HET WERK

Het bestuur heeft twee belangrijke tijd-, 
stippen op het oog in verband met het 
opstellen van een doelstelling, op korte 
termijn. Vooreerst moet het partijpro
gramma van 1969 noodzakelijk worden 
herzien en uitgebouwd. Wij prikken 
daarvoor een program-kongres op 17 
november 1973. Wat later dan normaal 
voor een najaarskongres, opdat de 
eerste drie maanden, van he* nieuwe 
seizoen 73-74 nog gebruikt kunnen 
worden voor de voorbereiding en dis- 
kussie in de aktiecentra.
Vervolgens wachten ons in het voorjaar 
van 1974 zowel gemeenteraads- als sta
tenverkiezingen. Voor die tijd moet de 
PPR zich vooral op regionaal en plaat
selijk vlak hebben bevestigd en hopelijk 
uitgebreid. Dat brengt ons op drie doel
stellingen:
1. programmawerkzaamheden;
2. werkzaamheden aan konkrete akties 

in plaats en regio:
3. samenwerking met andere progres

sievee.

Bij 1:

Sinds de verschijning van het program
ma van 1969 zijn er een aantal stukken 
bijgekomen, die zeer goed verwerkt 
kunnen worden in een nieuw program
ma:
— ,,Nu is het meest radikale nog niet 

goed genoeg".
— ..Het rapport van de Kommissie van 

Zes".
— ,,Bommen voor brood".
— Diverse nota's van onze werkgroe

pen; bijvoorbeeld de kommissie vre
despolitiek.

Sektoren van beleid die met grote voor
rang aandacht verdienen zijn:
A. Vredespolitiek. B. Milieupolitiek,
C. Demokratisering van de ekonomiese 
orde en D. Welzijnspolitiek. Een nieuw 
PPR-programma zou goed op deze in
deling kunnen worden opgebouwd, 
waarbij vooral ook de samenhang tus
sen deze sektoren zou moeten worden 
aangegeven.

Het bestuur wil zo snel mogelijk de dis- 
kussies op gang brengen in de partij. 
Vanuit de Studiestichting zal in nauwe 
samenwerking met de verschillende 
werkgroepen en kommissies gespreks
materiaal in de partij worden verspreid. 
Hopelijk kan er in de rest van dit sei-, 
zoen nog een aanzet gemaakt worden 
én kan er in de eerste drie maanden 
van het nieuwe seizoen, in voorberei
ding op het programkongres intensief 
gewerkt worden opdat er een zo demo- 
kraties mogelijke besluitvorming komt. 
Bezien moet nog worden, hoe deze dis- 
kussie in de partij gekombineerd kan 
worden met het diskussieprojekt „Sa- 
men-Over-Leven" dat in'samenwerking 
met de twee andere partijen vlak voor 
de verkiezingen werd opgezet en nu 
weer opgenomen gaat worden. Het be
stuur voelt wel voor zo'n kombinatie, 
maar moet als voorwaarde stellen dat 
in ieder geval de herziening van het ei
gen programma als resultaat van de 
studie uit de bus komt.
Ten aanzien van de sektoren A, B en C 
zijn er in de partij via beleidsstukken, 
kommissies en konkreet Kamerwerk ai 
goede aanzetten gemaakt. Met betrek
king tot D: de welzijnspolitiek, is dat 
veel minder het geval. Daarom maken 
wij op het kongres van 10 februari een 
start hiermee o.a, door de vorming van 
een welzijnskommissie die het „welzijn" 
zal-bestuderen in zijn samenhang met 
de andere beleidssektoren.

Bij 2:

De PPR moet zich de komende maan
den vooral richten op bevestiging en 
uitbreiding op het plaatselijke en regio
nale vlak. Om verschillende redenen: 
onze groei en verworven eigenheid was 
bij de laatste verkiezingen vooral (niet 
uitsluitend!) het resultaat van landelijke 
politieke onderwerpen en landelijke 
presentatie; regionaal en plaatselijk is 
de PPR nog te weinig geworteld.

— De vele nieuwe leden moeten sa
men met de „oude” bij de partij be
treken worden doordat ze aan het 
„werk" kunnen. Het volgen van de 
verrichtingen van fraktie en partijbe
stuur is niet voldoende, de deelna
me aan het werk van kommissies is 
niet voor iedereen mogelijk.

— Het werk van gemeenteraadsleden 
en leden van provinciale staten 
moet „onderbouwd" worden door-, 
dat de leden van de partij hen ter 
plaatse krities en steunend gaan be
geleiden.
De grote lijnen van het PPR-pr.o- 
gram en de PPR-filosofie moeten 
aan heel konkrete en duidelijke 
plaatselijke en regionale ..voorbeel
den" getoetst en verduidelijkt wor
den: onze idealen moeten daardoor

blijken reëel, niet vreemd en niet 
„beangstigend” te zijn; de „revolu
tie" die wij willen, de radikale ver
anderingen in de samenlevings- 
strukiuren moeten in plaatselijke ak
ties van solidariteit een menselijk 
gezicht krijgen.

— Ook zonder de naderende raads- en 
statenverkiezingen zou dit npdig 
zijn; er is echter nu eenmaal deze 
gegeven samenhang in de tijd: we 
moeten van dit „werk aan de basis” 
een heel stuk gerealiseerd hebben 
willen we die komende verkiezingen 
werkelijk standhouden èn vooruit
gaan.

Maar voor onze eigen waarmakfng is ; 
daarnaast en daarboven iets anders no
dig:
De PPR moet waar enigszins mogelijk 
inspelen op zaken die plaatselijk of re
gionaal aan de orde zijn. Op duidelijke 
wijze moet zo’n zaak ter hand worden 
genomen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van milieu, gezondheidszorg, woning
bouw, speelgelegenheid, bedrijfsdemo- 
kratie, militaire nederzettingen, hulpver
lening. We moeten als het ware onze 
visie op solidariteit en volledige demo- 
kratie al een beetje waar maken door 
goed gevoerde akties.
Het heeft niet zoveel zin op papier zon
der meer tal van voorbeelden te geven. 
Wel is het nuttig ook te realiseren dat 
er praktiese suggesties en modellen 
vanuit een centraal punt in de partij ge
daan worden, als mensen plaatselijk 
een voorbeeld gevonden en gekozen 
hebben.
Het vinden van zo’n voorbeeld moet he
lemaal eigen initiatief zijn. In groter 
verband van de 'partij kunnen dan sug
gesties worden aangedragen, kan het 
voorbeeld in de grote lijn geplaatst 
worden en bij sukses kan het een nieu
we „story” worden, om door te geven. 
Om met een modewoord te spreken: 
het op gang brengen van deze model
len ter plaatse heeft hoogste prioriteit: 
er hangt geweldig veel van af.

Bij 3:

Daarnaast behoort het streven naar sa
menwerking tot de identiteit van de 
PPR; derhalve is de partijpolitieke ver
nieuwing een belangrijk punt. Daarmee 
komen wij weg uit de vastgelopen stel
lingen die de samenleving politiek ver
lammen.
De PPR blijft nadrukkelijk verlangen en 
daadwerkelijk streven naar de vorming 
van een grote en krachtige progressie
ve partij, opgebouwd uit alle progres
sieve krachten, die voor elkaar herken
baar zijn.
Het is wenselijk dat deze bundeling tot 
stand wordt gebracht door meer ele-



menten dan de huidige progressieve 
drie.
Het vormen van die nieuwe progressie
ve volkspartij zou zo moeten geschie
den dat duidelijk wordt uit welke krach
ten zij kan worden opgebouwd. Hiertoe' 
zal het aanstaande programkongres' 
een belangrijke bijdrage moeten leve
ren. Maar ook plaatselijk en regionaal 
zal moeten worden meegedacht. Plaat
selijk bestaande PAK-verbanaen beho
ren niet te leiden tot vervaging, het ak- 
tief doordenken van vele zaken vanuit 
de eigen PPR-visie is meer dan ooit 
noodzakelijk. PPR-inbreng dient te lei
den tot verduidelijking en versterking.

II. TAKEN EN ORGANISATIE

In het vervolg van deze nota wordt een 
beknopte opsomming gegeven van de 
taken die thans binnen de partij te ver
richten zijn met daarbij soms een voor
lopige aanduiding hoe de verschillende 
strukturen zich kunnen ontwikkelen.

1. Er moeten duidelijke relaties zijn 
tussen partij en fraktie. De fraktie 
mag dan formeel afhankelijk zijn, 
partij en bestuur hebben op z'n 
minst het recht enige wensen ken
baar te maken met betrekking tot 
het fraktie-beleid met name als het 
gaat om de vaststelling van een 
prioriteiten-schema en de inbreng 
van „het partijlid" in konkrete on
derdelen.
Waken voor de openheid van de 
fraktie voor impulsen vanuit de 
partij betekent, dat het bestuur 
erop moet toezien, dat fraktieleden 
regelmatig kontakt houden met 
partijleden, aktiecentra en bestuur. 
De kommunikatie zal o.a. in stand 
gehouden worden door:

■ — een bestuurslid de fraktieverga-
deringen te laten bijwonen;

— een lid van de fraktie de be
stuursvergaderingen te laten 
bijwonen;

— aan ieder der kamerleden een 
gedeelte van het land als spe
ciaal werkterrein toe te delen.

Ten aanzien van de politieke bij
stand aan de fraktie vanuit de par
tij wordt een speciaal stuk opge
steld, waarin ook de plaats en de 
funktie van de landelijke werkgroe
pen aan de orde komt.

2. In iedere provincie zal een provin
ciaal bestuur aanwezig moeten 
zijn. In de eerste plaats omdat het 
werk gedecentraliseerd moet wor
den waar mee meer mensen inge
schakeld. in de tweede plaats om
dat een tussenschakel noodzakelijk

is wil het bestuur enig overzicht 
houden over de stand van zaken in 
de partij.
vEen eerste overleg van de provin
ciale besturen heeft reeds plaats
gevonden; dit overleg wordt ge- 
kontinueerd.
De provinciale besturen zullen als 
dienstencentrum voor de plaatselij
ke aktiecentra fungeren en de 
kommunikatie met de landelijke or
ganen in stand houden. Het is 
denkbaar dat de grotere provincies 
nog een gewestelijke indeling wil
len aanbrengen; dit is een zaak 
van de eigen besturen.
De provinciale besturen zijn verant
woordelijk voor het opzetten van 
een politieke trainingsgroep (zie 
ook 4).
Zij houden zich bezig met de voor
bereiding van een program, de 
voorbereiding van verkiezingen en 
met bezinning op de gewestvor- 
ming in hun provincie.
Zij zijn verantwoordelijk voor het 
opzetten van nieuwe aktiecentra. 
Een handleiding hiervoor is be
schikbaar.
Zij stellen in overleg met de plaat
selijke aktiecentra de aktie-radius 
van de aktiecentra vast.

3. De plaatselijke aktiecentra vormen 
de basis van de partij. Daarom zal 
veel aandacht moeten worden ge
geven aan hun funktioneren. 
Aktiecentra moeten op de hoogte 
blijven van de landelijke proble
men, moeten niet vervreemden van 
de partij. Inhoudelijke diskussie 
moet op gang gehouden worden, 
meedraaien in landelijke werkgroe
pen moet gestimuleerd worden. De 
voorbereiding van een gemeente- 
programma moet ter hand 
worden genomen. Later ook de 
voorbereiding van de verkiezingen. 
Kontakt houden met aktiegroepen, 
wereldwinkels, organiseren van in
formatiemarkten, akties voeren en 
stimuleren.
Nu direkt moet veel aandacht ge
geven worden aan de opvang van 
de nieuwe leden.
Er bestaan duidelijk mogelijkheden 
ons leden-aantal verder uit te brei
den; ledenwerf-akties zijn nu zeer 
zinvol.
De aktiecentra zullen moeten na
gaan welke afspraken in de verkie
zingstijd zijn gemaakt en er voor 
moeten zorgen dat deze nageko
men worden. Willen alle door een 
aktiecentrum te verrichten taken 
goed uit de verf komen, dan zullen 
elementen als kommunikatie. orga
nisatie, aktie 6ji studie gelijkelijk in

de aandacht van hel bestuur moe
ten staan.

4. Het kontakt met de (nieuwe) leden 
zal veel aandacht vragen van alle 
partijorganen: binding en aktive- 
ring.
Alle in onze partij levende kwalitei
ten moeten worden gemobiliseerd. 
De thans via een komputer wer
kende ledenadministratie zal in de 
loop van dit jaar ook ten dienste 
van de aktiecentra kunnen gaan 
werken, voor adressering enz.
In de recente verkiezingstijd zijn 
met sukses een aantal politieke 
trainingen georganiseerd. Er komt 
een landelijke werkgroep politieke 
training die in samenwerking met 
provinciale groepen de politieke 
vorming van de leden ter hand zal 
nemen. Dergelijke trainingen zijn 
geen doel op zichzelf, maar dienen 
gericht te zijn op konkrete pro- 
gram-onderdelen en aktiviteiten: 
Een bijkomend doel kan zijn het 
opsporen en motiveren van nieuwe 
mensen om aan het werk van 
werkgroepen etc. deel te nemen.

5. De Radikalenkrant zal als voor
naamste kommunikatiemiddel met 
een toenemend aantal partijleden, 
worden uitgebreid. Door verdub
beling van de omvang bullen poli
tieke vorming en partij-informatie 
allebei beter tot hun recht komen. 
Aan de presentatie (lay-out, illu
straties) zal meer aandacht be
steed worden. Rigoureus zal epn 
vaste verschijningsdatum worden 
aangehouden. Ook aan de presen
tatie van GemeentePaPeRs en van 
rapporten die van de Studiestich- 
ting of werkgroepen stammen, 
moet groter zorg worden besteed. 
Bestudeerd zal worden de moge
lijkheid om de Stichting Radikalen
krant te verbreden tot een Stich
ting Publiciteit PPR die ook andere 
publikaties van de PPR onder haar 
hoede zou kunnen nemen. Deze 
Stichting kan ook een rol spelen in 
de politieke vorming die de partij 
ter hand neemt: door produktie 
van pamfletten over bepaalde 
items enz.'

6. Binnenkort wordt een begin ge
maakt met de voorbereiding voor 
de in 1974 te houden verkiezingen 
voor gemeenteraden en provinciale 
staten. Er wordt landelijk een mo- 
del-programma opgesteld, als 
dienstverlening aan de aktiecentra 
en als zodanig te toetsen aan de 
plaatselijke situatie. De provinciale 
besturen zullen de uiteindelijk vast 
te stellen gemeenteprogramma's 
toetsen aan de politieke inzichten 
van de partij.



7. Gezien de omvang van al het te 
verrichten politieke werk is het van 
belang dat het Studieburo, dat het 
politieke denkwerk op lagere ter
mijn in de partij door wetenschap
pelijk werk kan ondersteunen, zo 
spoedig mogelijk tot volledige ont
plooiing komt, zeker nu onlangs 
een rijkssubsidie beschikbaar 
kwam. Voorwaarde voor deze sub
sidie is een onafhankelijke werk- 
mogelijkheid voor het buro. Het be
stuur van het Studieburo zal in 
nauw overleg met partijbestuur, 
fraktie en betrokken werkgroepen 
het studieprogramma opstellen.
De noodzakelijke mankracht zal 
zeker binnen de partij gevonden 
worden. Een apart onderkomen, 
los van het al te dynamiese partij- 
buro, zal de studie ten goede ko
men,

8. Het werk van het partijburo is 
thans zozeer toegenomen, dat voor 
de leiding van dit buro een ad- 
junkt-sekretaris wordt aangesteld. 
Overigens wordt ook de techniese 
outillage van het partijburo aange
past aan de gestegen behoeften. 
Toch zal de partij ook bij toekom
stige akties, verkiezingen etc. niet 
zonder de enthousiaste hulp van 
de vrijwilligers kunnen.

9 Het is onvermijdelijk dat de in le
dental en kiezerstal zozeer ge
groeide parlij de bestaande regle
menten onder de loep moet ne
men. Er wordt een werkgroep inge
steld. die t.a.v. stemmingen op 
kongressen. verkiezingen van kan- 
didaat-kamerleden, verkiezingen 
van provinciale besturen en van 
kandidaat-leden provinciale staten 
en gemeenteraden, samenstelling 
en werkwijze van de kerngroep re- 
giements-voorstellen zal voorberei
den. Er zal op 2 juni een speciaal 
reglementen-kongtes worden ge
houden ter vaststelling van nieuwe 
reglementen.
Het in dit kongres ter tafel liggen
de voorstel ten aanzien van de 
kerngroep is voor de interim-perio- 
de bedoeld.

10. Al de hierboven genoemde taken 
worden gekoördineerd door het 
partijbestuur of door dat bestuur 
zelf direkt ten uitvoer gebracht. 
Binnen het bestuur zijn de volgen
de taken te verrichten:

— Voorzitter.
— Vice-voorzitter.
— Sekretaris.
— Penningmeester.
— Kontakt met aktiecentra.

— Kontakt met raads- en statenle
den. modelprogramma.

— Publiciteit, voorlichting, infor
matie.

— Ledenadministrie en ledenwer
ving.

— Programzaken: Kontakt met
werkgroepen, met de Studie- 
stichting. herziening partijpro
gramma, algemene politieke za
ken.

— Kontakt met fraktie.
— Kontakt met andere progressie

ve partijen.
— Politieke training.
— Partijorganisatie, reglementen, 

etc.

Het bestuur adviseert een be
stuur van niet minder dan 18 le
den te verkiezen en het nieuwe 
bestuur te adviseren binnen het 
bestuur takengroepen te forme
ren.

STcrvant is. Want het gaat helemaal niet over dogma
tisch, katechetisch, liturgisch of celibatair rechts ol 
links, al denken velen van ons dat. Het gaat om recht ol 
onrecht, oorlog of vrede, rijk of arm, ikzelf of de ande
ren, hel gaat om het krampachtig vasthouden of het 
durven verliezen van ons eigen burgerlijk weivaartsbe- 
staan.
Het gaat misschien zelfs om een nieuwe vorm van mar
telaarschap. Want christenen die echt voor vrede en 
rechtvaardigheid gaan werken worden staatsgevaarlijk, 

krijgen ruzie met de regering, worden door de poli- 
i in elkaar geslagen, en raken in de gevangenis.

Mtten ae laatste jaren weer christenen in öpjtj

f f r #
Kelijk geïnteresseerden. Het gaat er juist om“ 
i met de dag sceptischer wordende wereld 

zien, dat geloof en kerken relevant zijn voor vrede, 
rechtvaardigheid en welzijn in de samenleving als ge
heel. Een ietwat a-kerkelijke lijn sluit overïgdffs perfect 
.aan bij Matteus 25. waar de schapen niet van de bok
ken gescheiden worden alnaargelang ze het ,,credo" 
van paus Paulus of de nieuwe Katechismus uit hun 
hoofd kennen, maar aan de hand van de vraag of ze a! 
of niet partijgangers waren van de hongerigen, de ge-- 
vangenen, de naakten en de zieken.

U : \

p.s. 1
Het enige werkelijk ernstige gevolg van het Romeinse 
ingrijpen in de opzet van het L.P.O. is dat de verkiezin
gen zijn bedorven. Als de oorspronkch,Ke datum had 
kunnen worden aangei

een links meerderh< * »

SSiÉ

drie fragmenten uit een artikel van 
Ruud J. Bunnik „Partijgangers van de 
hongerigen” in De Bazuin van 
28 januari 1973.
Er zijn mensen die weglopen als ze dit horen. 
Wie méér wil horen vult de bon in en 
abonneert zich op De Bazuin, overblijvend 
katholiek oecumenisch weekblad.

BON
Deze bon uitknippen en opzenden aan:
Administratie DE BAZUIN, Postbus 8243, Ondiep 6, Utrecht, 
telefoon 44 18 45.

Hierbij geef ik (mij) op als abonnee van De Bazuin:

Naam: ....................................................

Straat: . . .......................................................................

Plaats: ........................................................................................

U moet eens een paar proefnummers sturen aan:

Naam: ........................  ......................................

Straat: .........................................

Plaats:



nooit meer zo’n kongres!
Onze kritiek op het laatste PPR-kon- 
gres richt zich op de volgende onder
delen
1. de voorbereiding;
2. de leiding;
3. de Tweede Kamerfraktie.

ad 1. de voorbereiding

De volgende punten van kritiek zijn te 
vermelden:
a. het kongres werd op een te korte 
termijn bijeen geroepen wat tot gevolg 
had dat de kongresgangers pas enkele 
dagen voor het kongres over de stuk
ken konden beschikken. Hierdoor was 
het onmogelijk ze grondig te bestude
ren of tegenvoorstellen van te voren in 
te dienen;
b. de akkommodatie was volstrekt on
voldoende om een kongres van deze 
.omvang te houden. Dat ook deze maal 
de Junushof als kongresruimte werd ge
kozen is een onbegrijpelijke zaak als 
men in aanmerking neemt dat voor vo
rige PPR-kongressen de Junushof juist 
voldoende ruimte bood, terwijl boven
dien sinds de verkiezingen de PPR wat 
ledental betreft aanzienlijk gegroeid is 
en voorts grote, belangstelling van bui
tenaf verwacht zou kunnen worden:
c. er was geen stencilmachine aanwe
zig'waardoor bij voorbaat al enige krea- 
tiviteit van het kongres om techniese 
redenen onmogelijk werd gemaakt;
d. hét programma was veel te overla- 
,den waardoor de kongresleiding een 
argument in handen had om elke dis- 
kussie af te kappen onder het argu
ment „tijdgebrek” ;
e. in de Nieuwe Linie verscheen een 
interview met Wouter van Dam nog 
voor hij door het kongres als nieuwe 
voorzitter was gekozen. Onjuist.

ad 2. de leiding

Het optreden van kongresvoorzitster Di- 
lia van der Heem manifesteerde zich 

Ndoor een volstrekt ontbreken van enig 
demokraties invoelingsvermogen. Het 
begon eigenlijk allemaal wat onschul
dig met enkele mededelingen van de 
kongresvoorzitster over de wijze waar
op het kongres geleid zou worden. De 
aankondiging dat dat misschien wat au
toritair zou zijn gaf ons niet direkt de 
idee dat dat zou gebeuren op de wijze 
waarop het geschiedde: het kongres re
duceren tot stemvee en applausmachi
ne. Dat was ook het geval met de mo
tie uit . Friesland, waarin voorgesteld 
werd niet te diskussiëren maar slechts 
te stemmen. Dachten wij in onze on
schuld dat, zeker nadat een Fries de 
motie wat had afgezwakt waardoor men 
de indruk kreeg dat het een oproep was 
om reeds genoemde argumenten niet te 
herhalen, de motie tot doel had oever
loze diskussies te voorkomen en dat de 
motie bovendien slechts betrekking had 
op het vraagstuk „al of niet samenwer
king met konfessionelen” .
Wij kwamen bedrogen uit: de motie

werd door de kongresvoorzitster zo 
geïnterpreteerd en toegepast dat dis
kussiëren voor de verdere duur van het 
kongres uitgesloten was. Slechts gedu
rende zeer korte rondes van 10 a 15 
minuten werd gelegenheid gegeven tot 
het stellen van vragen of het plaatsen 
van opmerkingen. Per persoon kreeg 
men dan nog zo weinig tijd dat de duur 
van een vraag of opmerking nauwelijks 
die van een STER-spot kon overtreffen. 
Ging men over deze tijdslimiet heen 
dan werd door de kongresvoorzitster 
aan de toneelmeester het .kommando 
gegeven de zogenaamde „interruptie” - 
mikrofoon dicht te draaien.

Dit brengt ons op een volgend punt van 
ernstige kritiek. Interruptie-mikrofoóns 
dienen er toe om een groep personen 
die wanneer zij normaal spreken elkaar 
niet kunnen verstaan omdat de ruimte 
waarin ze verkeren of het aantal perso
nen te groot zijn, tot elkaar te brengen. 
Een middel dus om een aantal nadelen 
die een grote zaal met veel mensen 
heeft boven een kleine zaal met weinig 
mensen op te heffen.
Tijdens het kongres konden ze slechts 
gebruikt worden na een kommando van 
de voorzitter aan de toneelmeester. In
terrumperen was derhalve onmogelijk 
ook al omdat verzoeken om interrupties 
kategories werden afgewezen.

ad 3. de Tweede-Kamerfraktie

Om te beginnen maken wij bezwaar te
gen de manier waarop Het besluit over 
„rood met een wit randje” tot stand 
kwam.
Was het al volkomen onjuist dat de ver- 
gadervoorzitster het kongres opriep om 
met moties te komen, daarmee ver
deeldheid en verwarring onder het kon
gres zaaiend, het hoogtepunt werd be
reikt toen Erik Jurgens het toneel op
zeilde met een voorstel alle ingediende 
moties op één hoop te gooien om Bas 
er een nieuwe motie uit te laten samen
stellen. Naar onze mening is het princi
pieel onjuist dat een Tweede-Kamerlid 
een voorstel indient om zijn fraktielei- 
der een voorstel te laten formuleren dat 
door diezelfde fraktie uitgevoerd moet 
worden.
En helemaal ontstemd zijn wij over het 
feit dat Bas zich bij het opstellen van 
de motie heeft laten assisteren door 
Joop den Uyl. Te gek, mensen.

Hoe verder?

Naast de kritiek die hierboven geformu
leerd staat past ook een grote dosis 
zelfkritiek. Waarom is dit alles kunnen 
gebeuren zonder dat we zelf zijn inge
sprongen? Eigenlijk zijn we daar nog 
steeds niet helemaal uit. Wat voor ons 
wel vast staat is dat we voortaan nog 
kritieser dan voorheen de wijze van be
sluitvorming in onze partij zullen vol
gen. Het zal ons geen tweede maal 
meer gebeuren.

Verder achten wij het noodzakelijk dat 
beleidsvoorstellen die zowel het PPR- 
beleid intern als ekstern betreffen eerst 
doorgesproken worden in de laagste 
organen van onze partij, namelijk de 
plaatselijke aksiesentra. Van onderop 
moet de meningsvorming plaats gaan 
vinden en niet van bovenaf opgelegd 
worden.
Voorts willen wij een pleidooi houden 
voor meerdaagse kongressen met een 
beperkte agenda. Daarna kan het kon
gres zich opdelen in sekties, waarbij 
aangetekend dient te worden dat iede
re kongresbezoeker gebruik kan maken 
van techniese faciliteiten om ter plekke 
geformuleerde voorstellen te multiplice
ren.
Tot slot willen wij voorstellen een dis- 
kussie aan .te vangen over de interne 
partijdemokratie. Het funktioneren van 
kerngroep, grote fraktie, werkgroepen 
etc. dienen aan de basis van de partij 
ter diskussie gesteld te worden. Moge
lijk is bij deze de diskussie geopend.

Kerngroep Aksiesentrum 

Groot-Amsterdam

m et keek  
spreekt u...

Wie in de partij een financieel probleem 
had en daarover de penningmeester op
belde, kreeg onveranderlijk dit te horen. 
En dat moeten er ontzettend veel ge
weest zijn. want Nico was penningmees
ter in' een tijd dat de partijpenningen 
uitermate schaars waren en vele ma
len dienden te worden omgekeerd en 
„bekeken" alvorens tot uitgave kon 
worden overgegaan.
Niettemin heeft Nico 't bijna vier jaar 
uftgehouden vóór hij 't welletjeè vond 
(en dat was dan bij deze verkiezingen 
het geval). Hij zou, als hij zich herkies
baar gesteld had, vanzelfsprekend her
kozen zijn. want hij deed zijn werk erg 
goed. De beste graadmeter daarvoor 
was de tijd die op kongressen besteed 
werd aan zijn expluitatie-overzichten en 
begrotingen: die was namelijk minimaal. 
Er werden wel eens wat vraagjes ge
steld — die dan een bevredigend ant
woord kregen, en dat was dat. Onuitge
sproken bleef meestal veler verwonde
ring: hoe redt die kleine klub ’t toch? 
Want redden dééd ze 't: voor rode cij
fers voelde Nico niets!
Dat dit — al die vier jaar — een berg 
tijd en energie van hem gevergd heeft, 
laat zich denken. Hij mag er dus — al 
is hij niet het enige vertrekkende be
stuurslid — best even uitgelicht wor
den.



op medische indikatie  
een dure torenflat in!

RAPPORT VAN PPR - SCHIEDAM
Op 4 oktober 1972 schrijft de'Schie- 
damse Courant een artikel over het 
huisvestingsbeleid ter plaatse. Daarin 
wordt gesteld dat huisvesting in nieuwe 
torenflats voor mensen die daarnaar 
verwezen werden op medische indikatie, 
wel eens een achteruitgang zou kunnen 
betekenen in het maandelijks besteed
bare inkomen.

De PPR-Schiedam heeft dat probleem 
opgepakt, is alles gaan uitpluizen, heeft 
met vele betrokkenen gesprekken ge
voerd. Het PPR-raadslid Jacques Voor- 
wald heeft er B. en W. vragen over ge
steld. Het antwoord daarop was zp on
bevredigend dat naar aanleiding daar
van weer een andere raadsfraktie vra
gen ging stellen. En toen ook. het twee
de antwoord van B. en W. niet voldeed, 
stelde de PPR-Schiedam (met name 
Herman Noordegraaf en Hans van der 
Wilk) een rapport samen „Het zat je 
maar gebeuren!" over de woningtoewij
zing op medische indikatie. 7,e zond 
het aan alle betrokkenen en geïnteres
seerden toe, en het kreeg — niet een 
kop in koeien van letters — de helft 
van de voorpagina van de Schiedamse 
Courant (op 20 dec. 1972).
Grosso modo komt de inhoud hierop 
neer:
enerzijds kampt de gemeente met een 
enorm exploitatietekort, anderzijds zit 
ze met een aantal krepeergevallen: per
sonen die op medische indikatie een 
andere woning moeten hebben. Men 
heeft nu getracht twee vliegen in één 
klap te slaan door de gehandicapten 
een woning aan te bieden in nieuwe 
torenflats (daarin zijn nog 280 wonin
gen leeg, tegen een huur van rond 
ƒ 340,—). Degenen die zo’n woning 
betrokken, kregen dan wel kompensa- 
tie (Bijstandswet, huursubsidie), maar 
zagen niettemin hun besteedbare inko- 
men-buiten-de-huur fors omlaag gaan. 
Een der voorbeelden betreft iemand die 
een maandinkomen had van ƒ613,— en 
vroeger ƒ 103,— huur betaalde, De 
nieuwe huur is ƒ364,—, waarvoor hij 
ƒ112,— bijstand ontvangt. Dat bete
kent dus dat hij ƒ 149,— minder be
steden kan, bijna een kwart van zijn 
gehele inkomen. En dan zijn de in de 
flats te betalen servicekosten nog niet 
eens verrekend, zo min als de hogere 
personele belasting!
Veelvuldig is de klacht van betrokkenen 
dat ze ■ onvoldoende inlichtingen had
den gekregen over de financiële kon- 
sekwenties.
In het rapport wordt trouwens ook ge
steld dat gemeentelijke instanties bij 
wie de samenstellers aanklopten (wo- 
ningdienst, sociale dienst. GG en GD) 
tegenstrijdige informaties gaven en dus 
volkomen langs elkaar af blijken te wer
ken. De PPR-Schiedam heeft gevraagd 
om onmiddellijke stopzetting van dit

huisvestingsbeleid, waarbij gehandicap
ten nog eens een extra dreun krijgen, 
en om behoorlijke informatie over de 
financiële konsekwenties aan degenen 
die toch in aanmerking willen komen. 
Op 5 februari kwam de zaak opnieuw in 
de raad ter sprake.

Waarom we aan deze lokale problema
tiek — die toch alleen door de Schie
dammers zelf geklaard kan worden — 
hier een relatief ruime aandacht ge
ven?
Omdat de hier gevoerde aktie een zo 
uitstekend voorbeeld is voor onze an
dere aktiecentra. Ook in hun stad of 
streek raken mensen onder de wielen, 
of komen bedrogen uit, door machts
misbruik. En overal waar ze er de ge
legenheid schoon voor ziet, dient de 
PPR tegen zulk een machtsmisbruik op 
te treden.

MACHTSMISBRUIK '

Nu vindt u „machtsmisbruik" misschien 
een dik woord voor wat in Schiedam 
gebeurt. Toch slaat het ten volle op de 
situatie. Iemand die over informatie be
schikt waarover anderen niét beschik
ken, heeft daardoor een zekere macht 
over die anderen. En hij misbruikt die 
macht als hij die informaties onvolle
dig doorgeeft (of als hij daarbij louter 
ambtelijke — en dus voor eenvoudige 
mensen onbegrijpelijke — taal gebruikt; 
of als hij zodanig aan ’t formuleren 
slaat dat de gewone man een gunstiger 
konklusie trekt dan er in werkelijkheid 
te trekken is: enzovoort).
Op dit terrein w'ordt enorm met men
sen gespeeld. Ik herinner me een paar

voorbeelden die Michel van Hulten on
geveer een jaar geleden in de Grote 
Fraktie gaf. Over ambtenaren die in de 
kop van Noord-Holland rozestruiken uit 
de voortuinen rooiden omdat daarmee 
het voortwoekeren van het perevuur 
kon worden beperkt. Ze belden aan, 
vertelden wat er aan de hand was, maar 
zeiden er niet bij dat de mensen moch
ten weigeren en dat het dan niet door
ging . . .
Een ander geval: meisjes die in ver
band met een sollicitatie een simpel 
geneeskundig onderzoekje moesten on
dergaan, werden bijna een hele dag 
vastgehouden omdat de artsen er een 
eigen — en zeer zwaar — medisch on
derzoek aan vastknoopten (wisten die 
kinderen veel...)  voor een heel an
der doel dan die simpele sollicitatie.

LEGIO KANSEN

Zo zijn er mogelijkheden tot aktie te 
over. Om nog even naar Schiedam 
terug te keren: de PPR is daar ook be
zig met een voorlichtingsaktie over de 
BB, en met een enquête over een pas 
ingestelde pasjesregeling in de zusters- 
flat van het Gemeente-Ziekenhuis. 
Kortom: leg uw oor te luisterep bij de 
mensen om u heen, en het kan niet 
missen of u vindt aktiedoelen. Ga in 
het aktiecentrum na wat u zou kunnen 
aanpakken, en vooral ook hóé u dat 
het best zou kunnen doen, hoe uw 
aktie bij de bevolking overkomen zal. 
In deze maatschappij móét een radikaal 
wel een lastpost zijn, maar hij dient 
er tevens voor te zorgen dat de be
volking hem niet ziet als een lastpost- 
zonder-meer. Men moet dóór hebben



dat hij volkomen terécht last veroor
zaakt.

DUIDELIJKHEID

Voorlichting, uitleg, zal dus een on
misbaar onderdeel van elke aktie zijn. 
De mensen moeten weten waarover het 
gaat. Dat is — in klein bestek — een 
brok politieke vorming, een bijdrage tot 
de mentaliteitsverandering die de PPR 
voorstaat.
De stencilmachine of de’ klein-offset- 
pers zal een grote rol in onze akties 
kunnen spelen. Maar vergeet ook niet 
de lokale of regionale pers. Zo'n voor-

paginastuk in de Schiedamse Courant 
is voor Schiedammers véél en véél in
teressanter — maakt vee! meer los. 
blijft veel langer hangen — dan een 
verklaring van het landelijk bestuur die 
de voorpagina's van alle landelijke 
kranten haalt. Op dit punt mogen de 
aktiecentra zich best bewust zijn van 
hun macht en van de daaruit voort
vloeiende verantwoordelijkheid:

Zij vooral zijn het die voor de burger 
het gezicht van de PPR bepalen kun
nen!

Anderzijds: maakt niet overal een PPR-

monopolie van. Integendeel! Onze* par
tij mag voor ons nóg zo belangrijk zijn 
(hij is een bizonder kind, 6n dat 
is-ie .. .), belangrijker is het doel dat we 
nastreven: die nieuwe maatschappij die 
stoelt op een mentaliteit van solidari
teit. Laat daarom mensen van buiten 
onze partij die graag meewerken, dat 
ook doen. Vraag ze er zelfs voor. En 
geef ook vanuit het aktiecentrum me
dewerking aan niet-partijgebonden ak- 
tiegroepen die in dezelfde richting wer
ken als wij.

begroting ’73 geen stap
over de rode streep
f r iese m ot ie  v o o rk o m t  sensat ie

Uitgaven
Huisvesting ƒ 7.300 —
Kantoorbenodigdheden i 5.200,—
Porti en telefoon ƒ 7.500,—
Onderhoud en af-
schrijving inventaris ƒ 1.500,—
Ledenadministratie f 6.000,—
Radikalenkrant en
andere publiciteit f 30.000,—
Salarissen en
sociale lasten 7 40.000,—
Vergader-en kongres-
kosten f 3.000,—
Studieburo f 10.000,—
Afdracht kontributie ƒ 27.000 —
Diversen ƒ 1.000,—

Totaal ƒ 138.500,—

Inkomsten
Kontributies 1 90.000,—
Giften 1 20.000,—
Verkoop dokumentatie ƒ 1.000,—
Tekort / 27.500,—

Totaal ƒ 138.500 —

C) '
De kontributie-afdracht van ƒ 27.000,— 
is het gevolg van de nieuwe kontribu- 
tieregeling, waarmee het bestuur hoopt 
dat het werk der aktie-centra extra le- 

,ven wordt ingeblazen. Ze is:
1) aan plaatselijke aktie-centra 20%
2) aan provinciale aktie-centra 10% 
De plaatselijke aktie-centra kunnen hun 
deel van de kontributie opvragen per 
1 juli door het inzenden van:
a. een overzicht van hun ontvangsten 

en uitgaven over het afgelopen jaar;
b. een lijst van de bij hen bekende le

den, opdat het partijburo aan de 
hand van deze lijst kan nagaan 
hoeveel kontributie door hen is be
taald.

O
Dit tekort kan wel ingelopen worden 
als wij zorgen, dat de uitgaven niet 
meer dan het beslist noodzakelijke be
dragen en binnen bovengenoemde be
groting blijven.
Het afgelopen jaar is ƒ 30.000 binnen
gekomen voor het verkiezingsfonds en 
ƒ 85.000,— aan kontributies.
De nieuwe leden komen nog dagelijks 
binnen.

Na het kongrespraatje van Joop den 
Uyl in Wageningen, zat ieder aktiecen
trum of aktief toehoorder gereed om er 
op in te haken. Terecht! De basis heeft 
recht op vraag en antwoord.
Een motie van orde scheen roet in de 
overvolle diskussiepot te gooien. PPR- 
Friesland vroeg of de diskussie zakelijk 
kon verlopen en alle konkrefe voorstel
len, schriftelijk ingediend, in stemming 
konden worden gebracht. De zaal 
stemde ermee in-. Onze kongresvoorzit- 
ster meende dat het nu alleen nog 
maar aannemen en verwerpen van 
schriftelijke moties was. Vele kongres- 
gangers zagen zich voor een hopeloze 
situatie geplaatst, in. veel sterker mate 
echter het bestuur.
De motie van orde werd een motie van 
wanorde. Door een aanvulling van Erik 
Jurgens kon de rust weer enigszins 
worden hersteld.
Bas zou ’s middags met een beleids
verklaring komen over de koers bij de 
kabinetsformatie, welke ter diskussie 
zou worden gesteld.
Alhoewel ik de wanorde na een derge
lijke — ongetwijfeld wat vage — Friese 
motie nooit had voorzien, kunnen we 
blij zijn, dat de motie PPR-Friesland 
aangenomen werd door het kongres.
Al een paar dagen kwamen er in de pers 
tendentieuze berichten inzake een 
breuk tussen PvdA en PPR.
Deze berichten hadden nieuw voedsel 
gekregen, en daardoor misschien kata- 
strofale gevolgen voor de samenwer
king:

a. Wanneer in een zaaldiscussie Joop 
den Uyl en Bas de Gaay Fortman 
tegen elkaar waren uitgespeeld, be
tekende dat koren op de molen der 
konfessionelen en Hollands grootste 
ochtendblad!

b. Wanneer we met elkaar een paar 
uur hadden gehakketakt over ver
keerd geïnterpreteerde zinnen, zon
der tot reële, eerlijke voorstellen te 
komen, was ieder woord wel infor
matief maar óók slechts vrijblijvend 
geweest.

c. Indien we alle troefkaarten van onze

progressieve frakties hadden opge
vraagd, hadden we de konféssione- 
len de splijtzwam in de kaart ge
speeld.

d. Nu kregen we tenminste een duide
lijk beleid van de fraktie, dis op pa
pier stond en waarover gesproken 
kon worden.

Allicht kon je je afvragen, in hoeverre 
het een beleidsbepaling van de hele 
PPR-fraktie of van Bas was. Ik hoop het 
eerste, maar dat enige fractieleden 
moeite hadden met punt c, gaf me toch 
wel even te denkenl Punt c hield, in dat, 
wanneer er mensen buiten het progres
sieve kamp waren, die loyaal,.aan de 
uitvoering van 'het regeerakkoord 
„Keerpunt ’72" mee wilden werken, ze 
mee mochten doen..
De argumenten van vóór èn tegen vond 
ik persoonlijk bijzonder sterk. ;

— Natuurlijk moet je je afvragen of
mensen die zich altijd afzijdig hiel
den van „Keerpunt 72" of:er zich 
zelfs tegen verzetten, het nü plotse
ling kunnen gaan uitvoeren.F-.........

— Zullen na jaren van een totaal ander 
beleid door konfessionelen en libe
ralen, diezelfde konfessionelen 
„Keerpunt ’72" kunnen ondersteu
nen?

. Onbegrijpelijk voor mij!
— Maar het'is waar dat tot nu toe nog 

steeds de liberalen (en konfessione
len) hun wanbeleid uitvoeren.

Wanneer wij nü het roer radikaal om 
willen gooien en de noodzaak van een 
ander beleid duidelijk zien, moet een 
kontinuerlng van een liberaal wanbeleid 
voorkomen worden!
Maar alleen met het beleid van „Keer
punt 72” ! We moeten geen stap over 
de rode streep zetten, want het uitein
delijke doel blijft uitvoering „PPR-rond- 
uit"!
Postbus 1075 
Leeuwarden

Kees van Twist 
lid bruggroep 

„ PPR-Friesland



Het vervolg van het piojeKt verloop!
verder als volgt

•  De eindnota, samengesteld op basis 
van de rapportageformulieren, zal 
tussen 1 sept. '7 o en 1 jan. 74 be
sproken kunnen worden in een ot 
meer regionale, c.q. landelijke bij 
eenkomsten.

•  Tevens wordt de eindnota voorge- 
legd aan een aantal deskundigen, 
die de prioriteiten en wensen van 
de diskussiedeelnemers, samenge
vat in de eindnota, zullen vertalen in 
beleidsmaatregelen, waarbij tevens 
de financiële en organisatoriese 
konsekwenties van 't een en ’t an
der geschetst zullen worden.
In het voorjaar van 74 worden de 
konklusies etc. van deze deskundi
gen in de diskussiegroepen ge
bracht, waardoor de deelnemers ge- 
konfronteerd worden met de konse
kwenties van de eigen wensen en 
verlangens.

•  Ook wordt de eindnota voorgelegd 
aan de programmakommissie, met 
het verzoek op basis hiervan een 
beleidsprogramma op te stellen.
Het vöorgestelde- beleidsprogramma 
kan dan in het najaar van 74 ter 
diskussie worden gesteld. De resul
taten van deze diskussie zullen dan 
opnieuw, tot slot, aan de program
makommissie worden voorgelegd, 
die dan zorg dient te dragen voor 
de start van een progressief politiek 
programma.

, Mart en Frans

. in. . .—. — ............ -  ' " ...
Tekort bij SOL 100 miljoen gulden

TEKORT 
BIJ SOL 
100 MILJOEN 
GULDEN
. . .  en de déconfiture zal nog,een — 
sneeuwbaleffekt -hébben in de 
agrarische sektor.”-, ~ . n 7 ‘-
Enige bevreemding bff het lezen 
van zo’n kranteberlcht ligt voor 
de hand.
Tot ]e ontdekt dat het hier gaat 
om de Stichtse Olie- en Lijnkoe- 
kenfabrlek.

V_____________ J

TICAL
JOKES
De Aktiegroep Nieuwe Partij ziet nog 
heel veel ruimte links van het midden. 
De konfessionelen die nu nog niet door 
de Progressieve Drie bereikt worden, 
zouden dat gat met een brede partij 
kunnen vullen. De naam zou B8K kun
nen zijn: Beugels' Brug-Klasje.

Re-cycling ook in de politiek: wie een 
nieuwe partij ..wil oprichten moet drJe 
oude inleveren. .' -

Bezwaren tegen NAVO-partners Portu
gal, Griekenland, Turkije, Amerika... 
We moeten de NAVO natuurlijk wèl uit. 
vóór alle anderen vinden dat w/j er niet 
meer in passen.

Brugsma van de Haagse Post voelt wei
nig voor de naam Progressieve Partij 
Nederland. Dat laatste woord laat de 
verbinding met 't buitenland te weinig 
open, vindt hij. Van zo'n motivering zal 
de CPN toch wel even opkijken.

Progressieve Volkspartij, dat klinkt 
Brugsma beter in de oren. Maar volks
partijen zijn er nu al twee te veel .. .

Als het leger echt een veiligheids- 
instrument was, konden we er nog wel 
vrede mee hebben . . .

Andriessen kreeg na de verkiezingen 
twaalf flessen cognac van de KVP. Da’s 
anderhalve fles voor elke verloren ze
tel. Goeie cognac. Smaakte kennelijk 
naar méér.

Ze zullen nu wel op zijn. Iets te schie
lijk geledigd, vrees ik. Vandaar natuur- 
lijk die wiegelende bewegingen.

Bij vervroegde verkiezingen krijgt Wie
gel toch nooit op tijd weer een verlo
ving gearrangeerd.

In het woordenboek staat achter „libe
raal": mild, milddadig, vrijgevig, onbe- 
vooroordeelo, vooruitstrevend, ruim
denkend. En achter „liberalisatie” : het 
bevrijden van belemmeringen.

En Nixon is een christen.

★
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Het partijburo heeft heel hard 
twee buro’s en burostoelen 
nodig. Wie heeft er nog iets 
(redelijks) staan? Dan graag 
even telefonisch kontakt met 
(020) 22 73 42 of 24 75 70.

v» ----------  ------H____  „ J
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In Vietnam is nu een bestand ingegaan. 
Daarmee is er nog geen vrede. En dus 
is er nog reden om druk op Amerika te 
blijven uitoefenen. En dat gaat het best 
door die te richten op de portemon
nee, daar voelt het kapitalisme de druk 
het best.
Servaas van Beekum, Tolhuis 31-10 in 
Nijmegen geeft er een sluitzegel voor 
uit: Zwart-wit, zelfklevend, prijs 4 cent. 
Maak het juiste bedrag over op zijn 
postgiro 1414187, onder vermelding 
„boycotzegels". De opbrengst is voor 
het Medies Komitee Nederland-Viet- 
nam.

En nóg een sluitzegel, bestemd voor 
brieven aan wetenschappers in de VS. 
Hij is. van Bienfait uit Amsterdam en 
Dutilh uit Utrecht. Verkrijgbaar bij de 
Brede Vietnam Beweging Nederland, 
Dintelstraat 27, Oudorp, gem. Alkmaar, 
telefoon (02200) 1 74 53.

HOW COME?



boeken
BLOEDKOELING

Roel van Duyn schreef een roman 
,.Bloed", het eerste deel van een trilo
gie „Bloed, Zweet en Tranen", een uit
gave van Meulenhoff Amsterdam.
Het verhaal gaat over de bouw van een 
atoomreaktor: omdat natriumkoeling
allesbehalve safe is, komen een paar 
saboteurs (een van hen geeft zich uit 
voor een gevluchte Russische expert) 
met het voorstel bloedkoeling toe te 
passen. Wanneer men de nonsensikale 
draal die het verhaal hiermee neemt 
eenmaal heeft aanvaard, volgen de ge
beurtenissen elkaar op met een van
zelfsprekendheid die soms lachwekkend 
aandoet Ook schijnt er nogal eens ver
wezen te worden naar personen, insti
tuten en situaties op een wijze waar
aan insiders veel plezier beleven. In 
dat Jeruzalem ben ik een vreemdeling, 
maar namen als die van ,,de regering 
Stengelterp" kan ik toch nog wel ver
talen. En erover grinniken . . .

Hfn.

JOKE KOOL-SMIT
HÉ ZUS, ZE HOUEN ONS ERONDER
A. W. BRUNA EN ZOON, UTRECHT- 
ANTWERPEN, 133 PAG. PRIJS ƒ 3,50

Deze boekbespreking ben ik begonnen 
met de laatste zin (zie laatste zin).
Het is alweer enkele weken geleden, 
dat ik het boekje las, en voor mij be
tekende het een goeie oppepper, om de 
zaken binnens- en buitenshuis weer 
eens flink aan te pakken. Resultaat: kon- 
flikten, woordenwisselingen met man
lief etc. edoch . . .  met behulp van de 
logika af en toe een stykje terreinwinst. 
Wie jong en fit genoeg is om de (nog 
steeds) moeizame weg te bewandelen 
naar onze emancipatie, heeft een lange 
adem nodig, en zeker. .. het boekje 
van Joke Kooi-Smit. Haar beschrijvin
gen over feiten en haar ervaringen

8/UHKAAL

kunnen ons beslist goed van pas komen, 
t Verwijt dat ik in enkele andere recen
sies tegenkwam, nl. dat het oppervlak
kig geschreven zou zijn, wil ik bestrij
den!

Voor de elitaire groep vrouwen is het 
niet geschreven (wat dat dan ook moge 
betekenen), integendeel, ik heb de stel
lige overtuiging, dat dit boekje bestemd 
is voor iedereen, en in het bijzonder: 
juist voor die vrouwen die er in het 
algemeen niet toe komen, eens een 
boekje voor zichzelf te kopen. Blijft de 
vraag: hoe kunnen we ze in die richting 
beïnvloeden?
Tot besluit een citaat, blz. 115-116 — 
over de invloed van „de buis” :
„Een duidelijk voorbeeld var negatieve 
stereotiepering is de Fabeltjeskrant, 
een seksistisch programma, en des te 
gevaarlijker omdat het, samen met de 
STER bekeken wordt door kinderen, 
't Hele scherm is trouwens één koek 
vol seksisme, alleen moet je soms éven 
peuteren voor je er de seksistische 
krenten uit hebt. Dit geldt niet alleen 
voor de TV, maar ook voor kinderboe
ken, toneelstukken, menswetenschap
pen, kortom voor de hele kuituur. Zo
lang het over mannen gaat wordt er 
redelijk nagedacht. Zodra het over ons 
gaat, valt het denkraam dicht en ko
men alleen de konventies er nog maar 
uitrollen.”
Voor mij had dit boekje vijftien jaar 
geleden mogen verschijnen.

Amstelveen Corry Koghee

OVER BOUWEN, WONEN, EN . . .  PAR- 
KEREN!

Bij uitgeverij Safnsom te Alphen aan de 
Rijn verschijnt een nieuwe reeks boe
ken: de „Bouwbeslissers” , die in sa

fcADUCAlEfc

menwerking met het Bouwcentrum te 
Rotterdam is opgezet. De serie heeft 
een lelijke naam, dat wel. Maar men 
kon moeilijk preciezer weergeven wat 
voor boekjes de reeks bevat. Ze zijn 
namelijk bestemd voor ieder die over 
enige bouw te beslissen heeft.
Het eerste deeltje bv. .is de samenvat
ting van een inleidende kursus die door 
15 eksperts (van ruimtelijke ordening tot 
binnenhuisarchitektuur toe) gegeven 
werd voor vrouwenadvieskommissies. 
De journalist H. Peerbolte stelde daar
uit het boekje „Bouwen in beperkte 
vrijheid" samen, 62 blz., geïllustreerd, 
een heldere en overzichtelijke introduk- 
tie op de diverse aspekten van de 
bouwproblematiek. Prijs ƒ 12,— . 
Inmiddels is deel twee van de reeks 
verschenen. Het heet „Parkeren in de 
woonomgeving” en is geschreven door 
H. J. van Hunnik en R. L. C. van der 
Bent. medewerkers van het Bouwcen
trum,, naar een door tien deskundigen 
samengesteld rapport dat veel omvang- 
rijker en (naar we mogen aannemen) 
veel droger was. Het boek telt 136 pagi
na's, is geïllustreerd, en kost ƒ 18,50. 
Hoewel het zich neutraal opstelt — het 
streeft slechts naar een optimale ruim- 
tebenutting in woonwijken, en houdt zo 
veel mogelijk rekening met de groeien
de autodichtheid — ontkomt het niet 
aan een opsomming van allerlei nade
len en bezwaren (hoge kosten, lawaai, 
onveiligheid voor naburige speelplaat
sen enz.), en de kritiese lezer, die voor 
een selektiever gebruik van de auto en 
voor uitbreiding van het openbaar ver
voer wil pleiten, diept uit dit boek dan 
ook wei een en ander op.
Voor hulpfrakties van gemeenteraadsle
den, voor aktiegroepen die zich met 
plannen tot stadsuitbreiding e.d. bezig
houden. nuttige lektuur.

KADi KAALST



akties
m ii ie u d o o s  a l s  a l t e r n a t ie f

In diverse ak-!iecentra in ons land is de 
laatste jaren aktie gevoerd tegen de in
voering van de plastic huisvuilzakken. 
De grote moeilijkheid is dat er tot op 
heden geen bruikbaar alternatief was 
voor de oplossing van de ekonomiese 
en personeelsproblemen waarvoor de 
diverse gemeentelijke . reinigingsdien
sten zich geplaatst zagen.. .Tijdens de 
verkiezingskampagne nebben wij het 
alternatief ontdekt. In Oude Pekela 
staat een kartonfabriek die de zgn. mi- 
lieudoos maakt.
Het zijn kartonnen huisvuildozen die 
d.m.v. een speciaal procédé weerbe
stendig zijn gemaakt. Hoewel de doos 
nog in ontwikkeling is en verbeterd 
wordt kan er toch al gebruik van wor
den gemaakt. In diverse steden zijn er 
al proefnemingen geweest en ook de 
demonstraties aan Bas de Gaay Fort
man wekten enthousiasme. Het enige 
■nadeel is dat de doos iets duurder is 
dan de plastic zak. Het heeft echter 
twee duidelijke voordelen:
— men helpt Let milieu beschermen
— ftien steunt een zwakke Oost-Gronin- 
ger industrie.

Het adres van de fabriek is NV. Free 
en Co., H. Westerstraat 20, Oude Peke
la.
Wij .hopen dat veel aktiecentra zullen 
besluiten de gemeentebesturen te be
wegen het gebruik van milieudozen 
i.p.v. plasticzakken toe te staan, en dan 
zelf te zorgen voor verkooppunten en 
mentaliteitsverandering in deze. Het wil 
nog wel eens moeilijk zijn de mensen 
iets meer uit te laten geven voor de be
scherming van het milieu.

Nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen bij:

PPR-aktiecentrum Groningen 
Postbus 1089 

Groningen

OPROEP VOOR OPVANGADRESSEN

De sosjale joenit komt vaak in aanra
king met jongens of meisjes die moei
lijkheden hebben met hun ouders of 
met het kinderbeschermingsinternaat. 
waar zij door instanties geplaatst wer
den.
Moeilijkheden die tot uiting komen in 
het feit, dat zo’n minderjarige wegloopt 
en dan bij de sosjale joenit om hulp en 
onderdak vraagt.
Het is voor steeds meer mensen duide
lijk geworden dat de minderjarigen vrij
wel geen rechten hebben; bijvoorbeeld 
in relatie tot de ouderlijke macht, in be
slissingen van kinderbeschermingsin- 
stanties e.d. trekt het kind vaak aan het 
kortste eind.
Dit bleek onlangs ook nog eens in de 
negatieve uitspraak van het Amster
dams gerechtshof, waar een medewer
ker van de sosjale joenit terecht stond 
wegens het onttrekken van een minder
jarige aan de ouderlijke macht. Hier 
bleek weer dat de rechterlijke macht de 
belangen van de ouders boven die van 
de minderjarige plaatst. Voor de sosjale 
joenit was het doel van dit konflikt: het 
opkomen voor meer rechten voor de 
minderjarigen.
Uitgaande van de regelmatig terugko
mende vraag naar onderdak vragen wij 
opvangadressen, waar de in problemen 
gekomen minderjarige voor kortere of 
langere tijd kan verblijven.
Het aantal opvangadressen, waarop wij 
nu een beroep kunnen doen. is niet vol
doende. Vandaar ons verzoek om op 
deze oproep te reageren. U kunt kon- 
takt opnemen met de sosjale joenit 
Westeinde 46, Den Haag.
Tejefonies zijn wij bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 10 uur tot 
17.30 uur onder tel. 39 99 45, toestel 4. 
Niet alleen mensen die in de omgeving 
van Den Haag wonen worden verzocht 
om te reageren, ook mensen van buiten 
die kring kunnen reageren.

'\ ■,

sym posium  SOL in am ersfoort. 
stap in de goede richting
Ruim 200 deelnemers aan het projekt 
Samen-Over-Leven hebben zich op za
terdag 3 februari in de Amersfoortse 
markthaf-gebogen over het centraal ge
stelde probleem:
,,ln welke richting moet maatschappij
verandering worden nagestreefd om de 
nu spelende problemen doeltreffend op. 
te kunnen lossen?”
„Welk aangrijpingspunt biedt daartoe 
de meeste mogelijkheden?"
Als ekstra aanzet voor de diskussie ga
ven voor het thema onderwijs Zelissen, 
voor arbeid Groenevelt en v. d. Doet, 
voor wonen v. Dien, voor inkomen Hes- 
sei, *n voor welzijn Trimbos, hun visie

op bovenstaande vraagstelling.
Nadat de deelnemers in kleine groepen 
de problematiek hadden doorgespro
ken en in de pauze een klankbeeld 
over bouwen en wonen te zien gekre
gen hadden, zorgde de toneelgroep „Sa
ter” voor een vooral milieu-gericht sati- 
ries programma. In afsluitende konfron- 
tatie tussen de deelnemers en de inlei
ders werden enige harde noten ge
kraakt.
Vooral Groenevelt zette vele milieu- 
mensen aan het denken door een pro
blematiek aan te roeren waar velen 
zich niet of nauwelijks over hadden ge
bogen:

IS EEN WERKGROEP SOCIAAL-EKO- 
NOMIES BELEID NODIG?

Je kunt je natuurlijk als politieke partij 
niet permitteren je alleen bezig te hou
den met o.a. vredespolitiek en onder
wijs. Op zich zelf twee zeer belangrijke 
zaken, maar ongestraft kan je het so- 
ciaal-ekonomies beleid niet zo maar op 
zijn beloop laten of door „enigen” in 
de partij laten bepalen. We mogen niet 
vergeten, dat we nog steeds met een 
goede honderdduizend werkelozen zit
ten „opgescheept” en dat er ook nog 
bedrijfssluitingen plaatsvinden. Hoe 
moeten wij deze problemen aanpakken, 
hebben wij wel een antwoord? Het zal 
noodzakelijk zijn een blauwdruk te ont
werpen hoe de maatschappij eruit zal 
moeten zien in de naaste toekomst. Het 
lijkt mij de hoogste tijd om een lande
lijke werkgroep in het leven te roepen 
om ons intensief te gaan verdiepen in 
de problematiek van ons sociaal-eko- 
nomies leven.
Partijgenoten, die- hiervoor interesse 
hebben en over nog wat vrije zaterda
gen beschikken, kunnen zich opgeven 
bij Jo Geerts, Waalstraat 89, Amster
dam. Tel. (020) 42 58 51.

KALENDER

5 maart: radio-uitz. 19.00—19.10 uur
13 maart: redaktiesluiting voor het

aprilnummer
19 maart: radio-uitzending 
19 maart: in gebouw van Tweede Ka

mer bijeenkomst voor pro
gressieve politici over alter
natieven voor kernenergie 

21 maart: tv-uitzending 20.20—20.30 uur 
2 april: radio-uitzending

14 april: kongres van de milieuwerk-
groep in de Pietersberg te 

Oosterbeek (inl. Gerlach, San- 
dersweg 3, Oosterbeek)

Maatschappijverandering moet van be
neden af opgebouwd worden, demokra- 
tisering vanaf de basis, omdat Indivi
duele vrijheid een waarborg moet zijn. 
Maatschappijverandering moet gericht 
zijn op verandering van het kapitalis- 
tiese stelsel, omdat de gevolgen van 
bv. ombuiging van de ekonomiese groei 
niet afgewenteld mogen worden op hen 
die zich niet verdedigen kunnen. (Zie 
bv. de werkelozen in O.-Groningen en 
vergelijk de uitspraak van Wiegel: wer
kelozen zijn de zieken van onze maat
schappij).
De visie van v. d. Doef sloot hierbij 
goed aan, evenals die van Trimbos.
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kiezen
tussen tw ee kwaden
In het vorige nummer kon het bestuur 
nog niet reageren op de politieke 
situatie. Minder dan een week na het 
kongres waarop het gekozen werd 
sloot de redaktie voor het 
maartnummer van de krant.
Inmiddels is er veel gebeurd dat om 
uitleg, reaktie en kommentaar vraagt. 
Het partijbestuur zag zich — evenals 
de fraktie, maar dan toch wel op een 
andere wijze — gekonfronteerd met 
onverwachte ontwikkelingen in de 
kabinetsformatie.
Een motie die het bestuur aan een 
speciale kerngroepvergadering op 15 
maart voorlegde en die met overgrote 
meerderheid werd aangenomen, geeft 
de visie van het bestuur natuurlijk wel 
weer, maar vereist toch enige 
toelichting. |

Formateur Burger begon zijn karwei 
met een allesbehalve riant perspektief. 
fc,n konfessionele zowel als aan 

progressieve zijde waren er nogal wat 
eisen en voorwaarden gesteld die 
eenvoudig niet met elkaar te rijmen 
vielen. Men mag dan ook gerust groot 
respekt hebben voor de 
vasthoudendheid en vindingrijkheid 
waarmee Burger de politieke impasse 
trachtte te doorbreken.
Zijn methode deed wel pijn, naar alle 
kanten. Door zijn programvergelijking, 
zijn konklusie dat de kloven tussen 
Keerpunt ’72 en het program van de 
konfessionele partijen niet 
onoverbrugbaar waren, voelden beide 
groepen zich wel in de kuif gepikt.
Het PPR-bestuur tenminste was er 
allerminst gelukkig mee. Het 
herinnerde zich dat Keerpunt 72 voor 
onze partij op diverse punten al een 
terugtreden had betekend (gelijk in „De 
PPR ronduit” bleek). Het vond 
vervolgens dat er tussen de twee 
programma’s wel degelijk verschillen 
van wezenlijke betekenis waren, die

niet zo maar konden worden 
weggepraat.

HET MEMORANDUM
Er. tenslotte was het bestuur er niet zo 
zeker van dat het memorandum, waarin 
de progressieve drie een aantal punten 
van hun akkoord hadden 
„geaktualiseerd” , hier en daar al geen 
terugtrekken inhield.
Voor de kerngroep heeft de fraktie 
nadien verklaard dat het memorandum 
op erg korte termijn moest worden 
samengesteld uit de resultaten van 
diverse gemengde studiegroepjes, met 
te weinig kontrole op het eindresultaat. 
De fraktie betreurde het dat ze bij de 
totstandkoming onvoldoende alert 
geweest was en zich door de tijd had 
laten overrompelen.
Binnen de fraktie had dit memorandum 
ai meningsverschillen gegeven: Pier 
van Gorkum vond dat er konsessies 
gedaan waren die hij niet had kunnen 
aksepteren, zag echter de 
mogelijkheden tot korrektie niet geheel 
uitgesloten. En ook het bestuur had al 
een afwijking gekonstateerd (zie 
bijgaande verklaring over de ƒ 1.000,— 
kollegegeld).

Inmiddels zaten er in die aktualisering 
van het Regeerakkoord ook totaal 
onvermijdelijke wijzigingen. De 
voorgenomen bezuiniging van 300 
miljoen op defensie bijvoorbeeld was 
door aangegane verplichtingen en 
geplaatste bestellingen al gekrompen 
tot 132 miljoen. (En het demissionaire 
kabinet zit niet stil: voor de deur staat 
nu een bestelling van Starfighters die 
35 miljoen vergt...)
We willen niet verhelen dat in dit 
stadium (zeker toen ook nog bekend 
werd dat de formateur aan niet minder 
dan zes konfessionele ministers dacht!) 
in het bestuur de mogelijkheid van 
afhaken al onder ogen werd gezien.

MINISTER BOERSMA

Toen dreven enige onverwachte 
ontwikkelingen dit denken weer in een 
andere richting.
De konfessionele partijen waren er na 
hun befaamde brief waarin ze 
kategories stelden een progressief 
kabinet niet te zullen „gedogen” , zelf 
vast van overtuigd dat ze met deze 
uitspraak definitief een punt hadden 
gezet achter de formatie Burger. Ze

deze maand  
onder m eer:
— Reakties op de formatie
— Pleidooi voor een beter veiligheids

beleid
— Kontakt tussen kiezer en gekozene
— Werkgroep Man - Vrouw - Partij
— Voorstel voor beoordeling van 

kandidaten voor raden en staten
— Suggesties voor aktie
— Berichten van het bestuur, uit 

partijburo en studiestichting



dit num m er
is wel met problemen tot stand ge
komen.
Nog na redaktiesluiting moest een 
stuk over onze houding tegenover de 
kabinetsformatie geschreven worden, 
want het ging natuurlijk niet aan, daar
over te schrijven zonder de kern- 
groepsvergadering van 15 maart af te 
wachten. De drukkerij, heeft gelukkig 
begrip voor onze moeilijkheden gehad. 
Let U eens op het redaktiekadertje, 
met name op de daar vermelde 
provinciale korrespondenten. We willen 
er heus wel méér dan die twee! Liefst 
lieden die korte, zakelijke mededelingen 
kunnen doen, waaruit ook de rest van 
’t land een stimulans kan putten. Om 
dat laatste gaat het ons! PPRAK is een 
landelijke aktiekrant, we moeten er 
geen bundel van provinciale mede
delingenblaadjes van maken.
Tenslotte: als ons stuk over de 
formatie inmiddels achterhaald is door 
nieuwe ontwikkelingen die het tot 
ouwe koek maken, dan kunnen we 
daar niks aan doen. We hebben Burger 
niet in de hand . . . (Dat had U wel
licht al eerder in de gaten).

Redaktie.

Uitgave van de Stichting Radikaienkrant 
Savelsbos 19 - Amsterdam

direktie: Rien Blom, Jan Heytel,
Sam Mol.

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

vormgeving: Ton Wegman

illustratie: Carla Bonnet

Vaste korrespondenten:
Binnenhof: Henk Hoek 
Friesland: Kees van Twist 
Noord-Brabant: Adriaan in ’t Groen

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

abonnement: ƒ 6,— per jaar.

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

advertentietarieven worden op aanvraag 
toegezonden.

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

Voor kontributiebetalingen: Penning
meester PPR, postgiro 1575600, te Am
sterdam.

waren hogelijk ontsteld („volstrekt 
verwerpelijk!" riepen hun bladen 
unaniem) toen Burger daarna toch 
doorging, zonder de frakties er in te 
willen kennen. En totaal ontredderd 
waren ze, toen minister Boersma 
(daags daarop gevolgd door Eerste 
Kamerlid De Gaay Fortman sr.) zich t 
een ministerspost in een progressief 
kabinet bereid verklaarde.
Een moedige daad, ontegenzeggelijk.. 
Een beslissing tegen alles en iedereen 
in (het woord „verrader” viel. zelfs ...) 
genomen op het juiste moment, een 
doorbreken van de verstarde opstelling 
van de konfessionele partijen.

De AR-fraktie echter verklaarde — ook 
na het verwerken van de eerste 
emoties — dat ze een progressief 
kabinet met of zonder Boersma toch 
zou wegstemmen. Men had moeilijk 
duidelijker kunnen stellen dat het de 
ARP hier om een ekstra-parlementair 
kabinet ging.
En daarom ging het Burger ook. Hij 
was bezig aan een ekstra-parlementaire 
oplossing; zijn opzet verraste iedereen. 
Niemand had tevoren een strategie 
ontworpen die hierop antwoord kon 
geven. Zelfs niet de PvdA die nu de 
vorming van een ekstra-parlementair 
kabinet, waartegen ze zich steeds 
verzet had, zag beginnen.
En al had men over voorbedachte 
tegenzetten beschikt, dan was het nog 
de vraag of die gebaat hadden. Want 
Burger onderhandelde niet. Hij stelde 
Andriessen domweg voor het blok, met 
drie eisen: het geaktualiseerde 
Keerpunt '72, de ministersverhouding

tien-zes, en de mededeling dat er 
louter progressief denkende 
konfessionelen in het kabinet konden. 
Met de laatste eis heeft de KVP het erg 
moeilijk gehad: ze had, om ook haar 
rechtervleugel te behouden, wel graag 
ook wat minder progressieve figuren in 
het kabinet gehad, maar kreeg wat dat 
betreft nul op het rekest. Waaroverheen 
dan later nog eens het NKV rolde met 
de suggestie dat, als de KVP in 
gebreke bleef, de vakbond wel 
ministers kon leveren . . .

DE VAKBEWEGING

Hiermee komen we op iets dat voor

r —-------------a
»KOLLEGEGELD

Het hoofdbestuur van de PPR 
konstateert dat de fraktie heeft 
ingestemd met een 
herformulering van de 
kollegegeld-regeling, die naar 
zijn mening strijdig is met het 
standpunt vermeld in het 
progressief regeerakkoord 
keerpunt ’72.
Ondanks de waardering die het 
bestuur heeft voor een nieuw 
systeem van studiefinanciering in 
het kader van een breder 
inkomensbeleid stelt het zich op 
het standpunt dat onverkort 
vastgehouden dient te worden 
aan het regeerakkoord der 
progressieve drie.

V_____________J

MOTIE DOOR HET HOOFDBESTUUR VAN DE PPR INGEDIEND BIJ DE 
KERNGROEP IN VERGADERING BIJEEN TE UTRECHT, 15 MAART 1973

Het niet slagen van de formatiepoging van de heer Burger zou opnieuw 
de weg openen voor een hernieuwde periode van rechts - liberaal - kon- 
fessioneel regeren.
Gezien de ervaringen zou dat betekenen, dat dan voor de komende jaren 
geen begin zou kunnen worden gemaakt met zelfs maar een eerste aanzet 
tot de zo noodzakelijke maatschappelijke strukturele hervormingen en 
dat tevens een periode van grote sociale onrust aanbreekt.

Daarom spreekt de kerngroep in vergadering te Utrecht bijeen, als haar 
mening uit:
1. dat, door de uitslag van de verkiezingen, waarbij de progressieve drie 

niet de vereiste meerderheid kregen voor de uitvoering van hun aan de 
kiezers aangeboden programma, zij zich bij voortduring genoodzaakt 
ziet de formatiepoging van de heer Burger te steunen, die beoogt het 
progressieve regeerakkoord toch uitgevoerd te krijgen, met gedeeltelijke 
gedogende steun van leden van de konfessionele frakties.

2. dat zij de ruimte, die in de aangenomen kongresmotie van 10 februari 
ji. via de fraktie werd gegeven, om bij de samenstelling van het deei- 
kabinet den Uyl ook anderen dan leden van het deelkabinet den Uyl op 
te nemen, wil blijven geven, met dien verstande:
a. dat, voor wat betreft de verdeelsleutel voor ministersposten, de 

getalsverhouding 10- 6 de uiterste grens is, waartoe zij toch al met 
zeer grote pijn, zou kunnen gaan. 1

b. dat van de uit konfessionele kring komende ministers in het kabinet 
mag worden verwacht dat zij bereid zijn mee te werken aan de uit
voering van het progressief regeerakkoord.

3. Van de frakties van de PPR in het parlement, wordt verwacht, dat zij 
zullen ijveren voor de realisatie van Keerpunt '72 en van „De PPR rond
uit”.

4. Van de uit onze kringen voortkomende beide kandidaat-ministers en de 
kandidaat-staatssecretaris wordt verwacht dat zij binnen het raam van 
het kabinetsbeleid willen ijveren voor de uitvoering van het regeerak
koord van de progressieve drie, met inachtneming van de regerings
verklaring.



PPR-bestuur en fraktie zeer zwaar 
woog: de uitspraak van de vakbonden. 
De werknemersorganisaties spraken 
kort na Boersma’s stap de niet mis te 
verstane wens uit dat de konfessionele 
partijen zich naar links zouden richten, 
en dat de progressieve partijen dit niet 
onmogelijk zouden maken.
Voor een ontwikkeling naar groter 
duidelijkheid in de Nederlandse politiek 
is deze uitspraak van de 
vakbonden (later gevolgd door 
de mededeling dat ze zich zeer wel 
konden vinden in het program dat 
Burger — onder voorbehoud — in het 
uitzicht kon stellen, én voor wat het 
NKV betreft door het aanbod van 
ministers) van niet te onderschatten 
belang.
Ze betekent dat de vakbonden zich 
aktief met de politiek gaan bemoeien, 
en dat de konfessionele vakbonden 
zich links opstellen, zonder zich iets 
aan te trekken van de aspiraties der 
hen verwante politieke partijen. En het 
is ten enenmale onbegrijpelijk dat een 
KVP deze wenk niet begrijpt (of 
voorgeeft dit niet te doen) en rustig 
'toorgaat met weifelen en 
treuzelen, met chicaneren en 
andriesselen.
Maar intussen: kunnen we deze koers 
van de vakbonden zonder meer 
negeren? Zij zien ook wel dat het door 
ons geschetste beleid niet optimaal kan 
worden gerealiseerd, en kiezen er toch 
voor.

DE ALTERNATIEVEN

De vakbonden wezen een regering van 
VVD met konfessionele partijen 
pertinent af. En bij onze 
standpuntbepaling heeft de vrees voor 
zulk een kabinet ook levensgroot 
vooropgestaan.
Het was duidelijk dat de formateur ook 
ons voor het blok zette: dat we in het 
progressieve kabinet zes konfessionele 
ministers zouden moeten aksepteren en 
met hen tot een regeringsprogram 
zouden moeten komen. Twee zaken die 
we onze kiezers beloofd hadden niet te 
zullen doen.
Maar niét meedoen zou een breuk 

Assen de drie progressieven 
.jëtekenen (en ook een vreemd licht op 
onze solidariteit werpen ...), en daarop 
zou de formatie Burger maar al te licht 
kunnen mislukken. Men kan zich 
denken wat daarna zou gebeuren. De 
konfessionele partijen zouden wijzen 
op een noodsituatie, ontstaan door 
progressieve schuld; ze zouden in 
herinnering brengen dat ze 
regeringsverantwoordelijkheid nog 
nooit geschuwd hebben, en „in het 
landsbelang” een reuzenzwaai van 180 
graden naar de VVD maken. De afbraak 
zou doorgegaan zijn. Het streven naar 
een grote Progressieve Partij 
Nederland zou voor lange tijd in de 
ijskast gezet zijn.
Een dergelijke ontwikkeling zou verre 
van denkbeeldig zijn. Zouden we de 
verantwoording daarvoor op ons mogen 
laden?
Of zouden we dan toch maar liever pijn 
lijden, veren laten (hoe veel minder 
bedeelden zouden veren moeten laten 
onder een liberaal-konfessioneel

kabinet?), vuile handen maken, ons 
desnoods verraders van onze kiezers 
voelen, maar proberen voor diezelfde, 
kiezers eruit te halen wat er uit te 
halen is?

DE KERNGROEPVERGADERING

De kerngroepvergadering van 15 maart 
kwam tenslotte tot het laatste.
Ze had een stormachtig verloop. Vooral 
in de eerste helft liepen de emoties 
nogal hoog op. Dat was ook wel te 
verwachten, en het bestuur was het in 
de voorafgaande weken precies zo 
gegaan: verbijstering over de situatie 
waarin men geraakt was, teleurstelling, 
de ontdekking dat men brokken móést 
maken onverschillig of men nu wegliep 
dan wel wilde blijven meedraaien ..., 
het móéten kiezen tussen twee kwaden 
is niet makkelijk te aksepteren. Pas na 
lang analyseren en afwegen van pro’s 
en kontra’s kwam men tot het hierbij 
gepubliceerde advies van een 
duidelijke meerderheid.

DE KIEZERS

Het is te verwachten dat de 
konfessionele hulptroepen in het 
kabinet, ook al zijn ze in de 
minderheid, voortdurend zullen

boeken
PORTUGAL EN DE EEG 
door drs. P. Guinée; uitg. Angola 
Comité Amsterdam i.s.m. Wereldraad 
van Kerken te Genève (Programma ter 
Bestrijding van het Racisme); 90 pags. 
geïll.; prijs ƒ 1,50 te storten op postgiro 
600657 ten name van Angola Comité, 
Amsterdam.

Wij Nederlanders hebben het Portugal 
nog geen jaar geleden weer veel 
makkelijker gemaakt om zijn 
onderdrukkingsoorlog in Angola, 
Mozambique en Guinee-Bissau voort te 
zetten. Nee, ik doel niet op een 
levering van nieuwe Fokker 
Friendships, waarvan Luns en 
Schmelzer zo vast geloofden dat ze 
„echt niet voor militaire doeleinden" 
gebruikt worden, maar op de 
mede-ondertekening van het 
vrijhandelsakkoord van de EEG. „Een

proberen „Keerpunt 72” naar rechts te 
trekken. Ook al onderschrijf je dit 
program, dan nog zal het steeds 
mogelijk blijven om er afbreuk aan te 
doen, door te wijzen op financiële 
beperkingen, door te bakkeleien over 
prioriteiten, door interpretaties 
eindeloos te nuanceren, door 
moeilijkheden te maken over 
onderdeeltjes van de uitwerking 
enzovoort. We zullen voortdurend 
naar links moeten trekken, moeten 
blijven knokken. Een taak voor onze 
fraktie.
Niemand kan van radikalen bij voorbaat 
eisen dat ze slagen. Wel dat ze ervoor 
vechten, en niet opgeven, en altijd 
bezig blijven hun eigen identiteit 
duidelijk te maken. En uit nu is ook een 
taak voor de leden en de aktiecentra.
Zij alleen kunnen tenminste een groot 
deel bereiken van die 354.000 kiezers 
die aan de PPR hun vertrouwen 
gegeven hebben en verdienen te weten 
wat we ermee doen en waarom we het 
doen. Daarom dit beroep op onze 
leden: maak in en rond eigen kring 
duidelijk hoeveel moeite we hebben 
met wat ons overkwam. Dat we geen 
verdedigbaar alternatief zagen. Dat we 
onder de gegeven omstandigheden niet 
anders meenden te mógen. Nü niet.

LOU HOEFNAGELS

louter kommerciële aangelegenheid die 
niets met politiek ie maken had” , 
vonden de regeringspartijen, als 
antwoord op protesten van de 
Progressieve Drie.
Dat je echter ekonomie en politiek niet 
scheiden kunt, doet dit boekje haarfijn 
uit de doeken: de ekonomische situatie 
van Portugal; de prioriteit voor de 
onderdrukkingsoorlog in Afrika; de 
aanvrage aan de EEG; de

onderhandelingen; het akkoord en de 
thans ontstane mogelijkheden. Een en 
ander is zó pijnlijk nauwkeurig 
gedokumenteerd dat het voor de 
ekonomie-leek — die uw redakteur is 
— wel eens moeilijk verteerbaar werd. 
Al snapte hij er genoeg van om in te 
zien dat de zogenaamd 
christen-demokratische partijen de 
christelijke principes én de demokratie 
graag opzijschuiven wanneer er 
geldelijk gewin te behalen is.

Hfn.



een nieuw veiligheidsbeleid  
nodig
dat niet zelfm oord zoekt

Een 45-tal polemologen en 
geestverwanten, onder aanvoering van 
Hylke Tromp van de Rijksuniversiteit te 
Groningen, hebben einde januari een 
brief geschreven aan het demissionaire 
kabinet en aan leden van de beide 
Kamers. Een brief die een breder en 
intensiever aandacht verdient dan hij 
gekregen heeft.

m Nu de verkiezingen achter de rug 
zijn en nu er spoedig een 
regeringsprogramma tot stand moet 
komen, voelen ondergetekenden zich 
gedrongen om openlijk hun 
bezorgdheid ten aanzien van het tot 
dusverre gevoerde en op 
kernbewapening gebaseerde 
defensiebeleid tot uitdrukking te 
brengen,

•  Het verontrust ons dat er tot nog toe 
noch door de regering, noch door het 
grootste deel van de oppositie 
voldoende ernstige aandacht is 
geschonken aan de gevolgen en 
implikaties van dit zogenaamde 
„veiligheidsbeleid” voor onze 
werkelijke veiligheid, en dat er al 
evenmin serieus is nagedacht over 
alternatieven voor dit beleid. 
Tengevolge hiervan verkeren wij in de 
situatie waarin Nederland — volgens 
de geldende strategiese koncepties — 
thans direkt doelwit van een nukleaire 
aanval kan zijn: een aanval waartegen 
geen verdediging mogelijk is, en die de 
vernietiging van de Nederlandse 
samenleving zou betekenen. Niet alleen 
de elf opslagplaatsen van nukleaire 
wapens die de regering in Nederland 
heeft toegestaan, maar ook diverse 
vliegbases vormen direkte doelen voor 
een dergelijke aanval met kernwapens, 
in een oorlog die in de NAVO-strategie 
als een voldoende reële mogelijkheid 
wordt beschouwd om er. 
voorbereidingen voor te treffen.
Een en ander verontrust ons temeer, 
omdat hierop al herhaaldelijk is 
gewezen, niet alleen vanuit de kring 
van de vredesgroepen en de kerkelijke 
wereld, maar ook vanuit de 
wetenschappelijke wereld. Tot nu toe is 
hier nooit een duidelijk antwoord op 
gegeven.

•  Bovendien achten wij het een 
beangstigend verschijnsel, dat tot nu 
toe een open en principiële publieke 
diskussie over het defensie- en 
veiligheidsprobleem vrijwel niet 
mogelijk is gebleken. Het lijkt wel of 
het vraagstuk, hoe een volk zich tegen 
een eventuele poging tot vernietiging 
van zijn demokratische instellingen en

kuituur dient te verdedigen, in de 
hoogste beleidvormende en 
beleid-kontrolerende organen in 
beginsel als opgelost wordt 
beschouwd. De oplossing zou dan 
gelegen moeten zijn in een gedurige 
modernisering en perfektionering van 
het traditionele middel: het militaire 
apparaat. Die modernisering en 
perfektionering worden aan de 
deskundigen van de Na VO, van het 
departement van defensie en van 
politieke partijen overgelaten. Van een 
werkelijke diskussie over de 
grondslagen van dit beleid is geen 
sprake. Geen wonder dan ook dat de 
vraag, of de militaire 
verdedigingsmethoden met de, om het 
hardst met de mond beleden, 
christelijke en demokratische waarden 
te verenigen zijn, in onze politieke 
organen vrijwel doodgezwegen wordt. 
Zou men zich slechts even hierin 
verdiepen, dan zou naar onze 
verwachting ongetwijfeld de 
ondraaglijke spanning tussen die 
methoden en waarden aan de dag 
treden.

•  Pogingen om deze diskussie te 
openen en de uitgangspunten voor een 
nieuw, maatschappelijk en ethisch 
verantwoord veiligheidsbeleid te 
formuleren, zijn tot nu toe onmogelijk 
gebleken, door de verregaande 
nonchalance waarmee het probleem als 
opgelost wordt voorgesteld, door de 
onachtzaamheid waarmee 
wetenschappelijke analyses terzijde 
worden gelegd, door het historisch 
wanbegrip waardoor de huidige situatie 
op een lijn wordt gesteld met die van 
vóór* 1940. Het is niet alleen 
bedroevend, maar zelfs tragies dat 
thans nog politieke partijen schijnen te 
menen, dat alle veiligheidsproblemen 
zouden zijn op te lossen door een 
verhoging van het defensiebudget, en 
zelfs hun kiezers soms voorhouden dat 
het defensiebudget gezien moet 
worden als een soort 
verzekeringspremie: hoe hoger de 
premie, hoe groter de veiligheid.

•  Het gehele veiligheidsbeleid in 
Europa is gebaseerd op enkele 
wankele vooronderstellingen omtrent 
het psychologisch effekt van 
afschrikking — vooronderstellingen die 
door wetenschappelijk onderzoek 
onjuist zijn bevonden. Het gaat uit van 
een vooronderstelde onwrikbare 
rationaliteit van politici aan beide 
kanten, terwijl juist bekend zou moeten 
zijn hoe weinig het menselijk gedrag 
door rationaliteit wordt bepaald. Het

dreigt met een oorlog, die de eigen 
zelfmoord zou betekenen, en houdt 
desalniettemin staande dat een 
dergelijke dreiging geloofwaardig is.
•  Het kan van doorslaggevende 
betekenis zijn als de diskussie hierover 
wordt mogelijk gemaakt: niet alleen 
essentieel voor Nederland, maar met 
name voor de volkomen vastgelopen 
strategiese koncepties van de NAVO en 
het Warschaupakt, die in plaats van 
veiligheid te verschaffen, de bestaande 
onveiligheid vergroten. Want zelfs 
wanneer beide partijen de. zinloosheid 
van een gewelddadige 
konfliktbeslechting rationeel inzien en 
in hun politieke gedrag proberen de 
risiko’s daarvan te vermijden, staat vast 
dat bij handhaving van die koncepties 
ooit kernwapens zullen worden ingezet. 
Dat is even voorspelbaar als 
onvermijdelijk, zolang beide partijen 
blijven geloven in deze strategie.

•  Met klem zullen wij er allereerst voor 
pleiten dat met name diegenen, die bij 
de direkte beleids- en opinievorming 
betrokken zijn, zich ervoor inzetten dat 
een diepgaande bestudering en 
gedachtenwisseling over het 
voorgaande op gang komt. Blijkens de 
voortdurende intensieve aandacht die 
aan zaken als lonen, prijzen, 
konjunktuur, werkgelegenheid, 
woningbouw en milieubescherming 
wordt besteed, wordt algemeen erkend 
dat zij iedere burger aangaan. Naar 
onze overtuiging verdient het probleem 
„defensie” een nog veel hogere 
prioriteit, omdat de opvattingen over de 
ernst van de situatie vèr achterblijven 
bij de beschikbare kennis van de 
realiteit op dit terein. Door dit laatste is 
Nederland gijzelaar, doelwit, 
gevangene van een kernwapenstrategie 
in een mogelijke NAVO-Warschaupakt 
konfrontatie. Dat kan niet de bedoeling 
van regering en 
volksvertegenwoordiging zijn.

•  In het kader van de bepleite 
diskussie willen wij als onze 
overtuiging uitspreken, dat een 
even graduele, als principiële 
beleidsombuiging noodzakelijk is.
Zowel in Nederland als in de NAVO 
moet het traditionele denkpatroon 
doorbroken worden en moeten nieuwe 
kdncepties aan de orde worden 
gesteld. Dat zal wellicht ook de enige 
manier zijn om te bereiken, dat het 
verstarde denkpatroon aan de andere 
kant van het nog steeds bestaande 
ijzeren gordijn aan het wankelen wordt 
gebracht.

Vervolg op pagina 7



het kontakt tussen  
kiezer en gekozene
Inleiding

Volgens de Grondwet (art. 119) wordt 
de wetgevende macht door de Koning 
en de Staten-Generaal gezamenlijk 
uitgeoefend. Een taak waaraan de 
leden van de laatste instantie een . 
belangrijk deel van hun tijd moeten 
besteden. Een besteding, die hen vaak 
niet in dankbaarheid wordt afgenomen. 
In dit verband vormen de geringe 
maatregelen ten bate van de joodse 
oorlogsslachtoffers een goed 
voorbeeld.

'»Wie echter verder kijkt dan de 
jrondwettelijke neus, zal bemerken dat 
de werkzaamheden van de leden der 
Staten-Generaal een meer gevarieerd 
beeld opleveren dan aan de hand van 
artikel 119 zou blijken. Men behoeft 
slechts het Reglement van Orde van de 
1e en 2e Kamer of Van Raaite te lezen 
om te weten te komen, welke de 
aktiviteiten zijn die een kamerlid kan 
ontplooien. Hij kan zijn standpunt te 
allen tijde kenbaar maken door vragen 
aan de Minister te stellen (schriftelijk 
en mondeling); door interpellaties aan 
te vragen; door initiatiefwetten in te 
dienen; door het samenstellèn en 
publiceren van nota’s en rapporten; 
door het vragen van informatie aan 
ministeries en andere instanties, en 
door aktief stemgedrag. De mate 
waarin hij aktief is, hangt af van diverse 
faktoren. Daarbij is het belangrijk dat 
zijn persoonlijke motivatie een optimaal 
werkklimaat schept. Het werkklimaat 
wordt echter niet alleen door de 
persoon in kwestie zelf geschapen, 
maar is een wisselwerking tussen de

Jfcersoon (en instelling) van het 
,'amerlid en:

1. zijn fraktiegenoten:
2. andere frakties:
3. partijleden:
4. kiezers:
5. instanties/groeperingen.

In alle gevallen zijn voorbeelden aan te 
halen waarbij de persoonlijke inzet van 
een bepaald kamerlid wordt beïnvloed 
door faktoren van buitenaf. Bij punt 1 is 
verwijzing naar het ontstaan van de 
Groep Aarden voldoende. De houding 
van andere frakties is in hoge mate 
bepalend voor het gedrag van het 
kamerlid. Niet ten onrechte wordt de 
laatste jaren steeds meer de roep 
gehoord, dat in de Kamer niet meer 
naar argumenten wordt geluisterd. De 
fraktiediscipline wordt in bepaalde 
frakties zo stringent doorgevoerd, dat 
de bewegingsvrijheid voor de 
individuele leden miniem is. Daarnaast 
binden sommigen zich zo sterk aan één

of ander akkoord, dat dan diskussie 
weinig zin lijkt te hebben. Overigens 
heeft ook de oppositie aan het ontstaan 
van een dergelijke situatie schuld. Over 
de beïnvloeding c.q. het kontakt tussen 
enerzijds de kategorieën 3, 4 en 5 met 
anderzijds de (hier: Tweede-) 
Kamerleden gaat dit en een volgend 
artikel.

KONTAKTINITIATIEF VAN 
LEDEN/KIEZERS/INSTANTIES

Het spreekt vanzelf dat een 
Kamerfraktie via verschillende 
manieren gekonfronteerd wordt met 
wensen, eisen en/of vragen van 
groeperingen, instanties, gemeenten en 
individuen. Uit het direkte en het verre 
verleden zijn voorbeelden te over van 
druk buitenaf op de frakties, om één en 
ander zo te verwezenlijken dat het in 
overeenstemming is met de wensen 
van de pressor. Men denke in dit 
verband aan de behandeling van het 
voornemen van Minister Van.Agt de 
„Drie van Breda” voorwaardelijk in 
vrijheid te stellen.
De ervaring heeft geleerd dat het geen 
zin heeft te zoeken naar een verband 
tussen de identiteit van de pressor en 
het verzoek. D. w. z. het is niet in kaart 
te brengen; met hét oog op de 
ontvangst van het verzoek door het 
Kamerlid. Het door mij gehanteerde 
kriterium voor dé indeling van de 
kontakten is de weg die de fraktie moet 
bewandelen om tot een bevredigende . 
oplossing van het gestelde probleem te 
geraken. Verkregen informatie moet 
dan worden gecheckt en wel of niet 
aanvaard worden als relevant. Indien 
om welke reden dan ook het tweede 
het geval is zal, met vermelding van 
argumenten, dit worden doorgegeven 
aan de initiatiefnemer; doch zal geen 
aktie van de fraktie kunnen worden 
verwacht. Ik beperk mij dus tot het 
eerste geval.

Er staan diverse mogelijkheden ter 
beschikking:
a. Doorspelen van het probleem aan 

de partij;
b. Informatie verkrijgen van 

ministeries;
c. Idem aan andere instanties;
d. Schriftelijke vragen stellen aan een 

Minister;
e. Mondelinge vragen stellen aan een 

Minister;
f. Interpellatie aanvragen;
g. Motie en/of amendement indienen;
h. Initiatiefwetsvoorstel indienen.

U ziet, er is een scala van 
mogelijkheden en een escalatie jn de

intensiteit van de te ondernemen 
akties. Deze escalatie houdt verband 
met de aard van de'gevolgen van het 
verzoek; dit gezien vanuit de positie 
van het kamerlid.

AL DAN NIET DOORSPELEN AAN DE 
PARTIJ?

Hierop is echter één uitzondering, nl. 
het gestelde onder a. Er zijn verzoeken, 
die zich richten op uitspraken over 
aktuele problemen; doch die niet direkt 
in de Kamer aan de orde zijn en 
waarbij het geen of weinig zin heeft 
een Ministerie in te schakelen.
Uiteraard zijn dit in de eerste plaats 
partij-organisatorische 
aangelegenheden, die vaak door

onbekendheid met de partij-struktuur 
aan de kamerfraktie worden 
voorgelegd. Daarnaast zijn er echter 
veel verzoeken van mensen die van de 
PPR een adhesiebetuiging of het 
tegenovergestelde verlangen naar 
aanleiding van een of ander wereld- of 
nationaal gebeuren. Een voorbeeld 
hiervan is de staking van neger- 
arbeiders in Zuid-Afrika en de 
steunverklaring van de PPR 
hieromtrent. Het kriterium is dan het 
antwoord op de vraag of de 
Nederlandse regering wel of niet 
pressie zou kunnen uitoefenen op 
vreemde mogendheden. Zo ja, dan 
zitten we in de andere kategorieën, zo 
nee, dan verwijzen we de kwestie naar 
de partij.

De kategorieën b t/m h zijn die 
kategorieën waarin bij de fraktie niet 
alleen de wenselijkheid is ingezien van 
een te ondernemen aktie maar ook de 
wézenlijke uitvoering van die aktie zelf



ter hand wordt genomen. Ik zal eerst in 
een algemeen kader deze kategorieën 
beschouwen op de onderlinge 
samenhang en aan de hand daarvan 
met konkrete voorbeelden proberen te 
komen.
De aard van de aktie wordt dan m.i. 
bepaald door:
a. de snelheid waarmee gereageerd 

moet worden;
b. de instanties die moeten worden 

ingeschakeld èn de gevolgen van 
het gevraagde voor de 
gemeenschap.

Het is duidelijk dat, indien er een 
kwestie aan de orde is waarbij een 
aktie alleen zin heeft als die binnen 
een zeer korte tijd moet worden 
ondernomen, deze tijdslimiet bepalend 
is voor de aard van de aktie. Het 
bewandelen van een officiële weg duurt 
vaak te lang om nog voor de 
betrokkene(n) effekt te ressorteren. 
Daarbij zullen slechts de kategorieën b, 
c en d aan de orde kunnen komen. Een 
voorbeeld hiervan is de dreigende 
uitwijzing van vreemdelingen uit ons 
land en de akties hiertegen.
Daarnaast is het nodig eerst te 
onderzoeken bij welke instantie of 
persoon men het best kan aankloppen 
om het gevraagde daadwerkelijk te 
verwezenlijken.Is er een typische 
beleidszaak aan de orde, dan komen 
de kategorieën b, d, e, f, g en h aan 
bod. Daarover echter later. Doch 
betreft het een aangelegenheid die valt 
onder een andere instantie, dan 
beperken wij ons in eerste instantie tot 
kategorie c. Eerst als we daarbij geen 
succes hebben geboekt, kunnen we via 
kategorie d een poging ondernemen 
een mede-pressor te vinden in de 
overheid. Verwezen kan worden naar 
de gerezen konflikten tussen bepaalde 
specialisten en partikuliere 
ziekenhuizen, waarbij gebleken is dat 
de betrokkenen zelf de problemen niet 
tot een oplossing kunnen brengen en 
waarbij via de Minister wordt getracht 
de zaak alsnog te regelen. Maar 
primair is in deze zaken het konflikt 
tussen betrokkenen onderling, los van 
de overheid.
De overige kategorieën hebben 
rechtstreeks betrekking op het beleid 
van de overheid en de verwezenlijking 
van het beleid. Voorwaar, een ruim 
scala van mogelijkheden. Van 
subsidieaanvragen tot 
begrotingswijzigingen, van protesten 
tegen daden van de overheid tot het 
vragen van opvoering van de 
aktiviteiten. Om dit scala enigermate te 
beperken en een poging te 
ondernemen leesbaar te blijven, zal ik 
aan de hand van voorbeelden proberen 
aan te tonen hoe de onderlinge 
verschillen en samenhangen zijn.
b. Deze kategorie beperkt zich tot het 
zoeken naar antwoorden op 
eenvoudige vragen. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat in 90 van de 10.0 
gevallen de vraagsteller door 
simpelweg de afdeling voorlichting van 
het betreffende ministerie te bellen een 
doeltreffend antwoord kan krijgen. Het 
gaat hier vaak om vragen in de trant 
van:

wanneer wordt die en die weg 
aangelegd: wat zijn de milieu- 
voorwaarden voor de vestiging van die 
en die fabriek: krijgt die en die 
subsidie of niet: welke jager ligt 
momenteel in de Antillen: wat zijn 
de bijstandstoekenningsnormen; enz. 
Desalniettemin is de fraktie altijd 
bereid geweest deze vragen door te 
spelen en het antwoord te geven aan 
de vraagsteller. Maar haar funktie is 
dan voor 90 pet. die van 
boodschappenjongen. Het gebeurt 
zelden (ca. 10 pet) dat door 
inschakeling van de fraktie het 
antwoord exakter of uitgebreider is. 
Vooraleerst geldt: benader zelf en hou 
zo lang mogelijk aan. 
d/e. Het stellen van vragen door 
kamerleden kan tot doel hebben het 
verkrijgen van nadere informatie; het in 
de publiciteit brengen van eigen 
opvattingen; het aktiveren van een 
Minister. Het is het beste middel voor 
het kamerlid in te gaan op een aktueel 
onderwerp, dat niet in behandeling is 
bij de Kamer. Het zou tevens het 
snelste middel moeten zijn, daar de 
termijn voor beantwoording drie weken 
bedraagt. Maar doordat daarmee vaak 
de hand wordt gelicht, is dit meer dan 
eens een wensdroom. Mocht het 
kamerlid niet tevreden zijn met de 
beantwoording of over het uitblijven 
daarvan, dan kan hij de kamer 
verzoeken de Minister over het 
betreffende onderwerp mondeling 
vragen te stellen. Een dergelijk verzoek 
wordt doorgaans toegestaan en biedt 
de vragensteller de gelegenheid 
uitgebreider en indringender op de 
kwestie in te gaan.
Primair is hier dat de Minister iets moet 
doen of nalaten. Er zijn door de fraktie 
het afgelopen jaar tientallen vragen 
gesteld over diverse onderwerpen. 
Vragen aan de Minister van 
Buitenlandse Zaken bij het regime- Van 
Thieu aan te dringen op intrekking 
van de eertijds ingevoerde stand- 
rechtbepalingen: of vragen omtrent 
het stemgedrag van de Nederlandse 
delegatie bij de UNO inzake 
Rhodesië-m’oties; vragen aan de 
Minister van Volksgezondheid te 
bemiddelen inzake het 
hartchirurgenkonflikt; aan Verkeer en 
Waterstaat de aanleg van een bepaald 
viadukt<te bespoedigen, enz. In het 
afgelopen zittingsjaar is Minister Van 
Veen, na herhaaldelijke ontwijkende 
antwoorden op schriftelijke vragen, 
mondeling aan de tand gevoeld door 
Bas de Gaay Fortman, inzake de 
nieuwbouw Akademische Ziekenhuizen.
f. De motieven welke in het algemeen 
leiden tot een interpellatieverzoek zijn 
vaak dezelfde, welke leiden tot 
mondelinge vragen. Met dit wezenlijk 
verschil dat de macht van het kamerlid 
in het eerste geval groter is, doordat:
a. hij de Minister kan interrumperen;
b. hij moties kan indienen.
Een voorbeeld van een interpellatie in 
de Kamer is Pier van Gorkum versus 
Minister Boersma inzake de 
omzettingen van NV’s in BV’s.
g. Deze kategorie beperkt zich tot die 
zaken, welke op dat moment in 
behandeling zijn bij de Kamer. Meestal

zijn deze aangelegenheden reeds lang 
van te voren aanhangig gemaakt.

Het onderscheid is hierbij:

1. een motie is een uitspraak van de 
Kamer, welke de Minister echter 
niet behoeft over te nemen;

2. een amendement is een 
wijzigingsvoorstel op een 
wetsontwerp, dat de Minister niet 
naast zich neer kan leggen bij 
aanname.

h. Het indienen van een eigen 
initiatiefontwerp is de meest vergaande 
aktie die een kamerlid op de 
parlementaire weg kan ondernemen. 
Het kamerlid maakt hierbij gebruik van 
zijn wetgevende macht. Hij doet dit 
omdat hij niet gelukkig is met een 
bestaande situatie en/of wet en dit op 
korte termijn wenst te veranderen. Ik 
zal niet ingaan op de staatsrechtelijke 
problemen die hierbij een rol kunnen 
spelen, omdat ze buiten het kader van 
dit artikel staan. Slechts twee 
voorbeelden:
In het zittingsjaar 1971-1972 diende B. 
de Gaay Fortman een 
initiatiefwetsvoorstel in om militairen 
voortaan een kassatiemogelijkheid te 
verschaffen via de Hoge Ftaad. Dit 
voorstel zal zijn weg zeker vinden in de 
Kamers. Zelf ben ik momenteel o.a. 
bezig met de voorbereiding van een 
initiatiefwet inzake de overplaatsing 
van de tewerkstelling van 
dienstweigeraars van het Ministerie van 
Defensie naar een ander Ministerie. 
Door de ingrijpende voorbereidingen 
en de juridische problemen wordt dit 
middel echter nog niet vaak 
gehanteerd.

WAT NU TE DOEN?

Al ligt de uiteindelijke beslissing over 
de aktie die wordt ondernomen, bij de 
fraktie, het is toch wel mogelijk voor de 
initiatiefnemer zelf een schatting te 
maken over de urgentie van het 
probleem, de aan te wenden 
mogelijkheden, en de gevolgen die een 
eventuele aktie zou kunnen hebben. In 
een dergelijk proces zijn dan m.i. de 
volgende stadia te onderscheiden:

1. Verkrijgen van informatie-materiaal;
2. Onderkennen van een probleem;
3. Kontroleren en eventueel uitbreiden 

van het informatie-materiaal;
4. Analyse van de te volgen weg:
a. wie is verantwoordelijk voor de . 

kreatie van het probleem?
b. kunt u het probleem zelf oplossen?
c. Zo nee, wie heeft u daarbij dan 

nodig? (fraktie, partij, of anderen)
d. wat zou een oplossing kunnen zijn?
e. welke zijn de gevolgen van een 

dergelijke oplossing?
5. Eindkonklusie inzake de te volgen 

weg.
Indien de fraktie hierbij nodig is, dan:
6. Probleem panklaar voorleggen, zo 

mogelijk met wensen omtrent de te 
volgen weg.

7. Kontakt onderhouden met de fraktie 
tijdens de oplossing.

H. H. Hoek, fraktiemedewerker
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•  Een nieuw beleid zou naar onze 
mening moeten worden gekenmerkt 
door:
— het aan weerskanten eenzijdig 

verminderen van de dreiging met 
wapengeweld;

— het zoeken naar en uitwerken van 
de vormen en voorwaarden voor 
een niet-militaire weerbaarheid, 
zowel tegenover een eventuele 
agressie van buitenaf als tegenover 
een eventuele binnenlandse 
machtsgroep, waarbij deze defensie 
gedragen moet worden door de 
overtuiging van het gehele volk;

— de algemene richting van zo’n 
nieuw beleid kan worden 
samengevat in de term „sociale 
verdediging”, welke tot uitdrukking 
brengt dat het in de eerste plaats 
gaat om de verdediging 
respektievelijk verbetering van een 
maatschappelijke orde, en niet van 
grondgebied of welvaart. „Sociale 
verdediging” wordt in hoofdzaak 
gekenmerkt door het volgende:

-> — de instrumenten en methoden
ervan zijn in overeenstemming met 
hetgeen wij willen verdedigen: 
namelijk onze demokratiese 
instellingen en onze kuituur;
— centraal staat de mondige 
burger, die zijn eigen 
verantwoordelijkheid beseft en 
bereid is daarvoor op te komen;
— de overheid bevordert dit besef 
door een op participatie, sociale 
gerechtigheid, milieubescherming 
en kulturele verrijking gericht 
beleid;
— maatregelen van ekonomische, 
organisatorische, technische en 
politieke aard worden beraamd en 
toegepast om een vreemde 
overheersing te voorkomen of 
zoveel mogelijk te frustreren; 
daarmee gaat gepaard een 
drastiese inkrimping van het 
militaire apparaat alsmede 
beperking van zijn taak tot 
politiële funkties.

•  Een van de eerste stappen op deze 
,_g/eg zou door een nieuwe regering

.linnen worden gezet door de instelling 
van een staatskommissie voor 
veiligheidszaken met een veel ruimere 
onderzoeksopdracht en een veel 
bredere samenstelling dan destijds de 
kommissie-Van Ryckevorsel, terwijl het 
ons ook van het grootste belang lijkt 
dat door de instelling van een 
ministerie voor Ontwapeningszaken de 
organisatoriese basis voor een 
heroriëntering van het veiligheidsbeleid 
wordt geschapen.

•  Op allen die verantwoordelijkheid 
dragen voor het in de komende periode 
te voeren landsbeleid doen wij een 
zeer dringend beroep om bij het 
opstellen van het regeringsprogramma _ 
en het formuleren van 
partijprogramma’s het bovenstaande in 
ernstige overweging te nemen.

bastille
BASTILLE, AKTIEMAANDBLAD VOOR 
PURMEREND

Sinds november 72 verschijnt er in 
Purmerend een niet-kommercieel 
maandblad, dat regelmatig krities op 
verschijnselen in de Purmerendse 
samenleving ingaat.
Het blad staat in principe open voor elk 
Purmerends geluid, maar de inhoud 
van elk nummer wordt bepaald tijdens 
openbare lezersvergaderingen waar 
alle beschikbare kopij doorgesproken 
wordt.
Geschreven is tot nu toe onder andere 
over sanering van de binnenstad, 
uitbreidingsplannen in De Purmer, 
werksituatie in de plaatselijke 
ziekenhuizen, moeilijkheden rond 
allerlei jeugdvoorzieningen, interviews 
met enige wethouders en recentelijk 
artikelen rond huurharmonisatie, 
huurliberalisatie en verkeersproblemen 
in Purmerend. Een vaste kern van 
medewerkers rond Bastille probeert 
regelmatig door gerichte akties het 
blad bekend te maken in uiteenlopende 
kringen van de bevolking.
In december 72 is door de 
initiatiefnemers van het blad subsidie 
gevraagd voor de uitgave van de eerste 
drie nummers, tot nu toe is hier niet op 
gereageerd door het gemeentebestuur, 
noch door het kollege, noch door de 
raadsleden, die het krities volgen van 
hun beleid waarschijnlijk als iets 
hinderlijks ervaren. Met verschillende 
groepen in Purmerend is overleg 
gaande in hoeverre samenwerking en 
steun voor het blad een meer vaste 
basis kan opleveren. Met name is een 
van de grootste wijkcentra voor 
samenwerking geïnteresseerd.
Vooral van buiten Purmerend komt — 
in schrille tegenstelling tot de interesse 
bij de lokale bestuurders — veel 
belangstelling voor Bastille.
Losse nummers zijn overal in 
Purmerend en in Amsterdam 
(Atheneum Nieuwscentrum, Spui) voor 
50 cent verkrijgbaar, iedereen die een 
vrijwillige bijdrage stort bezorgen we 
het maandblad thuis.
Door de plaatselijke pers wordt Bastille 
voor 100 procent geboycot, hoewel we 
ze niet in hun portemonnee aantasten. 
Na vijf nummers is daarom de situatie 
vrij wankel en iedereen die ons 
initiatief daadwerkelijk wil steunen — 
ook van buiten Purmerend — helpt 
ons er mee door te kunnen gaan. 
Vrijwillige bijdragen voor Bastille kan 
men storten op giro 23 56 12 van de 
Coöp. Boerenleenbank te Purmerend 
ten gunste van het Maandblad Bastille. 
Namens de medewerkers van Bastille, 
Leendert van Pelt.

I kalender
10 april: redaktiesluiting voor het mei

nummer van PPRAK 
14 april; kongres van de milieu-

werkgroep op de Pietersberg 
in Oosterbeek 

16 april:, radio-uitzending 
28 april: studiedag „regionale

problematiek” in Groningen; 
opgaven bij PPR-aktiecentrum 
postbus 1089, Groningen; 
kosten ƒ 5,— per persoon 

30 april: radio-uitzending 
(Zie voorts het werkrooster voor het 
reglementenkongres van 2 juni.)

unppraktical
jokes
Wie heeft de grootste kans om het 
radiospelletje „geen ja, geen nee” te 
winnen? Een konfessioneel politikus. 
Waarom staat „God zij met ons” op de 
zijkant van een gulden? De president 
van de Nederlandsche Bank is lid van 
een konfessionele partij, en kon dus 
niet kiezen tussen kruis of munt.
Het verschil tussen franse en neder- 
landse progressieve politjek = 
Mitterand eri Witterand.
Er is beslist een leven na de dood.
Hoe verklaar je anders de CHU?
Tja, als je dat léven noemt .. .
Tilanus over samenwerking met de 
progressieven: „O nee, nooit, nooit, 
nooit of te nimmer! Ja, natuurlijk wél, 
stel je voor! Nou nee, toch maar liever 
niet . . . ”
Nog een zo'n formatie, en we nemen 
ook een neuroloog als voorzitter.
Laat er in de USA nou een 
organisatie bestaan die „Victims of 
Venerial Disease” heet . . .
Volgens Koenen is de éérste betekenis 
van „gedogen” : lijden. Ons past het 
mede-lijden.

Ieren van de
derde w ereld
We hebben het er al eens meer over 
gehad — en Dolf Coppes heeft het op 
het laatste kongres in Wageningen nog 
eens aangestipt: we kunnen van 
mensen uit de Derde Wereld een 
massa leren: uit hun ervaringen, hun 
vormingsmethoden, hun 
aktiestrategieën.
Nu komt er begin april een bundel van 
dergelijke ervaringen uit. „Vorming, 
bewustwording, aktie" heet hij, en hij 
bevat elf artikelen onder meer van 
Paolo Freire, Ivan lllich, Frank Adams, 
een boerenkoöperatie uit Columbia, 
een onderwijzer uit Opper-Volta enz. 
Met een slotstuk van de samenstellers 
Hetty Werker en Anke Kooke die de 
rode draden samenvlechten. De bundel 
(ruim 120 pagina’s gestencild) gaat 
ƒ3,50 kosten. Hij is te bestellen bij het 
Ned. Centrum voor Volksontwikkeling, 
Nieuwerweg 4, Amersfoort. Betaling na 
ontvangst.



het studieburo van de PPR
Veel mensen vragen zich af wat het 
studieburo van de partij nu precies is. 
Alle andere partijen spreken van 
„wetenschappelijk bureau", wat grote 
verwachtingen wekt, maar anderzijds 
een beetje afstand schept. Gewone 
mensen zijn gewoon bezig in de 
politiek, een wetenschappelijk buro is 
in een andere sfeer bezig. Door zulke 
instellingen worden dikwijls rapporten 
en artikelen geproduceerd, die moeilijk 
toegankelijk zijn en óp de kiezers dus 
geen direktë invloed kan uitoefenen. Je 
hoopt dan maar dat ze invloed 
uitoefenen op de machtigen. Ons buro 
ook? De ivoren toren is in elk geval 
niet zo hoog, eerste verdieping van het 
partijburo, en ook niet van ivoor.

Het onafhankelijke (door het 
partijbestuur benoemde en binnenkort 
te vernieuwen) Stichtingsbestuur stelt 
een programma vast van politieke 
onderwerpen, die zouden moeten 
worden uitgediept ten behoeve van 
partij en/of fraktie(s). Over dat 
programma wordt natuurlijk wel overleg 
gepleegd, al was het slechts om 
overlappingen te voorkomen. In het 
Beleidsvoorstel, dat in PPRAK (maart 
1973) stond afgedrukt worden vier 
sektoren van beleip genoemd die 
bijzondere aandacht verdienen:

a. vredespolitiek:
b. milieupolitiek;
c. democratisering van de ekonomiese 

orde;
d. welzijnspolitiek.

In die sektoren zoekt het 
stichtingsbestuur projekten uit, en 
vraagt dan aan werkgroepen om die 
projekten uit te werken, bijgestaan door 
de studie-sekretarissen (Eeltje Talstra, 
Fokke Goudswaard) en de stagiaires 
(Frans Huijboom en Mart Kind).

Ook kan het bestuur voor die 
gelegenheid een werkgroep 
samenstellen (er verschijnen vaak 
oproepen daartoe in PPRAK), maar 
partij- en stichtingsbestuur houden zich 
ook aanbevolen voor leden die zelf het 
initiatief tot een projekt willen nemen, 
of aanmelden waar ze speciaal 
„deskundig" in zijn. Eveneens is ’t 
mogelijk dat een bestaande 
partijkommissie of een deel daarvan 
een opdracht van de stichting ontvangt 
en aanvaardt. Tenslotte worden ér 
konferenties georganiseerd, zoals die 
over „Het leger en de vrede” op 24 
februari j.l.

Momenteel staan de volgende 
projekten bovenaan de lijst:

— afremming ekonomiese groei;
— ondernemingsraden;
— welzijn;
— energiebeleid;
— onderwijsbeleid.

Daarnaast doet de stichting mee aan 
het diskussie-projekt 
„Samen-over-leven” , een uitwerking 
van het „Rapport-Mansholt” 
(uitgebracht aan PvdA, D '66 en PPR in 
maart 1972). Financieel draait de 
stichting op giften (van de partij, van 
partikulieren, graag nóg meer: giro nr. 
2144633), plus een subsidie van 
Binnenlandse Zaken gelijk aan het 
totaal van de overige giften — vandaar 
het belang van die overige giften! 
Kosten zijn: studie-sekretarissen, 
administratieve hulp, vergaderruimten, 
reiskosten deelnemers aan 
werkgroepen, uitgave rapporten, porti 
etc.

Wij hopen dat de Stichting (voluit 
geheten: „Stichting Studieburo voor 
Radikale Politieke Vernieuwing” , 
opgericht 1968) snel een belangrijke 
bijdrage tot ons PPR-denken zal gaan 
leveren.

Fokke Goudswaard, 
Erik Jurgens

2 juni PPR-kongres in de 
m arkthallen am ersfoort

bestuur en 
provincies

Dit kongres is rangekondigd als 
„reglementen-kongres". Maar om het 
agendapunt „reglementen” op de 
kongresdac zelf niet onnodig lang te 
laten duren, stellen we ons voor dat de 
aktiecentra al vóórwerk verrichten.
Elk aktiecentrum dat hieraan mee wil 
doen, moet .̂at aan het partijburo 
opgeven. Het krijgt dan de konsept- 
voorstellen toegestuurd om die te 
bestuderen sn te amenderen. Ook 
individuele leden kunnen zich opgeven. 
Aan wie er niet om vraagt worden 
de konseptvoorstellen niet 
toegestuurd.
Amendementen moeten vóór de hier
onder vermelde sluitingsdatum 
worden ingestuurd. Wat daarna 
binnenkomt kan niet meer in 
behandeling worden genomen, en op 
2 juni zijn neuwe voorstellen niet 
meer mogelijk.
Om u de nodige ruimte te geven voor 
bestudering en reaktie, volgt hier
onder het tijdschema waaraan we ons 
strikt zullen houden:
— vóór 8 april maakt de 

reglementenkommissie een 
konsept;

— vóór 15 april wordt dit besproken 
door een „tweede ronde-groep” 
en door het bestuur;

— vóór 19 april maakt de kommissie 
een definitief stuk, dat

onmiddellijk daarna naar alle aan
vragers gaat;
aanvragen moeten dus ook vóór 
19 april binnen zijn!!

— vóór 10 mei moeten 
amendementen schriftelijk worden 
ingediend;
vergaderingen moeten dus gepland 
worden tussen Pasen en 8 mei!!

— vóór 15 mei groepeert de 
kommissie alle amendementen;

— uiterlijk 21 mei worden de 
kongresstukken dan verstuurd aan 
allen die zich voor kongres- 
deelname hebben aangemeld; 
opgaven voor het kongres 
moeten dus op 20 mei — liefst per 
briefkaart en met naam en adres 
in blokletters— binnen zijn;

— op 2 juni - reglementenkongres".
Let op!
— er worden dus twéé afzonderlijke 

aanmeldingen gevraagd: eerst een 
om de konseptvoorstellen te 
ontvangen, later een voor deel
name aan het kongres;

— aktiecentra kunnen opgeven welk 
aantal ze wensen.

We hopen dat deze procedure goed
verloopt, zodat we in Amersfoort ook
nog met elkaar over politieke zaken
kunnen spreken.

STÉPHANIE BROKERHOF

De bestuursleden hebben de 
kontakten met de diverse provincies en 
de daarin opererende aktiecentra 
onderling verdeeld. Als volgt: 
Groningen en Friesland: piek Brink, 
Ben van Kaam, Cor Visser en Ruud 
de Vringer.
Drente: Ruud de Vringer.
Overijssel. Stéfanie Brokerhof. 
Gelderland: Folkert Boersma.
Utrecht: Kees Tilanus.
Noord-Holland: Lou Hoefnagels en 
Frans Schulte.
Zuid-Holland; Ria Beckers, Jetty van 
Eerd en Dilia van der Heem.
Zeeland: Age Kamermans. 
Noord-Brabant: Christ Joosten en Dirk 
Smit.
Limburg: Ria Dijkstra.

Ook zijn er binnen het bestuur 
taakgroepen gevormd. Een 
nauwkeurige opgave daarvan in de 
volgende PPRAK.
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Een deel van het vergaderende 
bestuur. Van links naar rechts: Kees 
Tilanus, Ria Beckers, Ruud de Vringer, 
Stéphanie Brokerhof, Bas de Gaay

Fortman, naast hem (erg donker) Ria 
Dijkstra, Dirk Smit, (half zichtbaar) Dolf 
Coppes, Age Kamermans, en (op de 
voorgrond rechts) de nieuwe direkteur

van het partijburo Louis Vuurboom.
Op de andere foto sekretaris Cor 
Visser, vicevoorzitier Folkert Boersma 
en hoofdredakteur Lou Hoefnagels.

drie m aanden  
naar de V.N.
Door bemiddeling van de Ned. 
Politieke Jongeren Contact Raad - 
kan er één jongere een zittings
periode van de Verenigde Naties 
meemaken aio toegevoegd delegatie
lid. Er is al een PPR-kandidaat, maar 
misschien zijn er méér gegadigden 
die drie maanden weg kunnen en 
de nodige kapabiliteit bezitten (er 
zit onder meer nogal wat rapportage- 
werk aan vast).
Inlichtingen telefonies bij Fokke 
Goudswaard op het partijburo. En sne, 
reageren, nagenoeg per kerende 
post, en in ieder geval uiterlijk 5 april.

nieuw
bestuurslid
Tot ons aller teleurstelling heeft Paul 
Nijman zijn funktie om gezondheids
redenen moeten neerleggen. Hij begon 
zo enthousiast, meteen al in het 
bestuursweekend van 10-11 februari, 
moest daarna verstek laten gaan, 
woonde later nog één vergadering bij 
(waarvoor hij een diskussiestuk 
leverde), en zond daarna weer bericht 
van verhindering omdat hij weer in 
het ziekenhuis opgenomen moest 
worden. We danken hem voor zijn 
intensieve maar korte medewerking, 
en wensen hem het allerbeste.
In aantal stemmen was Christ Joosten 
uit Den Bosch de eerste bestuurs- 
kandidaat. Hij heeft zich onmiddellijk 
bij ons gevoegd. Aan hem een hartelijk 
welkom.

— '— ;—  ----------\
HALF JANUARI GAF DE 
KOMPUTER EEN LEDENTAL 
OP VAN

RUIM 6300.
HALF FEBRUARI WAS DIT 
TOEGENOMEN TOT

7000!!
EN NOG STEEDS KOMEN ER 
NIEUWE OPGAVEN BINNEN.
HOEVEEL ZIJN ER BIJ VAN U?

V  J

nieuw adres
Ons Kamerlid Leo Jansen is verhuisd. 
Hij woont nu in Velp (Gid.) op 
Kerkeland 16 en heeft 
telefoon 08302-65 69.
Willen belanghebenden dit in hun 
adresboekje Roteren?.i



reakties op "radikale politiek  
en radikaal fem inism e”

Zelf doen

Radikaal feminisme is me uit het hart 
gegrepen. Het is iets waar ik zo 
ongeveer dag en nacht mee bezig ben. 
Vanwege mijn drie zonen moet ik wel 
aktief bezig zijn, hetzij in de politiek of 
in een baan. Doe ik dat niet, dan 
groeien die jongens ook weer op met 
het traditionele beeld van het 
rollenpatroon van vader en moeder.
De moeilijkheden zijn groot. Van 
niemand, ook niet progressieve 
mannen, hebben de vrouwen steun te 
verwachten. Misschien zelfs geen 
medewerking.
Het ligt aan de eigen daadkracht. De 
vrouw moet zich zelf informatie 
verschaffen, zelf verantwoordelijkheden 
op zich nemen. Zij kan niet meer de 
bruid spelen die gevraagd moet 
worden. Ze moet voldoende 
zelfvertrouwen opbouwen om zich 
geschikt te achten voor bepaalde 
funkties.
De PPR, besmet door het 
samenlevingsmodel, zit helemaal voor 
schut ten aanzien van de vrouwen. Ons 
provinciaal bestuur is onlangs, in 
Almelo, van twee tot zeven mensen 
uitgebreid. Allemaal mannen. Maar 
eerlijk is eerlijk, er heeft zich ook geen 
enkele vrouw beschikbaar gesteld. 
Darom moet elke PPR-vrouw aan 
politiek gaan doen. Als de oppas een 
probleem vormt, moet je voorlopig 
dicht bij huis opereren en veel aan 
studie doen.
Als man en vrouw in een gezin allebei 
politiek bezig willen zijn, moeten ze 
elkaar de kans geven door om de paar 
jaar de aktieve rol te ruilen. De 
passiviteit van de PPR-vrouwen is veel 
te groot. Daar moeten ze zelf 
verandering in brengen.
In een kapitalistiese samenleving krijg 
je je rechten niet, tenzij je je er zelf 
voor inzet. Het is niet helemaal de 
schuld van de mannen, maar ons 
samenlevingsmodel werkt in hun 
voordeel. Het is aan de vrouwen om van 
de PPR een werkelijk progressieve 
partij te maken.

W. J. van der Vlist-Wesseldijk 
Marsmangaarde 86, Deventer

Geen vrouwenklup

Beste Nelly, zowel met de strekking als 
met de voorbeelden van je stuk in de 
Radikalenkrant ben ik het oneens. Mijn 
bezwaren tegen de strekking zal ik 
proberen je duidelijk te maken.
In de PPR is het beslist de bedoeling 
dat vrouwen op gelijke voet meewerken 
in al het politieke werk, ook al zal dat 
niet altijd gebeuren in die mate ais 
eigenlijk gewenst is. Overigens lijkt de 
kandidatenlijst mij daarvoor geen juiste 
maatstaf. Het is belangrijk dat de 
bekwaamheden in een fraktie elkaar

goed aanvullen, en daarnaast is soms 
enige ervaring wel gewenst. Dan blijkt 
de keuze wat vrouwen betreft vaak 
beperkt: voor dit soort kandidaturen 
stellen bekwame vrouwen zich veel 
minder beschikbaar. En het lijkt me 
belachelijk een vrouw te kiezen om 
haar vrouw zijn. Verder de 
kandidatenlijst is de partij niet! De 
werkgroepen zijn het hart van de PPR, 
en daar zitten wel veel vrouwen in, al 
zullen ook hier de sociaal bepaalde 
belemmeringen voor veel vrouwen een 
rem zijn om mee te gaan doen.
Dit is de kern van de zaak: vrouwen 
moeten meer politiek bewust gemaakt 
worden, en aangespoord worden om 
aan dit politiek bewustzijn uiting te 
geven. Hierbij mogen huis en 
gezinsomstandigheden geen rem 
vormen, zodat ook vele mannen wat dat 
betreft nog iets te leren hebben,
Het lijkt me dat dit een taak is voor de 
hele partij, en als men dit onder 
feminisme verstaat, is een radikaal die 
geen feminist is, een huichelaar, want 
in mijn ogen is dit feminisme een 
onderdeel van de solidariteit Jie de 
PPR wil uitdragen. Daarom zie ik geen 
heil in een vrouwenklub voor radikaien; 
vrouwen- en jongerenklubs worden 
nogal eens gauw bekeken als 
organisaties voor
tweederangspartijleden. Bovendien 
geeft het nodeloze versnippering. 
Vrouwen die zich per se als vrouw 
politiek willen organiseren kunnen zich 
beter aansluiten bij de Rooie Vrouwen 
of bij Dolle Mina. Beter lijkt het me dat 
een bestaande of op te richten groep 
zich gaat bezig houden met alle 
aspekten van de emancipatie van de 
vrouw en hiertoe zowel binnen de partij 
(programmastukken, pressie op fraktie) 
als buiten de partij aktie ontplooit. Dat 
zou beslist een „gemengde” werkgroep 
moeten zijn, want het is nodig dat ook 
vele mannen een
bewustwordingsproces doormaken om 
én de grove onrechtvaardigheid én de 
achtergronden van de bestaande 
ongelijkheid in te zien. (Hoewel ik 
geloof dat de sleutel van de 
emancipatie bij de vrouwen ligt, want 
ze moeten zichzelf bevrijden).
Het is toe te juichen dat je de diskussie 
hierover binnen de partij op gang 
gebracht hebt. Gegroet.

G. P. L. A. Thijsse
Joh. Verhulststr. 9811, Amsterdam

WEL EEN WERKGROEP

In de Nieuwe Linie van 17-1-1973 
schrijft Truus Fledderman uit Eist 
(Gld.). Ik citeer haar met instemming:
,,... Zo ook hebben feministen in 
wezen de ontstaansgeschiedenis van 
hun eeuwenlange onderdrukking niet

nodig om nü te voelen dat ze 
onderdrukt worden en als tweede 
mensensoort beleefd en behandeld... 
Als ik denk aan kongressen en 
vergaderingen heb ik een voorstel: Aan 
het begin van elke vergadering van 
progressievelingen als NVV-ers, 
PPR-ers etc. etc., strijders voor gelijke 
rechten voor de mensen, wordt een 
minuut stilte in acht genomen voor 
gezamenlijke schaamte over het ook 
daar weer gekonstateerde feit dat die 
80 pet. mannen in de zaal (als het er 
niet meer zijn) met z’n allen het bewijt 
vormen van de nog steeds bestaande 
onderdrukking van de helft van de 
mensheid.

In het eerste nummer van 73 schrijft 
F. ten Ca.te in het maandblad van de 
Ned. Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, enz. het volgende:
.....Wel leidde de aktie „Kies de partij,
die u wilt maar stem op een vrouw” , 
een initiatief van 
Man-Vrouw-Maatschappij (direkt 
gesteund door Vrouwenbelangen), tot 
een verdubbeling van het aantal 
voorkeurstemmen op vrouwen.
Toch wel een verheugend resultaat, al 
is geen vrouw op voorkeurstemmen 
gekozen. Het zal wellicht een'„jonge” 
partij zoals de PPR, die het bestaan 
heeft om maar liefst een winst van vijf 
zetels in de wacht te slepen zonder dat 
er een vrouw aan te pas is gekomen, 
tot nadenken kunnen stemmen.”

Van twee verschillende zijden dus 
teleurstelling dat zelfs in een partij als 
de PPR nog duidelijk het vooroordeel 
leeft dat de man zo niet beter, dan toch 
bruikbaarder is dan de vrouw.
„Spaar ons voor vrouwen in de 
politiek” , dit heb ik een vooraanstaand 
partijgenoot horen zeggen! Toch, wat 
mij betreft liever geen aparte 
organisatie van „radikale vrouwen” .
Dan gaan we klussen opknappen, en 
krijgen misschien wel recht op 
afvaardigingen in de diverse besturen. 
Spaar me! Nee, dan liever eer. 
werkgroep „Man-Vrouw-Partij”  die zich 
bezig gaat houden met de strukturele 
belemmeringen, waar wij vrouwen mee 
worstelen.

Tine Jager-van Lonkhuyzen 
Pijnsweg 117, Heerlen

NIET APART, MAAR SAMEN

Hoewel er ware dingen staan in het 
artikel van Nelly Bal over radikaal 
feminisme, moeten wij zeggen dat we 
het met de konklusie totaal oneens zijn. 
Bovendien staan er ook enkele 
onwaarheden in, die door 
ongeïnformeerdheid verkeerde



suggesties wekken, (tv. Margriet, en de 
totaal demokraties tot stand gekomen 
verkiezingslijst, bovendien moet voor 
lijsten en dérgelijke niet het 
belangrijkste zijn of iemand wit of 
zwart is, jong of oud, man of vrouw, in 
Groningen of in Amsterdam woont enz., 
maar alleen of de beste mensen op de 
juiste plaats terecht komen), 
in de PPR hebben wij ons altijd verzet 
tegen het vormen van aparte groepjes. 
Wij moeten geen jongerengroep 
hebben, geen bejaardengroep en ook 
geen vrouwengroep. Wij in de PPR 
moeten „SAMEN" werken aan de 
opbouw van nieuwe ideeën en aan het 
doorgeven van deze ideeën aan 
IEDERE groep uit onze samenleving 
(bewustmaking). Wij moeten dus ook

samen een groep als de vrouwen 
benaderen met onze gedachten. Dit 
hoeft, nee, dit mag niet door een zich 
apart opstellend PPR-vrouwenklubje 
gebeuren. Je werkt hiermee 
verwijdering van elkaar in de hand, je 
maakt jezelf apart en stimuleert wat je 
niet wil!
Bovendien is het niet nodig in de PPR; 
de vrouwen moeten gewoon mee 
werken in het geheel. Het ligt voor een 
gedeelte ook aan de vrouwelijke leden 
zelf. Het verheugende is nu juist dat er 
de laatste anderhalf jaar daarin een 
duidelijke en zichtbare verandering 
komt, en de mannelijke leden wijzen dit 
ook niet af qf werken dit niet tegen, 
integendeel.
Wij moeten die oude struktuurmodellen

die de oude politieke partijen nog 
hebben NIET overnemen. Wij moeten 
juist de nieuwe vorm van het 
samendoen, met allen en voor allen, 
versterken en daarvoor is ieder PPR-lid 
even waardevol en even nodig.
De vrouwen in de PPR zijn niet achter 
de schermen als ze dat niet willen,
DOE MEE, maar niet apart! Samen 
zullen wij bewijzen dat juist nieuwe 
strukturen, nieuwe modellen, nieuwe 
politiek, nieuwe ideeën, radikaien- 
politiek-zegevieren kan.

Stéphanie Brokerhof — Zeist 
Else Coppes — Odijk.
Dilia v. d. Heem — Rotterdam 
Wil Wachter — Zeist.

werkgroep van start
Er zijn op m’n vorige stuk in deze krant 
veel meer reakties binnengekomen dan 
er in het maartnummer geplaatst 
werden. Ik ontving er een kleine 
veertig, mondeling en schriftelijk, van 
mannen zowel als vrouwen, de meeste 
positief tot enthousiast.
Behalve instemming bevatten ze vaak 
plannen en suggesties.
Nu moeten we de weg uitzetten 
waarlangs we bezig kunnen gaan.
Elke veranderende beweging moet aan 
de basis beginnen, daarom zou je de 
volgende strategie kunnen opstellen: 1

1. leder PPR-lid kan in zijn/haar eigen 
naaste omgeving nagaan, in hoeverre 
er van dit onderdeel van de 
„solidariteitsmaatschappij” iets waar te 
maken is (b.v. Kan de „partijbons" zijn

(gelijke kansen)
— bijscholing voor vrouwen
— situatie werkende meisjes (nog 
slechter dan werkende jongeren in het 
algemeen)
— politieke vorming vrouwen
— politieke kadertraining vrouwen 
enz.
In Groningen gaat binnenkort zo’n 
groepje van start en in A’dam is een 
werkgroep in oprichting die vanuit de 
welzijnssektor vooral de 
part-time-mogelijkheden gaat bekijken. 
Uit Utrecht meldde-zich ook een 
kontaktpersoon, die ik de adressen uit 
die buurt heb toegestuurd.
Wilt u alsnog meedoen? Wilt u 
kontaktpersoon zijn voor een bepaalde 
regio? Wilt u als aktiecentrum er 
aandacht aan besteden?

toe wel en wat niet gedaan heeft aan 
het realiseren van deze vorm van 
solidariteit, (partijprogramma, 
stemgedrag in de kamer, enz.)
— bekijken wat de mogelijkheden zijn 
(vgl. Zweden)
—informatie hierover aan de 
werkgroepen
— publikatie van rapportjes over 
onderdelen van deze problematiek voor 
leden, bestuur en fraktie.
— pressie — op de welzijnskommissie, 
om zich ook hierover te buigen en uit 
te spreken
— op degene in het bestuur die de 
funktie „politieke training" op zich 
neemt, om ook aan kadertraining voor 
vrouwen te denken
— samenwerking met rooie vrouwen
e.a.

aktiviteiten ontplooien dankzij het feit 
dat zijn vrouw het merendeel van de 
zorg voor huis en kinderen op zich 
neemt — en hoe vinden vrouw en 
kinderen dat?)

2. Plaatselijk kunnen werkgroepen van 
start gaan die de mogelijkheden 
nagaan van- en aktie voeren voor:
— part-time-banen
— kinderopvangmogelijkheden

— beroepsperspektieven voor kinderen

Het lijkt me het handigst wanneer u 
even kontakt met mij opneemt 
voorlopig.
Via de kontaktfiguren kunnen 
informatie, aktie-ideeën en ervaringen 
uitgewisseld worden.

3. Landelijk kunnen op de duur enkele 
aktieve mensen een pressiegroep 
vormen, waarvan de taak de volgende 
kan zijn:
— studie; —  nagaan wat de PPR tot nu

— presentatie, door zich solidair te
verklaren met akties van „radikale
aard", bv: „moeders willen vrede”
wereldwinkelakties
aktie tegen overdadig
verpakkingsmateriaal
akties van dolle mina of MVM.
aktie „Marie word wijzer”
enz.
En wanneer u nog steeds gelooft dat 
extra aandacht voor dit onderwerp 
onzin is, nog even het volgende;



Kijkt u eens een avond naar de tv met 
de ogen van iemand van een andere 
planeet, u moet dan ongetwijfeld 
denken dat 80 pet. van de mensheid uit 
mannen bestaat.!
Waarom rennen er veel meer mannen 
dan vrouwen naar de mikrofoons 
tijdens zo’n kongres als in 
Wageningen? Vrouwen moéten een 
ekstra barrière overwinnen, ze zijn vaak 
minder aangemoedigd om 
onafhankelijk en zelfbewust op te 
treden in hun jeugd. Mannen kunnen 
zich dat vaak moeilijk voorstellen, maar 
het is waar.
U vond het belachelijk om op een 
vrouw te stemmen omdat ze vrouw 
was?
U wilt gewoon bekwame mensen in de. 
Kamer?

Dan gaat u voorbij aan het feit dat 
vrouwen minder kans hebben, 
bekwaam te worden (er wordt ze niet 
geleerd hun toekomst serieus te 
plannen, want ze trouwen toch).
En mochten ze toch wel bekwaam 
geworden zijn, dan hebben ze vaak 
geen tijd voor politieke funkties 
vanwege hun gezin. Waarom zou hun 
echtgenoot niet eens wat van de taken 
in huis en opvoeding van haar 
overnemen? (dat is ook wel zo goed 
voor een harmoniese ontwikkeling van 
die kinderen - sociologies onderzoek). 
Een van de kongresvoorzitters was een 
vrouw — maar toen ze steeds resoluut 
de tijd in de gaten hield, werd ze doof 
mensen rondom mij als „kattig” 
bestempeld — wedden dat ze het van 
een man alleen maar „zakelijk en

efficiënt’’ hadden gevonden?
Of vindt u dat een vrouw eigenlijk 
thuishoort en geschapen is voor 
verzorgen? Dan wordt het tijd dat u uw 
„radikale visie" nog eens herziet!
Tot zover. U hoort nog van ons. En wij 
van u?

Nelly Bal 
Westerseweg 4 
Zuidwolde Gr. 
tel. (05900) 28 35

P. S. Aanbevolen literatuur: het 
nummer „Feminisme nu” van 
„Socialisme en Demokratie” , het 
maandblad van de Wiardi Beekman 
Stichting, uitgave Kluwer, Deventer, 
postbus 10

ingezonden:
Raads- en statenverkiezingen 1974

In het verleden van de PPR zijn er 
nogal eens mensen op kandidatenlijsten 
voor Raad en Provincie terecht 
gekomen, die in de praktijk geen 
animo, uithoudingsvermogen of tijd 
genoeg hadden, hun taak naar behoren 
te vervullen. Wij leden van de PPR 
waren nooit in de gelegenheid de 
kandidaten van tevoren op hun 
werkwijze te beoordelen. Nu is deze 
kans er wel. Het duurt nog een jaar tot 
aan de Statenverkiezingen en ruim een 
jaar tot de Raadsverkiezingen, vandaar 
dit VOORSTEL tot het vormen van een 
kandidaat-kandidatenlijst. Aan welke 
voorwaarden dient een kandidaat 
volgens U te voldoen? Bijvoorbeeld:

1. Deskundigheid.
(In een jaar is veel te leren)

2. PPR-mentaliteit
(Niet haalbaar wordt haalbaar 
gemaakt)

3. Tijd en werklust beschikbaar.
4. Inspelen op aktiegroepen.
5. Openheid.

(Voor suggesties van en verslag 
aan PPR-leden)

6. Reismogelijkheid.
(Met openbaar vervoer meer van 
punt 3 nodig)

7. Werken in teamverband.
(Aan solisten is geen behoefte)

8. Voorkeuren.
(Voor regio en onderwerp)

9. Zich voor 5 jaar te binden.
(Wie niet in Raad of Staten komt, 
worde lid steunfraktie)

10. In verkiezingstijd op pad te gaan.

De teamleider van deze 
kandidaat-kandidaten kan bij gebleken 
geschiktheid lijsttrekker worden.
De tekamleider zal in veel gevallen 
de man/vrouw zijn die reeds zittend lid 
van raad of staten is. Hij/zij worde in 
dat geval op zijn/haar plaats herkozen. 
Dit herkiezen is nodig om goed

werkende Raads- en Statenleden niet 
uit te leveren aan de grilligheid van 
slecht voorbereidde PPR-verkiezingen. 
De PPR is geen „moord’’partij maar een 
„moordpartij” . Daarna gaat men over 
tot vrije verkiezingen voor de 
overgebleven plaatsen. Deze 
gulden regel van her- en verkiezen 
dient men toe te passen bij elke 
kandidatenlijst die in de PPR wordt 
samengesteld, totdat een duidelijk 
reglement ook orde op deze zaken 
heeft gesteld.
Werkterreinen: Volgens het PPR 
programma is ons werkterrein de 
wereld. Vandaaruit zouden we kunnen 
beginnen bij de aktie centra en de 
provincies, waar mogelijk 
onderverdeeld in wijken of regio’s. 
Werkterrein: We houden ons zoveel 
mogelijk aan de indeling van het werk 
zoals die geldt voor de kamerleden, 
vermeld in de Radikalenkrant van 
januari, n.b.: Taken en regio’s worden 
kleiner naargelang van het aantal 
beschikbare mensen (straks zetels).
In de afgelopen jaren zijn veel 
beslissingen door besturen of 
spraakmakende leden genomen, door 
gebrek aan tijd en een goede 
organisatie of het traag funktioneren 
van de aktie centra. Nu hebben we de 
tijd om elk lid van elk aktie centrum te 
laten meebeslissen, meedenken en 
meedoen. Behalve dit, zijn er nog wel. 
enkele voordelen op te noemen: 1. De 
beweeglijkheid (er kan nog in taken en 
regio's geschoven worden). 2. ’t Is 
demokraties (elk lid, zonder aanzien 
des persoons, kan zich waar maken).
3. De duidelijkheid. (Bij het 
samenstellen van de definitieve 
kandidatenlijst (over een jaar), kan men 
op grond van daden beslissen).
Een koe is een beest, een beest is niet 
altijd een koe:
Een kandidaat-kandidaat is altijd aktief 
lid van de steunfraktie, een lid van de 
steunfraktie behoeft geen kandidaat te

willen worden.
Voorstel. Reeds nu vangen binnen de 
PPR de verkiezingen aan van de 
kandidaten voor Raad en Staten. Deze 
gaan aan ’t werk en worden tot aan de 
definitieve samenstelling der lijsten,, 
genoemd: kandidaat-kandidaten onder 
’t motto:
Regeren is vooruitzien.

Maria Zuurmond

VREDESONDERWIJS AAN KLEUTER
EN BASISSCHOLEN

Motto: Uit „Het leven van Kees 
Boeke” , door mevrouw Beatrice 
Boeke-Cadbury: „Met volwassen 
mensen, opgegroeid en gevormd 
in de oude maatschappij, kan 
niet zomaar een nieuwe 
samenleving worden opgebouwd. 
Het is nodig, met kinderen te 
beginnen."

Man kan beginnen met de 
vraagstelling: door welke drijfveren liet 
en laat de Europese (Nederlandse) 
mens zich leiden en door welke 
drijfveren zou hij zich in de toekomst 
willen laten leiden? Zou primair een 
„drijfveer” aanwezig zijn, die hem 
gevoelig maakt voor gegronde 
motiveringen van kerk en politieke 
partij met betrekking tot mondiale 
gerechtigheid en wereldvrede? Of zou 
zulk een drijfveer nog ingebouwd 
moeten worden? Met andere woorden 
zou bij de volwassen Europese mens 
een belangenideologie aanslaan die 
mondiaal belang als eigen belang 
verkiest boven nationaal belang als 
eigen belang. Ik vrees dat dit, althans 
bij de oudere generatie, niet gelukt. 
Men zou met kinderen moeten



beginnen (zie citaat boven).
Wat is kenmerkend voor de 
Europeaan?
Zeer ongenuanceerd weergevend wat 
professor Kwant in zijn „Sociale 
Philosophie” ervan zegt en hopend het 
zo te zeggen dat niemand zich 
persoonlijk gekwetst kan voelen: 
kenmerk voor de Europese kuituur is 
het INDIVIDUALISME. Ik citeer uit de 
eerste druk, blz. 63: „Wij hebben 
duidelijk willen maken ho'ezeer de 
ideologie van het individualisme is 
doorgedrongen op alle mogelijke 
gebieden van het leven, in de 
wijsbegeerte, de staatsleer, de 
opvoedingsleer, de ekonomiese 
opvattingen, het godsdienstig leven.” 
Dat individualisme is de bodem, 
waarop de fundamenten van de 
burgerlijke samenleving rusten, een 
burgerlijke samenleving die nog steeds 
sterk is ingesteld op konventies en 
gesloten strategie (prof. v. d. Pol en 
prof. Van Peursen in Wending nov. 
1972).
De fundamenten, op die bodem 
opgetrokken, zijn superioriteitswaan, 
superioriteitsstreven, kompetitieplicht 
en kompetitiestreven. Een en ander 
wordt dan opgesierd met fagades van 
vrijheid en demokratie, solidariteit en 
naastenliefde. Geslacht op geslacht ■ 
zijn wij Europeanen „doortrokken” van 
het verhaal van de exodus van het

akties
VAN DE MILIEUWERKGROEP

De milieuwerkgroep is uitgebreid en 
hoopt nog verdere uitbreiding te 
ondergaan opdat wij kunnen komen tot 
een onderverdeling in groepjes voor 
bepaalde taken.
Een belangrijke taak voor de 
werkgroep als geheel zal bestaan uit 
het voorlichten van raads- en 
statenleden over milieuzaken, zodat zij 
tijdig gewaarschuwd worden voor 
dreigende gevaren.
Ook met de aktiesentra wil de 
werkgroep kontakt gaan onderhouden 
in de hoop dat men daar bepaalde 
onderwerpen wil gaan bestuderen.
Om tot konkretisering van de 
doelstellingen en verdeling van de 
taken te komen wordt op zaterdag 14 
april 1973 een milieukongres 
georganiseerd op de Pietersberg in 
Oosterbeek. De bedoeling is dat hier 
PPR-leden (ook de raads- en 
statenleden onder hen) komen die iets 
willen doen ter verbetering en tot 
behoud van ons leefmilieu vanuit hun 
eigen mogelijkheden. Wie hier in 
prinsipe voor voelt wordt verzocht zich 
voorlopig op te geven bij het 
sekretariaat van de Milieuwerkgroep. 
Definitieve opgave kan dan volgen na 
ontvangst van het programma. De 
taken liggen o.a. op het gebied van 
milieubeheer, verkeer- en waterstaat, 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

uitverkoren volk van Israël, een 
exodus, die „met Gods hulp” leidde 
tot de Onderwerping c.q. vernietiging 
van de volken die het land Kanaan (het 
land van melk en honing) tot dan toe 
bewoond hadden. „Bezield” door die 
opvatting gingen christenen als 
uitverkoren en superieur volk, tot 
meerdere ere Gods, zonodig gesterkt 
door een portie katholieke of 
calvinistiese wijding, de rijkdommen 
van de wereld met geweld en 
hypokriete praatjes veroveren. Het 
waren deze gelegaliseerde rooftochten 
die konden leiden tot de 
opeenstapeling van kapitaal, die „ons” 
nu in staat stelt met een verfijnde 
organisatie door te gaan naar een 
absolute konsumptiemaatschappij, 
waarin de man met iets meer grijze 
hersencellen recht heeft op een ekstra 
portie van de koek en de machtigsten 
onder de superieure volken het recht 
mogen nemen om een minderwaardig 
volk „voor zijn bestwil" uit te buiten en 
het zelfs soms nog zijn communistische 
of christelijke ideologie op te dringen. 
En elk jaar opnieuw worden door de 
lagere school een massa kinderen 
afgeleverd, dusdanig 
voor-geïndoktrineerd met 
superioriteitswaan, kompetitieplicht en 
konsumptiedrift, dat ze — enkele 
uitzonderingen daargelaten — 
„bruikbare” mensen worden voor een

en energie.
Ook met de problemen rond de 
bio-industrie wil de werkgroep zich 
bezighouden. Suggesties voor 
maatregelen ter bestrijding van illegale 
lozingen zullen nader bestudeerd 
worden.
Het werk van de Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee en van Natuur en 
Milieu willen we waar mogelijk 
ondersteunen.
Het Nederlandse standpunt van de 
„waardevrije wetenschap” komt het 
milieuwerk niet ten goede. Vele 
alternatieve procédé’s zouden zich zeer 
goed lenen voor bestudering door 
studenten. In Eindhoven wordt een 
poging gedaan het hoger onderwijs bij 
milieu-onderzoek te betrekken door het 
onderwerp „Energie uit afval" aan de 
orde te stellen voor de projektgroep 
„Energie” van het STUDIUM 
GENERALE.

Het is de bedoeling dat de werkgroep 
gaat werken aan een milieuprogram 
voor de PPR dat dan in het 
novemberkongres ter diskussie kan 
worden gesteld. Verder zullen over 
verschillende onderwerpen nota’s 
gemaakt worden. Of wij al onze 
plannen zullen kunnen verwezenlijken 
hangt van de PPR-leden af. Een goede 
traditie in de PPR is: ieder lid aktief.
Op milieugebied liggen mogelijkheden 
voor aktiviteit, ook voor de leden van

nationale samenleving als hierboven 
geschilderd, die ruim leeft ten koste 
van de uitgebuitenen. En dat terwijl 
algemeen bekend is (men zie 
bijvoorbeeld allerlei publikaties in de 
Unesco Courier, gegrond op 
wetenschappelijke waarnemingen), dat 
kinderen van 3-12 jaar gedurende die 
periode voor hun gehele leven gevormd 
worden (ook ten goede).
Het gaat er maar om in de 20 procent 
van de bevolking die verontrust is, voor 
deze gedachte aandacht en 
medewerking te krijgen.
Men zou moeten bewerkstelligen dat 
steeds méér verontruste ouders tot het 
uiterste gaan in hun eis om op de 
basisscholen vredesonderwijs in te 
voeren. Dat daaraan ook aandacht 
wordt besteed bij de behandeling van 
de onderwijsbegroting in de 
gemeenteraad. Dat ervoor 
gedemonstreerd wordt. 
Geïnteresseerden zal ik graag méér én 
verderstrekkende praktiese voorstellen 
toezenden. Voorstellen die er ook op 
gericht zijn een groter eenheid in de 
organisatie voor mondiale 
gerechtigheid en vrede te bevorderen: 
geen eenvormigheid, maar een eenheid 
in verscheidenheid.

J. LUURSEMA
Utrecht,
Frans Halsstraat 31,
Telefoon (030) 51 28 47.

het vrouwelijk geslacht! Voor 
inlichtingen kunt u het sekretariaat van 
de Milieuwerkgroep, Sandersweg 3, 
Oosterbeek schrijven (ais u telefoon 
hebt uw nummer vermelden s.v.p.) of 
bellen (08307) 23 02. (Liefst vóór 12.15, 
of tussen 16.00 en 17.30, of tussen 19.00 
en 22.00 uur).

DE POSITIE VAN DE VROUW IN ONZE 
MAATSCHAPPIJ
Er zijn twee studiebijeenkomsten 
(alleen voor vrouwen) van elk vijf dagen 
over bovengenoemd onderwerp, allebei 
in samenwerking met 
Man-Vrouw-Maatschappij en met 
Amsterdamse praatgroepen.
7-11 mei is er een op volkshogeschool 
Drakenburgh in Baarn, 12-16 juni een in 
volkshogeschool Noord-Brabant in 
Oisterwijk.
Kosten ƒ 95,— tot ƒ 135,— inklusief 
bundel studiemateriaal. Er wordt 
gewerkt met inleidingen, film, 
studieteksten, diskussies, in plenaire 
zittingen zowel als in werkgroepen.
Het doel:
•  onderzoeken op welke gebieden en 

op welke manieren vrouwen in onze 
maatschappij onderdrukt worden;

•  opsporen van oorzaken en 
samenhangen;

•  opsporen van de mechanismen die 
het bewustzijn van vrouwen 
beïnvloeden;



•  formuleren van politieke 
konsekwenties uit deze analyses;

•  vertalen van inzichten en ervaringen 
naar de eigen situatie van de 
deelnemers.

Inlichtingen en aanmeldingen bij Etie 
Wolf, vhs. Noord-Brabant, Oisterwijk, 
telefoon (04242) 30 28.

HAAGS STRUKTUURPLAN

De PPR-Den Haag heeft een werkgroep 
verkeer die een Nota Haags 
Struktuurplan heeft opqesteld, waarmee 
ze een diskussie wil losslaan over de 
volgende vragen:

1. Wanneer de werkgelegenheid in een 
bepaalde stad voortdurend stijgt, 
vindt u dan dat deze trend zich 
moet voortzetten, zodat wij te 
maken krijgen met veel 
forensenverkeer?

2. Vindt u dat de werkgelegenheid 
moet worden gekoncentreerd in een 
centraal werkgebied, of bent u een 
voorstander van een vermenging 
van wonen en werken (dus geen 
scheiding, maar integratie van 
funkties, hetzelfde geldt voor de 
winkels)?

3. Vindt u dat het woon-werk-verkeer 
hoofdzakelijk met de auto of met het 
openbaar vervoer moet 
plaatsvinden, waarbij dit laatste dan 
bevorderd zou moeten worden ten 
koste van het autoverkeer (dus geen 
tunnels en dure viadukten!)?

’t Is duidelijk dat de hier aangesneden 
zaken niet alleen voor Den Haag van 
belang zijn, maar voor iedereen die te 
maken heeft met problemen van 
vervoer, sanering, werkgelegenheid en 
de planologiese gevolgen daarvan.
De nota is te bestellen door ƒ 1,90 te 
gireren (/ 1,— voor de nota en ƒ 0,90 
porto) op nummer 691871 ten name van 
penningmeester PPR, Aaltje 
Noordewierstr. 300, Den Haag, onder 
vermelding van „Nota Struktuurplan” .

PPR-BOS

Om onze ideeën uit te dragen maken 
wij veel gebruik van papier. Niet alleen 
in de verkiezingsstrijd, maar ook 
bijvoorbeeld kongresstukken, nota's, 
radikalenkranten enz.

Voor al dit papier moeten bomen 
worden omgehakt. Wij hebben de 
indruk dat, mondiaal gezien, de jonge 
aanplant niet voldoende is om de 
gekapte bomen te vervangen.
Bovendien is de papier-produktie een 
niet te verwaarlozen bron van 
watervervuiling; pulp en kwik.

We gaan er van uit dat we het papier 
gewoonweg nodig hebben om iedereen 
duidelijk te maken dat het anders moet 
en kan. Door echter het volgende te 
doen kunnen we duidelijk maken dat 
het ons ernst is met het milieu:
1. het papierverbruik beperken door:
a. tweezijdig te bedrukken;
b. met kleine regelafstanden te 

werken.

2. de aan de natuur toegebrachte 
schade (zo ver mogelijk) te beperken 
te herstellen of te kompenseren. Dit 
zou kunnen door:
a. papier te betrekken van een bedrijf 

dat zoveel mogelijk de 
watervervuiling beperkt;

b. te zorgen dat oud papier- 
gerecycled wordt, dus niet met de 
vuilnisophaaldienst meegeven;

c. het planten van nieuwe bomen.

De aktiegroep Schiphol-STOP is bezig 
om op de plaats waar eventueel de 
vijfde baan van Schiphol zou moeten 
komen een zogenaamde 
vijfde-baan-bos te planten, een stukje 
natuur als tegenwicht van schiphol. Nu 
stellen wij voor om, als PPR, in dit bos 
bomen te laten planten. Zodoende 
kompenseren wij enigszins de 
omgehakte bomen en maken wij tevens 
nog eens duidelijk tegen uitbreiding 
van Schiphol te zijn.

U kunt kiezen uit bomen van ƒ 2,50, 
f  5,—, ƒ 10,— en ƒ 25,—. Zoals u ziet: 
we vragen weer eens geld. Als 
startbedrag hebben we zelf ƒ 95,— 
bijgedragen. U kunt üw bijdrage storten 
op gironummer 2053131 ten name van 
Liewe Zigterman, Roodeschool, m.v.v. 
PPR-bos.

U hoort nog van ons, wanneer de 
bomen geplant zullen worden.

PPR-Milieuwerkgroep

„KUMBEK”
ƒ

Tijdens de verkiezingskampanje eind 
vorig jaar zijn we als 
vertegenwoordigers van de PPR op 
zeer veel bijeenkomsten in scholen, 
bejaardencentra, verenigingen enz. 
geweest. Wat daar gebeurde was een 
stukje politiek vormingswerk, alleen 
vaak zéér ongelukkig van opzet en/of 
slecht voorbereid door de 
organisatoren. In die tijd drong zich de 
vraag op: waarom gebeuren zulke 
dingen eigenlijk bijna alleen maar als 
er verkiezingen voor de deur staan? 
Omdat wij, een stelletje mensen in 
aktiecentrum Amsterdam, die vraag niet 
kunnen beantwoorden hebben we een 
voor de hand liggende gevolgtrekking 
gemaakt: we proberen ermee door te 
gaan.
Het plan is gemaakt om terug te gaan 
naar (voorlopig) een aantal scholen 
waar we in de verkiezingstijd geweest 
zijn. Scholen hebben een gebouw waar 
je naar toe kunt gaan, ze zijn 
ontvankelijk voor vormende aktiviteiten, 
en de leerlingen zijn er elke dag; 
omdat we er in de verkiezingstijd 
geweest zijn herkennen we elkaar, we 
kunnen mekaar ter verantwoording 
roepen over toen gedane uitspraken, 
en wij kunnen van onze kant proberen 
duidelijk te maken dat het ons niet 
alleen om direkte stemmenwinst te 
doen is. Het gaat ons erom te proberen 
een aktieve rol te spelen in een proces 
van politieke bewustwording.
We hebben hier en daar ons licht

opgestoken, en hebben nu een paar 
scholen van verschillend type 
aangeschreven, met name scholen 
waar men indertijd blijk gaf prijs te 
stellen op voortzetting van het kontakt. 
We schrijven gelijktijdig naar leraar 
maatschappijleer en 
schoolraad/schoolkrant/leerlingen- 
vereniging, en vragen om een gesprek 
om samen een programma op te 
zetten; bijv.: rollenspel, of groepspel, of 
diskussie-ronden. Hiervoor is in elk 
geval meer dan één lesuurtje nodig. We 
willen uitgaan van een konkreet 
probleem, zoals dat voor de leerlingen 
bestaat. Een en ander kan ondersteund 
worden met het informatie- en 
diskussiemateriaal dat voorhanden is. 
Het liefst komen we als PPR alleen; we 
vermoeden nl. dat de vormende waarde 
van een bijeenkomst grotendeels 
verloren kan gaan als er een 
(partijpolitieke) twist over de hoofden 
van de leerlingen stroomt. Dit betekent 
overigens niet dat we bij voorbaat 
weigeren te komen als er ook 
andersdenkenden worden uitgenodigd. 
Doel van dit stukje:
1. Als je dit werk ziet zitten én als jé 

denkt dat je er een zinvolle bijdrage 
aan kunt leveren, dan opgeven bij 
Carla Bonnet, Herengracht 5, 
Amsterdam, tel. (020) 25 12 65.

2. Iets voor andere aktiecentra?

de werkgroep „kumbek” : Carla Bonnet; 
Marius de Gaay Fortman; Fokke 
Goudswaard; Jan van Hezewijk; Tineke 
Kalk.

ARBEIDERS EN STUDENTEN

In maart heeft de Kargadoor te Utrecht 
een reeks van acht lezingen 
georganiseerd — met diskussies — 
over „arbeiders- en 
studentenbeweging” (vakbonden, 
overlegorganen, stakingspolitiek, 
solidariteitsstakingen enz.). De 
informatie daarover bereikte ons te laat 
voor publikatie, maar we willen alsnog 
wijzen op de gestencilde brosjure die 
dit programma begeleidde met flink wat 
achtergrondinformatie (37 pags.). Ze is 
te bestellen door ƒ 1,65 te gireren op 
2465585 ten name van Vrije Sentra 
Utrecht, met vermelding van „brosj.
Arb. Stud. Bew.” , of anders door ƒ 1,65 
aan postzegels in een brief aan de 
Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht te 
zenden. Afgehaald kost de brosjure 
ƒ 0,75.

PHILIPS EN DE APARTHEID

De Anti-Apartheids-Beweging 
Nederland (Herengracht 88, 
Amsterdam, telefoon (020) 24 51 70) 
heeft wat materiaal verzameld over de 
wijze waarop Philips de 
apartheidspolitiek van de 
Zuidafrikaanse -egering steunt. Ze 
brengt een tweevoudige aanklacht 
daartegen uit: een affiesje, met op de 
achterkant een artikel (dat voor mijn 
part wat harder gedokumenteerd had 
mogen zijn). Laat het u toesturen en 
werk ermee.



aktie centra
Grote aktiviteit in Friesland. Op 24 
februari een open ontmoetings- en 
informatiedag in het kunstcentrum 
Prinsentuin in Leeuwarden.
Twee dagen later een werkbezoek van 
Leo Jansen aan de renovatiebuurten in 
Leeuwarden, wijken waarin verbouw 
van huizen door de mensen, in 
groepsverband vaak, zelf gebeurt met 
subsidie van de gemeente.
Na inleidende gesprekken met 
initiatiefnemers en enige 
gemeenteambtenaren, werden de 
wijken per fiets bezocht. Hier 
onderhield Leo Jansen zich intensief 
met de bewoners over wijze van 
werken, organisatie, etc.
Aardige opmerkelijkheid is, dat Leo 
Jansen bij de bewoners de hoogste 
waarderingsscore behaalde van alle 

'~r /politici, die deze wijken reeds vóór hem 
bezochten.
Na afloop was er een 
gedachtenwisseling in het Politiek 
café Passé Partout.

En op 31 maart een provinciaal 
kongres in Hindelopen. Daar wordt de 
struktuur besproken van PPR-Friesland, 
daar worden de namen ingevuld, en 
allerlei voorstellen behandeld, onder 
andere een (dat door de bruggroep al 
op 24 februari was toegelicht) voor een 
provinciaal dienstencentrum PPR. 
Verder gaat het over samenwerking 
voor de raads- en statenverkiezingen 
van 1974, en zal Bas de Gaay Fortman 
een politieke beschouwing houden.

In Groningen heeft de PPR de 
landelijke pers gehaald me't een protest 
tegen het Havenschap Delfzijl dat 
ƒ 150.000,— had uitgetrokken voor een 
feest bij de opening van de haven. 
Alleen al voor konsumpties ƒ 43.000,— ! 
Met het noodgebied Oost-Groningen 
naast de deur. . .

Purmerend organiseerde voor de ruim 
1000 PPR-kiezers, voorts voor de 
aarzelaars en de belangstellenden, een 
avond waarop Michel van Hulten kwam 
praten over wat de fraktie de laatste 
maanden in en buiten de Kamer deed.

De provincie Zeeland kongresseerde 17 
maart in Heinkenszand: verkiezing 
provinciaal bestuur, opstellen van 
beleidsplannen, gesprek over 
samenwerking met andere progressieve 
partijen en groeperingen.

De provincie Gelderland heeft nü 25 
aktiecentra, plus 5 nieuwe in opbouw. 
De besprekingen met PvdA en D’66 
over de statenverkiezingen 1974 zijn al 
geopend. En samenwerking met de 
PSP behoort niet tot de 
onmogelijkheden.
Na verzending van de aanslagen voor 
zuiveringsbelasting werden er (méde 
door PvdA en D’66) protestmoties

aangenomen. Ze werden zowel 
gestuurd aan alle aktiecentra met de 
opwekking om ze, als ze ook daar 
zouden worden aangenomen, te 
gebruiken als werkmateriaal in eigen 
omgeving. Uit dat begeleidende 
schrijven citeren we:
„Ten eerste moet men zich realiseren, 
dat er dubbel wordt betaald. De 
producent laat immers al een deel van 
de zuivering, die hij moet verrichten, in 
de verkoopprijs tot uiting komen, zodat 
de konsument — dat bent u, dat zijn 
wij — zijn zuiveringsrecht al betaalt via 
de door hem gekochte produkten, 
overigens een broertje van het 
profijtbeginsel dat niet goed smaakt. 
Daar komt dan nog eens bovenop, dat 
hij nu ook zelf weer zuiveringsrechten 
moet betalen, wat dan voor een 
aanzienlijk deel een dubbeling van 
belasting betekent.
Ten tweede, de aanslagen zijn alle 
even hoog. Dat betekent, dat de 
alleenwonende AOW’er, de miljonair in 
zijn villa met minstens twee badkamers, 
het grote gezin waar het riool altijd 
loopt, en de man die alleen met wat 
schnabbels kan maken dat hij zijn hoge 
huur iedere maand bij elkaar krijgt, 
evenveel betalen.
Daarom pleiten we voor het betrekken 
van de zuiveringsgelden uit de 
algemene middelen. Het grote gezin, 
om het even of het rijk is of arm, vindt 
dan via het schijventarief een 
kompensatie voor zijn grootte, ook in 
het betalen van deze zuiveringslasten.”

In Haarlem organiseerde de PPR 
samen met de PSP een grote openbare 
debatavond. „Na Vietnam nu de NAVO 
ter diskussie” , op 8 maart. Onder meer 
spraken daar Dolf Coppes en Van der 
Spek. De irritatie bevatte al een reeks 
heel intrigerende vragen.

In Nijmegen hebben PPR, PvdA en D’66 
samen een aardig informatie- en 
opiniemaandblad „Alternatief". Oplage 
1000 exemplaren. Ernst en humor 
spelen er harmonisch in samen. Naast 
korte politieke beschouwingen en een 
verantwoording van de raadsfrakties 
staan er ook grapjes in (de eerste twee 
van óns kolommetje op blz. 16 
stammen uit „Alternatief” ) en ook zeer 
ambivalente zaken. Zoals het 
verjaarslijstje van gemeenteraadsleden 
met de opwekking ze een kaartje te 
sturen. In februari waren er twee van 
de konkurrentie jarig, maar dat mocht 
„in zo’n puur menselijke 
aangelegenheid geen rol spelen” . En 
dan de „Joop de Zeeuw-Wisseltrofee” 
voor de grootste prater in de 
gemeenteraad (één punt voor elke 
regel in de raadsnotulen). Toen men, 
om beslagen ten ijs te komen, de 
tweede helft van 1972 ging napluizen 
bleek Joop niet eens de gróótste prater 
te zijn! Wél een goede tweede. En van 
de negen man die geen stom woord

hadden gezegd, waren er acht 
KVP-lid . . .

Partijblaadjes zijn er trouwens méér. 
Sinds jaar en dag krijgen we uit 
Utrecht het „PePeRtje” . En nu is ook 
de provincie Groningen begonnen met 
een maandelijks kontaktorgaan „Info” , 
waaruit we berichten opdiepen over 
enige nieuwe werk- en studiegroepen 
(Problematiek Noorden des Lands, 
Gemeentepolitiek, Ideologie Radikalen, 
Openbaar Vervoer, Onderwijs), en over 
een algemene vergadering 12 maart, 
waar Dolf Coppés kwam praten over 
„Nu is het meest radikale nog niet 
goed genoeg” /

Verder is ook de provincie Limburg een 
„Provinciaal Periodiek Radikalen” 
gestart, met onder meer een goed idee 
over de aanstaande statenverkiezingen: 
een lijstje vragen aan de basis over de 
meest gewaardeerde procedure ten 
aanzien van samenstelling der 
kandidatenlijsten.

Tenslotte nog een paar „voorbeeldige" 
berichten uit plaatselijke aktiecentra:

Bergen op Zoom organiseerde op 1 
maart een openbare 
diskussiebijeenkomst over belangen, 
van de strukturele werkelozen, onder 
meer over hun problemen die 
voortvloeien uit het kontakt met 
officiële instanties. Inleiders E. Tellege, 
lektor sociologie aan de Universiteit 
van Amsterdam, J. Stroink en C. 
Herene-Vlietstra, van het Instituut voor 
Preventieve Geneeskunde te Leiden.

Den Bosch heeft zich tot de vakbonden 
gericht over de Ned. Wapen- en 
Munitiefabriek „De Kruithoorn” , toen 
daar het overleg over het veiligstellen 
van de werkgelegenheid startte. Het 
aktiecentrum stelde dat de vakbonden 
geen nieuwe injekties aan de 
wapenproduktie mogen geven omwille 
van de werkgelegenheid, en vraagt een 
omschakeling naar produktie van 
civiele gebruiksgoederen in het overleg 
te betrekken.

In Woerden (plus Harmelen, Waarder 
en Kamerik) waren begin 1971 vijf 
PPR-Ieden. Toen kwam Kees Tilanus 
daar wonen, begon met advertenties en 
affiches voor de verkiezingen, trad op 
in fora, nam kontakt op met PvdA en 
D’66 enzovoort.
De verkiezingen leverden de PPR 564 
stemmen in Woerden op (5,2 procent) 
plus nog eens ruim 500 in de 
omliggende plaatsen.
En nu is er een aktiecentrum opgericht: 
een groep van negen man gaat werken 
aan een konkreet aktieplan en aan de 
organisatoriese vormgeving daarvan.
Op de oprichtingsvergadering heeft 
Pier van Gorkum een inleiding 
gehouden over waar de PPR staat iri de 
Nederlandse partijpolitiek.

En op 27 april wilt u wel even een 
speciale gedachte wijden aan Dronten? 
Daar vond op die dag precies 5 jaar 
geleden het oprichtingskongres van de 
PPR p laa ts ...



DE NIEUWE LINIE
nodigt u uit
tot het volgen van een schriftelijke kursus maat
schappelijke ontwikkeling. Een kursus die zowel 
symptomen als de oorzaken en gevolgen laat 
zien van de veranderingen die zich in de maat
schappij voltrekken, aan de hand van artikelen, 
kommentaren en vraaggesprekken, verlucht met 
verhelderende illustraties. Deze kursus veroudert 
nooit, want elke aflevering is nieuw en up-to- 
date. Dit alles in een prettige leesbare vorm en 
geschreven in een allesbehalve schoolse stijl, 
terwijl de variatie in de onderwerpen voorkomt 
dat uw belangstelling afneemt. Education per- 
menanente, week in - week uit.
Had u dit wel eens achter een abonnement op 
De Nieuwe Linie gezocht?

BON
Stuur deze bon 
in open envelop 
zonder postzegel aan: 
De Nieuwe Linie 
Antwoordnummer 1855 
AMSTERDAM

f — ----------— ------- — N
Als u zichzelf of een ander opgeeft als nieu
we abonnee krijgt u het boekje RUST EN 
ORDE, 80 politieke prenten van „Willem” als 
geschenk toegezonden.

O jaar (ƒ 54,—)
O halfjaar (ƒ 27,—) 
nieuwe abonnee:

naam ............................................................
adres ....... .....................................................
p laats............................................................

. gironr........*...........................................
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OPROEP AAN ALLE RADIKALEN
KOM OP!
Terwijl de kabinetskrisis zich 
voortsleept en de Kamer geen echte 
problemen kan behandelen, gebeurt 
er in Nederland iets dat zijn weerga 
niet heeft: de werkgevers- en 
werknemersorganisaties leveren slag 
om een inzet die de werkgevers geen 
geld kost, en die voor de werknemers 
niet alleen en zelfs niet in de eerste 
plaats om materiële verbetering gaat.
(Er zijn er bij die er op achteruitgaan 
als hun wensen worden ingewilligd ...) 
De industriebonden willen dat er 
grotere nivellering in de inkomens 
bereikt wordt. Dat kan gebeuren door 
de zgn. prijskompensatie niet verder 
door te voeren dan voor inkomens tot 
25.000 gulden. Het gaat er ook om dat 
daarna allen die in een bedrijf 
werkzaam zijn deel uitmaken van een 
kollektieve arbeidsovereenkomst, zodat 

^^ le  verdeeldheid tussen lager en hoger 
^^ersoneel zal worden opgeheven.

Zodat de eenheid (in verscheidenheid) 
van de arbeidende gemeenschap 
hersteld zal worden. Zodat die 
gemeenschap en alle leden ervan in 
de toekomst grotere rechten zullen 
krijgen.

DEZE MAAND 
ONDER MEER:
— Sta achter de stakingen!

— Wereldvreemde ekonomie.

— Volkskunst in wereldwinkels.

— Over gemeente- en staten
programs.

— Kontakt tussen kiezer en gekozene. 

.1. — Vergadering provinciale aktiecentra.

Dat zit in de achterhoofden van allen 
die momenteel aan de stakingsakties 
deelnemen. En dat ook verklaart het 
hardnekkige verzet van de werkgevers, 
Hun politiek van „verdeel en heers”

PPR-FRAKTIE GEEFT 
OVERKOMPENSATIE 
AAN KOM OP
De zeven PPR-kamerleden 
hebben zich bereid verklaard 
om dat gedeelte van de 
prijskompensatie voor 
kamerleden, dat ligt boven het 
maksimum dat in de metaal-cao 
wordt vastgesteld te storten 
voor de aktie KOM OP. Dit, 
om duidelijk te maken dat het 
de PPR ernst is met haar eis 
„geen percenten, maar centen” .
De Volkskrant heeft berekend 
dat dit in 1972 op basis van 
een maksimum van 250 gulden 
per percent prijskompensatie 
zou zijn neergekomen op 
ƒ 2,000 per kamerlid.

wordt aangetast, en daarmee ook hun 
positie. Ze mogen niet meer rekenen 
met de halfslachtigheid van de 
ondernemingsraden en met de 
aanpassingspolitiek van de vakbonden, 
waarmee ze tot nu toe te maken 
hadden. De vakbeweging is geheel 
volwassen geworden, en daarmee voor 
de werkgevers echt gevaarlijk.
De metaalwerkgevers hebben dan ook 
onomwonden gezegd: de 
industriebonden moeten kapot, dit 
moet een uitputtingsslag worden.
Nu omvatten de industriebonden wel

een grote groep werknemers, maar 
op het totaal van de Nederlandse 
samenwerking is hun aantal toch 
relatief beperkt. De grote publiciteit, 
de Haagse politiek, de publieke opinie 
in haar geheel gaat er goeddeels 
aan voorbij.
Maar als deze stakende vakbonders 
kapotgemaakt worden betekent dit 
een jarenlange stagnatie van de strijd 
voor een rechtvaardiger 
inkomensverdeling.
En hun zaak is onze zaak! Wat zij 
willen is helemaal wat de PPR in alle 
toonaarden zegt te willen!
De voltallige PPR-fraktie heeft op 
maandag 9 april een toernee gemaakt 
langs de stakingscentra. Meer dan 
ooit was ze onder de indruk van de 
vastbeslotenheid van de stakers. En 
meer dan ooit heeft ze beseft hoe ver 
de Haagse politiek af staat van de 
overwegingen dezer werkende 
Nederlanders, en hoe weinig Den 
Haag zich aantrekt van wat er 
werkelijk met hen gebeurt. Er is een 
progressieve regering nodig om deze 
strijd voor waardigheid van werkende 
mensen op den duur tot een sukses 
te maken.



STUDIEDAG
STUDIEDAG GEMEENTEPROGRAMMA 
STATENPROGRAMMA OP 5 MEI

De industriebonden betalen enorme 
bedragen aan stakingsuitkeringen. En 
ze kunnen het nog maanden 
volhouden. Maar het einde van de 
strijd — met werkgevers die alles bij 
het oude willen laten — is niet te 
vóórspellen. En de bonden vragen dus 
solidariteit van allen die met hun 
streven sympatiseren.
Namens fraktie en partijbestuur roepen 
we aktiepentra en leden op om mee te 
doen met de aktie KOM OP, giro 
305000, Amsterdam. Een aktie om geld 
in te zamelen opdat de stakingskassen 
alle golven kunnen breken. Van ons 
wordt nu Solidariteit vlakbij gevraagd. 
Toon die door een girostorting, en 
bespreek in de komende vergadering 
van het aktiecentrum wat nog meer te 
doen zou zijn.

Dolf Coppes

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Uitgave van de Stichting Radikalenkrant 
Savelsbos 19 - Amsterdam

direktie: Rien Blom, Jan Heytel,
Sam Mol.

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

vormgeving: Ton Wegman

druk: Lumax, Utrecht

vaste korrespondenten:
Binnenhof: Henk Hoek 
Groningen: Henri Dijksterhuis 
Friesland: Kees van Twist 
Noord-Brabant: Adriaan in 't Groen

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

abonnement: ƒ 6,— per jaar.

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

advertentietarieven worden op aanvraag 
toegezonden.

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

voor kontributiebetalingen: Penning
meester PPR, postgiro 1575600, te Am
sterdam,

In de meeste aktiecentra zowel 
plaatselijk als provinciaal zijn 
partijleden bezig studie te maken van 
de plaatselijke omstandigheden. Het is 
nu namelijk noodzakelijk om de visie 
van de PPR, zo goed omschreven in 
partijstukken van het afgelopen jaar, 
te vertalen in konkrete standpunten over 
stadssanering, planning van een 
industrieterrein, het al of niet 
inschakeien van een 
ontwikkelingsmaatschappij, subsidie 
aan betaald voetbal, en andere zeer 
konkrete punten uit de gemeentelijke en 
provinciale politiek.
De verkiezingen voor provinciale 
staten en gemeenteraden staan 
namelijk voor de deur. En is het niet 
mogelijk vooraf tot in alle details de 
opstelling van onze vertegenwoordigers 
te regelen, een algemene leidraad 
voor de politieke opstelling in ejgen 
provincie en gemeente zal toch 
moeten worden gegeven. Daarom zijn 
vele groepen bezig het ideaal van de 
PPR trachten neer te leggen in zeer 
konkrete politieke standpunten, in een 
programma voor de eigen plaatselijke 
situatie.
In feite hebben vele aktiecentra het 
gevoel zich aan deze taak te vertillen. 
Kunnen genoeg mensen voor dit werk 
worden gevonden? Is er in ons 
aktiecentrum voldoende 
deskundigheid? Hoe kunnen wij te 
weten komen dat we niet heel 
belangrijke punten vergeten?
Een afdoend antwoord op dit soort 
vragen kan niet worden gegeven. Men 
kan hooguit wat middelen hanteren 
zoals: bestudering van vroegere 
programma’s en van programma’s 
van andere partijen; een diskussie met 
de anderen volgens het principe dat 
meer mensen ook meer weten.
De stuurgroep kommunikatie raads- en 
statenleden tracht in overleg met het 
bestuur wat van deze hulpmiddelen 
te kunnen bieden. Wij,denken hierbij 
op de eerste plaats aan het nieuwe 
model-gemeenteprogramma en het 
nieuwe model-statenprogramma die 
worden ontworpen en als alles 
doorgaat zoals gepland, vóór augustus 
zullen klaarkomen. Deze modellen zijn 
niet als bindend bedoeld. De zin van 
deze modellen ligt in de mogelijkheid 
het eigen opgestelde program daarmee 
te kunnen vergelijken en te kunnen 
aanvullen en een aanzet te geven tot 
een nog eens doordenken van het 
eigen program op die punten die in 
strijd zijn met de model-programma’s. 
Het zou ook onjuist zijn met de 
werkzaamheden aan het eigen 
programma te wachten, totdat deze

model-programma's klaar zijn 
gekomen.
In dit kader willen wij reeds op de 
volgende punten wijzen:
1. Het oude model-gemeente

programma is weer te verkrijgen 
op het partijburo.

2. Er is een stuk opgesteld dat de 
bedoeling heeft een aanzet te geven 
tot diskussies met betrekking tot het 
programma. Dit diskussiestuk is in 
beperkte aantallen bij hét 
partijburo verkrijgbaar.

3. De verschillende werkgroepen die 
werken aan de nieuwe modellen 
programma’s zullen de eerste 
resultaten van hun diskussies eind 
april publiceren in de gemeente- 
papers. Deze gemeentepapers zijn 
op aanvraag te verkrijgen bij het 
partijburo.

Het is van groot belang dat het werk 
van de landelijke.programgroepen niet 
geïsoleerd geschiedt. Diskussie met de 
aktiecentra werkt naar twee kanten, 
daar de programgroepen door reakties 
van anderen vruchtbaarder kunnen 
werken en de aktiecentra door 
uitwisseling van meningen op 
gedachten zullen komen voor hun 
eigen plaatselijk programma.
Om die reden is dan ook op 5 mei 
aanstaande een werkdag 
georganiseerd. Op die dag zal 
grotendeels in sekties worden 
gesproken over de stukken van de 
programgroepen en zal ’s middags een 
plenaire afsluiting plaatsvinden.
Eén van de sekties zal zich specifiek 
bezighouden met het statenprogramma.'' 
De bedoeling is dat op die dag de 
modél-programma’s in hoofdlijnen 
klaarkomen zodat de programgroepen 
zich daarna vooral bezig kunnen 
houden met uitwerking en formulering. 
De vergadering zal plaatsvinden in het 
vormingscentrum Woudschoten te Zeist. 
De kosten zijn ƒ 12.50 per persoon, 
inklusief koffie, thee en lunch.
U kunt zich opgeven bij het 
partijburo en krijgt dan de stukken 
voor de vergadering toegestuurd. 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 
OP 5 MEI.

de stuurgroep 
kommunikatie raads- en 
statenleden.

★
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HET KONTAKT TUSSEN 
KIEZER EN GEKOZENE II
In het In het vorige nummer van de 
Radikalenkrant verschenen deel van dit 
artikel ben ik ingegaan op de relatie 
kiezer/volksvertegenwoordiger, gezien 
vanuit het oogpunt van de eerste 
kategorie. in dit deel zal ik proberen 
vanuit de invalshoek van de tweede 
kategorie een aantal problemen te 
behandelen, die optreden in de relatie 
kamerlid/achterban. Daarbij moet ik mij 
om verschillende redenen ' 
noodgedwongen een beperking 
opleggen in die zin dat de problemen 
gerelateerd worden aan het bestaan 
van een middelgrote 2e kamerfraktie.

De PPR heeft een Tweede Kamerfraktie 
| die uit zeven leden bestaat. In de 

struktuur van het staatsbestel nemen 
de ministeries een belangrijke plaats 
in. In het vorige kabinet-Biesheuvel 
waren er 13 (doch 15 ministers: nl. 
twee ministers zonder protefeuille; 
Boertien voor Ontwikkelingssamen
werking en De Brauw voor 
wetenschapsbeleid).
De Tweede Kamer kent een aantal 
vaste kommissies waarbij de indeling 
ongeveer parallel loopt met de 
ministerie-indeling. Daarnaast kunnen 
voor belangrijke vraagstukken aparte 
Bijzondere Commissies in het leven 
worden geroepen. Deze kategorie zal ik 
buiten beschouwing laten om een en 
ander niet verder te kompliceren, te 
meer daar met enige fantasie deze 
Bijzondere Commissies kunnen 
worden ondergebracht bij de diverse 
vaste kamerkommissies

Het lijkt raadzaam bestaande Vaste 
Kamerkommissies te splitsen konform 
de konsept-program-herziening van de 
PPR, nl. in vier sektoren: macht, 
welzijn, vrede en milieu. Dan zou een 
indeling er als volgt uit kunnen zien. 
(N.B. evenals de rest van de inhoud is 
ook deze indeling geheel voor mijn 
verantwoordelijkheid):
MACHT
Financiën; Rijksuitgaven; Economische 
Zaken; Handelspolitiek; Sociale Zaken; 
Ambtenaren en Pensioenen; Midden- 
en Kleinbedrijf.
VREDE
Buitenlandse Zaken; Defensie; 
Ontwikkelingssamenwerking; Civiele 
Verdediging; De West (Naturalisaties?).

MILIEU
Milieuhygiëne; Verkeer en Waterstaat; 
Landbouw en Visserij; Kernenergie.
WELZIJN
Volksgezondheid; Onderwijs en 
Wetenschapsbeleid; CRM;
Binnenlandse Zaken; Justitie; 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

3 Ordening.

Er spelen een aantal diverse faktoren 
een rol bij de taakanalyse voor de 
fraktie. Er zijn eksterne dwangmatige 
aspekten (wetsontwerpen, nota’s, 
enz.), eksterne volontaire aspekten 
(inhaken op akties van 
buitenparlementaire aktiegroepen), 
intern dwangmatige aspekten (taken die 
worden gedelegeerd door 
partijinstanties omtrent waarover 
afspraken zijn gemaakt, zoals 
aanpassing en uitvoering partijprogram) 
en intern volontaire aspekten 
(initiatiefwetten).

Het zal duidelijk zijn dat een 
middelgrote fraktie gezien haar 
samenstelling in kwantiteit en kwaliteit 
gelimiteerd is. Weliswaar is elk der 
leden min of meer gespecialiseerd in 
bepaalde beleidsonderdelen, doch dit 
is door de toevallige eksterne 
beperking (uitslag verkiezingen) niet 
optimaal op elkaar afgestemd dat alle 
mogelijke en onmogelijke taken 
adekwaat kunnen worden afgedaan.

Tijdens de behandeling van een 
wetsontwerp (indiening, voorlopig 
verslag, memorie van antwoord, 
eindverslag, plenaire behandeling) zal 
het daarom noodzakelijk zijn derden 
in te schakelen. Dit kunnen 
persoonlijke bekenden zijn die op 
vrijwillige basis hun medewerking aan

door Henk Hoek, 
fraktiemedewerker

een fraktielid verlenen, of een groep 
deskundigen waarmee nadere 
afspraken worden gemaakt omtrent 
hulpverlening aan de fraktie. De derde 
mogelijkheid wordt gevormd door een 
in partijverband funktionerende 
kommissie. Overlappingen zijn hierbij

natuurlijk niet uitgesloten.
De belangrijkste groep vanuit het 
PPR-partij-standpunt gezien is 
ongetwijfeld de derde groep. Er 
bestaan reeds een aantal 
kommissies die aktief zijn. Onder meer 
de kommissies Vredespolitiek, 
Milieuhygiëne en Onderwijs. Het is 
echter m.i. noodzakelijk dat konform 
de vier sektoren die ik reeds eerder 
heb aangevoerd, groepen worden 
geformeerd die zich primair met die 
sektor gaan bezighouden.

Onderzocht zou moeten worden in 
hoeverre het specifieke kamerwerk, 
zoals het behandelen van 
wetsontwerpen e.d. wat gemakshalve 
korte termijn-arbeid mag worden 
genoemd, ingepast kan worden in de 
lange termijn-strategie, die door deze 
groepen ontwikkeld moet worden. De 
gevormde werkgroepen zouden tevens 
een brugfunktie kunnen vervullen 
tussen de kamerfrakties in de diverse 
buitenparlementaire akties. In de loop 
der jaren is in de Nederlandse 
politiek een toenemende verschuiving 
van beslissingsbevoegdheden 
opgetreden. Machtige pressiegroepen 
kunnen beslissingen nemen die in een 
later stadium door de Kamers worden 
bekrachtigd. Het gaat er niet om deze 
pressiegroepen via onze partij aan het 
woord te laten daar reeds gebleken is 
dat daarvoor andere partijen 
funktioneren, maar we moeten ons 
richten tot die groepen die de 
strukturele maatschappelijke oorzaken 
van misstanden trachten op te sporen 
en te elimineren en die nog geen of 
nauwelijks toegang tot het parlement 
hebben.

Primair moet daarbij voorop staan dat 
de PPR solidariteit predikt. Solidariteit 
met allen die het om welke reden dan 
ook moeilijk hebben in deze samen
leving. Niet alleen moet een ieder recht 
hebben op een menswaardig bestaan, 
maar we zullen een beleid moeten 
ontwerpen dat erop gericht is een 
menswaardig bestaan mogelijk te 
maken. Daarbij zullen we telkens 
ervoor moeten zorgdragen dat de korte 
termijn-oplossingen niet in strijd zijn 
met de lange-termijn visie, die 
uiteindelijk uit al deze mooie kreten 
te voorschijn moet komen.

Het is daarom gewenst dat er een 
inventarisatie wordt gemaakt van de 
diverse deelgebieden, die in het 
eerste deel reeds zijn genoemd.
Om niet in detail te verdrinken zullen 
de verschillende werkgroepen binnen 
een bepaald beleidsgebied nauw 
moeten samenwerken. De uitkomsten 
van ingestelde onderzoeken zullen 
door andere groepen moeten worden 
getoetst op hun waarde binnen de 
eigen thema-opdracht.

Daarnaast lükt het mij noodzakelijk dat 
ook nauw kontakt wordt onderhouden 
met de bestaande werkgroepen uit de 
beide progressieve partners, PvdA en 
D’66. Veel detailwerk is reeds door die 
groepen uitgewerkt, zodat op basis 
daarvan in de PPR-werkgroepen verder 
kan worden gegaan.



KRISIS IN DE EKONOMIESE THEORIE
Een van 's werelds meest bekende 
ekonomen, professor Joan Robinson 
van de universiteit van Cambridge, 
besloot ruim een jaar geleden haar 
toespraak tot de jaarvergadering van 
het Verbond voor Amerikaanse 
Ekonomen met de bittere woorden:

.......ik heb het over het,
klaarblijkelijk bankroet van de 
ekonomiese theorie die voor de 
tweede maal niets te zeggen heeft 
over vraagstukken die voor 
iedereen, behalve voor ekonomen, 
het hardst lijken te schreeuwen 
om een antwoord.”

De eerste maal was het de grote, 
wereldomvattende ekonomiese krisis 
van de jaren dertig, waar de ekonomen 
geen antwoord op wisten — zij 
gingen er tot dan toe hardnekkig van 
uit dat krises tijdelijke verstoringen 
waren die een louterend effekt hadden 
en vanzelf voorbij zouden gaan. Nu, 
ruim 25 jaar na de tweede 
wereldoorlog, nemen de 
maatschappelijke problemen hand 
over hand toe en alweer heeft het er 
alle schijn van dat de ekonomen het 
antwoord schuldig blijven, ja, soms 
zelfs de problemen niet eens zien. En 
dat, terwijl steeds duidelijker wordt 
dat al deze maatschappelijke 
problemen maar al te vaak hun 
wortels in het ekonomies proces 
hebben.
En dan hoeven wij zeker niet alleen 
te denken aan de groeiende kloof 
tussen de „derde wereld” en het 
westen — een kloof die het gevolg is 
van vooral de politieke en m.n. 
ekonomiese relaties tussen het westen 
en de „derde wereld” gedurende 
eeuwen. Ook in de landen van het 
westen zelf komen de maatschappelijke 
problemen steeds duidelijker aan het 
licht. De miljeu-verontreiniging, die zo 
duidelijk verbonden is met de wijze 
waarop er geproduseerd wordt, dreigt 
om te slaan in een „ekologiese krisis” . 
De woningnood eist al tientallen jaren 
haar tol — tallozen zijn het slachtoffer, 
enkelen profiteren zwaar. Intussen 
wordt de oplossing voor de 
yervoers-problematiek al vele tientallen 
jaren hardnekkig gezocht in de 
verdere ontwikkeling van het 
partikulier vervoer. Nog niet een fraktie 
van het geld, de energie, grondstoffen, 
technologie, arbeid en inventiviteit die 
gestoken is in de auto en olie-industrie, 
wordt besteed aan de ontwikkeling 
van het openbaar vervoer. De 
duizenden doden en een veelvoud 
aan gewonden, het leed, de 
ziekenhuizen, de vernieling van 
natuurgebied, de „sanering” van hele 
woonwijken, dat alles is de keerzijde 
van de blinkende medalje van ieder 
jaar weer tientallen nieuwe glimmende' 
automodellen. Een keerzijde die in 
geen prijs tot uitdrukking komt.
De zeer scherpe ongelijkheid in de 
inkomensverdeling woekert even 
hardnekkig voort als de nog veel 
grotere ongelijkheid in de

vermogensverdeling. Daarbij neemt 
in demokraties Nederland de 
machtskonsentratie in de grote 
konserns en banken handoverhand 
toe, en wordt het
demokratiseringsproces al tientallen 
jaren lang geremd en vertraagd vooral 
achter de fabriekspoort, de poort 
waarachter het grootste deel van het 
Nederlandse volk het grootste deel 
van zijn leven door brengt. De 
toenemende werkloosheid neemt 
intussen scherpe vormen aan. Terwijl 
de fabrieken op steeds grotere 
schaal allerlei produkten voortbrengen 
waarvan het maatschappelijk nut vaak 
uiterst dubieus is, terwijl de reklame 
de persvrijheid steeds meer in gevaar 
dreigt te brengen, terwijl ingebouwde 
slijtage een normaal verschijnsel wordt, 
terwijl de verkoop vooral goed blijft 
lopen dankzij steeds meer nieuwe 
produkten die, afgezien van verpakking 
en ander uiterlijk schoon, er 
nauwelijks kwalitatief op vooruit zijn 
gegaan, terwijl de bewapeningswedloop 
een belangrijk deehvan de 
beroepsbevolking werkgelegenheid 
biedt in de produktie van 
destruktietuig, blijkt het heel goed 
mogelijk te zijn dat met een beroep 
op ,,'s lands ekonomie” de verdere 
uitbouw van sociale voorzieningen — 
alle vormen van onderwijs, vorming 
en kuituur— afgeremd, stopgezet of 
zelfs hier en daar terug gedraaid

BIJ EEN KONGRES 
OP 9, 10 EN 11 MEI. 
ZIE KALENDER

wordt. Ondernemingen kunnen 
voortgaan relatief nutteloze goederen 
te produceren, terwijl 
honderd duizenden hun leven lang 
handgrepen moeten verrichten aan 
een lopende band, die technies gezien 
zeer makkelijk door machines verricht 
zouden kunnen worden. Talloze zaken 
die van het grootste belang zijn voor 
de ontwikkeling en ontplooiing van 
mensen — demökratie, onderwijs, 
kuituur, maatschappelijk werk, 
gezondheidszorg e.d. — komen steeds 
meer in de knel. En de lijst van 
problemen die op zijn minst iets met 
ekonomie te maken hebben kunnen 
gemakkelijk aangevuld worden, 
leder probleem zou veel meer 
uitgediept kunnen worden. Maar wat 
men ook van al deze problemen mag 
denken, een ding is duidelijk— hun 
oplossing staat alleerminst voor de 
deur. En juist de ekonomiese 
wetenschap —  die voor de bestudering 
en oplossing van deze problemen 
een belangrijke bijdrage zou moeten 
leveren — is in de ogen van steeds 
meer mensen niet goed in staat om

in dit opzicht aan haar taak te 
beantwoorden.
Zo neemt dan ook met de 
maatschappelijke problemen eveneens 
de kritiek op de alom geaksepteerde 
ekonomiese theorie toe en zij raakt 
steeds meer de fundamenten van de 
ekonomiese wetenschap zelf. Steeds 
meer diskussies onder vakekonomen 
over het gehanteerde mensbeeld, 
over de waarde van „vrije 
ondernemerschap” en partikuliere 
investeringen, over de verklaring var 
de ongelijkheid in de 
inkomensverdeling, over de oorzaken 
van werkloosheid, over de 
onderontwikkeling. Steeds meer wordt 
getwijfeld aan een ekonomiese theorie 
die ervan uitgaat dat mensen „rationeel 
handelen", dat geld en'prijzen, 
partikulier eigendom en produktie voor 
de markt het gevolg zijn van de 
„schaarste” , terwijl er altijd al 
schaarste, maar pas een paar eeuwen 
prijzen en geld, partikulier eigendom 
en produktie voor de markt 
overheersen in de samenleving en de 
ekonomie. Twijfels ook aan een 
theorie die zozeer de „efficiency” 
vooropstelt, maar weinig raad weet met 
de verspillingen op maatschappelijk 
nivo. Twijfels aan een theorie die de 
gevolgen van machtskonsentratie in 
multinationale konserns niet zelf 
onderzoekt maar naar de politikologie 
verwijst, die niet wil praten over wat 
er geproduceerd wordt, maar alleen 
over hoe er geproduceerd wordt.
Twijfels over een theorie die het 
begrip „konkurrentie” in zijn vaandel 
voert maar de gevolgen daarvan voor 
de relaties tussen mensen niet 
onderzoekt, maar voor lief neemt.
Twijfels tenslotte aan een theorie die 
het partikulier eigendom van 
natuurlijke rijkdommen, grond, 
fabrieken en machines voor gegeven 
aanneemt.
Maar ai deze twijfels, al de diskussies 
hierover blijven voor het grootste deel ' 
der studenten tot op heden nagenoeg 
onbekend. Jaar. in, jaar uit bestuderen 
zij boeken waarin dit alles nauwelijks 
een probleem is. Voor hen bestaan er, 
zo lijkt het wel, twee werelden: één 
normale, de wereld van de 
handboeken over ekonomie — en één 
abnormale, de werkelijke wereld van 
1973. Ekonomie, dat is maar al te 
vaak voor hen een studie die 
verbrokkeld is over vele detailvakjes, 
waarin wiskundige formules en 
grafieken overheersen, waarin de 
harde werkelijkheid vervluchtigd is tot 
modellen van hoe het er uit zou 
kunnen zien als de ekonomen het 
voor het zeggen hadden. De mogelijke 
samenhang tussen talloze 
maatschappelijke problemen en de 
struktuur en organisatie van de 
produktie onder marktverhoudingen 
komt vaak in al deze handboeken 
niet eens als probleem naar voren.

Ph. Manuhuwa 
P. A. van Driel 4



HET (ONTBREKENDE) KONTAKT 
TUSSEN KIEZER EN GEKOZENE
In twee artikelen onder een hoge 
verwachtingen wekkende kop 
verschafte Henk Hoek ons uitvoerige 
informatie over de aktiemogelijkheden 
van kamerleden op het Binnenhof en 
de wijze waarop kiezers daarop in 
kunnen springen. Ondanks de kop 
is er één vraag blijven rusten nl.: 
Waarom zijn die kontakten ondanks 
de door hem beschreven mogelijkheden 
nog zo incidenteel en meestal 
gereserveerd voor een nogal selekte 
groep?
Sinds oktober 1971 werkt de PPR 
met een „Fraktie-aktieplan” , dat onder 
andere via de zogenaamde Grote 
Fraktie organisatories gestalte wilde 
geven aan een meer kontinu kontakt 

. tussen kamerleden en een deel van de 
kiezers, m.n. partijleden. De 
ervaringen van het afgelopen jaar 
hebben geleerd, dat noch de informatie 
zoals Henk Hoek die gaf noch een 
orgaan als de Grote Fraktie op zich 
voldoende voorwaarden vormen voor 
een betekenisvol kontakt.

De Grote Fraktie
De ervaringen met een jaar Grote 
Fraktie zijn het overwegen waard als 
we zouden willen proberen de 
kontakten in deze vorm opnieuw 
gestalte te geven. Zij wijzen uit dat 
behalve de bereidheid van de niet- 
beroeps om initiatieven te nemen en 
tijd vrij te maken de drie volgende 
faktoren van even groot belang zijn:
(A) De rolopvatting van de kamerleden,
(B) hun beleid en (C) het bestaan van 
een enigszins stabiele organisatie.

Rolopvatting van de kamerleden
Kamerleden zijn volgens de Grondwet 
onafhankelijk. Zij stemmen „zonder 
last van of ruggespraak met hen die 
benoemen! Zij verklaren zich 
weliswaar meestal gebonden aan een . 
programma, hun optreden als 
volksvertegenwoordiger is daarmee 
echter slechts ten dele vastgelegd.
Het Fraktie-aktieplan had o.a. ten 
doel te voorkomen dat de formele 
onafhankelijkheid zou uitmonden in 
een volkomen isolement. Het gaf 
enige struktuur aan de kontakten 
tussen fraktie en partij en schiep de 
mogelijkheid mee te denken en te 
werken aan de voorbereiding en 
evaluatie van fraktie-aktiviteiten.
Hadden kamerleden zich echter 
voortdurend beroepen of hun formele 
onafhankelijkheid, dan zou de funktie 
van de Grote Fraktie niet meer 
geweest zijn dan die van een 
klankbord voor een preekstoel. 
Weinigen zouden bereid zijn geweest 
daar hun tijd in te steken.

Het fraktie-beleid
Herhaalde malen manifesteerden zich 

5 een drietal problemen: „Wij weten

niet waar de kamerleden behoefte aan 
hebben". „Wij kunnen ons ei niet 
kwijt, want ons veld van belang
stelling heeft geen prioriteit bij de 
fraktie” en „De zaak is al afgehandeld 
voordat wij maar boe of bah hebben 
kunnen zeggen” .
Dit type problemen kan, zij het slechts 
ten dele, opgeheven worden indien de 
fraktie enigszins konsekwent een 
beleidsplan volgt en dat naar buiten 
toe kenbaar maakt. M.aiw. (a) 
prioriteiten stellen en daarbinnen 
issues kiezen die de aandacht 
verdienen, zodat men kan weten op 
welke punten een bijdrage effekt 
kan hebben, en (b) programmering 
zodat men tijdig in kan springen.

Organisatie
De kommissie Vredespolitiek is een 
goed voorbeeld van een kanaal 
waarlangs het kontakt kiezer-gekozene 
gestalte kan krijgen. Zij dankt haar 
positie niet alleen aan de grote 
belangstelling van partij en fraktie 
voor de vredespolitiek. Zij heeft die 
belangstelling ook nog weten om te 
zetten in een redelijk stabiele 
organisatie met voldoende struktuur 
en werkkracht om de kontakten 
effektief te maken.
Ondanks de belangstelling ervoor 
bestaan voor diverse belangrijke 
beleidssectoren binnen de PPR tot nu 
toe geen stabiele en aktieve 
kommissies. De verklaring ligt voor 
de hand: Gebrek aan mankracht, 
impulsen en uitingsmogelijkheden. De 
mankracht is in potentie aanwezig; 
de impulsen vanuit de fraktie kunnen 
nu meer gespreid worden; de 
uitingsmogelijkheden zijn meer dan 
evenredig uitgebreid met de vergroting 
van de fraktie. De belangrijkste 
stimulans voor het ontstaan en 
voortbestaan van een uitgebreid 
kommissie-systeem ligt waarschijnlijk 
in de betrokkenheid van kamerleden 
bij het werk van die groepen en in 
het doorklinken van de resultaten 
van hun aktiviteiten in het kamerwerk.

Het kamerlid als manager
Op basis van bovenstaande 
overwegingen kom ik tot de konklusie, 
dat het kontakt fraktie-partij slechts 
gestalte kan krijgen indien het 
kamerlid zich een managersrol 
aanmeet en derhalve met veel initiatief 
zijn achterban benadert. Hij zal als 
zodanig (a) in overleg met partij, 
fraktie en medewerkers issues kiezen, 
waarop zijn aandacht en inbreng zich 
zullen konsentreren; (b) mensen 
aantrekken om met hem mee te werken 
en te denken en (c) die mensen 
stimuleren.
De keuze van de issues ligt ten dele 
vast in het verkiezingsprogramma en 
het fraktiebeleid voorzover

uitdrukkelijk geformuleerd. Het 
aantrekken van „medewerkers” komt 
voor een deel neer op hét honoreren 
van aanbiedingen. Voor minder 
ingewijden (brutalen) moeten kansen 
geschapen en drempels weggenomen 
worden. Hopelijk kunnen we ontkomen 
aan een deskundigen-syndroom. De 
bereidheid om tijd te investeren is 
bovendien in vele gevallen belangrijker. 
Mensen stimuleren betekent hier in 
hoofdzaak het formuleren van concrete 
vraagstellingen, het verschaffen van 
(toegang tot) informatie(-kanalen) en 
eventuele andere faciliteiten.

Aanzet voor een opzet
— Overeenkomstig een nader vast te 
stellen indeling in werksektoren (de 
indeling van Henk Hoek is een 
voorbeeld) worden steunfrakties 
gevormd. De fraktie en het 
partijbestuur nemen daartoe het 
initiatief. Voorlopig niet al te groot 
van opzet, tenzij reeds een 
goed-draaiend geheel voorhanden is. 
(B.v. kommissie Vredespolitiek).
— Iedere steunfraktie stelt haar 
werkprogramma op, afgestemd op dat 
van de fraktie, en verdeelt 
dienovereenkomstig haar werk.
Zonodig past zij haar interne 
organisatie daarbij aan.
— Elk der steunfrakties draagt zorg 
voor de vorming van een 
(deskundigen-)pool, die voor 
incidentele of akute problemen 
aangeboord kan worden.
— De steunfrakties benoemen eik een 
voorzitter en/of sekretaris, die zorg 
draagt voor de goede verbindingen en 
afspraken kontroleert ter 
ondersteuning van de betrokken 
fraktieleden.
— Voor elk der steunfrakties geldt een 
kamerlid als kontaktman. Hij woont
de bijeenkomsten bij en vormt de 
kommunikatieschakel met de fraktie.
— De plenaire vergadering van de 
steunfraktie is een meningsvormend 
orgaan voor algemene beleidslijnen, 
neemt de resultaten van het 
assistentiewerk en wat daarvan in de 
kamer heeft weerklonken onder de 
loep en draagt tevens zorg voor de 
verslaggeving van parlementaire en 
buitenparlementaire aktiviteiten via 
PPRAK.
— Regelmatig vergadert de fraktie met 
de voorzitters van de steunfrakties ter 
bespreking van de prioriteitenlijst.
— De steunfrakties komen desgewenst 
(b.v. ter voorbereiding van de bijdrage 
aan de algemene beschouwingen) in 
gemeenschappelijke vergadering 
bijeen.

Uitwerking
Ik heb mij beperkt tot de relatie 
tussen kamerleden en partijleden in 
de eerste plaats omdat partijleden 

>een herkenbare groep PPR-kiezérs



vormen, in de tweede plaats omdat ik 
overtuigd ben dat van het kontakt 
kiezer-gekozene weinig terecht kan 
komen dan via een organisatie als 
een politieke partij.
Ook een aantal onderwerpen die 
binnen het kader van relatie 
partij-fraktie van belang zijn heb ik 
laten rusten. (Denk aan relaties met 
aktiegroepen etc., de relatie met het 
studieburo, het kommissiesysteem en 
de voorbereiding van de 
programmaherziening, de indeling in 
beleidssektoren, het werk en de 
werkwijze van de steunfrakties).
PPRAK omvat nog onvoldoende 
pagina’s om daar in dit nummer op in 
te gaan. Maar misschien maakt de 
uitwerking in konkrete plannen die 
zeven zetels nog eens veel groter 
dan ze op het eerste gezicht lijken.

Eeltje Talstra

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

provincie zeif moeten maken. Vooral 
omdat er in verschillende provincies 
PAK-frakties bestaan.
Men meende tenslotte dat de PPR zich, 
wat betreft de samenwerking, niet 
moet beperken tot PvdA en D’66. Ook 
PSP en CPN komen in aanmerking. 
Samenwerking met een enkele 
progressieve KVP-er hoeft niet uit den 
boze te zijn.
Men meende wel dat iedere 
mogelijkheid om in gedeputeerde 
staten te komen aangegrepen moet 
worden. Ongeacht of dit een 
programkollege of afspiegelings- 
kollege is.
Ten aanzien van het programma is 
besloten te komen tot een model dat 
moet dienen als houvast voor de 
provinciale . .ktiecentra. Dit wil niet 
zeggen dat het voor iedere provincie 
bindend is. Wel dienen tegenstrijdige 
belangen vermeden te worden. Het 
zou merkwaardig zijn als twee

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE 
PROVINCIALE BESTUREN SPREKEN HUN 
VOORKEUR UIT VOOR APARTE LIJSTEN

Zaterdag 10 maart vergaderden 
vertegenwoordigers van de provinciale 
aktiecentra in Den Bosch over de 
voorbereidingen voor de komende 
Statenverkiezingen.

Als eerste punt stond .op de agenda de 
samenwerking met de andere 
progressieve partijen. Voorop stond in 
de diskussie de uitvoering van een 
progressief program. In het verleden 
is het maar al te vaak gebleken dat de 
PvdA, zodra ze in de bestuurlijke 
lichamen ziting had genomen, zich 
nogal eens behoudender toonde dan zij 
in woorden was. Er dient vooral op 
gelet te worden, dat de PPR-visie in 
het eventuele gemeenschappelijk 
program duidelijk naar voren komt.
Dit zou je kunnen doen door samen 
als progressieven een kernprogramma 
op te stellen en dit te voorzien van 
typiese PPR-punten. Deze opstelling 
vond in de vergadering de meeste 
weerklank.

De vraag is in hoeverre deze 
samenwerking moet uitmonden in de 
samenstelling van één lijst. Ook hier 
kwam als bezwaar naar voren, dat het 
erg veel moeite zal kosten je eigen 
identiteit te bewaren. Dit is eventueel 
op te vangen door de fraktie 
nauwkeurig te volgen en wanneer de 
PPR-visie niet goed uit de verf komt 
dit in de media duidelijk te maken. 
Uiteindelijk koos de vergadering voor 
aparte lijsten, een gemeenschappelijk 
kernprogramma aangevuid met eigen 
punten, en aparte frakties met 
gezamenlijk fraktieoverleg.
De uiteindelijke keuze zal iedere

PPR-frakties elkaar bestrijden, omdat 
zij beide de vestiging van bv. een 
bepaalde industrie verwijzen naar 
eikaars provincie. Koördinatie is dan 
gewenst.
Aan de orde kwamen vele,punten die 
in het program verwerkt moeten 
worden. Om er enkele te noemen: 
grondpolitiek; gekozen burgemeester; 
openbaarheid van fraktievergaderingen; 
gekozen kommissaris van de 
koningin; decentralisatie van bestuur; 
toezicht op provinciale diensten; 
landschapsbescherming; openbaar 
vervoer; gekozen streekraden; toezicht 
op de bejaardenoorden; enz. enz.

De mentaliteit van Maria Zuurmond’s 
stuk over, de samenstelling van een 
kandidatenlijst werd door de 
vergadering volledig onderschreven 
(zie PPRAK van april). Wel meende 
men voorzichtig te moeten zijn met het 
handhaven van zittende leden. Het 
funktioneren in het verleden dient 
kriterium te zijn. Maar mensen schuifje 
niet zo maar botweg opzij. Een open 
en eerlijke benadering dient hiermee 
rekening te houden.
Een probleem dat zich voordoet is dat 
men onbewust mensen die lager 
gekwalificeerd zijn bij voorbaat al 
uitsluit; dit moet zeker voorkomen 
worden. Scholingskursussen zouden 
misschien een oplossing kunnen 
bieden.
De kampagne kwam even aan de orde. 
De vraag was hoe men die het beste 
kan aanpakken. Men neigde naar een 
propaganda op landelijk nivo, mede 
omdat de herkenbaarheid op dit 
moment voor een groot deel door de

Kamerfrakties bepaald wordt. Een 
ander element: de Statenverkiezingen 
bepalen ook de samenstelling van de 
Eerste Kamer. Verder: geen aparte 
propagandakommissies voor 
Kamerleden; goed funktionerend 
centraal adres per provincie; nu reeds 
moet er begonnen worden vanuit de 
provincie gerichte groepen te 
benaderen; er moeten veel meer 
vlugschriften komen.
De samenwerking met de CPN ligt voor 
sommige leden nogal moeilijk. Vooral 
het gebrek aan interne demokratie, 
het konservatief links zijn, waardoor 
men zich meer tegen personen afzet.■ 
dan tegen systemen, en ideeën als „de 
massa kan niet denken” óf „je moet 
de produktiemiddelen afpakken met 
geweld” maken de akseptatie van hen 
ais partners in een groter samen
werkingsverband niet gemakkelijker. 
Daartegenover staat dat je vanuit 
strategiese overwegingen best gebruik

kunt maken van de CPN, ook dé CPN 
komt op voor de minder bedeelden.

Tenslotte werd Leo Jansen gehoord 
over de kabinetsformatie. Hij werd fel 
aangevallen. Men meende dat de 
fraktie kongresafspraken geschonden 
heeft, of op zijn minst niet naar de 
geest van die afspraken gehandeld 
heeft. Leo legde uit dat naarmate de 
tijd vordert sociaal-ekonomiese 
faktoren een rol gaan spelen in je 
beleidsbepaling en dat dit ook ten 
aanzien van de her-berekening van de 
kollegegelden gegolden heeft. Hij gaf 
wel toe dat de fraktie zich in die 
programmatiese aktualisering verslikt 
heeft. Voordat de vergadering 
besloten werd drong men er bij Leo op 
aan in de fraktie duidelijk te maken dat 
men niet aan Keerpunt 72 moet 
morrelen.
En nu op naar „Ruim baan 74” .

Jos Roosen

★



SOS
STICHTING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
(SOS) TE KERKRADE

Om twee redenen dit artikeltje over 
een der stichtingen die de 
wereldwinkels van materiaal voorzien. 
Allereerst om belangstelling te wekken. 
En we hopen dat zij die aan dit korte 
stukje niet voldoende hebben, bij SOS, 
Holzstraat 19, Kerkrade, telefoon 
(04445) 53 57 het boekje 
„Ontwikkelingsstrategie SOS 
1970-1980" van Paul Meys zullen 
aanvragen.
Voorts om u te wijzen op wal de 
wereldwinkel u leveren kan. Wij moeten 
allemaal —  bij verjaardagen, 
verlovingen en huwelijken, jubilea,

'  ' eksamens, sinterklaas of kerst —  wel 
' eens kado’s geven. Je kunt dan 

natuurlijk gaan zoeken naar iets dat de 
begiftigde zeker nog niet heeft —  een 
vulpen met ingebouwd zaklampje (zij 
het dan aan de verkeerde kant), of een 
pastelkleurig o vertrekje voor het 
telefoontoestel, of zo —  en daarmee 
werk je dan de produktie van totaal 
nutteloze zaken aardig in de hand. Je 
kunt ook iets moois kopen uit Afrika, 
Latijns-Amerika of Azië. Daarmee trek 
je het leven van de maker wat op, je 
konfronteert de ontvanger met een 
andere kuituur, vraagt interesse voor 
een ander volk. Iemand die „alles al 
heeft" haalt uit de wereldwinkel altijd 
nog wel iets nieuws.

Als je een wereldwinkel binnenstapt, 
word je behalve met 
informatiemateriaal en rietsuiker, koffie 
etc. gekonfronteerd met kunst- en 
nijverheidsartikelen uit de derde 
wereld. Het is wel zinvol te weten door 
welke instelling deze goederen 
geïmporteerd worden en wat de 

■ ^p rim a ire  doelstelling is van deze 
import.
De stichting is in 1967 opgericht door 
mensen, die zich op een bijzondere 
wijze betrokken voelden bij mensen in 
andere delen van de wereld die een 
onmenselijk bestaan hadden en bij 
degenen, die zich in die landen wilden 
inzetten om vanuit een evangelisc1"  
mentaliteit iets te doen aan dit 
ontstellende leed.
Het.konkrete gegeven was „direkte 
hulp" door produkten, gemaakt vanuit 
de kulturele situatie van de arme mens, 
in ons land te importeren en hier te 
verkopen; het geld werd gebruikt om 
allerlei noodzakelijke dingen aan de 
mensen in nood te geven.
In 1967 heeft de import van goederen 
een zodanige ontwikkeling 
doorgemaakt, dat Paul Meijs, eerst 
voorzitter van de stichting SOS, zich 
als direkteur full time is gaan 
bezighouden met deze zaak en deze 
thans op internationaal niveau een 
belangrijke funktionele betekenis heeft 

7 gegeven.

Binnen een gezond funktionerende 
instelling echter is de diskussie over 
doelstelling en methodiek permanent 
en zo is ook binnen de SOS een 
ontwikkeling geweest, die de 
oorspronkelijke liefdadigheid heeft 
omgebouwd tot een beleids-pakket, dat 
niet eenvoudig is, maar dat met een 
groot stuk principiële overtuiging wordt 
uitgevoerd.
Het beleidspakket van SOS bestaat uit 
een negental punten, waarvan ik de 
drie belangrijkste weergeef:
— de konkrete hulp;
— het op gang brengen van een 

bewustwordingsproces, waardoor 
een mentaliteitsverandering moet 
worden gerealiseerd, hier in 
West-Europa;

— het op gang brengen van een 
bewustwordingsproces in de 
ontwikkelingslanden, waardoor ook 
een mentale verandering kan 
worden ontwikkeld.

Deze drie aspekten heb ik heel bewust 
niet met de cijfers 1, 2 en 3 
aangegeven, om te voorkomen dat de 
gedachte zou kunnen opkomen, dat het 
één een grotere prioriteit heeft dan het 
andere, en dat is niet het geval.
In de ontwikkelingslanden hebben wij 
partners, bij voorkeur coöperaties die 
opgezet zijn door mensen waarin wij 
ten aanzien van onze doelstelling een 
groot vertrouwen hebben. De bedoeling 
is dat „onze man” , als die er nog is, 
zich overbodig maakt en het gehele 
werk in handen van de bevolking zelf

komt.
Een belangrijk punt is, dat de goederen 
die gemaakt worden, redelijk betaald 
worden en dat de mensen, die binnen 
zo’n partnerschap werken (veelal 
thuiswerk) niet afhankelijk zijn van de 
uitbuitingspolitiek van de tussenhandel. 
Hoe eerder een partner in staat is zelf 
konkreet te handelen hoe beter; wij 
kunnen hem dan in kontakt brengen 
met de normale handel en blijven 
zolang het noodzakelijk is in deze 
situatie een begeleidende rol spelen.
Je kunt deze mensen niet zonder meer 
overleveren, want dan gaan ze er aan 
ten onder. Het principe is dus de 
partners te helpen en te leren zichzelf 
te helpen.
De Stichting SOS denkt en spreekt 
vanuit een evangelische betrokkenheid 
met de mensheid en vooral met die 
mensen, die verstoken zijn van een 
werkelijk menswaardig bestaan. Zij 
tracht deze evangelische opdracht 
waar to maken binnen een konkreet 
sociaal en politiek handelen.
Het thans en in de nabije toekomst te 
voeren beleid bestaat niet alleen uit 
diskussies en beslissingen van het nu 
reeds internationaal samengestelde 
bestuur, dat in de zeer nabije toekomst 
zal worden uitgebreid met mensen uit 
de ontwikkelingslanden, maar van 
iedereen die zich betrokken voelt met 
deze wijze van mondiaal werken, dat 
wil zeggen dat iedereen die ideeën 
heeft, konkreet bezig wil zijn en krities

Lees verder op pag. 15



Het partijburo heeft in de maanden vóór de verkiezingen 
op toptoeren gedraaid, met veler hulp.
Na 29 november viel een heel groot deel van de ekstra 
hulp weg. Inm iddels bleef de stroom nieuwe leden, 
verzoeken om informatie enz. aanhoucfen. De (kleine) 
adm inistratieve staf was daarop niet lngestelc|. Er ont
stond dus een achterstand, waarvoor we begrip moeten 
vragen. Er wordt hard aan gewerkt om alles glad te 
krijgen. Ons bestuurslid D irk Smit w erkt eraan als een 
paard, maar er zouden wel 10 pk voor nodig zijn. En de 
nieuwe burosekretaris, Louis Vuurboom, was pas per 
1 mei beschikbaar.
Daarom het verzoek: konstateert u hiaten, geef die dan 
meteen op. Dat vergemakkelijkt en bespoedigt de 
sanering aanzienlijk.

En nog een dringend verzoek: tot nog toe heeft ongeveer 
60% van alle leden zijn kontributie over 1973 betaald. 
Willen de anderen dat voorbeeld spoedig volgen?
Als ze geen storüngs- of aksepig irokaart hebben 
ontvangen (die zijn nl. in druk), w illen ze dan hun eigen 
blauwe kaart gebruiken. Voor het gironum m er van de 
penningmeester: zie redaktiekader op pag. 2.
De hoogte van de te betalen kontributie kan ieder zelf 
vaststellen aan de hand van de volgende gegevens:

jaarinkomen jaarkontributie minimaal

boven ƒ 50.000,—  ƒ 200,—
30.000 tot 50.000 ƒ 100,—
20.000 tot 30.000 ƒ 70,—
15.000 tot 20.000 ƒ 40,—
10.000 tot 15.000 ƒ 20,—
onder ƒ 10.000,—  ƒ 10,—

Aan leden met een minimum-inkomen (werklozen, 
dienstplichtigen, studenten, bejaarden, enz.) of aan 
gezinsleden zonder eigen inkomen (huisvrouwen, 
scholieren) wordt een jaarlijkse bijdrage van ƒ 6,—  
gevraagd. Een bedrag dat ge lijk  is aan het 
jaarabonnem ent op de PPRAK.
Dit laatste bedrag is echt een minimum. Eike verhoging 
ervan is welkom. Dat geldt trouwens ook voor de andere 
bedragen. De PPR is door de jongste verkiezingen voor 
taken komen te staan die ze zonder een gezonde 
financiële basis niet zou kunnen vervullen.
Partijburo, studiestichting, publiciteit, politieke training, 
verkiezingskampagne, ledenwerving . . , ,  zonder geld 
komt dat allemaal niet goed van de grond.
Maar dat betekent dan wel dat er veel afhangt van een 
vlotte —  en als ’t kan wat ruime —  kontributiebetaling 
uwerzijds.
We rekenen op uw medewerking!

UIT
DE
FRACTIE

Uit de verschillende plenaire 
vergaderingen van de Tweede Kamer 
hebben wij een aantal PPR-bijdragen 
genomen. De saillante punten worden 
hieronder Weergegeven:
Michel van Hulten: Begroting Verkeer 
en Waterstaat:

Markerwaard, Waddenzee e.d.:
„Ik kom thans tot de Markerwaard.
Een tiental dagen geleden hebben wij 
daarover een geleerd symposium 
gehad. Een aantal hooggeleerde heren 
kwam daar tot de konklusie, dat de 
door de Dienst Zuiderzeewerken 
geproduceerde nota een „onvoldragen 
geesteskind” is — ik citeer — en 
prof. Vollmüller weet te melden, dat 
het „verkeerskundig, een zeer 
teleurstellend stuk is” . Voor een 
onderdeel van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat moet dit toch 
wel een hele slag zijn geweest.
Ik zou aan de Minister willen vragen 
de Dienst Zuiderzeewerken op te 
dragen, binnen drie maanden te komen 
met een te publiceren reaktie op de 
betogen tijdens dat
Markerwaardsymposium, opdat wij een 
zo goed mogelijk tegenover elkaar 
stellen van pro’s en, kontra’s in deze 
Kamer op tafel krijgen. Ik zou ook 
graag voor kritische groepen, die de 
natte waterstaat willen volgen — ik 
heb een daartoe strekkend 
amendement ingediend — geld 
bschikbaar zien gesteld ter zake van 
hun streven voor de Waddenzee, het 

.IJsselmeer, de Delta in het zuidwesten, 
om ten minste te komen tot een op 
gelijkwaardige wijze professioneel tot 
stand brengen van argumenten pro 
en kontra.”

Leo Jansen: Overplaatsing CBS naar 
Zuid-Limburg
„Wij zijn tot de konklusie gekomen, 
dat het besluit een deel van het CBS 
over te plaatsen, als een politieke 
beslissing moet worden aanvaard. Wij 
gaan ervan uit dat, voor zover het 
overplaatsen van een deel van het 
CBS betekent, dat het toegezegde 
aantal arbeidsplaatsen in Limburg niet 
wordt gehaald, het uiterste zal worden 
gedaan om die aanvulling op een 
andere wijze tot stand te brengen.

Erik Jurgens: Begroting 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
...... Ik meen, dat, wanneer er sprake
is van negatieve beïnvloeding van ons
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leefmilieu en onze gezondheid, het niet 
voldoende is. de plooien glad te 
strijken — dit moet wel gebeuren voor 
de korte termijn — maar dat het 
noodzakelijk is, dat deze negatieve 
beïnvloeding zelf wordt aangepakt. Dit 
kan voor de maatschappelijke orde 
overigens zeer radikale gevolgen 
hebben. Ik begrijp, dat sommigen 
eerder dan anderen van deze gevolgen 
schrikken.
Dit geldt — mij gaat het om de 
konsekwenties van het aanpakken van 
de ziekmakende faktoren — met name 
ook voor de geestelijke 
volksgezondheid” .

Bas de Gaay Fortman: Begroting 
Buitenlandse Zaken
„Een derde kwestie die mij te denken 
geeft, als het gaat om de kwestie 
van de Europese Veiligheidskonferentie 
en de NAVO, betreft de vele projekten 
waarmee de NAVO zich bezighoudt, 
en die buiten het militaire aspekt zjjn 
gelegen. Er is een kommissie 
„Uitdagingen moderne maatschappij”

I in NAVO-verband, welke zich bezig 
houdt met verkeersveiligheid, 
luchtverontreiniging, vervuiling van 
kustwateren, vervuiling van 
binnenwateren, milieu en ruimtelijke 
ordening, de kwaliteit van het 
arbeidsmilieu, moderne systemen voor 
gezondheidszorg en zuivering van 
afvalwater. Met al deze taken meent 
de NAVO zich héden ten dage te 
moeten bezighouden! Deelt de Minister 
de mening, dat uit de Europese 
Veiligheidskonferentie een aantal 
projekten moet voortvloeien, welke 
door de Europese landen gezamenlijk 
worden ondernomen en dat het in dat 
verband niet verstandig is, de NAVO 
allerlei projekten te laten ondernemen, 
aangezien dan de neiging zal ontstaan, 
die projekten ook in de toekomst door 
de NAVO te laten ondernemen? Dit zal 
beperkend werken op de mogelijkheid, 
dat uit de EVK projekten te voorschijn 
komen” .

Dolf Coppes: Begroting CRM
. „Als kinderen blindeman spelen, ga je, 

jÉKItijd roepen: „Je bent warm” , als je 
^R enkt dat zij er vlak bij zijn. Ik dacht 

ook bij het lezen van deze zin (Engels: 
Probeer vooral de oorzaken te 
achterhalen vanuit ons huidige 
sociaal-ekonomiese systeem en 
beperk je niet tot vergelijking en 
samenhang alleen van de terreinen 
om tot meer efficiency te komen) dat 
de Minister warm was, maar helaas, 
even later moest ik zeggen: „Koud, 
koud, helemaal koud” . Direkt daarna 
volgt het bekende verhaal over het 
offer, dat ook het individu moet 
brengen, juist omdat dit geen 
weggeefartikelen zijn, omdat dit geen 
luxe is, gezien tegen de achtergrond 
van de financiële moeilijkheden. Dit 
is een wat moeizame omschrijving 
van het profijtbeginsel, waarmee de 
Minister in ernstige mate het klimaat 
tussen welzijnswerkers en minister 
verknoeid heeft” .
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Nu de komende raads- en 
statenverkiezingen weer voor de deur 
staan wordt het zwaartepunt van de 
aktiviteiten in de aktiecentra 
langzamerhand verlegd van landelijke 
verkiezingen en landelijke politiek naar 
de politiek van eigen gemeente en 
provincie.
Naast partij-organisatorische opbouw 
spelen punten als programma- 
werkzaamheden en samenwerking een 
belangrijke rol.
Juist op dit gebied van gemeentelijke 
en provinciale politiek zou de 
stuurgroep kommunikatie raads-en 
statenleden een aantal aktiviteiten 
willen ontwikkelen die het mogelijk 
maken nog beter te funktioneren. Ze 
denkt hierbij met name aan de 
volgende aktiviteiten:

1. Programmawerkzaamheden.
Hierover kunt u elders in dit nummer 
nadere gegevens vinden (zie studiedag 
5 mei).

2. Uitgave van de Gemeen'tepapers.
Regelmatig, bij voorkeur iedere maand, 
wordt dit blad in gestencilde vorm 
uitgegeven. Het bevat gegevens en 
informatie die speciaal voor raads- en 
statenleden van belang worden geacht. 
Gelukkig sturen de laatste tijd steeds' 
meer raads- en statenleden zélf kopij in. 
Dit zou echter veel meer moeten . 
gebeuren, daar het ook een blad van 
raads- en statenleden zal moeten zijn.

3. Studiedagen.
Het afgelopen jaar zijn een aantal 
studiedagen voor raads-en statenleden 
georganiseerd. In het algemeen hebben 
de aanwezigen deze dagen zeer positief 
gewaardeerd. Voor dit jaar zijn de 
volgende studiedagen gepland:

14 april: studiedag over het milieu, 
georganiseerd door de werkgroep 
„milieu” ;
5 mei: werkdag over 
gemeenteprogramma en 
statenprogramma;
30 juni: tweede werkdag over 
gemeenteprogramma en 
statenprogramma;
7—9 september: studie-weekend over 
ruimtelijke ordening, georganiseerd in 
samenwerking met onze stuurgroep.

4. Individueel advies.
Getracht wordt te zorgen dat in 
voorkomende gevallen raads- en 
statenleden ook individueel advies 
kunnen krijgen. De stuurgroep ziet het 
als haar taak, te bemiddelen tussen het 
raads- of statenlid en deskundigen in 
den lande.

5. Overleg met andere partijen.
Reeds bestaat er een overeenkomst met 
de PSP met betrekking tot 
dokumentatie. Met de Partij van de 
Arbeid is er een zekere mate van 
samenwerking en overleg, en met D’66 
heeft een gesprek plaatsgevonden over 
eventuele samenwerking.

OPROEP AAN  
SOL-DEELNEMERS:
STUUR U W  RAPPORTAGE 
ZO SNEL MOGELIJK 
NAAR HET NIVON  
TE AMSTERDAM

Op de hier genoemde punten zijn 
weliswaar enige aktiviteiten ontwikkeld, 
maar dit is van hetgeen we zouden 
willen doen in feite nog maar een klein 
deel.
En dan te weten dat we eigenlijk ook 
nog aandacht willen besteden aan 
training van toekomstige kandidaat/ 
raads- en statenleden en aan 
medewerking bij het opzetten van 
verkiezingskampagnes.
Het grootste probleem voor het 
realiseren van al deze wensen is het 
gebrek aan mankracht. Zo lang wij 
verplicht zijn om met een handjevol 
mensen aan deze aktiviteiten leiding te 
geven, zal nog veel op het 
wensenlijstje blijven staan.
Ik zou daarom iedereen willen vragen, 
die bereid is aan één van de genoemde 
taken medewerking te verlenen, zich op 
te geven bij het partijbureau of bij 
ondergetekende.

KEES TILANUS,
Seringenlaan 22, Woerden,



INGEZONDEN: 
FOUTE BELOFTE
Ik ben afgelopen najaar van de PSP 
overgestapt naar de PPR, omdat ik 
deze partij realistischer en minder 
sektarisch-gelijkhebberig vond. Maar ik 
ben diep teleurgesteld in de houding 
van de partij tijdens de 
kabinetsformatie, bevestigd door Lou 
Hoefnagels’ hoofdartikel in het 
aprilnummer, een houding die Joop den 
Uyl gestijfd heeft in zijn steile en m.i. 
ondemokratische opstelling, tenminste 
zolang men demokratie vereenzelvigt 
met ons parlementaire stelsel, wat 
vooralsnog onontkomelijk is.
Immers, wat is het geval? De 
progressieve drie zijn de verkiezingen 
ingegaan met een programma waar ik 
achter sta, ai acht ik het - met de PPR - 
niet radikaal genoeg, met name inzake 
de NAVO, de defensie en de steun aan 
Afrikaanse en Zuidamerikaanse 
vrijheidsbewegingen.
De kiezers hebben zich in meerderheid 
uitgesproken tegen verwezenlijking van 
dit program, althans tegen integrale 
verwezenlijking. Dat zo zijnde acht ik 
het ondemokratisch om van partijen die 
tot op zekere hoogte, maar lang niet 
volledig, met dit program mee kunnen 
gaan te eisen dat zij dit integraal 
onderschrijven of bij nauwelijks 
geringer aantal Kamerleden genoegen 
nemen met een 10—6 verhouding in het 
kabinet en met een gebrek aan 
bereidheid om op enig punt te 
onderhandelen. Ofschoon ik het op 
geen enkel punt eens ben met de 
programpunten van de konfessionelen 
die van de onze afwijken, acht ik 
niettemin de verantwoordelijkheid voor 
het mislukken van Burgers 
formatiepoging voor 100% bij onze 
drie partijen liggen.
Hadden wij dan onze kiezers moeten 
belazeren? Dat was een moeilijk 
dilemma, maar wij hadden ons zelf - 
daarin gebracht door een belofte te 
doen die in strijd is met de 
parlementaire realiteit. Als geen 
stroming in het parlement bij de 
verkiezingen een meerderheid krijgt 
moet er een koalitie gevormd worden; 
welke koalitie kan eerst na de 
verkiezingen blijken, omdat de mate van 
inbreng van de eventuele 
koalitiepartners bepaald wordt door de 
rekenkunde. Daarom zijn afspraken 
vooraf door partijen die op een zekere 
afstand van elkaar staan zinloos, zeker 
als één der eventuele partners ten tijde 
van de verkiezingen in een kabinet zit 
met de voornaamste tegenstanders van 
de andere.
Tengevolge van deze foute theorie gn 
het koppig voortgaan op de ingeslagen 
weg zitten we nu met de brokken en 
hebben we kans op een zakenkabinet 
dat men gerust „kabinet van kwade 
zaken”  kan noemen.

Leusden Mr. dr. Jan den Tex

AKTIE-CENTRA
Groningen zit de regionale 
problematiek — terecht — heel hoog. 
Op het Wageningse kongres wist Bas 
v. d. Bent deze nog per amendement 
toegevoegd te krijgen aan de 
beleidsnota van het bestuur (hetgeen 
abusievelijk bij publikatie van de nota 
niet is vermeld). En nu organiseerde de 
PPR-werkgroep Noorden des lands een 
studiedag over dit onderwerp. In de 
kalender van vorig nummer kon de 
aankondiging nog net mee. En voor 
belangrijke uitkomsten van deze 
studiedag wachten we op het volgend 
nummer. We hebben in Groningen 
(zie redaktiekader) nu ook een vaste 
korrespondent.

B. en W. Zwolle hebben 12 maart een 
nota ,,De burger en het gemeente
bestuur” uitgebracht, over 
openbaarheid van vergaderingen en. 
vergaderstukken.
Ons Zwolse aktiecentrum reageerde 
er 2 april op met een gestencild 
kommentaar dat in brede kring werd 
verspreid. Het bevatte gedetailleerde 
en gemotiveerde kritiek, en ook . 
praktiese suggesties. Onze 
geestverwanten daar vinden dat 
B. en W. zich te onverplicht opstellen 
(met termen in de sfeer van 
„openbaarmaking welwillend in 
overweging nemen; over openbaarheid 
beslissen na afweging van voor- en 
nadelen; ruimte voor vertrouwelijk 
beraad gewenst; besluitvorming niet 
openbaar maken voordat ze een zekere 
rijpheid heeft bereikt” en zo meer).
Het PPR-kommentaar vreest dat vanuit 
die gedachtengang opening van zaken 
pas zal geschieden als de kaarten al 
geschud zijn. Het stelt dat de burger 
recht heeft op méér; niet alleen op 
toekijken bij ’t schudden zelf, maar 
ook op de kans om zelf nieuwe kaarten 
in ’t spel te brengen.
Op 9 april zouden nota en 
kommentaar in de raad komen.

Een goed voorbeeld van hoe je in 
eigen plaats of regio bezig kunt zijn 
(én kunt samenwerken met de 
Kamerfraktie) geeft „Kommunipeper” 
van PPR/N.V'. Veluwe.
Het gaat even na (mét een kaartje) 
op welke punten het intergemeentelijk 
struktuurplan Harderwijk-Ermelo al is 
aangetast. Het geeft aan op welke 
punten Reynolds Aluminium Holland 
B.V. de bepalingen van de Hinderwet 
schendt (en geeft de aanzet tot een 
aktiegroep milieu). En het heeft Pier 
van Gorkum gedokumenfeerd voor 
vragen in de Kamer over het 
vormingscentrum voor werkende 
jongeren in Harderwijk. (Daar heeft 
direkteur Piet de Graaf, gedekt door 
een passief bestuur, in vier jaren al 
zeventien mensen ontslapen, terwijl hij 
elk gesprek daarover weigert).

De provincie Zeeland heeft een nieuw 
dagelijks bestuur gekozen. Echter 
slechts voor een half jaar. Er waren de 
laatste tijd namelijk erg veel nieuwe 
leden bijgekomen die de bestuurs- 
kandidaten eigenlijk nauwelijks kenden. 
Bestuurstaak voor dit halve jaar: 
samenstellen van een nieuw provinciaal 
ontwerpprogram én van een 
huishoudelijk reglement; konkrete 
samenwerking beginnen met de 
progressieve partners, én verdere 
mogelijkheden onderzoeken (de PSP 
heeft nl. samenwerking bij de 
komende raadsverkiezingen 
voorgesteldL

Op 12 april heeft ’t streekcentrum 
PPR West-Brabant (waarin Bergen op 
Zoom, Roosendaal en enige 
omliggende dorpen samenwerken) een 
diskussie-avond over participatie- 
onderwijs (het leren vanuit de leef- en 
werksituatie) georganiseerd. De 
leraar Leon Tomesen, lid van een 
overheidswerkgroep voor Europese 
onderwijsvernieuwing, leidde ’t 
onderwerp in. De diskussie werd geleid 
door Karei van Eerd, rektor Keizer 
Karei Kollege Amstelveen, en ook onze 
redakteur Frans Vocking, direkteur 
Vormingswerk Jonge Volwassenen, 
verleende medewerking.
(En even, tussen haakjes, een leuk 
berichtje dat we uit het 
mededelingenblad waaruit ook 
bovenstaande mededeling stamt, 
opdiepten: Roosendaal heeft de 
toneelwerkgroep Proloog — u weet 
wel: die, waaraan de kristelijke 
partijen in Eindhoven subsidie wilden 
onthouden omdat ze zo maatschappij
kritisch werkte! — naar de stad 
gehaald, na de opvoering PPR-stencils . 
uitgedeeld, en er 30 nieuwe leden 
mee geboekt!)

’t Provinciaal aktiecentrum Limburg 
hield 31 maart in Heerlen een studiedag 
over grondpolitiek. Ir. J. J.'Pot van de 
Stichting Grondvest te Lunteren en 
R. in ’t Veld van de Rotterdamse 
universiteit pleitten er voor het 
erfpachtstelsel dat onder bijzondere 
voorwaarden de naam „grondrecht” 
zou mogen krijgen, en gaven aan hoe 
door regionale samenwerking en door 
een wijziging in de centrale 
financiering in enige decennia de 
materiële problemen die men thans als 
de grootste hindernissen ziet, zouden 
kunnen worden opgelost.

*



AKTIE-SUGGESTIES
WERKGROEP EUROPESE POLITIEK 
De Werkgroep Europese Politiek van 
de PPR bestudeert een eigen radikaie 
inbreng wat betreft Europese zaken. 
Deskundige en/of geïnteresseerde 
partijleden die willen meewerken, 
worden verzocht zich op te geven bij 
Henk Waltmans, kamerlid 142, 
telefoon 070-61 4911.

BREDE VIETNAMBEWEGiNG 
Samen met PvdA, D’66 en PSP 
steunen we de aktie van de Brede 
Vietnam Beweging (Dinteistraat 27, 
Oudorp gem. Alkmaar) om te komen 
tot vrijlating van de meer dan 200.000 
politieke gevangenen die het regime 
Thieu van Zuid-Vietnam in ruim 500 
gevangenissen en politieburo’s heeft 
vastgezet. Niet slechts omdat ze in 
mensonterende omstandigheden 

I verkeren (b.v. in de door Amerikaanse 
firma’s geleverde tijgerkooien), maar 
ook omdat Thieu tienduizenden 
neutralisten vasthoudt, zodat de 
Nationale Raad van Verzoening, bij het 
ontbreken van een derde partij, niet 
van de grond zal kunnen komen.
Zend uw adhesie aan deze aktie. 
Daarmee maakt u dan impliciet ook 
duidelijk hoe u denkt over de 
farizeïsche ontvangsten die Thieu 
alom ten deel zijn gevallen op zijn 
recente reizen.

IK WERK VOOR CHILI
De Evert Vermeer Stichting van de 
PvdA voert elk jaar een grote aktie 
die in het teken van de mondiale

solidariteit staat. Dit jaar is de aktie 
gericht op Chili. De aktiviteiten 
(bijeenkomsten, verspreiding van 
documentatie) waren gepland tot en 
met 1 mei, en we hoorden daarvan te 
laat voor de vorige PPRAK. Maar u 
kunt natuurlijk altijd nog bijdragen 
aan de inzamelingsaktie (postgiro 
230.000 t.n.v. Ik werk voor Chili, 
Amsterdam). Daaruit wii men steun 
geven aan vier projekten die geheel 
in de sfeer van het basiswerk liggen.
A. stensilmasjines voor wijkraden 
(die zich met huisvesting, 
gezondheidszorg, voedselverdeling 
enz. bezighouden);
B. tehuis voor kraamvrouwen (met 
onderricht in kinderverzorging, 
voedingsleer enz.);
C. een scholings- en onderwijsprojekt 
in een krottenwijk bij Santiago;
D. filmapparatuur voor het enige 
Allende-gezinde televisiestation in 
Chili, Kanaal 9 (in Chili is persvrijheid,, 
alle andere tv-zenders zijn in handen 
van de bezittende klasse; en Kanaal 9 
wordt geboycot door het Amerikaanse • 
bedrijfsleven — o.a. door Kodak — 
dat niet leveren wil).
Natuurlijk, ’t gaat weer om geld. In de 
strijd tegen ’t kapitalisme gaat 't er 
vaak om, geld te geven aan hen wie 
dat door anderen onthouden wordt. 
Maar u kunt er best méér van maken 
dan een routineus giro-overschrijvinkje. 
Werk echt eens een paar uur voor 
Chili, en maak de verdiensten van dié 
paar uur over.

CHILEENSE POLITIEKE LIEDEREN

In Chili vervult het lied — op muziek 
die bij de traditionele volksmuziek 
aansluit — vanouds een rol in de strijd 
tegen ekonomiese en sociale 
onrechtvaardigheid. En ook voor 
Allende’s strijd hebben komponisten en 
tekstdichters zich aktief ingezet. Samen 
met de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels heeft Sjaloom hier nu 
vier elpee’s met politieke liederen 
geïntroduceerd. Ze heten „La pena de 
los Parra” , „La poblacion” , „Cantata 
Santa Maria de Iquique” , en „Nuevas 
Canciones Chilenas” . Nederlandse en 
Spaanse teksten zijn bijgevoegd. Prijs 
ƒ 15,— per stuk in Wereldwinkels, of 
f  17,— per post, te bestellen bij 
Sjaloom, De Vork 2, Odijk, postgiro 
55100, telefoon (03405) 28 04.

SURINAAMSE VAKBEWEGING
De Surinaamse vakbeweging die zich 
aan het hoofd van het volksverzet 
heeft gesteld, heeft het zwaar.
Gelukkig hebben NW, NKV en CNV 
hun leden opgeroepen om de 
Surinaamse stakers financieel te 
steunen (hun éérste publieke 
solidariteitsverklaring met een sociale 
strijd in de Derde Wereld!), en daar 
kunt u zich natuurlijk bij aansluiten.
De Amro-bank te Sassenheim, 
postgiro 502571, heeft een rekening 
t.b.v.d. stichting SEIS. Maar u kunt 
ook aktief aan steunakties meedoen. 
Neem daarom kontakt op met 
W. Wanders in Doom (Oude 
Arnhemse Bovenweg 5); hij is

11



initiatiefnemer van het 
Solidariteitskomitee Surinaamse 
Vakbonden. Raamaffiesjes en stickers 
zijn ook bij hem te bestellen.
Om even een beeld te geven van de 
scheve verhoudingen ginds: in 1969 
bedroegen ontwikkelingshulp en 
buitenlandse investeringen in Suriname 
40.8 miljoen Surinaamse guldens; de 
winstovermakingen naar het buitenland 
in datzelfde jaar 80.7 miljoen.

TWEE SURINAAMSE BROSJURES

Het Suriname Komitee Delft heeft een 
zeer aktuele brosjure uitgebracht: 
„Stakingen en migratie". Van de vijf 
artikelen die de bundel bevat, gaan er 
drie (tesamen 18 pagina's) over de 
migratie zoals die in het verleden 
plaatshad, over de achtergronden van 
de migratie naar Nederland nu, en over 
de situatie van de Surinaamse 
migranten in ons land. Dan volgt een 
artikel over de februaristaking 1973 (11 
pagina’s) en een over leven en strijd 
van de Surinaamse nationalist Anton de 
Kom.
De bundel is verkrijgbaar bij de 
VSSD-brosjureverkoop, Mijnbouwplein 
11, Delft en kost ƒ 1,—. Portikosten 
ƒ 0,90. Per brosjure gaat ƒ 0,40 naar de 
Surinaamse vakbonden.
We grijpen deze gelegenheid aan om 
ook nog even te wijzen op een andere 
brosjure (zelfde prijs, ongeveer zelfde 
omvang): ,,De strijd van de Surinaamse 
rijstverbouwers" die ook een schril 
licht werpt op de Stichting Machinale 
Landbouw, het grootste 
gemechaniseerde landbouwbedrijf ter 
wereld, gefinancierd met Nederlandse 
ontwikkelingsgelden.

A LUTA CONTINUA
U kunt een erg goedkoop, overal en 
snel in te richten, tentoonstellinkje 
over de strijd tegen de Portugese 
kolonialisten organiseren. In school 
of vormingscentrum, op vergadering 
of studiebijeenkomst, of zo maar voor 
’t raam. Het Angola-Comité 
(Amsterdam, postgiro 600657) heeft 
onder bovenstaande titel — ,,De strijd 
gaat voort” — een map gepubliceerd 
met een serie van dertig grote foto's 
(29 bij 41 cm), met Engelse of 
Nederlandse onderteksten. Prijs ƒ 10,— 
inkl. porti.

BOYCOT OUTSPAN AKTIE
Net zo min als Angolakoffie 
konsumeert u Outspan sinaasappelen. 
Nemen we aan. Maar het gaat 
natuurlijk om méér dan om die paar 
appelesientjes. Nodig is een proces 
van bewustwording over de situatie 
van de zwarte arbeiders in Zuid-Afrika. 
En daarvoor kunnen enige uitgaven 
van de BOA dienen. Allereerst een 
boekje van Esau du Piessis: „Outspan, 
bouwstenen voor apartheid” (Minister 
president Vorster heeft eens gezegd: 
„Telkens als er een produkt van 
ons wordt gekocht, wordt er een 
bouwsteen toegevoegd aan de muur 
van ons voortbestaan” ). Het kost 
ƒ 2,90 inkl. porti.
En verder een dokumentatiemap ad 
ƒ 5,—. Tenslotte ook folders, affiesjes 
en stickers.

Adres Boycot Outspan Aktie: Oude 
Singel 78, Leiden, telefoon 01710-42682, 
giro 2648800.

VOETTOCHT VOOR 
ONTWIKKELINGSHULP
En dan stuurde drs. Tj. Bijlsma 
(Kerkebuurt 199, Berkhout) ons een 
origineel plan. Hij wil een voettocht 
maken tot in Italië, en verder per 
schip naar Jeruzalem gaan. Doel voor 
’t eerste deel van de reis: publiciteit 
voor een beiere verdeling van de 
rijkdommen .in de wereld. En voor ’t 
tweede deel: aandacht voor het 
Palestijnse probleem. Voor dit plan 
zoekt hij medestanders (eigenlijk 
meer: medelopers). In 1971 is hij zo 
met een van 3 tot 20 mensen 
wisselend gezelschap naar Algiers 
gegaan, en dat heeft ruim honderd 
perspublikaties, enige tientallen 
radio-interviews, een tv-uitzending, en 
twee exposities opgeleverd.
Wie mee wil, voor de hele reis of 
voor een deel daarvan, neme kontakt 
met hem op. We vinden dan wel het 
motto waaronder gelopen wordt — 
„Ontwikkelingshulp, de beste defensie” 
— niet zo héél zuiver gesteld, want 
ontwikkelingshulp bedrijf je, omdat je 
het armoedeprobleem op zich al 
beschouwt als een immorele zaak, 
maar er zal onderweg wei tijd zijn 
om daar eens over te praten.

KRO-BESTUUR
Van 6 tot en met 12'mei kiezen de 
KRO-leden een aantal bestuursleden. 
Veertien van de 43, om precies te zijn. 
Nog eens veertien worden er gekozen 
door en uit de medewerkers binnen 
het bedrijf, en vijftien komen er van 
evenzovele katholieke 
standsorganisaties. Er zijn 177 
kandidaten. Bijna een derde deel 
daarvan affiesjeert zich als 
KVP-funktionaris of -Ijd. En je houdt 
je hart vast als je van de kandidaten 
leest wat ze met de KRO willen.
Talloze malen wordt ons voorgehouden 
dat de KRO „behoudend moet 
blijven” , „linkse stromingen moet 
tegengaan” , „de milde sensus 
catholicus” moet laten terugkeren, de 
aktualitei ten rubrieken „objektiever” 
moet houden, de „linkse jongens 
binnen de perken moet houden”
(want: „progressieve uitzendingen 
werken verwarrend op het lid” , zegt 
iemand letterlijk).
Daarom man en macht mobiliseren om 
wat vooruitstrevende mensen in het 
KRO-bestuur te krijgen! Zoals b.v.
Nico Keek uit Amsterdam (onze 
vroegere landelijke penningmeester),, 
en Tine Jager (PPR-lid provinciale 
Staten Limburg) en H. Ruygers 
(bestuurslid PPR-aktiecentrum Breda), 
en P. Boon (PPR-gemeenteraadslid 
Hoensbroek) en A. van Goethem 
(voorzitter PPR-aktiecentrum 
Brunssum).
Onderschatten we het belang van 
deze bestuursverkiezing niet! Het gaat 
hier om inspraak in het beleid van een 
massamedium op welks kompas velen, 
wat betreft hun oordeelsvorming, 
varen.

VORMINGSWERK 
JONGE VOLWASSENEN
Het VJV (landelijk buro: Mariahoek 1A, 
Utrecht, telefoon 030 - 33 33 25; sinds 
kort werkt daar onze redakteur Frans 
Vocking ais direkteur en teamleider) 
heeft een algemene informatiebrosjure 
uitgegeven onder de titel „Waarom 
VJV?"
Voor velen van ons die rechtstreeks 
of zijdelings betrokken zijn bij de 
vorming van werkende jongeren,
(ook onderwijsmensen, raadsleden, 
leden van steunfrakties enz.) staat hier 
een boel relevante informatie bijeen. 
Wie deze ten nutte denkt te kunnen 
maken, late zich voor ƒ 1,— het boekje 
toesturen.

OPENBAAR VERVOER
De Stichting Rover (Reizigers 
Openbaar Vervoer), Rembrandtkade 
250, Rijswijk Z.H., telefoon 070-98 41 70, 
heeft een brosjure uitgebracht over 
haar doelstellingen, ’n Handig boekje, 
omdat de kritiek op het toenemende 
autoverkeer en de voordelen maar 
ook de huidige tekortkomingen van 
het openbaar vervoer, plus een reeks 
mogelijke maatregelen, hier heel 
overzichtelijk, puntsgewijs en kort, 
worden opgesomd. AI komt men dan 
aan een pleidooi voor „gratis" 
openbaar vervoer niet toe. Voor ƒ 1,— 
stuurt Rover u de brosjure.

DIENSTWEIGERAARS
De werkgroep voorlichting van de 
Vereniging Dienstweigeraars 
(Stevinstraat 221, Den Haag, telefoon 
070-550767) is bezig een zo 
kompleet mogelijke lijst van mentoren 
op te stellen. Mensen die een beroep 
willen doen op de Wet 
Gewetensbezwaren Militaire Dienst 
zouden door zulke mentoren begeleid 
kunnen worden. Kent (of bent) u een 
goede mentor, neem dan kontakt op 
met de V.D.

ONDERNEMINGSRADEN
Zoals u misschien weet heeft de 
NCRV in een reeks radio-uitzendingen 
„de ondernemingsraad” behandeld.
Het informatiemapje dat daarbij 
hoorde kan nog steeds besteld 
worden. Stort f 3,50 op giro 1253000 
t.n.v. NCRV-uitgaven Hilversum en 
vermeld op het strookje: „de O.R.”
U krijgt dan o.a. een toelichting bij de 
wet op de ondernemingsraden, en 
gegevens voor een 
gespreksbijeenkomst op 11 en 12 mei 
te Putten.

SOESTERBERG WEG
De Kargadoor, Oude Gracht 36,
Utrecht vindt dat de luchtmachtbasis 
Soesterberg weg moet, omdat niemand 
in de omgeving het ontzettende 
lawaai nog harden kan, en organiseert 
op 8 mei een voorlichtingsavond 
daarover.

★



BOEKEN
Drs. Theo Jonkergouw:
De greep op ’t leven, vier 
beschouwingen over manipulatie; 
paperback in de reeks „Proces
materiaal” van uitg. H. Nelissen, 
Bloemendaal; 112 pags.; prijs ƒ 10,90. 
(ev. daar te bestellen, antw.nr. 30)
De vier beschouwingen zijn 
voorgelezen in het kader van het 
Studium Generale van de Technische 
Hogeschool Twente.
Het eerste hoofdstuk is het aardigste: 
daarin wordt beschreven hoe de 
werkloze ongeschoolde bouwvakker 
Jaap van der Klos letterlijk van wieg 
tot graf wordt gemanipuleerd. Dat 
gebeurt vaak erg geestig, zo in de 
geest van: „Het hele weekend moet 
Jaap zijn kinderen toeschreeuwen dat 
ze hun kwebbel moeten houden, en 

I ’s maandags komt dan iemand van 
school hem vertellen dat z’n kinderen 
aan taalarmoede lijden” . Een rake 
schets. Van der Klos had in de twee 
volgende hoofdstukken best ook 
mogen figureren!
Maar na I wordt de tekst iets 
„zwaarder” . Ai blijft Jonkergouw’s 
betoog wél steeds zeer duidelijk; en 
dat moet natuurlijk ook wel, van 
iemand die in zijn inleiding anderen 
verwijt dat ze taal vaak als middel tot 
onbegrijpelijkheid hanteren (en 
daarmee manipuleren ...)
Hoofdstuk 2 laat zien hoe er in het 
personeelsbeleid van bedrijven 
gemanipuleerd wordt. Uitgangspunt is 
hier de ontwikkeling van het industriële 
kapitalisme: hoe men iemand 
konditioneert als arbeidskracht, als 
funktionaris, en zijn ontevredenheid 
die uit persoonlijke menselijke motieven 
kan ontstaan, de wind uit de zeilen 
probeert te nemen. En passant krijgen 
de vakbonden, die toch nog té sterk 
op het bestaande systeem georiënteerd 
zijn, een veeg uit de pan.

Hhet derde hoofdstuk is naar mijn 
oordeel het zwakste. Bij het belichten 
van de manipulatieve aspekten van 
de massa-media betrekt het naar mijn 
smaak té zeer de Amerikaanse situatie 
•— die nu eenmaal wezenlijk anders is. 
Bovendien blijft de auteur me hier te 
veel steken in een summiere aanduiding 
van diverse highlights. Misschien1 
werden er té veel onderwerpen onder 
één noemer behandeld: pers, radio, 
televisie, film, reklame. Niettemin, de 
essentie van wat Jonkergouw betogen 
wil komt toch wel over.
De laatste lezing is zeker de 
belangrijkste. Voortbouwend op 
hoofdstuk 2 stelt ze de wetenschappers 
(psychologen en sociologen vooral) 
aan de kaak die het bestaande systeem 
al manipulerend steunen, en verder 
ook de overheid die onder de druk van' 
multinationale koncerns optreedt als 
opperste manipulator. De kabinetten 
De Jong en Biesheuvel komen er niet 
te best af. Dit hoofdstuk is tevens een 
pleidooi voor rationele manipulatie die 

*3 erop gericht is de onderdrukten te

bevrijden.
„De greep op het leven” graaft niet 
zo diep dat de geïnteresseerde leek 
halfweg de tekst zal hoeven af te 
haken. Het is bevattelijk en helder 
geschreven. Voor bewustwording van 
de situatie waarin we verkeren biedt 
het voortreffelijke studie- en 
diskussiestof. En laten we hopen dat 
het ook nog instigeert tot wat Theo 
Jonkergouw — die partijgenoot is — 
in zijn inleiding zegt: „de 
maatschappij bestuderen is haar 
veranderen” .

Hfn.

DE BEVRIJDING VAN ANGOLA
Berichten en dokumenten van een 
guerrilla-oorlog; door Don Barnett en 
Roy Harvey; uitg. Van Gennep, 
Amsterdam 1972 als paperback 
(208 pags., geïll., prijs ƒ 10,90) in de 
Kritiese Bibliotheek.
Belangrijk aan dit boek is zijn 
veelzijdigheid. De tien hoofdstukken 
staan in een wat willekeurig aandoende 
volgorde, maar duidelijk te 
onderkennen is:
— de ideologie achter de 

vrijheidsstrijd: boodschap van en 
interview met president Agostinho 
Neto (het interview nota bene van 
20 augustus 72, en het boek kwam 
in december 72 uit!);

—- de historie van de strijd, die op 
4 februari 1961 begon;

— de strategie, niet alleen militair, 
maar ook wat betreft de bestrijding 
van het analfabetisme, de 
voedseldistributie, de mediese 
voorzieningen enz. (interviews met 
een lid van het Centrale Comité 
en met een kommandant;

— maar het meest indrukwekkend 
zijn toch een tweetal

levensbeschrijvingen van gewone 
Angolezen, heel lange verhalen, 
uit hun eigen mond opgetekend 
door Barnett, toen hij wekenlang 
in een geheim kampement moest 
wachten op het begin van een grote 
konferentie van de top van het 
verzet (aug. 1968). Wat hierin 
simpelweg, zonder woede, maar met 
een ondertoon van ,,’t was nou- 
eenmaal-niet-anders” verteld wordt 
over het alledaagse leven van de 
kleine man onder Portugees bewind, 
een aaneenschakeling van 
dwangarbeid, belasting, uitpersing, 
diefstal, straffen, martelingen, 
woorden, werpt een fel licht op 
wat Luns „heilzame 
beschavingsarbeid” noemt. Verhalen 
van een gruwelijke authenticiteit.

Hfn.
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TAAKGROEPEN
BESTUUR
Binnen het bestuur hebben zich enige 
taakgroepen gevormd. We geven er 
hier de samenstelling van, zodat 
betrokkenen zioh in voorkomende 
gevallen rechtstreeks kunnen wenden 
tot bestuursleden die hen uit de eerste 
hand informeren kunnen.

Groep partij-opbouw
(partij-organisatie, reglementen, 
kontakt met aktiecentra en leden, 
politieke training, ledenwerving)
Folkert Boersma, Stéphanie Brokerhof, 
Jetty van Eerd, Huub Jacobs, Christ 
Joosten, Age Kamermans, Dirk Smit, 
Ruud de Vringer.

Groep algemene politieke zaken
(partij program, kontakt met 
studiestiohting en werkgroepen, met 
raads- en statenleden)
Ria Beckers (koördinatrice), Ria 
Dijkstra, Ben van Kaam, Kees Tilanus.

Groepkontakt met kamerfrakties en 
andere partijen
Wouter van Dam, Dick Brink, Dilia 
van der Heem, Frans Schulte; Diiia 
woont de fraktievergaderingen bij, 
Wouter en Frans de bijeenkomsten 
van het overlegorgaan.

Groep publiciteit, voorlichting en 
informatie
Lou Hoefnagels (aktie-krant), Frans 
Schulte (televisie en radio), Jetty 
van Eerd (training).

Er zijn natuurlijk steeds overlappingen, 
maar daarover kan dan in de 
bestuursvergaderingen (om de tien 
dagen, afwisselend op vrij- en 
dinsdagen) gepraat worden. Elke 
groep legt trouwens zijn 
besluitenlijstjes aan alle andere 
bestuursleden voor.

★



MINI-KONGRESJE
MAN-VROUW-PARTIJ?

U/e&t&M lé pief-

/? K  'fO  tf& fa 'ic ó . 

Jj4 * 5 e A * 0 * * fa 4  fa 
0/o'*̂ c/t*Hie2dC, 
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'241*' £&t& k.ot&m&tv',

Wat is er gebeurd sinds en tijdens het tweede 
artikeltje in deze krant:
— Een aantal van de reagerenden op het eerste stuk 

(„radikale politiek en radikaal feminisme” ) besloten 
een landelijke groep te vormen ter voorbereiding van 
een werkgroep man-vrouw-partij.

— We zijn bijeen geweest op 17 maart in Utrecht en op 
7 en 21 april in Amsterdam.

— We kwamen op grond van een aantal uitgewisselde 
ervaringen tot de konklusie, dat de PPR over het 
algemeen de strukturele belemmeringen die vrouwen 
tot gediskrimineerde groep maken, niet ziet en er dus 
nauwelijks iets aan doet binnen haar eigen strukturen 
zowel als daar buiten.
Terwijl'liberalisme heftig wordt afgekeurd wat allerlei 
problemen betreft, wordt het hier onbewust beleden: 
„iedere vrouw kan bereiken wat ze wil, als ze maar 
wil!” Dat gaat voorbij aan analyses die aantonen dat 
de vrouw haar leven lang anders „gezeefd” wordt 
dan de man en dus in werkelijkheid geen vrije keus 
en dus geen gelijke kansen heeft.

— We besloten daarom verder te gaan met de oprichting 
van een werkgroep man-vrouw-partij, die naast
— en in samenwerking met de andere werkgroepen 
met deze problematiek bezig is. Het „gebied” is groot 
genoeg voor een aparte werkgroep, en bovendien ■ 
kunnen we „apart” meer pressie binnen de partij 
uitoefenen.
Op ’t ogenblik zijn vrouwen het meest de dupe van de 
bestaande rolverdeling en alles wat daaraan vastzit, 
daarom willen we deze werkgroep met vrouwen 
beginnen (ook omdat een aantal van ons nog wat 
geremd is: het initiatief gewoontegetrouw overlaat als 
er mannen bij zijn). Adhesiebetuigingen van „solidaire 
mannen” zijn natuurlijk welkom, en in de volgende 
fase staan we open voor mannen die mee willen 
doen.
(We willen het niet te zwart-wit stellen: Er zijn 
PPR-vrouwen die het niet „zien” , zoals Stephanie 
Brokerhof c.s. en PPR-mannen die het wèl „zien” , 
zoals uit een aantal reakties bleek, en ook uit de 
uitlatingen van bv. Dolf Coppes blijkt.)

— We namen kontakt op met bestaande soortgelijke 
groeperingen (MVM, Dolle Mina, COC, NVV- 
vrouwenkontakt, enz.) om na te gaan welke van hun 
voorstellen er politiek vertaald en naar de PPR 
doorgespeeld kunnen worden.

— We hebben aan het bestuur gevraagd, solidariteit te 
betuigen met de stakende vrouwen in Winschoten 
(voor gelijk loon) — voor zover ze dat nog niet 
gedaan hadden —.

— We hebben Jetty van Eerd gevraagd, bij de planning 
van kadertraining te denken aan ekstra training voor 
vrouwen.

— We oriënteren ons (rh.b.t. de samenhang tussen 
socialisme en feminisme) op de toestand in Zweden 
en Oost-Duitsland.

Zo’n toevallige voorbereidingsgroep moet 
noodzakelijkerwijs klein (9 vrouwen) zijn.
Begin juni starten we de werkgroep waaraan ieder die 
het met bovenstaande eens is, kan meedoen.
We willen beginnen met een soort mini-kongresje op 
zaterdag 16 juni.
Tekent u nu al in, zodat we weten hoeveel mensen dit 
nodig vinden, en hoeveel er komen.
Voor de duidelijkheid:
— In eerste instantie graag alleen vrouwen (sorry 

solidaire heren, u kunt wel alvast een adhesie
betuiging sturen).

Namens de voorbereidingsgroep,
Nelly Bal, Westerseweg 4, Zuidwolde (Gr.)



VERVOLG SOS
wil meedenken binnen deze stichting 
volledig de ruimte krijgt om „mee” te 
doen en dit is in geen enkel opzicht 
een vrijblijvende zaak. Iedereen, die 
zich thans op welke wijze dan ook 
beweegt binnen de stichting, weet en 
ervaart dat de moeilijkste weg is 
gekozen om de principiële doelstelling 
in praktijk te brengen, een doelstelling, 
die in belangrijke mate wordt 
vastgesteld uit hetgeen door de 
mensen in de ontwikkelingslanden 
wordt ervaren binnen die ontwikkeling'. 
Tenslotte wil ik nog duidelijk maken, 
dat de import van goederen op deze 
wijze een gevaarlijke zaak kan zijn, 
omdat, als deze import niet krities 
gedaan wordt, er strukturen en kuituren 
kunnen ontstaan, die de ontwikkelingen 
eerder in de weg staan dan als een 
positieve bijdrage zouden kunnen 
gelden. Daarom wordt de import krities 
gedaan en worden tevens nieuwe 
initiatieven gestimuleerd om naast 
kunst en kunstnijverheid ook 

1 konsumptie- en verbruiksgoederen te 
produceren, waardoor mogelijkheden 
ontstaan een permanent positieve 
ontwikkeling te stimuleren binnen de 
koöperaties, onze partners.

JAN HEYTEL

OVER

BenW
Bij de Wiardi Beekman Stichting 
is een nummer van „De 
Gemeente”  verschenen dat 
geheel handelt over „koilege- 
vorming” , voors en tegens van 
„afspiegelingskolleges” en 
dergelijke. Het partijburo heeft 

|§,et plan er een aantal van in 
te kopen, zodat het aan 
belangstellenden geleverd kan 
worden voor ƒ 0,40 ekskl. porti. 
Spoedige bestelling s.v.p.

UNPRAKTICAL
JOKES
Deze is uit Info Groningen:,Het 
rooien van bomen gebeurt 
tegenwoordig al net zo' ondoordacht 
als het bomen van de rooien

En deze is van Andriessen: Na het- 
mislukken van Burger zei hij letterlijk: 
Ik verwonder mij er erg over dat men 
zo lang betekenis is blijven hechten 
aan de opstelling die wij gekozen 

.15 hebben.

Generaals? Voorbeelden van 
zelfkennis! Hebben zich vrijwillig Ter 
Beschikking der Regering gesteld.

Een scherpschuttersopleiding voor 
beroepsvoetballers, alla, maar voor 
de politie . . .  ?

Het is vijf voor twaalf, maar 
Andriessen staat nog steeds op 
kwart over drie (en rechtser kan 
ook nie ...)

De Nationalist Party in Zuid-Afrika 
vraagt steeds om white babies, want 
ze vindt de zwarte meerderheid te 
groot. Als we nu even wat reken
sommetjes gaan maken komen we tot 
de konklusie dat er nog deze eeuw 
een numeriek evenwicht te bereiken 
is. Maar dan moet wél élke blanke 
vrouw tussen 19 en 45 jaar élk jaar 
een vierling krijgen.

Teer punt 1973
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KALENDER
5 mei: studiedag 

gemeente- en 
statenprogramma op 
vormingscentrum 
Woudschoten te Zeist.

9, 10, 11 mei: kongres over de krisis 
in de ekonomiese 
theorie, in de aula van 
de Vrije Universiteit, 
de Boelelaan 1105, 
Amsterdam; 
organisatie Vereniging 
v. Ekonomie-studenten 
aan de V.U.; sprekers 
o.a. prof. dr. B. 
Goudzwaard, prof. E. 
Mandei uit Brussel, 
prof. Andrew
Glyn van Oxford, prof. 
Joan Robinson van 
Cambridge; opgaven 
telefoon 020 - 484629

10 mei:

(zie artikel in dit 
nummer).
amendementen voor 
’t reglementenkongres 
moeten ingediend zijn.

14 mei: radio-uitzending PPR
14 mei: om 8 uur in La Bor

delaise, Hoofdstraat 
176, Apeldoorn 
politiek debat 
B. d. G. F. en Drees jr. 
over „De werking van 
de demokratie nu”

15 mei: redaktiesluiting voor 
het juninummer van 
PPRAK.

20 mei: opgaven voor 
deelname
reglementenkongres 
moeten binnen zijn.

28 mei: radio-uitzending
2 juni: reglementenkongres 

PPR in Markthallen te 
Amersfoort,

16 Juni: minikongresje
werkgroep (man) 
Vrouw-Partij.

MILIEU-
WERKGROEP
MOBILISEERT
Tijdens de milieuwerkdag van de PPR 
op 14 april zijn negen studiegroepen 
geformeerd, die samenwerken in een 
Centrale Milieuwerkgroep. In volgende 
nummers van deze krant hoort u 
hierover meer.
Ter plaatse bleek een dringende 
behoefte aan nog een aantal 
medewerkers:
•  De MI’.IEU-MACHTGROEP, die zich 
gaat bezighouden met geweld, 
uitbuiting, milieu en derde wereld, 
internationale milieupolitiek, heeft nog 
een vrijwel komplete bezetting nodig. 
Een eerste probleemschets is gereed; 
nu moet die uitgewerkt worden.
•  De LANDBOUWGROEP en de 
PLANOLOGIEGROEP, waarin de 
grondpolitiek aan de orde komt, 
hebben gebrek aan deskundige 
medewerkers op dat terrein.
•  De VERKEERSGROEP zoekt nog 
een financieel deskundige,
•  en de ENERGIEGROEP heeft nog 
een jurist nodig.
Alle opgave; aan mevr. W. E. Gerlagh- 
Heijmans, sekretaresse van de Centrale 
Milieugroep, Sandersweg 3,
Oosterbeek.

★



BERICHT VAN VRIJ NEDERiANO
2 redenen om een opinieweekblad te lezen
•  Slechts negen procent van de nederlandse bevol
king leest een opinieweekblad -  sluit u aan bij een 
sprekende minderheid.
•  Een echt opinieweekblad probeert uw opinie te 
vormen, niet die te bevestigen -  strijd mee voor de 
geestelijke volksgezondheid.

5 redenen om Vrij Nederland te lezen
9  Vrij Nederland is een vrij groot (oplaag 100.000 per 
week), links, progressief en soms radicaal weekblad-  
u weet dus wat u in huis haait.
0  Vrij Nederland geeft achtergrondinformatie, 
brengt daarom ook wel eens (erg) lange artikelen -  u 
kunt af en toe iets overslaan.
0 Vrij Nederland is wel eens betweterig en soms 
lang niet objectief -  u hoeft het niet altijd met het 
blad eens te zijn.
0 Vrij Nederland heeft de bekende interviews van 
Bibeb, columns van Tamar en Piet Grijs, tekeningen 
van Yrrah, Peter van Straten en Peter Vos, de kook- 
rubriek van Hugh Jans, een alternatieve sportpagina, 
de satirische kolom Terzijde, het dagboek van Douwe 
Trant en het kleine Wereldje van de publiciteitsmen- 
sen -  u kunt er pas over oordelen als u ze gelezen 
heeft.
0 Vrij Nederland is onmisbaar naast uw krant -  u 
leest uitgebreid wat uw dagblad maar kort kan bren
genden waar uw teevee maar weinig tijd voor heeft).

2 redenen om u toch nog eens te bedenken
0 „Nederlandse weekbladen? Lees ik helemaal niet.” 
Mr, G.B.J. Hiltermann.
0 „Vrij Nederland. Journalistiek vaak wel knap. 
Steunt echter de losgesiagenheid in Nederland. Bij 
alle knapheid een gevaarlijk blad” -  P. Jongeling. 
G.P.V.

•  Noteer mij m.i.v. heden als abonnee op Vrij Nederland ■■
•  v o o rQ  5 5 ,-p e r ja a r □  27,50perha lfjaa rD l3 ,75perkw artaa l Naam

9  Als welkomgeschenk ontvang ik  het mapje 24 PRENTBRIEF- .................................................. ............... ■■
m  KAARTEN VAN PETER VOS P'aats
m  □  Proefabonnementvan1Qweken'voorf10,- Gironummer

•  Handtekening A13
•  Ik betaal na ontvangst van uw accept-girokaart. ........ --■■■ > ............... ............................. ---------------- -------------
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DEZE MAAND 
ONDER MEER
— Reakties op de kabinetsformatie.
— Dit linkse is ons niet links genoeg!
— Diverse groepen tot deelname aan 

werkgroepen, werkbijeenkomsten, 
akties.

— Aktlegroepen, kontra emotieloze 
deskundigheid.

— Berichten van de stuurgroep raads- 
en statenleden.

1 — De politieke training kan starten.

DIT ZIJN
ONZE
MENSEN
Drie PPR-wensen In de regering Den 
Jyl. Mensen in wie we vertrouwen mogen 
stellen omdat ze deskundig en radikaal 
zijn. Mensen die het niet makkelijk 
krijgen, maar die er het uiterste zullen 
uithalen. Voor zover we daarvan al niet 
overtuigd wéren, Is die overtuiging wel 
gegroeid in de kontakten tussen de 
kandidaatmlnisters, de kamerfraktle en 
het partijbestuur, in de periode vóór 
totstandkoming van dit kabinet.
Onze beste wensen dus aan Harry van 
Doorn, minister van CRM, aan Fokele 
(voor zijn vrienden: Boy) Trip, minister 
voor wetenschapsbeleid, en aan Michel 
van Hullen, staatssekretaris Verkeer en 
Waterstaat. Toen deze krant werd 
voorbereid, was de regeringsverklaring 
nog niet gereed en konden we onze 
bewindslieden dus nog geen mede
delingen laten doen over hun plannen. 
Die kans komt ongetwijfeld nog. Ook al 
zullen er dan misschien plannen reeds 
metterdaad in gang zijn gezet.

Het vertrek van Michel uit de kamer
fraktle bracht kandidate nummer 8 van 
de lijst In de kamer: Dlbla van der 
Heem. Ook aan haar onze beste wen
sen. Geheel onvoorbereid Is ze niet, 
want ze woonde als bestuursafge- 
vaardigde al maanden de fraktiever- 
gaderingen bij.

En nóg een verschuiving: nu Dilia het 
partijbestuur verlaat, verschijnt daar als 
nieuw bestuurslid Hans van der Wilk uit 
Schiedam, op grond van het aantal op 
hem uitgebrachte stemmen de eerst in 
aanmerking komende.
Als vlce-voorzitster van het bestuur 
wordt Dilia opgevolgd door Rla Bec- 
kers.



GEVOELENS EN GEDACHTEN VAN  
EEN PARTIJBESTUUR...
. . .  AAN HET EIND VAN EEN LANGE 
HETE EN FRUSTRERENDE KABINETS
FORMATIE

Een stroom van brieven, moties en 
vragen is in de afgelopen periode naar 
bestuur en fraktie gestuurd. Brieven die 
getuigden van ongerustheid met de 
gang van zaken rond de kabinetsfor
matie. Niet al te verwonderlijk was dat 
dezelfde overwegingen, dezelfde ge
voelens ook steeds weer binnen het 
bestuur leefden. Het enige verschil 
was, dat het bestuur, in ieder geval het 
dagelijks bestuur, van dag tot dag die 
informatie kreeg die noodzakelijk was 
om de situatie enigszins te kunnen 
beoordelen. Het bleek daarbij dat on
danks pogingen tot redelijke verslag
geving in de pers het toch onmogelijk 
bleef voor buitenstaanders het hele 
proces van moment tot moment te 
volgens. Gissingen en geruchten doen 
dan hun eigen werk. Wel waren ér één 
kongres en twee kerngroepvergade- 
ringen om bij te praten en groen licht 

■ te geven. Nu achteraf is het een beetje
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PPRAK
Uitgave van de Stichting Radlkalenkrant 
Savelsbos 19 - Amsterdam
direktie: Rien Blom, Jan Heytel,
Sam Mol.
redaktie: Lou Hoefnagels (hoofdred.), 
Frans Schulte, Frans Vocking.________
vormgeving: Ton Wegman 
druk: Lumax, Utrecht
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Binnenhof: Henk Hoek 
Groningen: Henri Dijksterhuis 
Friesland: Kees van Twist 
Noord-Brabant: Adriaan in 't Groen
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Amsterdam.
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Buro Politieke Partij Radlkalen: Bloem- 
straat 59, Amsterdam. Telefoon (020) 
22 73 42 en 24 75 70.________________
voor kontrlbutiebetalingen: Penning
meester PPR, postgiro 1575600, te Am
sterdam.

te beoordelen welke belangrijke over
wegingen gegolden hebben om als 
PPR-bestuür niét af te haken. Een 
belangrijk, steeds terugkerend argu
ment was het politiek gegeven feit, dat 
een afhaken van het PPR-bestuur een 
sneeuwbaleffekt zou hebben. PvdA en 
D '66 konden dan niet anders dan ook 
afhaken. Het progressief regeerakkoord 
was nog altijd basis van de hele ope
ratie. De konsekwenties van een uit
treden zouden in teder geval tweeledig 
zijn en het bestuur besefte dat ze 
daarvoor de verantwoordelijkheid 
droeg, t.w.
1. De progressieve samenwerking zou 
verstoord worden. Niet Zo onoverko
melijk misschien, want van nature Is 
samenwerken met PvdA, D '66 en ook 
PSP zo vanzelfsprekend, dat na een 
korte verkilling, samenwerkingsvormen 
toch wel weer op gang zouden zijn 
gekomen. Dat de PvdA uit ballórigheid 
weer in ouderwets rooms-rood vaar
water terecht zou zijn gekomen, was 
nauwelijks te verwachten.
2. De zeer uitzonderlijke, over het 
scherp van een mes gaande, formatie 
Burger zou definitief zijn mislukt.- De 
door velen van ons liever geachte 
konfrontatie van een progressief min
derheidskabinet met de kamer zat er 
niet in. Burger leek voor deze figuur 
geen vrijmoedigheid te vinden binnen 
zijn formatieopdracht. Ook na het te
ruggeven van zijn opdracht door Burger 
heeft de koningin, jn haar opdracht aan 
de heren van Agt èn Albeda voortge
bouwd op het fundament dat Burger en 
Ruppert gelegd hadden. Het'mislukken 
van dit geheel van informatie- en for- 
matiepogingen zou zeer waarschijnlijk 
betekend hebben óf het weigeren van

HET BESTUUR
He^partljbestuur van de PPR vèrklaart 
dat het op vrijdag 4 mei 1973 na een 
moeizame vergadering beslóten heeft 
begrip uit te spreken voor het 
meerderheidsstandpunt van de Tweede 
Kamer-fraktie om de 
kandidaat-minlsters niet te ontraden 
zitting té nemén In het kabinet Den Uyl. 
Dit besluit werd genomen met veel pijn, 
in het beséf dat er In de huidige 
sltuatté geen aanvaardbaar alternatief 
is.
Het bestuur staat aarzelend tegenover 
het nieuwe kabinet, zowel vanwege de 
personele samenstelling, die aanzienlijk 
minder vooruitstrevend Is dan 
voorgenomen was, als wat betreft het 
resultaat van het vooroverleg van de

de ontslagaanvrage van het kabinet 
Biesheuvel óf een konfessioneel min
derheidskabinet óf misschien zelfs nóg 
een poging tot restauratie van het oude 
vijf-partijen-kabinet. Immers argu
menten als „het land onbestuurbaar" 
zouden de meest ondenkbare en on
logische oplossingen nog akseptabel 
gemaakt hebben in die situatie. Trou
wens van verkiezingen op korte termijn 
verwachtte niemand een oplossing.
Het stond als een paal boven water dat 
het bestuur die verantwoordelijkheid 
niet wilde dragen. Onder het.juk door, 
met alle pijn en vervreemding van 
onszelf. Want wie had voor 29 no
vember kunnen denken dat zes ,ve
nteenden later Westerterp met van .. . 
Hutten op één ministerie en Brouwer en( 
van Doorn in één kabinet zouden zit- - 
ten? Met hantering van het hierboven 
genoemde dilemma heeft Burger zeer 
subtiel, althans voor een als door
douwer bekendstaande politikus.de 
drie progressieven stukje bij beetje 
laten komen waar we nu zijn. Bij de 
beëdiging van het kabinet Den Uyl 
heeft niemand staan te juichen. Het 
paradijs van maatschappelijke her
vormingen zijn we nog niet volledig 
ingegaan. Maar zeker zo belangrijk is, 
dat de Hades van Wiegel is afgewend. 
We zitten met Den Uyl in een soort 
vagevuurtoestand. En laten we wel 
wezen, tot onze verbazing is het al 
duidelijk te merken ook, dat er een 
andere wind is gaan waaien. Vóór 29 
nuvember meenden we oprecht wat we 
zeiden, maar we hadden er niet op 
gerekend dat we in zo’n onmogelijke 
patstelling terecht zouden komen.

WOUTER VAN DAM

<

kandidaat-ministers.
De tekst waarop de kandidaat-minister* 
elkaar hebben gevonden, bevat 
bijvoorbeeld naar de mening van het 
PPR-bestuur nog onvoldoende garantie 
dat op korte termijn voorstellen tot 
demokratiserïng van de onderneming in 
het parlement zullen worden gebracht. 
Vertrouwen heeft het PPR-bestuur dat 
de PPR-mlnisters in het kabinet met 
kracht zullen ijveren voor het gestelde 
in Keerpunt '72.
Met spijt konstateert het bestuur, dat 
het niet mogelijk gebleken Is, de 
ingenomen standpunten van kongres 
en kerngroep met betrekking tot de 
kabinetsformatie volledig uitgevoerd te 
krijgen. 2

OVER DE FORMATIE



DIT MEEST LINKSE IS 
ONS NIET LINKS GENOEG
Aan da vele uitingen van onvrede over 
U kabinetsformatie zij er hier nog jen 
toegevoegd. Ik schrijf haar niet als 
bestuurslid (al gebruik Ik Informaties 
die me in die hoedanigheid bereikten) 
maar als hoofdredakteur die de ver
antwoordelijkheid heeft voor een 
kommunikatie-orgaan van de partij (dat 
is méér dan een spreekbuis van het 
bestuur) en die daarvoor een onaf
hankelijke opstelling moet kunnen 

r  kiezen. (Overigens realiseer Ik me best 
[ )dat van die kommunikatie in de volle 

zin van het woord ditmaal niet veel 
komen kan, want het volgende nummer 
van PPRAK verschijnt pas 1 september, 
en dan eisen zeker aktueler zaken de 
aandacht op).

Dit kabinet is het meest linkse dat nu 
mogelijk is. Zo ongeveer zei Bas de 
Gaay Fortman het op de kerngroep in 
Apeldoorn. Het was geen juichkreet. 
Veeleer de vaststelling dat er helaas 
nog niet'meer te bereiken was.
Een trieste maar onontkoombare 
konklusie. Want dit meest linkse is ons 
niet -links genoeg.

DE RECHTSE ELEMENTEN

Kijken we allereerst naar de samen
stelling. Die Witte Rand van niet minder 
dan zes konfessionele ministers er
voeren we indertijd reeds als een 
dreun. De namen gaven ons nog even 
twee forse klappen na. We hadden nog 
vrede kunnen hebben met een zestal 

r  dat uit de progressiever denkende 
Hrleugels van de konfessionele partijen 

■ afkomstig was geweest. In die ge
dachtengang zijn de twee antirevolu
tionaire ministers en de helft der 
KVP-ministers dan ook wel akseptabel. 
Maar dat op die Witte Rand ook als 
Grote Vergelers de heren Westerterp 
en Brouwer kwamen zitten was een 
moeilijk verteerbare zaak. Dank zij hun 
deelname vinden grote groepen kon- 
servatief denkende KVP-leden zich 
toch nog ergens in dit kabinet terug 
(het rommelt in de KVP dan ook veel 
minder dan in de ARP).
Hei is trouwens de vraag of het nodig 
was geweest deze twee heren te aan
vaarden. Ik meen dat de onderhande- 
lingstaktiek van de PvdA sterk tot dit 
resultaat heeft bijgedragen. De PvdA — 
die toch vroeger vrij snel bereid was 
geweest tot een .programmatiese ,,ak- 
tuatisering” — wilde absoluut niet af
wijken van het eerder gepresenteerde 
schaduwkabinet, toen het om PvdA- 

3 staatssekretarissen ging die de KVP

niet zo goed lagen. Hetgeen de for
mateurs zodanig irriteerde dat ze van 
de PvdA eisten dan oókvan de KVP de 
twee rechtse figuren die deze partij 
naar voren schoof te aksepteren. En 
dat deed de PvdA toen maar. Een wat 
soepeler opstelling had wellicht de 
KVP ertoe kunnen brengen haar rechtse 
leverantie te herzien.
(Tussen haakjes zij opgemerkt dat ik 
me afvraag of onze fraktievoorzitter de 
PvdA geen eisen in deze richting had 
kunnen stéllen. Ik heb het als een 
wonderlijke zaak ervaren dat van ons 
uit op dit vlak helemaal niets is on
dernomen en dat zelfs het bestuur met 
geen woord op de hoogte werd ge
bracht van de ultimatum-achtige eis die 
de formateurs stelden. AI stonden in 
deze fase vooral formateurs en PvdA 
tegenover elkaar, helemaal buitenspel 
stond de PPR toch niet. En dat hier iets 
aan de hand was dat de partij niet 
aanging kan men toch niet gedacht 
hebben).

INTERNE PROBLEMEN
t'

Met de personele inbreng van de PvdA 
heeft trouwens ook de PPR haar di- 
rekte moeilijkheden gehad. In de pers 
is de weigering van rhinister van Doorn 
om Marcel van Dam als staatssekre- 
taris onder zich te krijgen uitgelegd als 
een persoonlijke kontroverse. Zelfs 
werd gesteld dat van-Doorn bang zou 
zijn dat van Dam hem in de publiciteit 
zou overvleugelen!
Hier dient een brok voorgeschiedenis 
te worden onthuld. Toen het scha
duwkabinet indertijd^aan de pers'zou 
worden gepresenteerd werd de PPR op 
het allerlaatste moment door de PvdA 
gekonfronteerd met Marcel van Dam.
Ze heeft toen geen konflikt willen ris
keren; dat besluit nam ze in het belang 
van de progressieve samenwerking en 
van de gezamenlijke verkiezingsuitslag. 
Toen nu minister van Doorn Marcel van 
Dam min of meer kreeg toegewezen, 
heeft hij geweigerd. Op dit punt diende 
duidelijk te worden gesteld dat de 
PvdA in haar pressietaktiek te ver 
gegaan was. Waarom trouwens zouden 
we van de inspraak die we voor an
deren bepleiten, onszelf uitsluiten? 
Daarbij kwam bovendien de overweging 
dat van Dam in welzijnskringen alles
behalve gretig geaksepteerd wordt. Van 
Doorn heeft voet bij stuk gehouden, en 
daarna is het beschamende geschuif 
met van Dam begonnen, want staats- 
sekretaris móést hij kennelijk wor
d e n ...

Een laatste opmerking over de perso
nele samenstelling van de regering: Het 
is weinigen opgevallen dat D '66 ei
genlijk beter uit de bus komt dan de 
grotere rriaar tevens nog aan de win
nende hand zijnde PPR. Naast twee 
ministers en één staatssekretaris van 
de PPR staan van D '66 één minister efi 
drie staatssekretarissen. Maar van die 
drie mag er één — prof. Brinkhorst, 
voor Europese Zaken — alle kabi
netsvergaderingen bijwonen, en als 
zodanig is hij in feite niet zo veel 
minder dan een minister. Een als totaal 
kwantitatief gunstiger bezetting dus, die 
ik geneigd ben te kwalificeren als een 
beloning voor volgzaamheid. Hadden 
we nu een staatssekretariaat meer 
moeten vragen om de verhoudingen 
wat recht te trekken? Och, dat had 
maar weer moeilijkheden gegeven. We 
staan bij de PvdA toch al aange
schreven als lastig. Zo’n houding ga je 
niet belonen met een zetel die moeilijk 
anders dan ten koste van een PvdA-er 
vrijgemaakt had kunnen worden.

EKSTRA-PARLEMENTAIR

Lastig zijn we geweest, lastig zullen we 
moeten blijven. Onze fraktie behandelt 
dit kabinet, met instemming van het 
bestuur, als ekstraparlementair. Van 
onze twee ministers en onze staats
sekretaris weten we dat ze niet slechts 
voor Keerpunt 72 maar ook voor de 
PPR ronduit zullen opkomen. Dat ze 
daarvan niet alles zullen krijgen 
doorgevoerd staat bij voorbaat vast.
Het gaat erom een zo hoog mogelijk 
percentage te bereiken.
De fraktie is op hetzelfde doel uit. Ze 
kan dit kabinet niet zien als een onder 
alle omstandigheden te steunen re
gering. Hoewel ze ervoor dient te wa
ken de jongeheer Wiegel niet in de 
kaart te spelen — ,'en dat zal de be
sluitvorming over al dan niet steunen in 
heel wat konkrete gevallen erg moeilijk 
maken —zij acht zich gebonden aan 
het program waarop de kiezers hun 
stem hebben uitgebracht. En dat pro
gram ziet er nu eenmaal op (soms 
belangrijke) onderdelen anders uit dan 
wat de regering naar voren zal bren
gen. (Als dit artikel geschreven wordt is 
de regeringsverklaring van 28 mei nog 
niet bekend. Maar wat daaraan voor
afgegaan is was veelzeggend genoeg).

Dé grote lijn naast die over de perso
nele samenstelling was de onstuitbare 
programmatiese afbrokkeling. Na de



„aktualisering" kwam het Werkdoku- 
ment ten behoeve van besprekingen 
tussen kandidaats-bewindslieden. In de 
inleiding daarop stond zwart op wit dat 
het geaktualiseerde Keerpunt én de 
geaktualiseerde Schets van Beleid 
(van KVP, ARP en CHU) de grondslag 
van het beleid zouden uitmaken. Den 
Uyl probeerde dan wel zijn achterban 
te verkopen dat het konfessionele 
program niet meer dan een zijlicht op 
Keerpunt wierp, daarmee suggererend 
dat het eigenlijk ondergeschikt was, 
maar daarvoor werd hij door de for
mateurs onmiddellijk op de vingers 
getikt.
Ik stel me beslist niet achter de de
fensieve bewering dat er niet onder
handeld is. Strikt formeel gezien is dat 
misschien waar; de partijtoppen heb
ben niet zitten marchanderen gelijk dat 
vroeger normaal was. Maar de PPR 
heeft er geen behoefte aan, te vluchten 
in een beroep op louter formele steri- 
liteiten. Laten we er geen doekjes om 
winden zo’n werkdokument komt niet 
tot stand zónder overleg naar beide 
zijden. We hebben dat moeten over
laten aan informateurs en formateurs, 
en we hebben langs de zijlijn mogen 
toekijken hoe die zaten te goochelen 
om in de van weerszijden ontvangen 
teksten een grootste gemene deler te 
vinden. Daardoor is wat we beloofd 
hadden niet te zullen laten gebeuren, in 
wezen tóch wel gebeurd, zij het dan 
van wat buiten ons om. Dit niet ruiterlijk 
toe te geven zou weinig radikaal zijn.

VAAG IS VEILIG EN GEVAARLIJK

Leggen we nu de konklusies van de 
bespreking van kandidaat-bewindslie- 
den naast het boven aangehaalde 
werkdokument, dan is er weinig reden 
tot ontevredenheid meer. (Alsof we 
tevoren al niet genoeg hadden . . . )  In 
deze fase is geen terrein verloren. Op 
onderdelen — bijvoorbeeld ten aanzien 
van het welzijnswerk — kunnen we 
zelfs een wijziging in de formulering 
aantreffen die meer in de richting van 
onze wensen ging.
Nu waren zowel Werkdokument als 
Konklusies in hun bewoordingen ui
termate vaag, om de kans voor het 
afspringen van de formatiebesprekin- 
gen zo klein mogelijk te maken. Onze 
kandidaatministers hebben geen po
gingen gedaan om in het prekonsti- 
tueren beraad tot min of meer gede
tailleerde konkretiseringen te komen.
De gevechten daarover konden beter 
wachten tot later. Ook al omdat voor 
konfessionele ministers die eenmaal in 
een kabinet zitting hebben het 
dwarsliggen toch moeilijker wordt dan 
in de voorbereidende besprekingen.
In die zin was de vage formulering der 
geschilpunten en van hun mogelijke 
oplossing in ons voordeel. In een ander 
opzicht echter gaf ze ekstra redenen 
tot bezorgdheid. Zo hebben Pier van 
Gorkum en Dolf Coppes onmiddellijk 
laten weten er niet mee akkoord te 
gaan dat ten aanzien van bedrijfsde- 
mokratisering gewacht zou worden op 
adviezen van de SER. Ze zagen hierin

een onaanvaardbare vertragingstaktiek. 
Minimaal zouden er voorstellen moeten 
komen voor verderstrekkende be
voegdheden (en gekozen voorzitter) 
van ondernemingsraden, en voor een 
regeringskommissaris bij grote on
dernemingen en banken.

Tot een kontroverse met de andere vijf 
fraktieleden (die natuurlijk begrip 
hadden voor deze eisen) leidde deze 
stellingname niet. Men blijft samen 
overleggen hoe men het best van zijn 
politieke wil kan getuigen.

Uit een en ander wordt wel duidelijk 
dat de PPR-fraktie zich niet zal ge
dragen als stemvee voor de rege
ringsvoorstellen. Daarover is de PvdA 
uiteraard niet gelukkig. Voor haar is het 
kabinet Den Uyl geen ekstraparle- 
mentair kabinet. Zij voelt zich ver
bonden met dit kabinet als totaal (al zal 
dat gevoel niet bij haar hele achterban 
leven). Voor de invloed die deze po
sitiebepaling kan hebben op verdere 
ontwikkelingen hou ik het hart vast. De 
vaagheid van de konklusies van het 
prekonstituerend beraad heeft onver
mijdelijk ten gevolge dat er de hele 
regeringsperiode lang over elke kon- 
kretisering zal moeten worden ge
vochten. In dat gevecht zullen de twee 
grootste partijen, PvdA en KVP, het 
zwaarste gewicht in de schaal leggen, 
zoals ze dat vanzelfsprekend ook al in 
de formatie deden. De KVP zal zeker 
naar rechts trekken, en dus zal onze 
fraktie — Bas heeft het al gezegd op 
de kerngroepvergadering in Apeldoorn 
— naar links moeten trekken. Waar 
staat dan de PvdA? Het is niet uitge
sloten dat ze in gegeven gevallen be
reid zal blijken tot voor ons onaan
vaardbare konsessies aan „haar" ka
binet — dat niet „ons” kabinet is. Een 
zorgwekkend perspektief.

OOK IN SAMENWERKING ONSZELF 
BLIJVEN

Bevorderlijk voor voortgang op de weg 
naar een Progressieve Partij Nederland 
lijkt deze ontwikkeling niet. Maar laten 
we niet verhelen dat er al veel eerder 
hindernissen, ook van andere aard, 
zichtbaar waren. Niet voor niets heeft 
de kerngroep geoordeeld dat de PPN 
er zeker niet op korte termijn zou 
moeten komen. Uit de diskussies kwam 
voortdurend een zekere beduchtheid 
voor machtsuitbreiding van de PvdA 
naar voren.

De wijze waarop we in het verleden 
soms voor het blok werden gezet, een 
bepaalde kant uit werden geduwd, 
wreekt zich nu kennelijk. In zo’n si
tuatie is de PPR als bamboe (naast de 
vergelijking met een horzel en met 
sambal oelek kan er dit nog wel 
b ij. . .) ; als je een jong bamboestam- 
metje handig onder druk zet, kun je het 
een heel eind in de door jou gewenste 
richting buigen. Maar bij de eerste de 
beste gelegenheid zwiept het wél weer 
terug . . .

Er liggen nu voorstellen tot een fede
ratie. Maar wat zou een aan de toppen 
overeengekomen federatieve vorm voor 
betekenis hebben, wanneer die niet 
gedragen werd door de grote menigte 
van partijleden (en dan spreken we nog 
niet eens van de kiezers). Aan een 
harmonieus mooie gevel waarachter 
uitbundig gekrakeeld wordt, hebben we 
geen van allen iets. De PvdA — die zelf 
na de suksessen van Nieuw Links 
DS '70 zag ontstaan (waarna de lin
kervleugel zich veel rustiger ging ge
dragen) — moet inzien dat van een 
monsterverbond met nóg meer stro
mingen nu geen heil te verwachten is. 
Voor samengaan is samendenken van 
hele partijen nodig, en daar zijn we nog 
lang niet aan toe. Daar is zelfs nog 
geen moer aan gedaan, buiten het in 
dit verband slechts als eerste aarze
lende stap te beschouwen SOL-projekt. 
Dat de PPR die grote samenwerking 
linkser wil hebben dan ze momenteel 
(nog) is, radikaler, konsekwenter — en 
daarvoor graag de PSP aan haar zijde /  
zou krijgen —, mag als bekend worden 
verondersteld. Opgaan in een groter 
geheel dat nog heel wat bleekrose 
plekken vertoont (onze gemeente
raadsleden en plaatselijke samenwer
kingsverbanden stoten er maar al te 
vaak hun neus tegen) zou thans het 
smoren van de radikaliteit betekenen.

POLARISATIE GAAT VOORT

Pijn in het progressieve kamp dus, 
althans in onze hoek. Die wordt niet 
verlicht door de wetenschap dat in het 
konfessionele kamp nog hardere 
klappen vallen. Dat soort leedvermaak 
zij ons verre.
Natuurlijk vervult het ons met voldoe
ning dat steeds meer mensen hun 
bijdrage tot groter duidelijkheid in de 
politiek willen leveren en daartoe 
binnen de steeds laverende konfes
sionele partijen geen kans zien.
Natuurlijk doet het ons goed dat de 
positie der konfessionele partijen 
zwakker is geworden en dat ze hun 
afnemende krachten niet meer kunnen { 
bundelen nu de CHU heeft afgehaakt '  
(dat die zich zakelijk gaat opstellen, is 
in de Nederlandse politiek wel een 
absoluut novum!).
Natuurlijk verwachten we winst voor de 
progressieven uit ARP en KVP, waarin 
velen zich niet meer thuis zullen voelen 
nu zo overduidelijk wordt dat de Imker
en de rechtervleugels in die partijen zo 
diametraal tegengestelde meningen 
hebben.
Dat het in de ARP kraakt, door het 
roeren van de pro-Biesheuvel-groep, 
blijkt vooral uit de Ingezonden Brie
venrubriek van Trouw, méér dan uit het 
ARP-weekblad Nederlandse Gedachten. 
Het best lijkt vooralsnog de KVP 
overeind te blijven. Dat mag opvallend 
genoemd worden voor de grootste 
verliezer van de laatste verkiezingen. 
Misschien echter wordt de vasthou
dendheid van deze partij in de voorbije 
formatie juist door dit verlies verklaard.

(lees verder op blz. 7) 4



KOMMISSIES 
EN WERKGROEPEN
Het beleidsvoorstel van het vorige 
partijbestuur, goedgekeurd door het 
februari-kongres, geeft vier sektoren 
van beleid aan die met grote voorrang 
aandacht verdienen: A. Vredespolitiek;
B. Milieupolitiek; C. Demokratisering 
van de Ekonomiese Macht;
D. Welzijnspolitiek. Het zegt bovendier 
dat een nieuw PPR-programma goed 
op deze indeling zou kunnen worden 
opgebouwd, waarbij vooral ook de 
samenhang tussen deze sektoren zou 
moeten worden aangegeven.
De verschillende kommissies en 
werkgroepen in onze partij — die 
inmiddels zijn begonnen met hun work 
voor het programmakongres op 23/24 

1 november — zijn bezig langzamerhand 
hun plaats te vinden op deze vier 
werkterreinen. Dat is niet zo maar een 
kwestie van „indelen” . Enkele 
kommissies bijvoorbeeld hebben wel 
verbindingslijnen naar één of meer van 
de vier genoemde beleidssektoren, 
maar nemen vooralsnog een eigen 
plaats in (Onderwijs, Volkshuisvesting). 
Andere groepen werken op meer dan 
één terrein tegelijk (vorming werkende 
jongeren, buitenlandse werknemers). 
Maar juist deze niet op één terrein 
onder te brengen werkgroepen kunnen 
een belangrijke taak hebben bij het 
zoeken naar de samenhang tussen de 
verschillende sektoren.
Overigens heeft het werk voor het 
programkongres nu prioriteit; maar 
afgezien daarvan zou men ten aanzien 
van de kommissies/werkgroepen een 
drieledige taak kunnen formuleren:

1. voortdurend werken aan de uitbouw 
van het partijprogram; en daarbij dé 
partijleden zoveel mogelijk betrekken 
(diskussiemateriaal naar de aktiecentra, 
enz.);
2. een inbreng leveren voor het werk 
van de fraktie:
3. meewerken aan 
langere-termijn-projekten via de 
studiestichting.

Tenslotte nog een overzicht van de 
bestaande kommissies/werkgroepen. 
Voor alle sektoren zijn nog mensen 
nodig. U kunt zich opgeven bij de 
kontaktadressen. Bent u een „vergeten 
groep” , dan graag een telefoontje! 
(01710-53808).

A. VREDE

Kommissie vredespolitiek: Dick Bot, 
Statenjachtstraat 114, Amsterdam- 
Banne Buiksloot, telefoon (020)
27 58 63.
Zes themagroepen: 1. internationale 
veiligheid; 2. nationale veiligheid; 3. 
Europese zaken; 4. rechten van de 
mens; 5. Nederlands beleid 
ontwikkelingssamenwerking; 6. 
ontwikkelingssamenwerking algemeen.

B. MILIEU

Mevrouw W. E. Gerlach-Heijmans, 
Sandersweg 3, Oostêrbeek; telefoon; 
(08307) 23 02. 1. verkeer; 2. planólogié;
3. energie; 4. vervuiling; 5. landbouw; 6. 
afremming ekonomiese groei (projékt

VERKEER
De PPR-werkgroep VERKEER wil in het 
komende winterseizoen ekstra aan
dacht vragen voor de verkeersproble
matiek. De werkgroep denkt hierbij me 
name aan de problematiek op provin
ciaal en gemeentelijk nivo, mede in 
verband met de verkiezingen voor de 
provinciale staten (april 1974) en de 
gemeenteraadsverkiezingen (juni 1974) 
Als eerste aanzet tot dit speciale them; 
organiseert de werkgroep een studie
dag over verkeer op zaterdag 7 juli in 
Delft. In principe is iedereen hier 
welkom. De aan de orde gestelde 
problematiek is echter met name van 
belang voor gemeenteraadsleden, 
steunfraktieleden, maar ook voor

kandidaat-gemeenteraadsleden.
Op deze studiedag zal ir. P. Hakke- 
steegt een Inleiding houden over „Lopen 
en rijden in de woonomgeving” . Deze 
inleiding komt in het kort hierop neer: 
„Toenemend autobezit leidt voor het 
rijdende en stilstaande verkeer in 
steeds toenemende mate tot konflikt- 
situaties. De oorspronkelijke funkties 
van de woonomgeving worden ver
stoord door het dominerend effekt van 
de auto's. Deze omstandigheden ver
eisen speciale maatregelen in het 
stedebouwkundig vlak. De funkties van 
het woonerf dienen zowel door deze 
stedebouwkundige maatregelen als 
andere wettige regelingen te worden

studiestichting); 7. bevolkingspolitiek;
8. milieuonderwijs en -voorlichting.

C. EKONOMIESE MACHT
Ton Hupkens, fraktie PPR, Tweede 
Kamer, Den Haag; maandag tot en met 
woensdag daar telefonisch te bereiken: 
(070) 61 49 11.
1. soclaal-ekonomies beleid in breder 
verband; 2. ondernemingsraden 
(projekt studiestichting); 3. vorming 
werkende jongeren; 4. middenstand en 
kleinbedrijf; 5. buitenlandse 
werknemers.

D. WELZIJN
Voorlopig: Ria Beckers, Jac. van 
Ruysdaellaan 11, Oegstgeest; telefoon 
(01710) 5 38 08. 1. gezondheidspolitiek;
2. wijkopbouwwerk; 3. kultuurgebied; 4. 
psychiatrie; 5. „mens en dier";
6. kinderbescherming/jeugdbeleid; 7. 
adoptie; 8 sociale verzekering; (9. 
vorming werkende jongeren; zie C.3!
10. buitenlandse werknemers; zie C.5i).

ONDERWIJSKOMMISSIE: Paul van 
Engelen, Lootstraat 20 lil, Amsterdam, 
telefoon (020) 18 32 40.

KOMMISSIE VOLKSHUISVESTING:
Frans van der Ven: Weesperstraat 19, 
Amsterdam; telefoon (020) 23 57 59.

Ria Beckers, partijbestuur.

*

veilig gesteld. Prioriteiten voor voet- , 
gangers dienen uit de vormgeving te 
blijken resulteren.”

Na de inleiding gaan we enkele wijken 
bekijken waar deze stedebouwkundige 
maatregelen in de praktijk zijn toege
past.

Voor nadere inlichtingen:
Lieuwe Zigterman, Adriuan Pauwstraat 
62, Delft-3.

Indien u deze studiedag wilt bezoeken, 
graag vóór 27 juni opgeven bij bo
venstaand adres. Na opgave ontvangt u 
het programma met nadere gegevens.



ENIGE GREPEN UIT WAT BAS DE GAAY FORTMAN
OP DE KERNGROEPVERGADERING
VAN 28 APRIL TE APELDOORN ZEI OVER:

DE PPR EN DE
KABINETSFORMATIE

••

,,De verkiezingen brachten winst voor 
de progressieven. Doordat bovendien 
de partijraad van de KVP de VVD 
afzwoer, kwamen de progressieven 
onder grote druk van de publieke 
opinie te staan
regeringsverantwoordelijkheid te 
aanvaarden. De houding dat men dit 
desnoods wel wilde doen als 
minderheidskabinet nadat een rechtse 
formatiepoging was mislukt, werd 
gezien de verkiezingswinst en de 
anti-VVD-kommunikees van de KVP 
steeds moeilijker verdedigbaar. Den 
Uyl kondigde daarom aan dat hij bereid 
was het konfessionele vertrouwen te 
winnen door aan zijn kabinet 
konfessionele brugfiguren toe te 
voegen. Dit was iets geheel anders dan 
de „loslopende konfessionelen" 
waarvan vóór de verkiezingen sprake 
was. Voor de PPR (zowel frakties, 
bestuur en kader, als de leden) was dit 
een moeilijk te verwerken konsessie.
Op het kongres van 10 februari 1973 
werd een motie om ministers met 
binding aan de konfessionele frakties 
uit te sluiten slechts verworpen met 
een meerderheid van 3 : 2.
Nadat de eerste konfessionele 
eerste-lijn-figuren door Burger waren 
geworven, volgde een 
kerngroepvergadering die weliswaar in 
grote meerderheid het beleid van 
bestuur en frakties ondersteunde, maar 
niet dan na een hevig geëmotioneerde 
vergadering.”
„De werving van de Boersma's voor 
een progressief kabinet geschiedde 
onder voor de konfessionelen zo 
beroerde omstandigheden, dat het 
daarna nauwelijks meer denkbaar was 
dat de progressieven Burger hierop 
zouden laten mislukken. Dat was 
althans de mening van de PPR-fraktie 
Wel was de fraktie eveneens van 
mening dat de gedane konsessie 
konsekwenties had voor de binding 
tussen de PPR-fraktie en het te vormen 
kabinet. In de inleiding'op zijn 
konklusies (het stuk dat de strijdpunten 
behandel* tussen Keerpunt '72 en het 
konfessionele program) had Burger

reeds gesteld dat een progressief 
kabinet zou moeten regeren „met 
inachtneming van . 
christen-demokratiese wensen” . Voor 
de christen-demokratiese ministers was 
derhalve een wezenlijke inbreng 
weggelegd.
De fraktie nam zich voor weliswaar te 
blijven meewerken aan het kabinet dat 
Burger voor ogen stond, maar tevens 
de vrijheid te behouden het 
regelingsbeleid door middel van 
vooretellen en tegenvoorstellen in 
radikaal spoor te houden of te duwen. 
Na het geaktualiseerde Keerpunt wilde 
de fraktie geen verdere binding met 
programmatiese stukken aanvaarden. 
Het werkdokumeht van Van Agt en 
Albeda, alsmede het resultaat van hel 
pre-konstituerend beraad van de 
kandidaat-ministers komen dan ook 
niet voor rekening van de fraktie. We 
zal een groen licht voor onze 
kandidaat-ministers beduiden dat de 
PPR-fraktie de politieke wil heeft he 
kabinet op beslissende momenten 
overeind te houden. De fraktie heef* 
overigens het volste vertrouwen dal 
onze ministers in het kabinet voor 
dezelfde zaken zullen opkomen als

waarvoor de frakties in het parlement , 
zullen vechten. '
Evenals de konfessionele frakties — 
maar dan vanuit een andere politieke 
positie — hoopt de fraktie dat het 
kabinet de portefeuille-kwestie niet 
gauw zal stellen. Het moet voor ons 
mogelijk blijven het kabinetsbeleid te 
bestrijden waar dit de toets van ons 
programma en onze maatschappelijke 
inzichten niet kan doorstaan. Een 
waterdichte garantie dat dit nooit het 
geval zal zijn is er niet."
„Het kabinet is het resultaat van lang 
en moeizaam touwtrekken tussen met 
name PvdA en KVP. Het is begrijpelijk 
dat de beide grootste partijen ook de 
grootste rol spelen in de formatie. Door 
hun belangrijke deelname (7 
respectievelijk 4 ministers) zullen zij 
meer dan enige andere partij met het 
kabinetsbeleid vereenzelvigd worden.
Voor kleinere partijen als de PPR is het 
niet verstandig te trachten een grote 
rol in de formatie te spelen. Zij kunnen 
wel eisen stellen, maar worden dan 
vervolgens al snel gekonfronteerd met 
het dilemma „slikken of afhaken” . Van (/ 
eisen stellen om die daarna weer gauw '  
in te slikken, raken de kiezers niet erg 
onder de indruk; van partijpolitieke 
spelletjes heeft men ruimschoots 
genoeg. De enige mogelijkheid die dan 
nog overblijft is afhaken. Als je er van 
uitgaat dat een kabinet zijn voorstellen 
door een meerderheid in het parlement 
aanvaard moet zien te krijgen, dan is 
de konstruktie het meest progressieve 
kabinet dat thans mogelijk is. De 
kiezers voelen dit heel goed aan.
Afhaken zal dan ook geïnterpreteerd 
worden als het op de loop gaan voor 
regeringsverantwoordelijkheid. Van een 
linkse partij die niet meewerkt aan het 
meest linkse kabinet dat nü mogelijk is, 
zal niet verwacht worden dat hij in de 
toekomst nog wel zal willen meedoen 
met enig ander links kabinet. Voor 
partijen wier kiezers het grootste 
belang hechten aan het af en toe ..de 
waarheid zeggen" is dit niet erg. Maar 
de PPR-kiezers hebben zich laten 
winnen voor een politiek die zodanige S



fundamentele veranderingen nastreeft 
in onze maatschappelijke strukturen on 
mentaliteit dat daardoor weer hoop op 
de toekomst ontstaat. Hoop.kan slechts 
ontleend worden aan een 
daadwerkelijke inzet, niet aan het 
ongeschonden overeind houden van 
papieren programma’s.
In de huidige verhoudingen zal elk 
voorstel uit Keerpunt en PPR-Ronduit 
in het parlement bevochten moeten 
worden. Men moet niet twijfelen aan de 
wil van de fraktie dit ook te doen.

Konsessies in de vorming van het 
kabinet betekenen allerminst dat de 
strijd wordt opgegeven. Een 
progressief — hoewel zeker niet ideaal 
— kabinet biedt juist een betere 
uitgangsstelling voor.dit gevecht dan 
een rechts kabinet waartegenover wij 
volledig in de oppositie zouden moeten 
gaan.
Nadat bestuur, frakties, kongres en 
kerngroep tot de konklusie waren 
gekomen dat afhaker) niet in het belang 
van onze zaak kon worden geacht, lag

een rustige houding tijdens het verdere 
verloop van de formatie voor de hand. 
Ook leek het ons juister toe te geven 
dat in de vorming van het kabinet 
konsessies waren gedaan — een feit 
dat overigens maar aan weinig kiezers 
is ontgaan — om daarna des te sterker 
te kunnen benadrukken dat er door 
onze ministers en onze frakties nog 
heel wat politieke strijd zal moeten 
worden geleverd.”

VERVOLG VAN PAGINA 4 WERKGROEP
MILIEU
ONDERWIJS

De KVP staat met de rug tegen de 
muur. Om in haar lange geschiedenis 
een zó laag kiezerspercentage te vin 
den als ze eind 1972'bereikte, moeten 
we terug tot vóór de Eerste Wereld
oorlog, een goeie zestig jaar dus.
In de komende verkiezingen gaat ze 
nog verder achteruit. Aan rechts ver
liest ze mensen die de keuze voor links 
niet aksepteren, en aan links mensen 
die vinden dat ze de konsekwentie van 
haar keuze toch niet duidelijk genoeg 

'trekt. Elk denkend KVP-er zal met Ar- 
gus-ogen het stemgedrag van de 
KVP-kamerleden bezien, en elk kleur 
bekennen komt de KVP op ledenverlies 
te staan. Toch zal bij elke stemming 
kleur bekennen onvermijdelijk zijn. Een 
kapitale smoes als die van Westerterp 
— die het kabinet Cals ten val hielp en 
achteraf verklaarde dat hij enigermate 
in verwarring was —is té singulier om 
te worden herhaald.

De vijf Informatie- en formatiemaanden 
waren zwaar. Zeker even zwaar zullen 
de komende vier jaren zijn. Ze vergen 
het uiterste van al onze partijleden van 
bewindslieden en kamerleden, van

staten- en raadsleden, van bestuur, 
aktiecentra en werkgroepen. Op alle 
uitgangsstellingen die we inmiddels 
bezet hebben, op alle uitgangsstellin
gen die we nog zullen veroveren (zetels 
in provinciale staten ,ep gemeentera
den), maar ook in aktiegroepen en 
belangengroeperingen waaraan we 
onze medewerking geven, zuilen we 
ons moeten inzetten voor maatschap
pijhervormingen in radikale zin. En 
overal waar dat mogelijk is zullen we 
moeten werken aan de daarvoor 
noodzakelijke bewustwording en 
mentaliteitsverandering. In eigen kring 
door studie en training, in ledenwerving 
en verkiezingspropaganda.
Als iemand al gedacht mocht hebben 
dat we niet radikaal waren (maar zelfs 
in wat wij beschouwden als de don
kerste dagen van de dofste ellende, 
bleven er gemiddeld tien nieuwe leden 
per dag komen ...) , dan moet hij op 
grond van wat hij in de naaste toe
komst van ons te zien krijgt, ertoe 
gebracht worden zijn mening te her
zien.
LOU HOEFNAGELS.

Zoals u in de vorige PPRAK al heeft 
kunnen lezen zijn er tijdens de 
milieuwerkdag van de PPR een aantal 
studiegroepen geformeerd. Eén van 
deze groepen is de milieu-onderwijs 
groep.
Als het de PPR ernst wil zijn met het 
milieu, dan is het nodig dat naast een 
verdere uitdieping van problemen op 
dit gebied gewerkt wordt aan een 
groeiend milieubewustzijn.
Dit kan o.a. via het onderwijs, ons grote 
georganiseerde vormingssysteem. 
Thans wordt er binnen het onderwijs 
weinig of geen aandacht besteed aan 
het milieu. Met dit milieu-onderwijs 
houdt onze groep zich bezig.
Momenteel zijn wij een stuk over 
milieu-onderwijs aan het schrijven voor 
het PPR-programmacongres, verder zijn 
wij aan het inventariseren wat er via 
het onderwijs op dit gebied zoal 
gedaan wordt. Wij denken daarbij aan: 
schoolbiologenwerk, IVN, projekten die 
er georganiseerd zijn.
Voor de toekomst zitten wij te denken 
aan het maken van leerplannen, 
adviezen voor het opzetten van 
milieuprojekten enz.
Daarvoor zijn mensen nodig. Gebrek is 
er vooral aan mensen uit het kleuter- en 
basisonderwijs.
Opgaven aan:

mevr. W. v. West-de Boer,
Haverweg 6,
Rheden, telefoon (08308) 28 43



VOOR JULLIE DIE (NOG) NIET 
AKTIEF ZIJN IN DE PPR
„Een veel te vol kongres" schreef Lon 
Hoefnagels over het radikale 
fehruarikongres. En inderdaad, er 
waren erg veel leden, ongeveer 800. 
Toch behoren jullie waarschijnlijk tot 
de 5200 leden die niet op dat kongres 
waren, of tot de 700 die op het kongres 
waren, maar naar huis gingen met het 
gevoel „erbij” te zijn geweest maar er 
niet aan te hebben meegewerkt. 
Natuurlijk hoeft niet iedereen dag en 
nacht met de PPR bezig te zijn, maar 
we willen voorkomen dat PPR-leden om 
de een of andere reden wel willen 
meedoen, maar niet over bepaalde 
drempels komen.
Tijdens de politieke trainingsavonden 
die tijdens het laatste halfjaar zijn 
gehouden hebben we de volgende 
drempels gekonstateerd:
1. je eigen motivatie tot uiting brengen 
binnen de PPR en tegenover 
niet-PPR-mensen;
2. hanteren van het program van de 
PPR, a. kennis en b. ideologiese 
achtergrond;
3. gebruik maken van de 
mogelijkheden binnen de PPR om aan 
de besluitvorming mee te doen. Hoe zit 
de partij in elkaar? Wié doet wat?
4. wat zijn de mogelijkheden, om via

politiek iets te bereiken (macht uit te 
oefenen)?
— partijsamenwerking;
— parlementaire beperkingen;
— deelnemen aan regering;
— buitenparlementaire akties;
5. verhouding tussen praktiese politiek 
en dagelijkse ervaringen: konkretiseren 
van a. maatschappijvisie, en 
b. maatschappelijke werkelijkheid (dat 
wil zeggen de algemene visie op wat 
de „geldende” problemen zijn).

Wij willen geen diskussie starten over 
de vraag in welke mate deze drempels 
bestaan en of het wel of niet een 
schande i. dat ze'er zijn. Als mensen 
voelen dat ze er zijn, dan zijn ze reëel. 
Wij willen de mogelijkheid scheppen 
voor wie daar behoefte aan heeft om 
deze drempels weg te nemen. Want we 
willen de PPR beweeglijk houden en 
dat kan alleen als velen iets „in te 
brengen” hebben.
Om dit te bereiken gaan we in de 
aktiecentra die dat willen trainingen 
organiseren.
De opzet is om in een aantal avonden 
de groepsleden zelf te laten 
konstateren welke drempels zij voor 
zichzelf zien om mee te doen in de

PPR, en door training die drempels 
weg te werken.
Vanzelfsprekend zal bij die trainingen 
de nadruk liggen op „samen naar 
oplossingen zoeken” , samenwerking en 
solidariteit.
Op het ogenblik zijn we met 
proeftrainingen bezig in Haarlem en 
Heerhugowaard. Het is de bedoeling 
om in september-oktober ook elders in 
Nederland te starten. Aktiecentra die 
denken een groep van ongeveer 15 
mensen hiervoor warm te krijgen 
kunnen zich opgeven bij het partijburo. 
Voor deze trainingen hebben we veel 
trainers nodig. We denken hiervoor aan 
partijleden (vormingsJeiders e.a.) die 
bereid zijn hun ervaring op dit gebied \  
in te zetten. In augustus zal er een 
trainingsweekend voor trainers worden 
georganiseerd. Willen geïnteresseerden 
zo vlug mogelijk een kaartje of briefje 
met wat achtergrondgegevens 
(woonplaats, werkkring, 
trainingservaring enz.) sturen aan:

Jetty van Eerd, 
de Ruwiellaan 18, 

Amstelveen

De GemeentePaPeRs...
geven informatie aan de raads- en 
statenleden en aan andere 
belangstellenden.
In het meinummer zullen de resultaten 
gepubliceerd worden van de werkdag 
in Woudschoten. Deze verslagen zullen 
de basis vormen voor het modelstaten
en gemeenteprogram.
Ze kunnen dus dienen als 
diskussiestuk ter voorbereiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen in de 
aktiecentra.

Het ligt in de bedoeling de 
GemeentePaPeRs binnenkort in offset 
te laten verschijnen. Dit betekent wel 
dat de kosten hoger komen te liggen. 
Daarom heeft de stuurgroep voor 
raads- en statenleden besloten een 
bijdrage te vragen aan de abonnees. 
We hebben het bedrag gesteld op 
I 15,— per jaar (voor het 2e halfjaar 
1973 ƒ 7,50).
De GemeentePaPeRs zullen voortaan 
10 maal per jaar verschijnen; er wordt 
gerekend op minstens 400 abonnees.
In het meinummer, dat nog in stencil 
verschijnt, onder andere de volgende 
artikelen:

•  verslagen programwerkgroepen, 5 
mei, Woudschoten;
•  informatie over de BB, wat kun je er 
tegen doen? (De radikale
nood wachter);
•  uittreksel „kollegevorming” (uit „De 
Gemeente” );
•  politieke partijen in de 
gemeentepolitiek;
•  schematiese opzet voor een 
schtffïngskursus in de aktiecentra.

Informatie over de GemeentePaPeRs 
en voorlopig redaktieadres:

Jos Roosen,
Hugo de Grootstr. 30,
Nijmegen.
Tel. (080) 23 36 28

Ondergetekende wenst met in
gang van het 2e halfjaar 1973 
abonnee te worden /  het mei
nummer te ontvangen. (Voor het 
meinummer is men ƒ 1,50 ver
schuldigd.)

naam .............................. .

adres ................................ ..........

p laa ts ......................................

raadslid / statenlid / gewoon 
partijlid / aktiecentrum

(doorhalen wat niet van toepas
sing is)

Opsturen naar het Partijburo, 
Bloemstraat 59, Amsterdam.

(

<



AKTIVERINGSBIJEENKOMST 
OVER PUBLICITEIT
Er mankeert nog veel aan de publiciteit 
van en in en voor de PPR.
*  De Aktie-krant mag dan wat 
vooruitgegaan zijn in omvang en 
uiterlijk, hij is te zeer eenmanswerk 
(van de hoofdredakteur).
*  Ook de radio- en 
televisie-uitzendingen drijven te zeer op 
één man (Frans Schulte).
*  Er is te weinig — en te oud — 
informatiemateriaal voor 
belangstellenden.
*  De aanstaande 
verkiezingspropaganda zal allerlei 
materiaal eisen.
*  Ais de politieke training komend 
seizoen op gang gaat komen, zal die 
op een reeks van publikaties moeten 
kunnen terugvallen.

Rapporten van studieburo en 
werkgroepen zullen moeten worden 
gepresenteerd in een aantrekkelijke 
vorm.

Er staat wel iets te gebeuren: 
In september komt er een 
informatiekrant voor 
geïnteresseerden: PPRAK- 
formaat, 8 bladzijden, waarvan 
4 met steunkleur, korte heldere 
teksten, nogal wat foto’s en 
tekeningen. Echt iets om 
mensen warm te maken voor 
de PPR. Hij zal ingesloten

worden in de Aktie-krant, en 
daarna zullen ook aktiecentra 
hem tegen kostprijs kunnen 
bestellen (in honderdtallen).

Maar ja, dat is maar één ding. Er moet 
veel méér gedaan worden. En daarvoor 
hebben we de medewerking nodig van 
veel méér leden.

Daarom gaan we op 8 september 
in Utrecht een publiciteitsdag 
houden.

Daar moet iedereen komen die 
daadwerkelijk kan en wil meewerken 
aan de publiciteit voor onze radikale 
ideeën. Mensen die zich voor 
radaktioneel werk beschikbaar stellen. 
Mensen die korte reportages willen 
schrijven of interviews willen afnemen, 
die kunnen tekenen of fotograferen of 
filmen, die reklameteksten kunnen 
schrijven of de vormgeving van een 
uitgave voor hun rekening kunnen 
nemen. Mensen die originele ideeën 
hebben voor onze uitgaven of 
uitzendingen of verkiezingskampanje. 
Maar ook mensen uit de 
organisatoriese of administratieve 
sektor die zich voor de publiciteit 
willen inzetten. (Om alvast iets heel 
prakties te noemen: de direktie van de 
Aktie-krant heeft boekhoudkundige 
hulp nodig.)

Met veler belangeloze medewerking 
kunnen we komen tot een dynamiese 
Stichting Publiciteit Radikalen
*  voor de informatie binnen de partij:
*  voor ondersteuning van de politieke 
training van kader en leden;
*  voor een funktie in de werving van 
leden en kiezers;
*  voor een krachtige bijdrage tot de 
mentaliteitsverandering ook buiten de 
partij.
Mits goed aangepakt zou zo’n stichting 
zich ook financieel zelf kunnen 
bedruipen. Met de Aktie-krant is dat al 
het geval, met de GemaentePaPeRs 
gaat dat straks zeker ook gebeuren.

Laat ieder die aan deze 
aktiveringsbijeenkomst wil 
deelnemen, zich vóór 
1 augustus opgeven bij de 
redaktie. Met naam, adres, 
kwaliteiten en interesses.

Op grond van die opgaven wordt een 
agenda gemaakt, worden voorstellen 
geformuleerd (schrijf er desnoods 
alvast!), worden eventueel werkgroepen 
ingedeeld. Midden augustus worden 
die stukken aan allen die zich 
aangemeld hebben, toegestuurd.
Die dag kan ongemeen belangrijk 
worden . . .

NS VOORVER-
KIEZINGEN
ZAANSTAD

Het bestuur van de PPR samen met de 
kerngroep bijeen in Apeldoorn op 28 
april 1973, heeft met verontwaardiging 
kennis genomen van de 
diskriminerende maatregelen die de 
Nederlandse Spoorwegen heeft 
aangekondigd ten aanzien van de 
geestelijke en lichamelijke 
gehandikapten. Deze zouden niet meer 
naar eigen vrije keuze kunnen 
deelnemen aan NS-vakantiereizen.

De PPR acht dit een schandelijke daad 
ten aanzien van reeds misdeelde 
medeburgers en doet een dringend 
beroep op het gemeenschapsbedrijf NS 

9 hierop terug te komen.

In november van dit jaar vinden de 
raadsverkiezingen plaats voor de 
nieuwe gemeente Zaanstad, de 
samenvoeging van zeven gemeenten 
tot één nieuwe.
Omdat het vóórverkiezingen zijn is het 
van het grootste belang, dat de PPR 
goed uit de bus komt. De uitslag krijgt 
in het algemeen grote publiciteit en 
wordt als een graadmeter gezien voor 
de raadsverkiezingen die enige 
maanden later elders plaatshebben. 
Een gunstige uitslag werkt stimulerend 
voor het hele land.
In de Zaanstreek staan tientallen 
PPR-leden klaar om daadwerkelijk 
verkiezingsaktie te voeren. In de 
kamerverkiezingen kwam de 
Zaanstreek met 7,1 procent goed voor 
de dag, maar er liggen nog hele 
terreinen braak.

Waar het het aktiecentrum Zaanstreek 
(100 leden) aan mankeert is jeld. 
Welnu, als elk der bijna 8000 
PPR-vrienden nu eens één gulden 
overmaakte op postgiro 1945405 ten 
name van penningmeester PPR 
Zaandam, dan zouden we een aktie 
kunnen voeren die klonk als een klok! 
Méér overmaken mag natuurlijk wel. 
Om het goed te maken voor anderen 
die het vergeten . . .
Een goed resultaat In Zaanstad maakt 
veel kiezers In uw eigen plaats veel 
toegankelijker voor uw propaganda.

AAN MINISTER 
VREDELING
Bestuur en fraktie van de PPR dringen 
er, in verband met de aanstaande 
NAVO-raad op aan geen 
Lance-raketten aan te schaffen ter 
vervanging van de Honest 
John-raketten, daar dit uitbreiding 
van de nukleaire kapaciteit van de 
Nederlandse krijgsmacht zou 
betekenen.



OPROEP VOOR LEDEN VOOR EEN 
STUDIE-, WERK-, AKTIE-GROEP VAN DE 
PPR MIDDENSTANDERS, BOEREN,
(KLEINE) ZELFSTANDIGEN, ONDERNEMERS IN 
KLEIN- EN MIDDENBEDRIJF

VERKLARING 
INZAKE TOESTAND 
IN TURKIJE

•  Na de konstatering, dat deze 
personen en bedrijven te kampen , 
hebben met een zeer groot aantal 
grotere en kleinere problemen, zijn we 
nu toe aan het opstellen van een aantal 
stellingen, die dienst kunnen doen als 
kriteria voor het katalogiseren van de 
problemen, het opsporen van de 
oorzaken en van de mogelijkheden om 
de oorzaken van de problemen weg te 
nemen en wellicht om de gevolgen van 
de te nemen maatregelen te bepalen..

•  De bedoeling is konkrete problemen 
aan de volgende radikaal 
geformuleerde stellingen te toetsen. Wij 
moeten dan de stellingen toetsen op 
hun waarheidsgehalte, de stellingen 
eventueel relativeren of nuanceren, 
respectievelijk nieuwe stellingen 
formuleren.

•  Daarna moeten de stellingen vertaald 
worden in konkrete beleidsvoorstellen 
ten bate van politici, werkzaam in het 
veld.

STELLING 1

•  De sociale funktie(s) van 
middenstanders en boeren is (zijn) 
inherent aan hun ekonomiese funktie, 
voorzover deze een adviserende of op 
vertrouwensrelaties gebaseerde funktie. 
heeft; een bijzondere status op 
kultureef of geestelijk terrein .komt de 
middenstanders en boeren niet meer 
toe, naarmate zij in mindere mate de 
hogere laag van de bevolking zijn gaan 
vormen. ' '' <: ^
De overheid -heeft een funktie ten - 
aanzien van het handhaven of 
verminderen van sociale funkties, niet 
ten aanzien van het handhaven van dé 
sociale status.

STELLING 2

Het komt ons voor, dat we ten behoe
ve van overheidsmaatregelen onder
scheid moeten maken tussen:-
a. ondernemers enerzijds en 
middenstanders anderzijds, op basis 
van verschil in mate van noodzakelijke 
specialisatie van de ondernemer (niet 
van zijn personeel) en/of mate van 
service-verlening, want naarmate 
specialisatie en/of service-verlening 
toeneemt, neemt de vertrouwensrelatie 
tussen middenstander en klant toe;
b. . beoefenaars van vrije beroepen 
enerzijds en boeren en middenstanders

anderzijds, op basis van verschil in 
„schoolse” opleiding, omdat naarmate 
de noodzaak voor schoolse opleiding 
geringer, en naarmate het handelen op 
basis van langdurige ervaring, groter is, 
za' de vertrouwensrelatie tussen 
middenstander en klant, resp. boer en 
afnemer meer gewicht in de schaal 
leggen;
c. het meer of minder risikp nemen 
van de „zelfstandige” .
Eventueel overheidsingrijpen zal gericht 
moeten zijn op: een relatief snelle 
toename van „Beloning in materiële of 
in welzijnsopzicht”  voor prestaties op 
basis van service-verlening, 
specialisatie van de zelfstandige zelf, 
van ervaring, welke altijd strgktureel 
dreigen achter te blijven, vergeleken 
met andere prestaties.

•  De overheid dient maatregelen ten 
bate van zelfstandigen niet van 
toepassing te verklaren voor die 
gevallen, waar Lg.v. van monopolie- of 
oligopolievorming, t.g.v. bescherming 
van het beroep of;.bedrijf, t.g.v.- 
regelingen vastgesteld door de: 
overheid, onderling overeengekomen 
door een groep van
beroepsbeoefenaren of bedrijfsgenoten, 
opgelegd of afgedwongen door 
leveranciers of afnemers om het risiko 
te verminderen, o.a, niet voor bedrijven 
met een risiko-beperkende 
bedrijfsvorm, zoals BV, NV, CV-UA, 
CV-GA (wel voor CV-WA). '

•  Naarmate de zelfstandigheid en de 
onafhankelijkheid ten aanzien van het 
nemen van beleidsbeslissingen 
afnemen voor de zelfstandigen, en 
tevens voor de (hogere) werknemers 
toenemen, moeten verschillen in 
rechten en plichten kleiner worden.
«r
•  Deze stellingen zullen vele 
konsekwenties hebben op de politiek op 
landelijk, provinciaal en plaatselijk nivo. 
Voor geïnteresseerden is fotokopie met 
nadere uitwerking beschikbaar voor
ƒ 1,50, giro 612161 (Kostprijs).
Wij roepen hierbij nieuwe (eden op voor 
onze werkgroep, om deze stellingen en 
een groot aantal daaruit voortvloeiende 
konsekwenties in de vorm van konkrete 
maatregelen in.diskussie te brengen.

•  U kunt zich voor deze werk-, studie 
en aktiegroep opgeven bij ir. Harry 
Meijers, Meentweg 1, Glimmen, (Gr.), 
telefoon (05906) 16 72.

Dezer dagen is het twee jaar geleden, 
dat de — door het leger 
gekontroleerde — Turkse regering de 
zogenaamde uitzonderingstoestand 
afkondigde, wat in feite niets anders 
betekent dan het opschorten van alle 
demokratiese rechten van het volk, en 
het aan zich trekken van welhaast 
diktatoriale macht, die — desgewenst 
—ook naar willekeur kan worden 
gebruikt.

i fIn die twee jaar is van deze macht dstn *- 
ook een schandalig misbruik gemeakt
door:
•  het systematies vervolgen en .
likwideren van demokratiese partijen en 
groeperingen zowel als individuele • 
personen; -
•  het gevangennemen en martelen van 
velen, die het regiem niét welgezind 
lijken te zijn en er afwijkende - 
opvattingen op na durven te houden;
•  het versterken van de ekonomiese 
positie ten bate van de. ekgnomies 
machtigen door:
•  het aantrekken van buitenlandse — 
waaronder Nederlandse ^4 bedrijven 
onder zogenaamde „gunstige 
voonvaarden”, wat dan weer ten koste 
van de werkers gaat, die die „gunstige 
voorwaarden" moeten betalen via hun 
arbeidsvoorwaarden;
•  het onlangs beginnen van
besprekingen met de EEG, om te' 
komen tot een nauwe samenwerking, 
wat uiteraard ook weer tot een 
versteviging van dit fascistoïde regiem s '  
zou leiden. ’l
Op grond van dit alles én vooral ook op 
grond van het feit, dat Turkije nog 
steeds deel uitmaakt van de Raad van 
Europa èn van de NAVO protesteert het 
bestuur van de PPR met de grootste 
klem tegen deze gang van zaken en 
doet een beroep op alle betrokkenen, i 
inklusief EEG, Raad van Europa en 
NAVO, om door politieke en 
ekonomiese druk te bevorderen, dat:
•  de Turkse regering zich zal gaan 
houden aan de universele verklaring 
van de Rechten van de Mens;
•  de Turkse regering ophoudt de 
geloofwaardigheid van NAVO, EEG en ■ 
Raad van Europa nog verder uit te 
hollen dan al het geval is;
•  de Turkse regering onmiddellijk
wordt gedwongen terug te keren tot 
demokratiese verhoudingen, waaronder 
vrijheid van spreken, van vergadering, 
en organisatie en van vrije 
verkiezingen. 10
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Dit klemt te meer, daar deze 
ontwikkelingen in Turkije :— naast die 
in Griekenland en Portugal — ernstig 
belemmerend werken op het te 
herstellen vertrouwen tussen Oost en 
West, een herstel, dat zo broodnodig is 
voor de zo noodzakelijke ontspanning 
en ontwapening, die op hun beurt weer 
de ontwikkeling van een 
aktieve-vrede-voor-lange-tijd moeten 
voorafgaan.

Het bestuur van de 
Politieke Partij Radikale"
W. v. Dam, voorzitter 
C. Visser, sekretaris

rTHEMAGROEP
„NATIONALE
VEILIGHEID”
VRAAGT
MEDEWERKERS

De kommissie Vredespolitiek heeft zich 
genoodzaakt gezien te reorganiseren. 
Ze is nu in verschillende themagroepen 
opgedeeld. Elke groep heeft een 
koördinator; de koördinatoren vormen 
samen de stuurgroep vredespolitiék. 
Een der themagroepen houdt zich 
bezig met o.a. de follow-up van de 
PPR-studiedag „Met leger en vrede 
voor schut staan" van 24 februari. Veel 
van het materiaal dat daar werd 
aangedragen door prof. P. C. Kuiper,

|  Vlke Tromp, majoor Uyen en diverse 
^ongresdeelnemers, is nog blijven 
liggen.
Kortom, de themagroep „Nationale 
veiligheid" werkt eraan om in zaken 
als: beroepsleger, sociale verdediging, 
vermaatschappelijking, dienstweigering, 
een goed geargumenteerd standpunt in 
te nemen, teneinde een diskussie 

, hierover binnen en buiten de partij op 
gang te brengen en/of op gang te 
houden.
De themagroep adviseert de 
kamerfraktie, rechtstreeks of via de 
stuurgroep, en staat deze bij haar werk 
op het gebied van defensie c.a. 
terzijde.
Leden van dé themagroep zijn 
betrokken bij het overleg van PvdA,
D'66 en PPR met ir. H. Vredeling, 
minister van Defensie. De themagroep 
vergadert meestal in Utrecht.
Wilt u meedoen? Schrijf of bel dan Paul 
Paulusma, 1e Jan van der Heydenstraai 
144 I, Amsterdam. Telefoon: (020)

11 73 98 32

De door lie t Interkerkelijk Beraad 
inzake Vredesvraagstukken 
georganiseerde vredesweek zal dit jaar 
het motto krijgen: „De“vrede bij u 
thuis” .
In het informatieblad 2/3 van het IKV 
(te bestellen bij IKV, Parkweg 20a te 
Voorburg, voor ƒ 0,25 ekskl. 
verzendkosten) wordt dit motto 
toegelicht: :

Ervaringen die men binnen zijn eigen 
levens-situatie opdoet, kunnen nuttig 
zijn voor de bewustwording van de 
situatie in de wereld:
— de arbeider die staakt om centen in 
plaats van procenten zél kunnen 
begrijpen, waarom arme landen eisen 
stellen aan rijke landen
— iemand die is opgevoed fn een 
autoritair gezin of op een autoritaire 
school (met veel sankties), zal kunnen 
doorzien, dat ook het internationale 
systeem van afschrikking gebaseerd is 
op het beginsel van dreigen met 
geweld, om het gedrag Van de anderen 
te beïnvloeden
— wanneer je het schuiven en 
geschoven worden aart den lijve hebt 
ervaren (bedrijfssluiting, overplaatsing 
en dergelijke), is het spel van de grote 
mogendheden en de multinationale 
ondernemingen niet meer zo ver weg.

Zodra men de eigen situatie heeft leren 
doorzien en verwoorden, Ie men beter 
gevormd om de wereldproblemen te 
zien en te doorzien.

Een goede gedachte, want tang niet 
iedereen wil aan massale akties 
meedoen of zich bij aktiegroepen 
aansluiten; een poging om deze 
mensen te bereiken in hun eigen 
omgeving is zeker zinvol.
Waar is de mens thuis, waar voelt hij 
zich thuis? Het informatieblad geeft 
een reeks mogelijkheden, met 
aangepaste suggesties om de 
samenhang van problemen die in die 
kleine vertrouwde situatie spelen, met 
de problemen waarvoor de hele wereld 
zich gestéld ziet, duidelijk te maken.
De omgevingen die men onder de loep 
neemt zijn: het gezin, de school, het 
bedrijf, de kazerne, de kerk en de 
sportklub. En de aanwijzingen die men 
geeft lenen zich natuurlijk niet voor die 
ene week van 23 tot 30 september 
alleen!

¥

\
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DESKUNDIGHEID 
EMOTIONALITEIT 
EN RADIKAAL ZIJN
De laatste jaren blijkt steeds weer het 
onvermogen van de bestaande 
strukturen. De mensen nemen het niet 
meer dat er beslissingen geno'men 
worden zonder dat er rekening 
gehouden wordt met rechtmatige 
belangen van direkt of indirekt 
betrokkenen.
Dit ongenoegen manifesteert zich in 
demokratiseringseisen en in tal van 
sociale akties. Op vele plaatsen 
ontstaan aktiegroepen, die helaas 
echter vaak maar uit een paar 
personen bestaan. Konden deze 
aktiegroepen in het begin nog volstaan 
met het mobiliseren van betrokkenen, 
thans helpt zelfs het bijeenbrengen van 
4000 bezwaarschriften tegen de 
kernenergiecentrale in Borssele niet 
meer. Men wordt door de tegenpartij, 
die steeds meer de argumenten gaat 
hanteren dat men vast zit aan vroegere 
beslissingen en dat er al zoveel geld in 
is geïnvesteerd (argumenten die in feite 
neerkomen op de heilige koe van de 
ekonomiese groei), gedwongen met 
deskundigen en wetenschappelijke 
tegenrapporten te komen. Gelukkig zijn 
er de laatste jaren steed^ meer 
onafhankelijke deskundigen 
bijvoorbeeld van de Raad voor 
Milieudefensie, bij de Bond voor 
Wetenschappelijke Arbeiders of in de 
PPR-Milieuwerkgroep waarop men een 
beroep kan doen.
Dan brengt de tegenpartij het geschut 
in stelling: men wijst opmeen aantal 
onjuistheden in het denken c.q. betoog 
van de aktiegroep, probeert de 
deskundigheid aan te vechten en 
noemt de reakties emotioneel. Nu zal ik 
de laatste zijn om te zeggen dat dit 
altijd ten onrechte gebeurt. Uit eigen 
ervaring weet ik dat er wel eens foutjes 
worden gemaakt en ook dat er onder 
deskundigen nogal verschil van mening 
bestaat.
Als Itet over emotioneel reageren gaat 
zeg ik échter: mag men alstublieft? 
Naast techniek en intellektualisme 
bestaat er ook gevoel, liefde angst en 
woede, iets wat in onze kuituur maar al 
te vaak als subjektief, onbruikbaar en 
strikt persoonlijk wordt afgedaan. Onze 
maatschappij keurt dit uiten van sterke 
gevoelens af, beschouwt dat als slechte 
manieren of kinderlijke uitbarstingen. 
Roszak wijst er in „Opkomst van een 
tegenkultuur” (in navolging van 
Goodman) op dat men moet proberen 
deze gevoelens meer de vrijheid te 
geven opdat wij met gevoelens leren 
omgaan in plaats van er maagzweren 
omheen te laten groeien. Nogmaals: ik 
zou het abnormaal vinden als men met 
kernreaktors komt te zitten waarvan het 
afval de mensheid nog duizenden jaren

bedreigt, en men reageert lauw. 
Verdrietiger echter nog dan het feit dat 
de tegenpartij een aktiegroep 
ondeskundigheid en emotionaliteit 
verwijt, is het verschijnsel dat direkt 
betrokkenen en zelfs overtuigde 
PPR-ers (ik weet het uit eigen ervaring) 
zich door deze verwijten aan een 
aktiegroep in de War laten brengen en 
zover gaan dat ze stellen dat het toch 
eigenlijk wel een zaak van deskundigen 
is. Een zaak waar niet-deskundigen 
(gespecialiseerde wetenschapsmensen 
op het gebied waar de aktie om draait) 
eigenlijk toch maar niets over zeggen 
en/of beslissen kunnen.En daarmee 
geeft men mijns inziens blijk aardjg 
ingepast te zijn in onze technokratiese 
maatschappij. Een maatschappij waar 
wetenschap en techniek de inrichting 
van bepalen. De Duitse 
socioloog-filosoof Habermas zegt 
hierover dat vroeger het bestaande 
systeem nog gerechtvaardigd werd 
door de ideologie als zouden de 
processen in de’ maatschappij 
voortkomen uit een interaktie tussen 
machthebbers en onderdrukten; nu is 
dit — zo zegt Habermas — totaal 
overbodig: de doelen worden 
vastgesteld door .wetenschap 
en techniek. Dit belang hechten aan 
deskundigheid .vitjd ik m.n. juist daarom 
zo verdrietig omd$t de PPR altijd 
gesteld heeft: we'-moeten de machten 
doorbreken die over ons beslissen, de 
beslissing moet komen bij de mensen 
zelf.
Dit soort zaken als demokratisering, 
akties tegen het aanleggen van wegen 
door verkeersgebieden, akties tegen 
kerncentrales enz. zijn mijns inziens 
geen zaken van deskundigen in de zin 
van gespecialiseerde wetenschappers, 
leder van ons maakt deel uit van de 
samenleving en is daardoor 
„samenlevingskenner” , is daardoor ook 
belanghebbende in een situatie. Door 
de ervaring die men heeft als 
deelnemer aan het sociale leven en op 
grond van zijn gezond verstand is iedet 
deskundig. Let wel: Ik zeg hier niet dat 
wij geen deskundigen nodig hebben, 
maar dit soort zaken is geen probleem 
voor hen alleen.
Nodig is dat er over deze zaken beslist 
wordt in een diskussie tussen alle 
betrokkenen over doelen en middelen. 
Belangrijk hierbij is dat iedereen 
daartoe over informatie kan beschikkr 
en dat er niet pas informatie loskomt 
als een aktiegroep aktie gaat voeren, 
waarop de tegenpartij dan reageert rr 
stapels informatie in ontzettend 
moeilijke taal en foldertjes huis aan 
huis. Voor een goed funktioneren vai 
onze demokratie is het nodig dat op

deze behoefte aan informatie 
geanticipeerd wordt. En dan niet in eèn 
deskundigentaai. Als men een 
techniese vinding gedaan heeft en die 
wil men op grote schaal verkopen dan 
kan men wel in eenvoudige taal uiteen
zetten hoe het apparaat of wat het dan 
ook moge zijn werkt.
De wetenschap kan bij dit goed 
funktioneren van de demokratie, bij het 
beslissen over zaken in een diskussie 
met alle betrokkenen, een belangrijke 
rol spelen. Voorwaarde is dan wel dat 
ze niet zoals nu kennis verschaft die 
mensen doet reageren In r
overeenstemming met het belang van 
de opdrachtgever, maar dat ze ons aan’ 
kennis helpt die het mogelijk maakt ons 
eigen leven in eigen hand te nemen.

Ferdie Migchelbrink, Nassaulaan 10, 
Oosterbeek.

(Graag reakties, hetzij aan mij 
persoonlijk hetzij via PPRAK m.n. over 
het punt van deskundigheid).

BOEKEN
DE STRIJD IN INDO-CHINA 1858-1972

Het komitee „Scholen voor Vietnam” 
heeft een overzichtelijke en ruim 
geïllustreerde brosjure uitgegeven 
onder bovenstaande titel. Een ondanks 
het inmiddels gesloten bestand 
noodzakelijk boekje dat aan de hand _ 
van jaartallen ons geheugen opfrist (d * 
bijvoorbeeld Vietnam volgens de '  
akkoorden van Genève nog steeds één 
staat is, wordt in de pro-Amerikaanse 
berichtgeving maar al te graag 
verdoezeld), en dat ook een aantal 
thans geldende problemen cnder een 
schijnwerper zet die de internationale 
persburo’s waaraan onze pers veelal 
haar nieuws ontleent, liever niet 
hanteren (wie wist bijvoorbeeld dat de 
regering Thieu, met 18 miljoen 
onderdanen, thans op slechts twee 
landen na de grootste luchtmacht ter 
wereld heeft — gekregen van de 
USA?).
De brosjure is bestemd voor het 
voortgezet onderwijs, inklusief het lager 
beroepsonderwijs, en kost ƒ 2,— 
(eksklusief ƒ 0,90 porti), te storten op 
gemeentegiro Amsterdam (nr. 13500) 
ten name van J. J. Wesselo,
Harmoniehof 25 twee, Amsterdam, 
nummer W4647, onder vermelding 
„Indochina-boekje". 12



BOEKEN KA
BOEKEN LEN
BOEKEN DER
HET BOEKJE VAN NYERERE
„Abraham Lincoln wist ons een 
perfekte definitie van demokratie na te 
laten, al sprak hij in een samenleving 
die slaven hield." Een uitspraak van de 
president van Tanzania. Zo staan er 
een heleboel in ;,Het boekje van 
Nyerere” , verschenen bij de 
Staatsuitgeverij voor de somma van 
ƒ 1,—. Achter de uitgave staat de 
Nationale Commissie 
Ontwikkelingsstrategie 1970-1980 onder

Mr. J. Mannoury:
KERNPUNTEN VAN DE SOCIALE 
POLITIEK; KERNPUNTEN VAN HET 
SOCIALE RECHT; resp. 86 en 96 blz.; 
prijs resp. ƒ 7,60 en ƒ 8,— ; uitg. Wolters 
Noordhoff, Groningen.

Twee. boeken die basiskennis over de 
genoemde onderwerpen willen 
meedelen, niet slechts aan 
akademlestudenten, maar ook aan 
deelnemers van kursussen (voor 
zelfstudie of als naslagwerk zijn ze niet 
bedoeld).
Het eerste informeert over loonpolitiek, 
additioneel inkomen en niet-financiële 
voorzieningen, sociaalpolitieke 
stromingen en organisatievormen. Het 
andere over arbeidsovereenkomsten, 
loonvorming, procesrecht in 
arbeidszaken, sociale verzekeringen en 
arbeidersbescherming, 
arbeidsrechtelijke organisatievormen. . 
De auteur is voorzitter van de Raad van 
Arbeid te Utrecht, was vroeger juridies 
yiviseur van het NVV, thans 

(buitengewoon hoogleraar te Rotterdam.

Drs. Th. A. J. M. Jonkergouw, 
WERK-EN-DE-JEUGD
Een,inleiding tot de sociologie van 
jeugd en arbeid, Alphen a. d. Rijn, 
Samson, 1971, 358 blz.
Bijna een hal‘  miljoen mensen in 
Nederland mogen gerekend worden tot 
de werkende jongeren. Een kategorie, . 
die niet over het hoofd gezien mag 
worden en die momenteel uit 
onmondigheid en achterstelling 
ontwaakt. De wekker liep af tijdens de 
grote manifestatie op 2 november 1969, 
toen honderdduizenden werkende 
jongeren in Den Haag hun rechten op 
onderwijs en vorming opeisten. Vanaf 
dat moment kwamen niet alleen 
werkende jongeren tot bewustzijn van 
hun maatschappelijke bepaaldheid, 
ekonomiese afhankelijkheid en sociale 
onderschikking, maar gingen ook de 
ogen open van sociaal werkers, 
wetenschappers, leraren en politici.

Onze partijgenoot Theo Jonkergouw, 
die achter de vele voorletters 
schuilgaat, heeft als stafdocent 
verbonden aan de Sociale akademie 
„De Horst" in Driebergen, de zo pas 
ingeluide emancipatie van de werkende 
jeugd sociologies benaderd. Zijn brede 
verkenning resulteerde in een lijvig 
boek, dat het eerste in Nederland is 
over het totale problemenkompleks van 
„de" werkende jeugd. Het is een 
poging om de werkende jongeren „uit 
de sfeer van kommissierapporten, de 
proefschriften (vooral over het

onderwijsprobleem) en het 
vormingswerk te trekken. Het 
onderwerp, i.c. de betreffende 
kategorie jongeren verdient namelijk 
ruimere belangstelling" (2) Een 
geslaagde poging, dacht ik, omdat 
glashelder zowel de jeugdproblemen 
als de arbeidsvraagstukken ontleed 
worden en het samenkomen van deze 
kwesties bij werk-en-de-jeugd in een 
afgeronde visie gepresenteerd wordt. 
De arbeid en de plaats van de jeugd in 
onze samenleving worden benaderd 
vanuit een kritiese stellingname ten 
opzichte van de sociale beheersing, 
waarmee overheid, onderwijs, 
arbeidsorganisaties en het gezin de 
werkende jongeren rustig proberen te 
houden. Iedere radikaal zal zich 
thuisvoelen bij de maatschappij-visie 
die in het boek geschilderd wordt. Het 
is een fijn boek, waarvan de 
hoofdstukken zich ook gemakkelijk 
afzonderlijk laten lezen. De taal is zeer 
beeldend. Aan alle politici, 
sociaal-kultureel werk(st)ers, 
vormiflgsleid(st)ers, journalisten en 
leraren warm aanbevolen.

Frans C. Vocking

11 juni: 
18 Juni:

20 juni:

23 juni:

25 Juni:

30 juni;

7 juli:

radio-uitzending PPR
om 8 uur spreekt Pier 
van Gorkum in de 
Lindenboómschool te 
Koog aan de Zaan 
over inkomenspolitiek.
televisle-uitzending 
PPR rond de thema's 
die in het boekje 
„Bommen voor brood" 
belicht worden.
studiedag over het 
model staten
programma (plaats' en 
aanvangsuur vragen 
aan partijburo of aan 
Kees Tilanus).
radio-uitzending PPR 
(daarna gaan we uit de 
ether tot 
11 september).
studiedag over het 
gemeenteprogramma, 
in Woudscho.ten 
•te Zeist.
in Delft PPR-studiedag 
over verkeer.

IEDEREEN EEN 
MAKSIMAAL 
REKREATIEVE 
VAKANTIE TOEGE
WENST, WANT 
DAARNA IS ER WEER 
EEN MASSA WERK 
AAN DE WINKEL!!
15 augustus: redaktiesluiting voor

het volgende nummer.
1 september: komt PPRAK uit met

een bizondere 
wervingskrant 
als bijlage.

8 september: aktiveringsbijeenkomst 
publiciteit, te Utrecht.

26-28 oktober: In Europahuis te Be- 
melen Europees 
Radikalenkongres met 
deelname uit België, 
Denemarken, Enge
land, Zweden enz., 
voorzitter Boy Trip.
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AKTIE-
CENTRA
Het provinciaal aktiecentrum NOORD-HOLLAND zit al 
midden in de voorbereidingen tot de statenverkiezingen.
Op 20 april moesten de kandidaten gesteld zijn. De 
provinciale kerngroep ging daarna in overleg met de 
huidige statenfraktie een advies maken voor de volgorde 
(men wil in Noord-Holland uitkomen met drie lijsten, 
waarvan de eerste vijftien kandidaten gelijk zijn). Over 
dit advies volgt nog een referendum.
Het provinciaal aktiecentrum, dat ten behoeve van nieuwe 
leden in zijn rondschrijven nogal uitvoerig' toelicht hoe 
de provinciale organisatie in elkaar zit (wat een 
kerngroep is, en wat een steunfraktie en dgl.) stelt heel 
duidelijk dat er van een kandidaat heel wat geëist wordt: 
voor vergaderingen overdag 20 tot 30 vrije dagen 
per jaar, voorts voor beraad en voor het bestuderen 
van stukken een a twee avonden per week, en dat alles 
vijf jaar lang.
HAARLEM en omgeving (Aerdenhout, Bloemendaal, 
Heemstede, Overveen, Vijfhuizen, Zandvoort) wilde de 
mogelijkheden tot groter aktiviteit inventariseren, 
voorafgaande aan een algemene vergadering op 19 april 
(waarop Erik Jurgens sprak). Van de 84 leden 
antwoordde 50%. Niet minder dan 22 wilden deel 
uitmaken van werkgroepen (voorkeuren voor 
ontwikkelingssamenwerking, vredespolitiek), 
gemeentepolitiek, welzijnswerk en milieubeheer.
Sterk werd er op aangedrongen dat de PPR zich lokaal 
of regionaal zou inzetten vooral voor 
woningproblematieken (verzet tegen huurliberalisatie en 
spekulatie; sanering van oude wijken enz.).
En uit de antwoorden op het verzoek om eigen suggesties 
citeren'we er één: „het PPR-kraampje uit de 
verkiezingstijd af en toe weer plaatsen (tégen de 
opmerking: ze hebben je steun nodig en daarné zie je 
ze niet meer. . . ) ” .
Een geboortekaartje meldde ons dat „uit de radikale 
geesten van CULEMBORG een PPR-aktiecentrum 
ontsproten is” , en sprak de hoop uit dat de boreling een 
lang en vruchtbaar leven beschoren zal zijn.”
Het aktiecentrum AMSTERDAM (dat geen bestuur heeft 
maar geleid wordt door een grote kerngroep waarin alle 
wijken vertegenwoordigd zijn en die elke woensdag 
openbare vergaderingen houdt) is begonnen met een >1 )
aantal werkgroepen. Deels zijn dat interne werkgroepen,) 
bv. de werkgroep sekretariaat (met drie vrij vaak 
wisselende leden) van de kerngroep, de werkgroepen 
administratief werk, wijkwerk, publiciteit; maar er zijn 
ook groepen die zich buigen over gewestvorming, bouwen 
en wonen, verkeer, buitenlandse werknemers, welzijn, 
psychiatrie, kuituur, onderwijs, sociaal-ekonomisch beleid 
(de laatste twee zijn wel het ruimst bemand).
Verder zijn er studiegroepen die samen met PSP-groeperi 
zich wijden aan stadspolitiek, milieu, onderwijs. Ook is 
inmiddels het oude plan van maandelijkse 
diskussie-avonden PPR-PSP over bepaalde onderwerpen, 
weer opgevat.
De werkgroep „verkeer” samen met de werkgroep 
„bouwen en wonen" van PPR Amsterdam heeft een rapport 
samengesteld over „De metro in de raad” (voor ƒ 1,— 
verkrijgbaar o.a. op het partijburo). Daarin wordt de 
besluitvorming rond de metro geïnventariseerd, en een 
vijftal thans nog openstaande mogelijkheden bekeken. 
MAASTRICHT heeft een nieuw bestuur gekozen.
Voorzitter Gerard van Atteveld. Een duidelijke 
taakomschrijving voor alle andere leden (gemeentepolitiek, 
organisatie politieke studie, akties, propaganda en 
ledenwerving, enz.). 14



AKTIE-
SUGGESTIES
WAT VINDT U VAN DE SCHOOL?

Het Vrouwenkontakt in de Partij van de Arbeid (adres: 
Rooie Vrouwen, postbus 6070, Amsterdam) gaat op 
11 oktober een groot kongres houden over wat het doel 
van het onderwijs zou moeten zijn. Er is een dlskussie- 
Stuk samengesteld voor de 326.gespreksgroepen. Maar 
ook buiten die kring kunnen belangstellenden meewerken 
aan de meningsvorming. Er is een eenvoudige enquête 
georganiseerd die er als volgt uitziet:
Geef door middel van een cijfer aan, welk van de 
onderstaande doelstellingen van het onderwijs u het 
belangrijkst vindt, dus het belangrijkste doel krijgt 
no. 1, het daaropvolgende no. 2, enz. (wat u helemaal niet 
wilt, kunt u doorstrepen).
•  een eigen mening leren vormen
•  leren gehoorzamen 
> het bijbrengen van kennis
•  orde en netheid leren
•  leren samenwerken met anderen
•  leren verantwoordelijkheid te dragen 

leren aanpassen aan de maatschappij
•  leren leven met onzekerheden
•  .................................................. (eventueel zelf invullen)
Knip dit uit, schrijf het over op een vel papier of een 
briefkaart, en stuur het aan postbus 6070.

STEUN HET TURKS VERZET

Er-is een Steunfonds Turks Verzet opgericht dat een 
postrekening heeft geopend nr. 448230 t.n.v. de penning
meester, die in Loosdrecht wnont. Uit het ontvangen 
geld wordt steun verleend aan Turkse organisaties in 
West-Europa, die informatie verspreiden over de toestand, 
door middel van publikaties, verder ook aan Turkse 
ballingen die In moeilijke omstandigheden verkeren, 
terwijl er ook gepoogd wordt morele steun te verlenen 
aan personen in Turkije die door de onderdrukking 
getroffen worden.
Een alleszins noodzakelijke actie. Zie ook de 
bestuursverklaring elders in dit nummer.
Aan kontribuanten zal twee maal per jaar rekening en 
verantwoording afgelegd worden over inkomsten en 

, uitgaven.

, ■ TEGEN THIEU

Vorige maand vroegen we adhesiebetuigingen voor de 
Brede Vietnam-Beweging Nederland, Dintelstraat 27, 
Oudorp (Alkmaar). Nu zijn ons wat meer mogelijkheden 
van steun meegedeeld.
•  Vraag ër gestencilde brieven aan (met Nederlandse en 
Engelse tekst), en adressen van Nederlandse en 
Amerikaanse parlementariërs, aan wie deze protest
brieven moeten worden gezonden.
•  Vraag ’t informatieve affiesje en hang 't op.
•  Stort op giro 2901988 t.n.v. penningmeester BVBN te 
Purmerend, onder vermelding „Gevangenen” .
•  Organiseer een demonstratie. De BVBN heeft er een 
zg. tijgerkooi op ware grootte voor'beschikbaar.
Wat Thieu doet (met gulle Amerikaanse steun), is veel 
erger dan men zich hier voorstelt. Niet alleen houdt hij 
ruim 200.000 „verdachten” vast — en verdacht is 
iedereen die vindt dat er met het Bevrijdingsfront over 
vrede en verzoening gepraat moet worden, of die 
protesteert tegen de oorlog, de terreur, de korruptie, de 
verkiezingsfraude, de perscensuur of wat dan ook.
Maar ook verhindert hij zeu miljoen vluchtelingen, wier 
woonplaatsen in het door de Vietcong bezette gebied 
liggen, om naar huis terug te keren. Thieu schendt, met

Amerikaanse hulp, de bestandakkoorden van 27 januari 
1973 op vele punten en voortdurend.

CHILI-DOKUNIENTATIE

Rond de 1 mei-aktie „Ik werk voor Chili” was ook een 
dokumentatiemap beschikbaar. We kregen die te laat 
voor bespreking, maar de hier verzamelde informaties 
(algemeen, politiek, sociaal-ekonomies; over verkiezing, 
streven en problemen van Allende enz.) zijn te waardevol 
om ze onvermeld te laten. Stort ƒ 3,— op giro 230.000 
van „Ik werk voor Chili”  te Amsterdam, en u krijgt de 
59 pagina's tellende map.

VOLKSHOGESCHOLEN

Wie nog voelt voor en zoekt naar een week waarin het 
nuttige met het aangename te verenigen is, moet maar 

, eens schrijven of bellen naar de Vereniging voor 
Volkshogeschoolwerk, afd. publiciteit, Utrechtseweg 15, 
Amersfoort, telefoon (03490) 1 74 44.
Die stuurt dan de zomerprogramma's van 14 volkshoge
scholen, mét meer dan 150 mogelijkheden: voor hele 
gezinnen, voor bejaarden, voor vrouwen alleen, allerlei 
kreativiteitsweken tot en met video-workshops toe, 
natuurweken, maar ook — en daar willen we natuurlijk 
speciaal op wijzen —  een aantal weken rond speciale 
thema’s waaronder er nogal wat zijn die radikalen 
interesseren. Met name de vhs Valkenburg (Broekhem 114, 
telefoon (04406) 53 53) heeft nogal wat maatschappij
kritische werkweken: 25-30 juni kreativiteitsbevordering en 
maatschappijkritiek, 9-14 juli woonproblematieken en 
maatschappijvorm; 6-11 augustus milieu-akties; en 
in diezelfde periode een seminar over kritische 
ekonomie; 13-18 augustus kuituur en kapitalistische 
maatschappij.
Niet ver er vandaan, in het Europahuis te Bemeien 
(Sint Antoniusbank 30, telefoon (04407 - 546) worden 
9-14 juli en 8-18 augustus internationale weken gehouden, 
resp. over nationale minderheden, en over Europese 
veiligheid.

VIETNAMESE LITERATUUR

Een signaal voor wat er nog niet is maar komen gaat: bij 
de perskonferentie voor de grote manifestatie 
„Kunstenaars voor Vietnam” werd aangekondigd, dat de 
Federatie van Kunstenaarsverenigingen in samenwerking 
met uitgevers, letterkundigen, vertalers enz. zich gaat 
wijden aan verspreiding van Vietnamese literatuur: strips, 
kinderboeken, verhalen, romans. Kijk er naar uit!

geboren op 5 mei 1973 
LIKE KARINE

waarmee Els van Hulten-Delfgaauw,
Michel van Hulten

en hun kinderen Michiel, Wouter en Saskia erg blij zijn. 
Lelystad, Buitenplaats 49, telefoon (03200) 212 79.
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Op 24 februari 1972 hield de PPR in Soesterberg een studiedag over 
„Leger en vrede". Hylke Tromp, prof. P. C. Kuiper en majoor F. J. F. Uijen 
leidden de verschillende probleemvelden in: dienstplicht, agressie van de 
mens en vermaatschappelijking van het leger.
In het kader van de tollow-up van deze dag volgt hier een eerste bijdrage, 
van Flylke Tromp.

WEG MET DE 
DIENSTPLICHT

PPR-Aktie-Krant 
September 1973

<

(

De militaire dienstplicht is volkomen 
achterhaald en moet worden 
afgeschaft. Want de dienstplicht is niet 
in overeenstemming met de ideologie 
op basis waarvan ze Is Ingevoerd („het 
volk zélf verdedigt zich"), en met enig 
demokraties principe.
De dienstplicht diskrimineert: niet eens 
de helft van de dienstplichtigen komt in 
dienst. De rest wordt afgekeurd of om 
andere redenen vrijgesteld, en krijgt zo 
een aanzienlijke voorsprong or  hun 
leeftijdgenoten die wél in dienst 
mceten, wat betreft opleiding en in 
ekonomiese of sociale 
ontwikkelingsmogelijkheden.
De dienstplicht indoktrineert: en wel 
met militaire opvattingen en idealen.
Het dwingt bijvoorbeeld tot het als 
vanzelfsprekend aanvaarden van de 
huidige militaire strategie en van wat 
daarin logies en juist wordt < eacht. Als 
het ergens toe opvoedt („je wordt een 
man in dienst” ) dan is het vooral tot de 
bekende autoritaire waarden als 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, 
afwijzing van eigen
verantwoordelijkheid, beperktheid van 
denken en verheerlijking van de 
autoriteit.
De dienstplicht heeft ook in militair 
opzicht geen zin. De feitelijke (militaire) 
situatie noch wat er op langere termijn 
nodig is, vereist een dienstplicht. De 
dienstplichtideologie komt voort uit een 
bepaald oorlogsbeeld, bepaalde 
nationale en internationale 
verhoudingen en bepaalde wapens die 
van de vorige eeuw De zin is aan de 
dienstplicht vooraoed ontnomen nadat 
in de oorlogvoorbereiding kernwapens 
zijn ingevoerd en nu 
vernietigingsstrategieën op 
wereldschaal worden uitgedacht, 
gepland en voorbereid. In de laatste 
decennia heeft het feitelijke 
geweldgebruik nauwelijks meer iets t. 
maken met de klassieke oorlog. Het 
zijn binnenlandse konflikten. waarbij 
geweld wordt gebruikt.
POLITIEMACHT
Wat nodig is — dat is een 
(internationale) politiemacht, bestaande 
uit specialisten in het omgaan met 
geweld: niet in het gebruiken ervan, 
maar in he bestrijden van geweld. Het 
moeten specialisten zijn die niet het 
hoofd verliezen als ze in krisissituaties 
terechtkomen. Ze moeten erin 
geoefend zijn, hoe (lichamelijk)

geweldgebruik tussen de partijen in 
een konflikt tot het uiterste te beperken. 
De dienstplicht verhoogt de 
d .nsie-uitgaven onnodig. Het kost 
schatten aan opleidingskosten voor 
steeds nieuwe lichtingen, het vraagt 
kapitalen aan materiaal dat daarbij 
versleten wordt, het vereist veel 
beroepsmilitairen die niets anders doen 
dan opleiden. Er moeten legerplaatsen 
en kazernes zijn waar de rekruten 
kunnen worden opgeslagen, gevoed, 
gekleed en gehuisvest. Grote 
oefenterreinen zijn nodig, waar alsmaar 
nieuwe lichtingen de oude fouten 
kunnen herhalen.
De argumenten vóór handhaving van de 
dienstplicht berusten vooral op 
„wisfifull thinking". Geen ervan 
(voorzover ze mij bekend zijn) heeft iets 
te maken met de realiteit. Het argument 
dat je dienstplichtigen in een leger 
moet houden om een tegenwicht te 
vormen tegen de militaristiese 
ideologie van de beroepsmilitairen, is 
onzin Dienstplichtigen komen op 
dergelijke posities terecht dat ze geen 
enkele invloed kunnen uitoefenen. In 
tijden van trisis kunnen de voor hén 
' alangrijke kommunikatie- en 
informatiekanalen gemakkelijk worden 
afgesloten, zodat ze van niets weten en 
hen niets anders overblijft dan te 
Lees verder op pagina 4
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•  Werken voor de Wadden



DIT NUMMER, 
DEZE KRANT, 
DEZE PARTIJ

Wat kan een redaktie uitrichten van 
een in omvang te klein krantje met een 
te geringe verschijningsfrekwentie? 
Eigenlijk bitter weinig...
Zorgen dat vanuit bestuur en partij 
voortdurend gereageerd wordt op het 
regeringsbeleid waarvoor nu immers 
ook partijleden verantwoordelijk zijn? 
Elk nummer zou wel een enorme pot 
mosterd na de maaltijd worden...
Zijn lezers op de hoogte houden van 
wat door partijleden in de 
volksvertegenwoordiging wordt bepleit? 
Het aktiecentrum Borne vroeg om 
regelmatige publikatie van het 
stemgedrag in de Kamer, met de 
motiveringen van pro en kontra. Een 
zinnige vraag, waaraan echter nog niet 
te voldoen is. Dat maakte — zonder het 
te weten — het aktiecentrum Bergen 
op Zoom duidelijk. Ongeveer te zelfder 
tijd bood het ons een aan de
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Frans Schuite, Frans Vocking.
vormgeving: Ton Wegman 
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kamerfraktie gezonden brief ter 
publikatie aan: een uitvoerig 
gemotiveerde aanvai op het plan van 
Dolf Coppes om Veronica tot een 
jongerenzender om t bouwen. Zo’n 
brief opnemen zou niet rechtvaardig 
zijn, indien we er Coppes' 
overwegingen, die toch ook plausibele 
elementen bevatten, niet naast zouden 
zetten. Maar met dat ene item ben je 
dan al gauw 15 procent van je 
plaatsruimte kwijt! Nog afgezien van de 
diskussie die je oproept. ..
Vaak ben ik jaloers op het 
ARP-wéékblad. De vele advertenties 
mogen je dan op het allereerste 
gezicht de indruk geven dat je met een 
aannemersvakblad te maken hebt, het 
tekstgedeelte biedt, in vergelijking met 
het onze, een vijfmaal zo grote kans 
om, de gebeurtenissen op de voet 
volgend, een stuk politieke vorming te 
geven die de bewuste kiezer nodig 
heeft en ook wenst. En zonder nu het 
effekt van een schriftelijke benadering 
te willen overschatten: dat deze 
konstante voorlichting die partij een 
groter stabiliteit heeft gegeven lijdt 
voor mij geen twijfel.
Terug naar het Veronica-voorbeeld. Het 
is één onderwerp uit zeer vele. Drie 
bewindslieden, twee senatoren, .even 
volksvertegenwoordigers, voor het 
merendeel zeer aktief, kunnen met z’n 
allen in een maand (c.q. in drie 
maanden) nogal wat aandragen! We 
zouden niet eens al.es kunnen volgen, 
we zouden een keus moeten maken. 
Welke? Op basis van wat? Is 
Noord-Oost-Groningen belangrijker dan 
Zeeland? De Markerwaard belangrijker 
dan de Waddenzee?
Bovendien: doe je de partij als zodanig 
geen onrecht wanneer je je 
konsentreert op wat er in en om het 
parlement speelt? Die hele partij barst 
van het leven. Uit studie- en 
werkgroepen, provinciale en 
plaatselijke aktiecentra spatten de 
initiatieven. En ook daarbuiten (en we 
willen toch zo graag een samenspel 
met de buitenparlementaire 
aktiegroepen!) gonst 't van aktiviteit.
We hebben daar altijd te weinig maar 
toch zo veel mogelijk aandacht aan 
gegeven. Als ik de neerslag daarvan 
(een redaktie is in deze een 
welgelegen observatiepost) vergelijk 
met andere partijen, dan zie ik onze 
Aktie-Krant toch weer liever dan het 
AR-weekblad waarin maar weinig van 
anderen komt (behalve dan waar het de 
Arjos betreft), heel wat liever ook dan 
de Partij-Krant van de PvdA ot dan het 
KVP-Politiek Nieuws (in dit opzicht 
staat Demokraat van C 66 dan weer 
dichter bij ons).

We zouden ons blad geen Aktie-Krant 
mogen noemen, als we aan al dat 
werken en denken vooral In maar ook 
gelijk op mét de partij geen aandacht 
gaven. We proberen het daarom wel, 
ook weer in dit nummer. De komende 
verkiezingen van provinciale staten en 
gemeenteraden spelen op de volgende 
bladzijden natuurlijk al een flinke rol, 
evenals het werk aan ons partijprogran 
waarover we in november gaan 
kongresseren. De berichtgeving van en 
over werkgroepen en aktiecentra is vrij 
ruim (hoezeer ze dan ook besnoeid 
moest worden: we ontvingen nogal wal 
erg uitvoerige aankondigingen van wal 
her en der te gebeuren staat).
Ook de ,,denk-stukken” (Europese 
eenwording, dienstplicht, Waddenzee) 
zien we graag in dit kader: ze komen 
van werkgroepen en studiedagen, zijn 
een kristallisatie van wat er in grote 
delen van de PPR leeft.
Inmiddels legt de ruimte die in onze 
partij gegeven wordt aan de basis, 
diezelfde basis verplichtingen op. Zij 
zal bepaalde zaken waaraan een 
landelijk apparaat niet de hoogste 
prioriteit geven kan maar die regionaal 
of lokaal van groot belang zijn, een de: 
te intensiever aandacht móéten geven. 
Plaatselijk ook zal men de nieuwe 
leden moeten opvangen en aktiveren. 
We krijgen erg véél nieuwe leden. 
Stonden vVe tijdens het februarikongre: 
op 6000,.nu zitten we aan de 10.000. Al 
die mensen hebben een keuze gedaan 
een bewuste keuze. Met lid te worden 
van een politieke partij zet men een 
heel wat verder strekkende stap dan 
met „alleen maar" op die partij te 
stemmen. Maar het is nauwelijks aan t 
nemen dat ze van de PPR alles weten, 
en evenmin dat ze inzicht zouden 
hebben in de manier waarop ze het 
best een waardevolle bijdrage aan het 
werk van deze partij kunnen leveren. 
Van boven kunnen wenken gegeven 
worden, oproepen worden gedaan (bv. 
to* deelname aan werk- en 
studiegroepen), maar die zullen slecht 
door een zeer klein deel van de nieuw 
leden beantwoord worden. Nogmaals: 
van maandelijkse schriftelijke 
beïnvloeding kan niet al te veel effekt 
worden verwacht.
DE grote kracht gaat uit van 
persoonlijk kontakt met de mensen uit 
de eigen omgeving. Er is geen sterker 
invloed dan die. De aktiecentra dienen 
zich van hun verantwoordelijkheid in 
deze bewust te zijn. Of liever: van' hun 
unieke belangrijkheid.

Hoofdre

' k ' k ' k ' k ' k ' k i c ' k ' k ' k ' k i

De werfkrant die voor 1 septen 
ber was aangekondigd, hee 
vertraging ondervonden. W 
willen de tekst zo bevatteli 
mogelijk hebben, en dat ver! 
wel wat tijd.



WERKEN AAN DE SAMENSTELLING 
VAN ONS PARTIJPROGRAM
Kongressen in het algemeen (en 
prograrr.kongressen in het bijzonder) 
zijn er tot nu toe in onze partij nogal 
eens oorzaak van geweest dat de 
hartstochten hoog opliepen en de 
frustraties t.a.v. demokratiese 
besluitvorming groeiden.
Nu blijkt echter dat reeds bij de 
voorbereiding van het kongres in 
november de gemoederen warm lopen 
en de frustraties bij de mensen die de 
stukken voorbereiden levensgroot 
aanwezig zijn.
Koel analyseren wat daarvan nu de 
oorzaken zijn is m.i. de aangewezen 
weg, maar door tijdgebrek werd die tot 
nu toe te weinig bewandeld.
Hier volgen mijn eerste stappen op die 
weg, op gevaar af dat anderen in de 
partij al kilometers daarop hebben 
afgelegd en veel betere konklusies 
getrokken hebben.
Ik koncentreer me bij de volgende 
opmerkingen voornamelijk op 
kongressen die programma's 
vaststellen.

1. VERKIEZINGEN
Een oorzaak die veel te weinig 
genoemd wordt, en indien al te berde 
gebracht dadelijk weggewuifd in de 
sfeer van „dat is nogal wiedes" is 
onrust. Onrust, veroorzaakt doordat we 
in de 5 jaar van ons bestaan van de 
ene verkiezing in de andere zijn 
gevallen.
De gemeenteraads- en 
statenverkiezingen in 1970; in 1971 
en 1972 Tweede Kamer. Met daaraan 
vast de noodzaak om 
,,verkiezings"-programma's vast te 
stellen; in 1972 ook nog in 
samenwerking met onze progressieve 
pa 'tners.
Programmakongressen zijn daardoor 
bijna steeds gehouden in de sfeer van 
de verkiezingen, met alle psychiese 
druk daaraan verbonden. We hadden 
eenvoudigweg, door de verkiezingen 
gedwongen, de tijd niet om rustig te 
zijn.
Hiermee kom ik op de tweede, m.i. 
belangrijkste oorzaak:

2. TIJDGEBREK VÓÓR EN ÓP HET 
KONGRES
Bij de voorbereiding al is het een 
slijtageslag voor de werkgroepen om 
de stukken op tijd klaar te krijgen.
Men krijgt de idee oplossingen te 
„moeten” formuleren waarover men 
nog niet ten volle is uitgedacht en 
uitgestudeerd. De kontinuïteit van het 
werken aan en denken over belangrijke 
zaken is daardoor ver te zoeken. 
Oplossing: Niet meer van bovenaf een 
datum prikken en vastleggen, deze 
meedelen aan de kommissies en 
werkgroepen, maar omgekeerd 
plannen: de werkgroepen maken zelf 
een (jaar/iaren) planning, waarbij ze 

3 bepalen op welk tijdstip het zinnig is

om stukken ter amendering naar de 
basis van de partij te sturen.
De overladen kongres-agenda werkt de 
chaos in de hand. Zeker op een 
kongres waarbij men over meerdere 
hoofdstukken tot besluitvorming moet 
komen.
Oplossing: De oplossing om meer 
dagen (b.v. 2, 3 of nog langer) te 
kongresseren, lijkt mij voor onze partij 
niet de meest ideale,
De andere mogelijkheid (nl. de agenda 
te bekorten) is slechts reëel als wij 
vaker kongresseren.
Voor de vaststelling van programma's 
is dit laatste i.v.m. de oplossing voor 
de werkgroepen het beste. Het is 
mogelijk een kongres te beleggen over 
één hoofdterrein, b.v. over vrede.
De kongresgangers kunnen dan 
diepgaander over de stukken met hun 
amendementen diskussiëren; de 
besluitvorming hoeft minder gehaast te 
geschieden.
ZELFDISCIPLINE?
Een oorzaak die ook nogal eens 
genoemd wordt, is het gebrek aan 
zelfdiscipline dat kongresgangers 
verweten wordt.
Ik persoonlijk geloof dat dit in het niet 
zinkt bij de oorzaak genoemd onder 
punt 2. Weliswaar zijn er mensen die 
op het kongres persé hun stemgeluid 
gehoord moeten hebben, omdat het 
anders geen goed kongres voor hen is 
geweest, maar ik geloof toch dat dit 
geen doorslaggevende faktor kan zijn 
als men de oplossingen onder 2 
gerealiseerd heeft.
Dat ik het hier toch noem is om 
degenen die zich hierdoor 
aangesproken voelen, te vragen aan 
zelfonderzoek te doen vóór ze kwaad 
naar de pen grijpen.
Nu is analyseren wel goed, maar 
belangrijKer is wat je met de konklusies 
in de praktijk doet.
Hierboven heb ik al summier 
aangegeven in welke richting de 
oplossing zou kunnen liggen. Ik wil 
daar nog even op in gaan.
Een programma is in een springlevende 
partij als de onze „slechts" een 
momentopname in een voortdurend 
proces van zoeken naar oplossingen 
voor brandende maatschappelijke 
problemen. Toch is zo'n 
momentopname belangrijk omdat dit 
voor onszelf en zeker voor de 
buitenwacht de verwoording en vooral 
konkretisering is van onze visie.
O ti de rust terug te vinden en 
kontinuïteit mogelijk te maken heeft 
het bestuur elke werkgroep gevraagd 
om het kongres in november een 
voorstel voor Ie leggen welke aksenten 
men bij de werkzaamheden wil leggen 
en in welke tijd men dat denkt te 
kunnen doen.
Ik teken hierbij aan dat die rust voor 
een werkgroep toch altijd maar

betrekkelijk kan zijn. Wanneer vanuit 
de basis blijkt dat er grote behoefte 
bestaat aan de formulering van 
standpunten op diverse deelterreinen, 
zal de werkgroep dat onwillekeurig 
voelen als een aansporing tot haast.
Het zal steeds een balanceren blijven 
tussen datgene wat mogelijk en dat wat 
wenselijk is. Stabiliteit is daarbij 
onmogelijk, of hoogstens voor een 
korte tijd. Steeds opnieuw zal moeten 
worden afgewogen wat het optimale is. 
Het huidige partijbestuur heeft dat heel 
konkreet moeten afwegen t.a.v. het 
kongres in november.
Enerzijds was het de bedoeling van het 
vorige bestuur — uitgaande van de 
dringende behoefte van de basis aan 
een nieuw landelijk programma — een 
programkongres te houden in 
november met vrij gedetailleerd 
uitgewerkte stukken op allerlei 
deelgebieden.
Anderzijds gingen er stemmen op uit 
de werkgroepen die meenden dat 
wellicht november 1974 haalbaar zou 
zijn, maar november 1973 beslist nieti 
Bij de afweging van wat wenselijk en 
wat mogelijk is heeft het bestuur 
besloten om het kongres in november 
geen gedetailleerde programstukken 
voor te leggen. Het heeft de 
werkgroepen gevraagd een visie te 
formuleren op hun hoofdterrein. De 
stukken van „milieu" bevatten naast die 
visie ook een eerste konkretisering.
Bij de opvatting dat werken aan een 
program een proces is dat voortduurt, 
dat zeer dynamies is en moet zijn, is 
het geen bezwaar dat het ene 
deelterrein meer gedetailleerd 
uitgewerkt is dan het andere. Een 
zekere onevenredigheid is inherent aan 
elk dynamies proces.
Om die dynamieser aanpak ook uiterlijk 
zichtbaar te maken is het idee 
geopperd om het programma na het 
kongres losbladig uit te geven, zodat 
het heel simpel is om iets in te passen 
of er iets uit te lichten.
Steeds als een bepaald facet een — 
steeds voorlopige — afronding krijgt en 
door het kongres is bekrachtigd, kan 
dit ingelast worden.
Met deze nieuwe struktuur als 
achtergrond spreek ik de verwachting 
uit dat de frustraties bij de 
voorbereiding van programma's en 
tijdens kongressen die programma's 
vaststeller minder groot zullen zijn.
Het wordt immers minder erg als 
bepaalde onderdelen niet in stemming 
gebracht kunnen worden wegens 
tijdgebrek, omdat de werkgroepen 
kontinu blijven werken aan, blijven 
denken over, blijven studeren op hun 
werkterrein, hetgeen gaat resulteren in 
kongressen die steeds slechts één 
deel-terrein vaststellen.

Ria Dijkstra-van Bakelen.
★
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geloven wat hun verteld wordt en te 
doen wat hen gezegd wordt.
Bovendien bestaat die „militaristiese'' 
ideologie nauwelijks; en voor zover het 
„militarisme’' macht heeft, heeft ze dat 
juist ook dóór de dienstplicht. Dat 
maakt het mogelijk dienstplichtigen te 
indoktrineren, reservisten op te roepen, 
het militair apparaat op een 
ongelooflijke omvang te houden, en 
een aparte macht binnen de staat te 
worden.

VAKIDIOTEN
Want de dienstplichtigen hebben in een 
leger niets te vertellen. De Griekse 
staatsgreep is met een leger van 
dienstplichtigen uitgevoerd, 
Tsjechoslowakije is door 
dienstplichtigen bezet, de Vietnamese 
oorlog is door een half miljoen 
Amerikaanse dienstplichtigen gevoerd: 
de luitenant Calley en zijn 
ondergeschikten die in My-Lai 
Vietnamezen uitmoordden, waren 
dienstplichtigen. Het zijn ook de 
dienstplichtigen die het eerst 
sneuvelen. Het zijn de beroepsmilitairen 
die bepalen waar. Zolang 
een dienstplichtige niet generaal 
kan worden en blij mag zijn met de 
wedde verbonden aan de rang van 
soldaat eerste klas of zelfs korporaal, 
heeft hij de status, de positie en de 
participatiemogelijkheden van de 
gastarbeider in de industriestaat.
Maar toch: het „Staat in de 
Staat” -argument tégen een 
beroepsleger krijg je steeds opnieuw te 
horen: als je de dienstplicht afschaft, 
krijg je een leger van vakidioten en van 
bekwame staatsgreeplegers. Er is maar 
één antwoord op: erger dan het nu is 
kan het niet worden. Het zijn de 
beroeps-vakidioten die in elke 
krijgsmacht de dienst uitmaken, het zijn 
de dienstplichtigen die er niets te 
vertellen hebben.
Het kan in feite alleen nog maar minder 
worden — want juist door de deling in 
beroeps en dienstplichtige en de 
tegenstellingen in opvattingen, kuituur, 
gedrag, etc. die daarbij schrijnend aan 
de oppervlakte komen, worden de 
beroepsmilitairen in de verdediging 
gedrongen. Een soort kat-in-het-nauw 
positie, waarin de meest merkwaardige 
sprongen kunnen worden verwacht. Die 
zijn er dan ook: in de vorm van bizarre 
ideologieën, van geborneerde 
zelfingenomen rechthaberisch-heid, van 
ontoegankelijk dogmatisme.
Een open diskussie over problemen 
van defensie en veiligheid, over de 
relatie tussen politieke en militaire 
strategie is onmogelijk met militairen, 
omdat elke diskussie naar hun gevoel 
hun positie ondermijnt. Want wat juist 
is, kan immers niet ter diskussie 
worden gesteld. De behoefte aan 
zekerheid domineert hun denken.
Alle reakties op de problemen die de 
dienstplicht thans met zich meebrengt, 
zijn in wezen dezelfde: er kan niets 
veranderen. Zelfs het herzien van de 
kleinste onbenulligheid kost jaren en

nóg wordt er van militaire zijde 
smalend op gewezen dat de afschaffing 
van het op-kommando-opstaan 
(reveille) van stemgerechtigde burgers 
in hun rol van dienstplichtig militair, 
eigenlijk fout is geweest.

BEDRIJFSKLEDING
Waar het op neer komt is het volgende: 
als je de dienstplicht afschaft neem je 
waarschijnlijk de voornaamste oorzaak 
van de vervreemding tussen militair en 
maatschappij weg. Want 
dienstplichtigen vormen geen brug 
tussen samenleving en krijgsmacht: ze 
zijn tijdelijk uitgestoten uit de 
samenleving, en in de krijgsmacht zijn 
zij niets anders dan inwisselbare 
gastarbeiders.
Er is een andere maatregel, die min of 
meer parallel aan het afschaffen van de 
dienstplicht zou moeten worden 
genomen. Dat is een „verburgerlijking” 
van wat niet wezenlijk militair is. Tot nu 
toe heeft het militaire bestel ernaar 
gestreefd om iedereen die erbij 
betrokken werd als het even kon in 
uniform te steken, voorzien van rang, 
pet en passende salarisschaal. 
Waarom? Een oud gebruik, dat zeker. 
Maar is het de bedrijfskleding die 
aangepast is aan de werksituatie? Er 
zijn maar weinig militairen die in een 
oorlog vechten: langzamerhand zo 
ongeveer één op de twintig. Maar ook 
legers vechten alleen bij hoge 
uitzondering. In de laatste eeuw is bijv. 
het Nederlandse leger alles met elkaar 
misschien een paar wekert in aktie 
geweest, en dan nog maar met enkele 
onderdelen. Niet-vechten is regel. 
Afgezien nog daarvan: waarom moeten 
sekretaresses en chauffeurs, dominees 
en dokters, onderhoudstechnici en 
administrateurs, koks en bakkers, 
docenten en vormingsleiders, 
archivartssen en aalmoezeniers, 
muzikanten en mécaniciens allemaal in 
uniformen worden gestoken en onder 
de militaire krijgstucht worden gesteld? 
Zo militariseert de samenleving.
De klassieke verdediging van deze 
uniformering is, dat de oorlog waarop 
we ons voorbereiden een dergelijke 
kostumering vereist. Dat is dan de 
kernoorlog die in Nederland tussen de 
vier en zes miljoen doden in de eerste 
week zal vergen, naast een miljoen 
gewonden; waarin alle steden zullen 
branden, waarin alle verbindingen 
zullep zijn verbroken, waarin de 
Nederlandse samenleving in feite zal 
hebben opgehouden te bestaan. Voor 
zo'n soort oorlog hoef je niemand meer 
te kostumeren. Het onderscheid tussen 
burger en militair is in de strategiese 
oorlogvoorbereiding allang 
weagevallen. Waar militairen voor 
nodig zijn, nu en in de toekomst, is 
voor het professioneel omgaan met 
geweld: het geweld van anderen, dat 
op irrationele wijze ontstaat en dat aan 
zichzelf overgelaten tot totale 
destruktie leidt. Zoals in Ierland of in 

'het Midden-Oosten: als daar niet van 
buitenaf wordt ingegrepen wordt er 
doorgevochten tot de laatsten lijken 
zullen zijn. Dat vraagt om andere

organisatie — waarin het onbelangrij, 
is of de korpsadministrateur ook een 
helm in de kast heeft en of een 
sekretaresse de MILVA-rang van 
sergeant heeft bereikt.
De vrees voor een „beroepsleger" vit, 
ik onzin, en wel om twee redenen. Dt 
eerste is dat ook de militairen van ee 
beroepsleger deel uitmaken van de 
samenleving. Ze hebben óók een ge: 
Ze zijn lid van een kerkgenootschap 
en/of een politieke partij. Ze bezoekt 
een biljartklub en gaan zondags naai 
het voetballen. Ze hebben met ander 
woorden dezelfde referentiekaders al 
ieder ander burger; ze kunnen die 
hebben zolang de militaire organisaï, 
zichzelf niet weer opsluit in het 
eksklusieve separatisme dat vroegen 
samenleving verdeelde in zuilen.
De neiging om staatsgrepen te plege 
zal bij militairen even groot zijn als bi 
de werknemers van Hoogovens of de 
leden van de Industriebond NKV, bij <t 
direktie van Unilever, Philips en DAF, 
bij de leden van de Boerenpartij of bi 
de aanhangers van Fré Meis. De 
relevante vraag is of ze voldoende 
machtsmiddelen en voldoende sterke 
bondgenoten hebben.
Een staatsgreep kun je plegen met ei 
ongeregeld zootje soldaten die zelf v 
politiek geen benul hebben. De 
Kapp-Putsch (Berlijn 1920) werd 
uitgevoerd door de zogenaamde 
„brigade” -Ehrhardt. Het maakt — wa' 
dat betreft — niets uit of je een lege: 
van een half miljoen hebt of een 
beroepsgroepje van twintigduizend. ( 
de staatsgreep slaagt, na de obligate, 
bezetting van radio- en tv-stations, 
regeringsgebouwen en banken, hang 
af van wat de andere machtscentra 
doen.
Als er een algemene staking uitbreek 
kun je die staatsgreep wel vergeten. 
Als de voedselvoorziening blokkeert, 
krijg je de hele bevolking tegen. Als 
direkties van grote bedrijven er niets 
zien, krijgt de-nieuwe regering geen 
poot aan de grond. Want staatsgrepe 
lukken alleen wanneer alle macht 
vrijwel gekoncentreerd is in één groei 
— zoals bij het leger in de 
ontwikkelingslanden. Anders lukken z 
niet.
Maar er is een ander type staatsgree) 
waar je terecht bang voor kunt zijn. D 
is niet de plotselinge, nachtelijke 
bezetting van het Binnenhof door een 
klein groepje geschoolde manschapp: 
onder aanvoering van de generaal 
Hoetentoeter. Het is een langzame, 
geleidelijke en daardoor vrijwel 
onmerkbare strukturele 
machtsovernai. s: dat is de 
militarisering van de samenleving. Da 
type staatsgreep vindt misschien nu i 
jaren lang plaats in de landen die 
zichzelf het „hoogstontwikkeld” plege 
te noemen.
In toenemende mate worden behoefte 
van de samenleving ondergeschikt 
gemaakt aan die van het militaire 
budget. In toenemende mate worden 
militairen, al dan niet buiten dienst, o( 
belangrijke posities in de 
beslissingsstruktuur in de



volksvertegenwoordiging en in het 
bedrijfsleven (allicht binnenkort op 
universiteiten) waargenomen. Militaire 
opvattingen domineren in de binnen- 
en buitenlandse politiek meer dan 
ooit het geval was.
Vredespolitiek is voor hén 
„bewapeningspolitiek", en de 
diskussies gaan over 
„wapenbeheersing en ontwapening", 
maar niet over verbetering van 
kommunikatie, vergroting van het 
handelsvolume (en dus van de 
wederzijdse afhankelijkheid), en 
versterking van de integratie. Maar dat 
is een ander verhaal, al heeft het 
duidelijk te maken met het 
voortbestaan van de dienstplicht. Want 
de dienstplicht versterkt de 
machtspositie van de militairen binnen 
de maatschappij, maar het helpt 
daarmee de werkelijke problemen van 
veiligheid en vrede te vervalsen. Het 
zou een programmapunt voor elke 
politieke partij moeten zijn de 
dienstplicht af te schaffen. Maar dat zal 
wel gepaard moeten gaan met — zo

niet onvermijdelijk leiden tot — een 
diepgaande herbezinning op taak en 
funktie van de militaire macht. Want je 
zult niet veel vrijwilligers werven voor 
de strijd tegen het goddeloos 
bolsjewisme, ot tegen andere oude 
spoken uit een recent verleden;

VERSTANDSVERBIJSTERING

Tenslotte zou het van enig perspektief 
en van een visie op beleid getuigen, 
wanneer vanuit het einddoel werd 
geredeneerd. Dat is: een 
wereldsamenleving waarin konflikten 
legio zijn maar niét gewelddadig 
worden aangepakt; waarin sommige 
konflikten leiden tot individuele 
verstandsverbijstering en tot 
krisissituaties waarin blindelings 
geweld zal worden gebruikt en waarin 
mensen nodig zijn die de ervaring, de 
scholing en het materiaal hebben om 
dat soort situaties het hoofd te bieden. 
Het Nederlandse leger moet een 
UNO-lege. worden: dat zal een heel 
klein, heel kundig, goed geselekteerd 
gezelschap moeten zijn, zonder wilde 
militaristiese ideeën. De eerste stappen 
op de weg daarheen zijn de afschaffing 
van de dienstplicht, de inperking van 
deze krijgsmacht en de verlaging van 
het defensiebudget. Het zijn stappen op 
een weg. Het is niet het einddoel.

Hylke Tromp

EB

STATENVERKIEZINGEN 
NOORD HOLLAND
De progressieve samenwerking in de 
Noordhollandse staten is er een van 
ingewikkelde aard. De PPR heeft in 
1970 een programma-akkoord met de 
PvdA gesloten. Daarnaast zijn de 
PPR-fraktieleden toehoorders in de 
PvdA-fraktievergadering. D'66 heeft in 
1970 onder aanvoerderschap van de 
ministeriabele lijsttrekker Hans 
Gruyters zich afzonderlijk van de 
andere partijen opgesteld, waardoor 
een afspiegelingszetel in het dagelijkse 
provinciebestuur niet door de

C demokraten bezet werd.
Het vertrek van Gruyters kort na de 
installatie van de staten, en gewijzigde 
inzichten met betrekking tot de 
belangrijkste topic van de provinciale 
politiek, het Noordzeekanaalstreekplan, 
deden de progressieve partners naar 
elkaar groeien, zodat er sprake was 
van een „ongeregeld overleg" zonder 
vastgelegd progressief samenwer
kingsverband.

VERKIEZINGEN 1974
Op 27 maart 1974 worden de 
verkiezingen voor de provinciale staten 
gehouden. Het is evident dat naast de 
gebruikelijke aspekten voor een aan te 

. gaan progressief
samenwerkingsverband ook onderzocht 
dient te worden of de ervaringen in de 
afgelopen statenperiode opgedaan 
aanleiding geven voor hernieuwde 
samenwerkingsvormen.
Wanneer het bestaande 
samenwerkingsverband van de PPR 
met de PvdA krities beschouwd word 
dan trekken een aantal zaken da 

5 aandacht, t.w.:

1. in de introduktiefase van de 
PPR-fraktie heeft de samenwerking met 
de PvdA geresulteerd in een sneller 
operationeel zijn van de kleine radikale 
fraktie;
2. als toehoorders in de PvdA-fraktie, 
inklusief de beide gedeputeerden, komt 
een veelheid van informatie ter 
beschikking van de PPR-fraktie, die 
anders moeizamer verkregen zou 
worden;
3. in de PvdA-fraktie is er regelmatig 
sprake van een zekere mate van 
vleugelvorming, hetgeen herhaaldelijk 
leidde tot een niet uniform stemgedrag 
van de socialistiese fraktie;
4. behoudende Noordhollandse 
PvdA-statenleden verwijten de PPR de 
progressieve vleugel van de socialisten 
een alibi te verschaffen voor afwijkend 
stemgedrag;
5. er bestaat bij met name de 
behoudende PvdA-statenleden weinig 
sympathie voor D'66, terwijl het 
stemgedrag van de demokraten op 
essentiële beleidspunten dikwijls gelijk 
is met die van de PPR, PSP en de 
progressieve PvdA-vleugel. 
Samenvattend kan gesteld worden dat 
de PvdA voor de PPR dikwijls geen 
duidelijke bondgenoot is, zodat in dit 
opzicht de bestaande samenwerking 
PvdA-PPR niet automaties verlengd 
behoeft te worden.

PROCEDURE
Het provinciale PPR-bestuur heeft 
reeds een begin gemaakt met het 
ontwerpen van een provinciaal 
programma, terwijl bovendien de 
kandidaatstelling gestart is. Zoals door

mij tijdens de algemene 
beschouwingen in de staten verklaard 
is, behoeft een mogelijk 
samenwerkingsverband in de eerste 
plaats overeenstemming over het 
verkiezingsprogramma.
Een dergelijke overeenstemming geeft 
nog geen voldoende garantie voor de 
uitvoering van dit programma. Hiervoor 
dienen de kandidatenlijsten van de 
mogelijke partners krities bezien te 
worden, zodat een ekstra slot op de 
progressiviteit ingebouwd kan worden. 
Hoewel een programkollege duidelijk 
de voorkeur verdient, moeten de 
progressieven ervoor waken dat zij met 
het badwater (het afspiegelingskollege) 
niet het kind (werkelijke politieke 
invloed) weggooien.

DUIDELIJKE KEUZE
Op basis van programmaoverleg, de 
kandidatenlijsten van de 
samenwerkende partijen en de 
aanwijzing van kandidaten voor 
gedeputeerde staten (de provinciale 
wethouders), zal de PPR een duidelijke 
keuze dienen te maken wanneer er 
gronden voor samenwerking met 
andere partijen aanwezig blijken te 
zijn.
In de Noordhollandse situatie zal het 
belangrijk zijn wat het profiel van de 
PvdA-fraktie zal worden, terwijl de 
soms solitaire rol van D’66 en nog meer 
die van de PSP bijgesteld dient te 
worden om tot werkelijke politieke 
samenwerking te kunnen geraken.

Jac. Zuurbier, fraktievoorzitter PPR 
provinciale staten van Noord-Holland



KOPPELGEMEENTEN
BANGLA DESJ

INLEIDING
Kort na de dramatische gebeurtenissen 
In maart 1971 In het toenmalige 
Oost-Paklstan zijn in verschillende 
gemeenten Initiatieven genomen om de 
Nederlandse bevolking te informeren 
over de tragedie op het Indiase 
subcontinent.
Na het onafhankelijk worden van de 
nieuwe staat Bangladesh is de 
aandacht voor dit zwaar geteisterde 
land beduidend afgenomen, terwijl 
grootscheepse hulp van de gehele 
wereldbevolking juist nu en in de 
komende jaren een voorwaarde is voor 
een evenwichtige opbouw van de 
samenleving.

— De militaire diktatuur heeft de 
(plaatselijke) administratie geheel 
uitgehold. 90 % van het 
administratief kader bestond uit 
West-Pakistani en Bihari;
de, meeste Bengaalse lokale leiders 
werden vermoord.

— Voor de aankoop van de nodige 
materialen voor herbouw van 
verwoeste wegen, dijken, havens, 
bruggen, gebouwen en woningen
is geen geld: het Pakistaanse leger 
heeft voor de kapitulatie de 
buitenlandse deviezen meegenomen.

— Het aantal werklozen is gestegen 
tot 10 miljoen; dit katastrofale aantal 
zal zeer spoedig kunnen leiden tot 
wanorde en onstabiliteit.

— Wanneer met name het 
vervoersprobleem niet op zeer korte 
termijn wordt opgelost, zal de 
hongersnood miljoenen slachtoffers 
maken.

Projekt Koppelgemeenten
Abbé Pierre, stichter van de Emmaüs 
Communauteiten, nam het initiatief 
een koppelgemeentenprojekt tot stand 
te brengen tussen de bevolking van 
diverse afzonderlijke gemeenten in 
Bangladesh en de burgerij van 
adopterende gemeenten in Frankrijk.
Uit verslagen van de besprekingen die 
Abbé Pierre met regerings- 
funktionarissen in Dacca voerde blijkt, 
dat de regering van Bangladesh de 
rechtstreekse kontakten van plaatselijke 
gemeenten in Frankrijk met de lokale 
bevolking in Bangladesh vooral van 
belang acht, omdat hulp van gemeente 
tot gemeente geen politieke 
beïnvloeding met zich brengt. Voor 
uitbreiding van het projekt voerde 
Abbé Pierre besprekingen in 
Denemarken, Italië en Nederland.

Eind november 1971 verzond de 
Stichting Emmaüs Communauteiten 
Nederland een schrijven aan de 
gemeente-besturen in ons land. waarin 
de gemeenteraden werd verzocht ,,hun 
gemeente uit te roepen tot koppel'

gemeente" en „initiatieven te nejnen 
tot de oprichting van komitees.
Hoewel de rol van de gemeentelijke 
bevolking in dit projekt in wezen 
belangrijker is dan die van de 
gemeente-besturen zelf, werd tot nu 
toe door omstreeks honderd 
gemeente-besturen te kennen gegeven, 
dat zij t.a.v. dit verzoek zeer positief 
staan. Zij zegden in principe toe 
namens hun gemeente zulk een 
koppeling te willen aangaan en alle 
medewerking aan hierop gerichte 
aktiviteiten uit de burgerij te willen 
verlenen.
In een groot aantal gemeenten werden 
„Komitees Koppelgemeente 
Bangladesh" geformeerd.

In oktober 1972 werd — op instigatie 
van de Stichting Emmaüs 
Communauteiten — de Nationale 
Stichting Koppelgemeenten-Bangladesh 
(NSKB) opgericht.

De stichting stelt zich als doei:
1. De bevolking van gemeenten in 

Nederland, onder authorisatie van 
hun gemeentebesturen, direkte 
vriendschapsrelaties te doen 
aanknopen met de bewoners van 
gemeenten in Bangladesh:

2. De bevolking van dorpen en steden 
in Nederland te helpen het verband 
te leggen tussen de ontwikkelings
problematiek en hun eigen leef-
en werksituatie;

3. De bevolking van dorpen en steden 
behulpzaam te zijn bij het werken 
aan veranderingen binnen de 
(lokale) samenleving, zodat steeds 
meer voorwaarden gerealiseerd 
worden om in ons land tot mondiaal 
denken en handelen te komen. 
Behalve doel in zich (kontakt met 
en financiële hulp aan de bevolking 
van dorpen en steden in 
Bangladesh), vormt de konfrontatie 
met de bevolking van Bangladesh 
dus tevens aanleiding tot een

^ewustmakings- en 
aktiveringsprooes.
Bij de aktivering — die vertrekt 
vanuit de leef- en werksituatie van 
gemeenteleden — wordt er naar 
gestreefd dat ontwikkelings
samenwerking niet langer een 
„randverschijnsel” blijft, maar gaat 
behoren tot de aktualiteit van het 
gewone dagelijkse leven.

Uit de doelomschrijving moge blijken, 
dat de NSKB met het koppelgemeente 
projekt geen incidentele aktie beoogt.

Medewerkers van de NSKB
De NSKB verwacht, dat de Nationale 
Commissie Ontwikkelingsstrategie 
(voorzitter Prins Claus) binnenkort een

deel van de kosten, nodig voor 
financiering van het edukatieve werk 
in Nederland, zal toezeggen. De 
resterende kosten verwacht zij te 
kunnen dekken met behulp van 
bijdragen van andere personen en/ol 
organisaties.
Dankzij deze financiële steun kunnen 
een aantal medewerkers worden 
benoemd die voor een periode van 
1V2 jaar voor het projekt werkzaam 
zullen zijn.
Hun taak zal o.a. bestaan uit:
— informatie verstrekken aan 

plaatselijke komitees;
— begeleiding van financiële en 

edukatieve akties;
— samenstellen van informatie- en 

edukatiemateriaal.
— aktiveren tot samenwerking met 

personen en organisaties die 
werkzaam zijn op het terrein van 
mondiale bewustwording.

Koppeling met dorpen en steden 
In Bangladesh
Bangladesh is viermaal zo groot als 
Nederland. Het land heeft 19 distrikt 
(provincies), die weer bestaan uit 
thana's (regio's).
In overleg met andere Europese lant̂  
die aan het koppelgemeentenprojeli 
meedoen en in overleg met het 
Bangladesh National Committee for 
Couple Communities in Dacca, beslt 
de NSKB het KUSHTIA-distrikt te 
kiezen voor het realiseren van het 
koppelgemeentenprojekt.
De voornaamste motieven voor dezi 
keus waren:
1e dat Kushtia een grensdistrikt is, 

gelegen in het Westen van 
Bangladesh; de grensdistrikten 
hebben meer nog dan andere 
distrikten geleden van de oorlog 

2e dat in Kushtia een program best: 
voor wederopbouw (een projekt 
van het Bangladesh Volunteer 
Service Corps), zodat met 
opbouwwerkers samengewerkt 
kan worden.

De resultaten van het bezoek 
aan de dorpen
Met groot enthousiasme heeft de j  
bevolking van ’t Kushtia-distrikt opl 
koppelgemeentenprojekt gereageei 
In meer dan 30 dorpen werden 
komitees samengesteld die op pap* 
uitvoerige Informatie over hun dorj 
verstrekten.
Elk komité geeft informatie over:
— het aantal inwoners, families;
— de recente geschiedenis van 

het dorp;
— de werkzaamheden van de men;
— de leef- en woonomstandighede'
— het familieleven;
— het onderwijs ter plaatse;
— het verenigingsleven. ®



Elke beschrijving eindigt met een 
overzicht van de problemen van de 
bewoners en een begroting.

Hoe komt een koppeling tot stand?
Wanneer men in dorpen en steden 
in Nederland besluit tot oprichting van 
een plaatselijk komité, doet men er 
goed aan overleg te plegen met de 
medewerkers van de NSKB.
Het samenstellen van een komité op 
zich, is voor het welslagen van het 
projekt van groot belang. Overwogen 
zal moeten worden welke personen , 
gevraagd zllen worden opdat het doel 
— zoveel mogelijk inwoners bij de 
financiële én edukatieve aktie te 
betrekken — optimaal gerealiseerd 
zal worden.

In overleg met de NSKB kunnen 
komitees een keuze maken uit de lijst 
van kleinere of grotere dorpen (steden) 
die „gekoppeld" kunnen worden.
De medewerkers van de NSKB zullen 
ook enige adviezen kunnen geven
m.b.t. de korrespondentie die met het 
dorpskomité in Bangladesh gevoerd

zal gaan worden, en m.b.t. het 
bestemmen en overmaken van geld.

Bangladesh en de PPR
Reeds eind 1971 gaf het bestuur van 
de PPR — als eerste van de politieke 
partijen — een verklaring uit, waarin 
het protesteerde tegen de oorzaken 
van de onmenselijke gebeurtenissen 
in Bangladesh.
In zijn verklaring stelde het bestuur o.a. 
dat het „de regering en de 
volksvertegenwoordiging hinderljjk zou 
blijven volgen bij zijn pogen het 
onmogelijke mogelijk te maken".
In januari 1972 volgde een schrijven 
aan alle PPR-gemeenteraadsleden en 
-aktiecentra, met het verzoek 
initiatieven te nemen inzake de „aktie 
koppelgemeenten Oost-Bengalen".
Een werkgroep, onder aanvoering van 
Ton Wachter, had gekonkludeerd dat 
het schrijven van de Stichting Emmaüs 
Communauteiten door diverse colleges 
van B. en W. „als kennisgeving was 
aangenomen", en trachtte daarom via 
de raadsleden de gemeenteraden te 
bewegen, een besluit te nemen inzake

het koppelgemeentenplan. Twee weken 
later ontvingen de raadsleden en 
aktiecentra een „aktie-paper” , waarin 
uitvoerige aanwijzingen werden 
gegeven voor het indienen van vragen, 
moties of initiatiefvoorstellen aan de 
gemeenteraad.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat 
de eerste koppeling tot stand kwam 
door inspanning van PPR-leden, nl. in 
Purmerend, waar Leendert van Pelt 
het initiatief had genomen.
Ook in enkele gemeenten (o.a. Zeist), 
die met behulp van de inmiddels 
opgerichte N.S.K.B. (van welker 
bestuur Bas de Gaay Fortman deel 
uitmaakt) een koppeling aangingen, . 
heeft de PPR een belangrijk aandeel 
geleverd.
Er kan natuurlijk nog veel méér 
gebeuren . . .

Informatie
Voor meerdere informatie, adviezen en 
begeleiding kunt u zich wenden tot 
het sekretariaat van de N.S.K.B. 
Begijnhof 9 te Amsterdam, 
tel. 020 - 22 83 22, giro: 84 84 34.

Tot op heden zijn de volgende 
dorpen gekoppeld:

ALKMAAR met NOWDAPARA
’s-GRAVENDEEL met KAMALAPUR
HEERENVEEN met HINDA
RENKUM met NAWAPARA
ZEIST met GANGNI
PURMEREND met MANIKDIR én 

BALARGHAT

DELFT
Emmaüs Voorburg 
Emmaüs Haarzuilens 
TERHEIJDEN 
(bij Breda)

Wij verwachten, dat over een maand 
het aantal koppelgemeenten verdubbeld 
zal zijn.

Reeds vóór het bestaan van de NSKB 
werden deze 2 koppelingen geheel 
zelfstandig tot stand gebracht.
met NARIKELBARI

jmet 

met

DHARMA DAHA 

LAKSHMINARAYANPUR



Rla Beckers • koord, taakgroep Politiek
Jac. v. Ruysdaellaan 11 • lid D.B.
Oegstgeest 
tel. (01710) 5 38 08

• kontakt met de fraktie

Rla Dijkstra • koord, herziening partij-program
Schansweg 2 • permanente begeleiding van werkgroepen
Berg en Terblijt (L) m.b.t. programwerk
tel. (04406) 26 81 • notulering taakgroep-vergaderingen

kontakt met de studie-stichting 
redaktioneel werk

•  kontakt raads- en statenleden
•  stuurgroep raads- en statenleden
•  koord, model-program gemeente en prov.
•  lid vërkiezingskampagne-groep

kontakt met de werkgroepen/kommissies 
ass. herziening partij-program

WERKVERDELING  
VAN DE 
TAAKGROEP  
POLITIEK  
ZOALS
VASTG ESTELD
PER
2 6  JUNI 1 9 7 3  

KALENDER
KALENDER
KALENDER

7, 8 en 9 sept.: op Den Alerdinck 
in Laag-Zuthem 
(post Zwolle, tel. 
05290-284) 
studiedagen over 
ons beleid t.a.v. 
openbaar vervoer.

8 sept.: in Utrecht 
aktiveringsdag 
publiciteit PPR, en 
in Harlingen 
vergadering van de 
werkgroep 
beleidsvisie 
Waddenzee.

10 sept.: vergadering
kontaktgroep
raadswerk
aktiecentrum
Amsterdam
(partijburo half 8).

11 sept.: radio uitzending 
PPR. en redaktie- 
sluiting voor 
oktobernummer.

12 sept.: vergadering Centr. 
Milieu-werkgroep 
in Wageningen.

14, 15 en 16 sept.: groot kongres 
„Tegen de NATO- 
plannen met Zuide
lijk Afrika'' op de 
Technische Hoge
school te Enschede 
(van vrijdagavond 
8 tot zondagmiddag 
4 uur); inl. en opg. 
Zuidelijk Afrika 
Kongres, Diepen- 
daalseweg 10, 
Markelo, 
tel. 05480-40 08.

15 sept.: vergadering over 't 
model-statenpro- 
gramma ('s-Bosch,

Ben van Kaam •
Laan v. d. Helende Meesters 91 •
Amstelveen 
tel. (020) 45 69 93

Kees Tilanus
Seringenlaan 22 
Woerden
tel. (03480) 59 95 (th) 
tel. (030) 94 16 41 (werk)

Hans van der Wilk •
Bart Verhallenplein 48 •
Schiedam
tel. (010) 70 09 64 (th) • 
tel. (010) 8519 78 (werk)

hotel Central, 
half 11).

19 sept.: inleiding van Bas 
de Gaay Fortman 
„Is de NATO een 
vredesinstrument?” 
(Amsterdam, Brak- 
kegrond, 8 uur).

21 sept.: televisie-uitzending
PPR.

22 sept.: prov. ledenverga
dering Zeeland.

23-30 sept.: vredesweek rond 
’t thema „de vrede 
bij u thuis".

25 sept.: radio-uitzending
PPR.

29 sept.: provinciaal kongres 
Groningen over 't 
verkiezingsprogram 
(in Huize De Beurs, 
Groningen, om 9 
uur v.m. al!).

29 sept.: 

«r

van 10.30 tot 16.30 
op Prinsenhof, Eik- 
manlaan 431, 
Utrecht provinciaal 
ledenkongres over 
statenprogram en 
progress, samen
werking: stukken 
opvragen postbus 
436, Utrecht.

1 okt.: suggesties en 
amendementen op 
de programstukken 
die de aktiecentra 
begin sept. ontvan
gen, moeten bin
nen zijn.

3 okt.: inleiding Hans van 
Mierlo ,,ls D'66 nog 
een bom?"

(Amsterdam, FJG 
gebouw, Nes 39, 
8 uur).

9 okt.: radio-uitzending 3 
PPR.

13 okt.: ledenvergadering :f 
prov. aktiecentrui Q 
Gelderland over ,'t 
statenverkiezingei f  
(program, kandidi 4; 
tenlijst).

19 okt.: om 8 uur in W ijk-, ■ 
gebouw Lindelaan |  
1 te Delft leden- 
verg. Zuid-Hollani », 
over statenverkie- a 
zingen (program *f 
en kandidaten). <-

20 okt.: prov. vergadering 
PPR Friesland. 4■ '-"SI

22 okt.: reakties op pro- 
gramstukken die de t f  
aktiecentra begin j |  
okt. ontvingen, 1  
moeten binnen zijn j |

(26-28 okt.)
• : 'M 

internationaal- Ra- "j; 
dikalen Kongres 4  
Bemelen is uitge- \  
steldl!

3 nov.: interprovinciale ;|) 
kongressen om ft 
over de amende- •£. 
menten op de pro- f r  
gramstukken te 
stemmen. 'L

6 nov.: uitslagen van de 
stemmingen dd. 3 ! 
nov. moeten binnen : 
zijn.

23 en 24 nov.: kongres over het 
partijprogram van 
de PPR, in de 
Markthallen te 
Utrecht.



m

OPROEPEN:
AAN DE AKTIECENTRA
Onze voorzitter heeft kortgeleden in een brief aan alle 
aktiecentra verslag gedaan van een eerste brainstorming 
met onze bewindslieden en kamerfraktie over de 
voorbereidingen tot de verkiezingen. Daarin werd 
meegedeeld welke hulp men van die zijde verwachten 
mag bij regionale en lokale akties. Maar er werd ook in 
gevraagd om zelf een zo groot mogelijke aktiviteit te 
ontwikkelen. Dat verzoek mag hier nog wel eens 
onderstreept worden. Het werken aan een 
verkiezingsprogram — het studeren, formuleren, 
ci'iskussiëren — en het opstellen van kandidatenlijsten 
mag dan nog zo moeilijk en tijdrovend zijn, het is 
beslist niet genoeg. Een en ander moet ook aan het 
publiek worden voorgesteld op een wijze die aanspreekt.
De PPR dient over te komen als een partij die het niet bij 
wóórden laat, maar er iets aan dóét. Laat geen enkel 
aktiecentrum de aktie op een laag pitje zetten om vóór de 
verkiezingen méér tijd te kunnen besteden aan praten. 
Praten zegt de mensen niets. Ze willen iets zien gebéuren. 
Uit een gapend gat in een huizenrij kan puin, rommel en 
onkruid worden weggeruimd, en er kan een speelruimte 
voor kinderen van gemaakt worden, binnen een week.
En zo zijn er wel meer akties te bedenken die in een of 
enkele weekends of op een korte reeks avonden kunnen 
worden gevoerd. Milieu-akties, bejaardenhulp, 
verkeersakties enz. die een duidelijke demonstratie zijn 
van radikalisme, van het soort politiek werk dat we 
voorstaan, van het welzijn en de maatschappij die we 
willen. En zulke akties werken ook intern goed: het samen 
prakties bezigzijn komt het samen theoreties bezigzijn 
ten goede!

Laat elk .aktiecentrum ten minste één zo’n bliksemaktie 
ondernemen nog vóór het einde van dit jaar!

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

AAN ALLE LEDEN
„ Geld moeten vragen is altijd een nare zaak. En tóch, we
V moeten. De lamp hangt bij ons lang niet zo voorover als 

kortgeleden bij D’66 of PSP, voor de salarissen en enige 
andere vaste lasten ligt gewoon geld opzij, maar dan is er 
wél erg weinig over voor afbetaling van schulden (de 
verkiezingen blijken méér gekost te hebben dan begroot 
was), voor de uitrusting van het nog steeds zeer armetierig 
geëquipeerde partijburo, en voor opvang van allerlei 
taken op het gebied van werving, voorlichting, aktie.
En dét nota bene met wéér verkiezingen in ’t vooruitzicht!
Er zal dan ook beslist een herziening van de kontributie- 
bedragen komen (geen verlaging ...) , en er zal een stevige 
financiële aktie nodig zijn en achterstallige kontribuanten 
worden streng toegesproken, maar in afwachting daarvan: 
stuurt u toch alvast een bedragje, zodat we wat gereed 
geld hebben om mee te werken!
Wees gerust: er wordt niet mee gesmeten. Integendeel, 
veel mensen die zich aktlef inzetten, schieten er bovendien 
financieel ook nog eens bij in. Reden te meer dus voor hen 
die zich niet tot prakties werk voor de partij geroepen 
voelen, om de zaak met een aardige bijdrage te steunen. 
Dit stukje mag in een wat luchtige vorm gegoten zijn, we 
hopen dat de inhoud ervan u niet luchtig voorkomt, dat die 
u zwaar op de maag ligt, en dat u eraf wilt. Het 
gironummer voor'die afwenteling vindt u in het 

9 redaktlekader op bladzijde 2.

AAN LEDEN IN EN 
OM UTRECHT
Omdat ons novemberkongres anderhalve dag duurt, vragen 
we al onze leden in Utrecht en omstreken of ze in de 
nacht van 23 op 24 november een kongresganger kunnen 
herbergen.
Opgaven graag zo spoedig mogelijk aan Stéphanie 
Brokerhof, Zeist, Veldheimlaan 45.
We verwachten vrij veel mensen!

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

AAN WERKGROEPEN
Op za te rdag^ juni heeft er in Utrecht een vergadering 
plaatsgevonden om een begin te maken met een 
model-statenprogramma. Waarschijnlijk mede met het oog 
op de naderende vakantie was het aantal deelnemers 
betrekkelijk gering. Toch is er in kleine werkgroepen zeer 
zinvol gewerkt.
Afgesproken werd, dat elke werkgroep een concept zou 
insturen vóór 1 september.
Op 15 september zal een vergadering plaatsvinden, waarin 
deze concepten worden doorgesproken.
Deze vergadering zal plaatsvinden in Hotel Central, Markt, 
's-Hertogenbosch, aanvang 10.30 uur. Zij, die daar 
aanwezig willen zijn. worden verzocht zich op te geven bij 
onderstaand adres.
Mag ik de werkgroepen vragen eventuele bijdragen zonder 
uitstel aan onderstaand adres op te sturen, zodat de 
deelnemers nog een week tevoren de concepten kunnen 
krijgen. KEES TILANUS,

Seringenlaan 22, Woerden.

•  ★★ -k -k -k ie 'k ie ie ie ★ ★ ie ie

AAN DEELNEMERS
MILIEUDAG
OOSTERBEEK
Het blijkt dat niet alle adressen bekend zijn van 
deelnemers aan de milieudag te Oosterbeek. Wie het 
verslag niet gekregen heeft melde zich dus bij Marjo 
Faber. Willem de Zwijgerlaan 34A te Harderwijk, om het 
alsnog te krijgen. Ook voor belangstellenden is het verslag 
verkrijgbaar, zolang de beperkte voorraao strekt.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

AAN WIE 
WAT DOEN WIL
•  Er bestaat grote behoefte aan een werkgroep 

Binnenlandse Zaken. Zij die daaraan tijd en werkkracht 
geven willen, kunnen zich aanmelden bij Hans van der 
Wilk, Bart Verhallenplein 48, Schiedam, telefoon
(010) 70 09 64.

•  De subgroep „Midden-Oosten" van de Kommissie 
Vredespolitiek vraagt mensen die mee willen studeren 
en -werken aan een PPR-rapport over dit onderwerp. 
Inlichtingen bij Dick Bot, Statenjachtstraat 114, 
Amsterdam - Banne Buiksloot, telefoon (020) 31 43 51.

•  En tenslotte zouden we graag vrijwilligers ontmoeten 
die de bestuursvergaderingen willen notuleren. Geen 
eenvoudig maar wel boeiend werk. Uiteraard onder 
supervisie van de adjunkt-sekretaris Louis Vuurboom. 
Aanbiedingen aan het partijburo.



)

INGEZONDEN
PPR GEMEENTERAAD BASISWERK

Verkeer, kunst, rekreatie, milieubeheer, 
welzijn, ekonomiese aangelegenheden 
en nog meer hoofdstukken van het 
konsept-gemeenteprogram voor de 
gemeenteraad 1974-1978 vormen stuk 
voor stuk een onderdeel van een breed 
maatschappelijk patroon waarbinnen 
deze onderdelen moeten meedraaien 
om het huidige machtssysteem in 
evenwicht te houden. Een 
machtssysteem waarin veel macht 
gekoncentreerd is bij een klein aantal 
mensen, waartoe allereerst horen de 
bezitters en beheerders van het grote 
kapitaal.

Het lijkt nog niet op een samenleving 
waarin de macht in handen van het 
volk komt te liggen en waarin de 
ekonomie ondergeschikt gemaakt 
wordt aan de mens zelf in plaats van 
omgekeerd. Hoe eer, samenleving met 
een dergelijke opbouw heet zal mij een 
zorg zijn. Eis is dat het MENSZIJN 
centraal staat, wat ongetwijfeld een 
beëindiging van het kapitalisme 
betekent. Er zal een strijd van lange 
adem voor moeten worden gestreden 
want de macht is nog niet aan het volk 
en de machthebbers zijn nog niet van 
plan de macht uit handen te geven. Het 
succes van de ,,machtsovername" of 
noem het doorgevoerde 
demokratisering zal sterk afhankelijk 
zijn van de basis, de beweging 
van-onder-op.

In het konsept-gemeenteprogram voor 
de PPR-Groningen worden de 
deelproblemen allemaal van elkaar 
onderscheiden. Toch kunnen ze niet 
los van elkaar benaderd worden. De 
PPR-fraktie in de gemeenteraad zal 
steeds de wezenlijke karakteristieken 
van onze samenleving in verband 
moeten brengen met die 
deelproblemen: het ekonomies systeem 
en/of onze kuituur als wezenlijke 
oorzaken van de diverse problemen.

Het zal belangrijk zijn om bij het 
gevecht (om de macht aan de basis, 
het volk terug te geven) vanuit de 
gemeenteraad — juist daar vanuit — de 
bevolking steeds bewust te maken van 
haar situatie en de gebreken in onze 
samenleving steeds weer voor te 
houden. Natuurlijk heeft de brede masst 
van de bevolking zelf reeds een zeker 
bewustzijn van de fundamentele 
gebreken van de samenleving, maar 
dat bewustzijn wordt door de 
onderdrukkende mechanismen van de 
bestaande machtsystemen belemmerd 
in haar ontwikkeling of op alle 
mogelijke manieren verdoezeld en op 
eenzijdige wijze ten dele 
gekompenseerd. Vanuit de 
gemeenteraad — maar niet alleen daar 
vanuit — zal geprobeerd moeten 
worden deze belemmeringen aan te 
tonen en te vernietigen. Het is dit 
maatschappelijk systeem, gebaseerd op 
het uitbuitingsprincipe i.c. ______

konkurrentieprincipe, waardoor de 
mogelijkheden tot zelfverwerkelijking 
van de mens fundamenteel beperkt 
worden, ten gunste van de belangen 
van de kapitaalsklasse aan wie zij 
onderworpen is.

Voor het PPR-raadslid zal het een 
plicht zijn om naar vermogen bij te 
dragen in al die aktiviteiten die op 
direkte wijze de ontwikkeling van de

eigen en gezamenlijke bewustwording 
organisatie en aktie van de machtelo;, 
massa in brede zin in hun eigen werk 
en leefsituatie bevorderen.
De basis wordt gevormd door de werf 
en leefsituatie (stadswijken of buurtei 
fabrieken en kantoren) en door de ! 
kategoriale basis bv. verbanden van 
bejaarden.

Groningen, Wim Wildeboer

KURSUS PVDA
In samenwerking met de Partij van de Arbeid organiseert het Woodbrookers- , 
centrum te Kortehemmen (bij Drachten) een kursus voor politiek-geïnteres- ' 
seerden.
Bedoeling: Het verkrijgen van inzicht in de dieper liggende achtergronden van:; 
politiek in Nederland.
Opzet: Serie van acht bijeenkomsten van vrijdagavond t/m zaterdagmiddag. 
Vrijdagavond: ekonomische achtergronden.
Zaterdagmorgen: levensbeschouwelijke achtergronden m.m.v. de heer r
H. Franssen (kamerlid PvdA).
Zaterdagmiddag: behandeling van ook door u zelf aangedragen aktuele politiel 
onderwerpen (m.m.v. eventueel speciaal daarvoor uitgenodigde personen).
Data: 28-29 sept.; 19-20 okt.; 9-10 nov.; 7-8 dec.; 11-12 jan.; 8-9 febr.;
1-2 maart; 5-6 april.
De bijeenkomsten beginnen vrijdagavond 19.30 uur en eindigen zaterdagmiddag 
om 16.30 uur.
Kosten: ƒ 160,— in totaal.
Deelname en aanmelding: Voor deelname is geen enkele voorkennis noodzakelijl 
Aanmelding: Vóór 15 september A. G. der Woodbrookers, Boerestreek 24, ?
Kortehemmen, post Drachten, telefoon (05126) 13 13.

VAN BESTUUR EN BURO
Huub Jacobs, penningmeester van het 
bestuur, heeft van zijn dokter het 
advies gekregen, zijn werkzaamheden 
te beperken. In zo’n geval kijk je het 
eerst naar wat je in ie vrije tijd doet, en 
in die sektor snijd je dan de job die het 
meest van je eist, weg.
Huub was een bijzondere figuur in het 
bestuur, heel ernstig, heel bezadigd, 
niet zeer spraakzaam, maar als hij iets 
in het midden bracht, was dat zeer 
overwogen en wel om rekening mee te 
houden. U voelt wel: er werden met uw 
kontributie geen dolle dingen 
uitgehaald. (Dat zou trouwens Dick 
Brink, 2e penningmeester en als 
zodanig belast met de dagelijkse 
inningen en uitgaven, óók nooit 
doorgelaten hebben.)

Huub heeft ons gevraagd niets van dat 
doktersadvies te zeggen: „Dan krijg je 
maar mensen aan de telefoon die 
vragen hoe erg het wel is, en zó staan 
de zaken nu ook weer niet. Het is meer 
een kwestie van verstandige preventie.” 
Bellen is dus niet meer nodig. Maar als 
we de reden verzwegen hadden, had u 
misschien aan iets nóg ergers 
gedacht. . .
Huub, dank en het beste!

Op het partijburo liggen twee zaken die 
door leden besteld kunnen worden:
— het gestencilde adresboek van de 
PPR; het is aan alle 
sekretarissen-kontaktpersonen

toegezonden; anderen krijgen het als I 
ze ƒ 1,50 storten, met vermelding ' 
„adresboek” .
— Het rapport „Nederland en de 
zelfstandigheid van Suriname en de 
Nederlandse Antillen” , een 
standpuntbepaling voorbereid door eer. 
werkgroep van de Progressieve Drie; 
afgehaald op het partijburo ƒ 1,— ; 
anders f 2,— storten voor toezending 
per post.
Gironummer 83184 van Amro-bank, 
Amsterdam, t.n.v. partijburo PPR, 
47.36.65.921.
Een tweetal nieuwe telefoonnummers, 
door ieder belanghebbende over te 
nemen: Stéphanie Brokerhof, 
bestuurslid, heeft nu een baan bij de 
Stichting Vredesopbouw. Telefoon 
werkadres is nu: (070) 64 77 98.
En Dick Bot, sekretaris kommissie 
Vredespolitiek, heeft privé een nieuw i 
nummer: (020) 31 43 51. j*-
En dan een berichtje dat eigenlijk niet), 
onder deze kop thuishoort, maar 
alla . . .  Aktiecentrum Harderwijk gaat* 
het najaar een weekend houden over 
„Maatschappijvernieuwing stapsgewijs 
of schoksgewijs?”. Van vrijdagavond 8 
uur tot zaterdagavond 7 uur op De 
Essenburgh te Hierden. Datum ligt 'nog 
open, maar laten belangstellenden 
(men kan 35 man „hebben” ) alvast 
kontakt opnemen met C. Hellingman, 
Eisenhowerlaan 6, Harderwijk, telefoon 
(03410) 62 40.



PARLEMENTAIR 
WERKEN AAN 
DE WADDEN
Enige maanden geleden is vanuit de PPR een werkgroep gekomen, die 
geprobeerd heelt (samen met PSP, D'66 en PvdA) om de losse kreten over de 
aanpak van het Waddenzeegebied wat meer diepte te geven.
Daarmee komen we óók tegemoet aan de vraag van de landelijke vereniging tot 
behoud van de Waddenzee, om een duidelijk beleid van de overheid; dus ook 
van de progressieve partijen.
Wij hebben niet de bedoeling, te werken aan een detail-dokument voor het 
Waddengebied, maar een raam te geven voor een verantwoord beleid in deze, 
dat verder gaat dan uitspraken waarvan men de direkte konsekwenües niet 
voldoende overdacht heeft.
Als dit nummer ter perse gaat, is het definitief rapport (dat op 8 september in 
Harlingen behandeld wordt) nog niet gereed. We laten daarom twee punten uit de 
konseptnota volgen, twee punten die zich richten op de mens.

Het waddéngebied is een steeds 
natuurlijk veranderend miljeu, dat ten 
aanzien van de leven-kringloop (het 
eco-systeem) een aantal zeer 
belangrijke funkties heeft.
In het waddengebied zijn wonen en 
werken altijd geïntegreerd geweest, de 
veelal op zich zelf staande 
maatschappij van boer, visser en 
jager veranderden het miljeu wel, door 
bijvoorbeeld wallen op te hogen, 
maar bedreigden daarmee het miljeu 
van het gebied niet.
Later werden kwelders ingedijkt en 
havens bij diepe geulen aangelegd.
De mens maakte gebruik van de 
omgeving waar hij leefde.
Maar nu is de dreiging, dat het 
waddengebied niet meer ten dienste 
staat van het leefklimaat, maar het 
genomen wordt uit ekonomiese 
belangen, die maar al te vaak ook 
nog niet bedoeld zijn voor de totale 
bevolking uit het waddengebied.
De bescherming van het gebied, met 
het verklaren van onaantastbaarheid 
van de Waddenzee-en-eilanden, heeft 
konsekwenties op alle punten voor 
een ander beleid.

HET WADDENGEBIED ALS 
WOONGEBIED

In het hele gebied (waaronder we de 
kuststrook, de zee en de eilanden 
verstaan) wonen nauwelijks 100.000 
mensen.
De bevolking, direkt en indirekt bij 
het agrarische en maritieme gebeuren 
betrokken neemt af.
Een gedwongen vertrek van deze 
mensen moet voorkomen worden, want 
in verhouding tot een demografiese 
spreiding is een lichte groei en 
tenminste een kontinuering in het 
waddengebied toegestaan.
Zeker voor de eilanden is een bepaald 
getalsminimum om als gemeenschap te 
kunnen funktioneren vereist.
De seizoensbewoning verstoort bij 
te grote massaliteit niet alleen het 
natuurlijk miljeu, maar zal ook 
storingen geven in de sociale opbouW 
van de gemeenschap en levert geen 
werkelijke bijdrage tot een gunstige 
ontwikkeling van het gebied. Het punt 
van verzadiging is in diverse plaatsen 
binnen het waddengebied al bereikt. 
Waar mensen wonen, mensen komen,

kortom waar geleefd wordt zijn 
kultuurvoorzieningen nodig.
Evenals mijnheer Gerrit uit de 
Achterhoek ook niet op zee zijn 
huishoudelijk vuil loost, moet het voor 
het waddengebied ook als gegeven 
gelden dat het niet op zee kan lozen, 
onkosten voor een riolering- en 
zuiveringsinstallatie moeten niet ekstra 
op de wadgebiedbewoners drukken, 
maar onder een landelijk geregeld 
systeem van dekking vallen.
Voorkeur verdient verregaande 
renovatie in het waddengebied, om 
aantasting van het landschap door 
„bultige” nieuwbouwwijken tegen te 
gaan.
Ook is uitbreiding van het wegennet 
storend en grondverspillend, aanleg 
van nieuwe wegen is niet nodig 
in het waddengebied.
De bestaande wegen van vitaal belang 
zullen verbeterd moeten worden.
Een inter-provinciaal vervoersplan 
.moet mogelijkheden gaan bieden voor 
de verafgelegen dorpen, waardoor 
deze mensen na bepaalde uren niet 
meer uitgesloten zijn van 
reismogelijkheden met het openbaar 
vervoer.
Vervoer over de Waddenzee dient niet 
langer een zaak van partikuliere 
ondernemingen te zijn, maar een 
onderdeel van het net (door de 
overheid geregeld) van het totale 
openbaar vervoer.
De wijze van vervoer moet in 
overeenstemming met het toelaatbare 
voor het miljeu in de Waddenzee zijn.

DE WADDEN ALS 
REKREATIEGEBIED

De zin tot re-kreatie (herschepping) 
blijkt in onze versnelde en 
verstedelijkte samenleving steeds 
groter.
De nog niet aangetaste natuurlijke 
gebieden staan daardoor in grote 
belangstelling van de zoekers naar 
re-kreatie.
De zoeker is zowel de enkeling, als 
de zogenaamde rekreatie-industrieel 
(dat is een ieder die bezittingen en 
diensten exploiteert, uit eigen 
ekonomies belang, in de 
rekreatiesektor); door beiden worden 
de „ongerepte" gebieden ontdekt, 
en vaak . . .  verpest.
Deze bedreigers van het waddengebied 
gaan de moeilijkst grijpbaren worden, 
enerzijds vormen ze een 
bestaansfunktie voor de mensen uit 
het gebied, anderzijds heeft ieder 
recht om te genieten van datgene wat 
de wadden aan serieuze rekreatie 
biedt.
Het is daarom noodzakelijk te stellen, 
dat rekreatie in het waddengebied dan 
alleen funktioneel is wanneer het 
gebeurt in volledige harmonie met de 
sociale strukturen en natuurlijke 
opbouw in het gebied.
Dit sluit kunstmatig geschapen 
rekreatie-objekten uit in het 
waddengebied.
Gezamenlijk zullen gemeenten, 
provincies en andere instanties 
duidelijk leiding moeten geven aan de



rekreatieve organisatie, want nu reeds 
lijkt men de ontwikkeling niet meer 
onder kontro-le te hebben.
De eilanden, die volledig op de 
rekreatie gericht zijn, zullen hun 
grenzen moeten weten, en op 
sommige eilanden zal men nu reeds 
beperkingen moeten invoeren. 
Maatregelen tegen de ongebonden 
pleziervaart op het wad is een 
belangrijk punt bij het bewaken van de 
nodige rust en hygiëne in dit gebied.

Een goed voorlichtingsapparaat ten 
dienste van het Waddenzeegebied 
tempert wellicht ook de steeds groter 
wordende groep wadlopers in hun, 
voor het miljeu, storende aktiviteiten. 
De rekreatie in het waddengebied, mits 
deskundig begeleid door de overheid, 
kan een zinvolle funktie hebben voor 
zowel de bewoners als de bezoekers. 
De eisen, gesteld aan de mogelijke 
rekreatievoorzieningen, moeten echter 
uiterst streng zijn, wil men de essentie

van de werkelijke re-kreatie in het 
waddengebied behouden.
Wanneer u belangstelling hebt voor 
de volledige definitieve nota, schrijf 
dan een briefje (met postzegel) naai 
het korrespondentie-adres.
Wanneer u de studiedag over de noli' 
op 8 september mee wilt maken, ij 
u dan per kerende post op. 
Werkgroep beleidsvisie 
Waddenzeegebied, Midlumerlaan 70, 
Harlingen.

KANTTEKENINGEN BIJ HET 
PVDA-DISKUSSIERAPPORT 
VREDE EN VEILIGHEID
De diskussienota van de PvdA over 
Vrede en Veiligheid is uit. De diskussie 
aan de basis van de partij kan 
beginnen; zij zal, volgens planning, 
doorgaan tot het voorjaar 1974. Er 
wordt gedacht aan het houden van 
regionale konferenties over deze 
problematiek. Doel van de nota is om 
door een zo breed mogelijke diskussie 
te komen tot een doordachte 
besluitvorming terzake op een te zijner 
tijd te houden partijkongres.
De nota telt 12 vol-getypte, grote, maar 
overzichtelijke pagina's, voorafgegaan 
door een voorwoord van André van der 
Louw. Daarin roept hij de partijleden 
toe dat de koude oorlogskreten voorbij 
zijn en dat Keerpunt 1972 blijft (tot het 
bewuste kongres). Voorts wijst hij er 
op, dat het geen vrijblijvende diskussie 
is, omdat de PvdA momenteel 
regeringsverantwoordelijkheid draagt, 
in het bijzonder voor defensie en 
buitenlandse zaken. Vervolgens dat de 
nota niet alleen gaat over de NAVO, die 
overigens geen doel in zich is, maar 
slechts een middel. En tenslotte doet 
hij een beroep op de loyaliteit van de 
partijleden in de hoop waarschijnlijk de 
geesten, die deze nota zou kunnen 
oproepen, zo mogelijk vooraf te 
bezweren.

EEN BELANGRIJKE ZAAK
Eerst een algemene opmerking vooraf. 
Het verschijnen van deze nota is een 
belangrijk- zaak. Zij wordt immers 
uitgebracht door de grootste politieke 
partij In ons land. Voor de Nederlandse 
politiek is het een hoopvol teken dat 
een dergelijke partij de uitgangspunten 
van het tot op heden gevoerde 
buitenlandse beleid ter diskussie wil en 
durft te stellen. Het gaat hierbij ook — 
en niet in de laatste plaats — om de 
grondslagen van het defensiebeleid. Zij 
brengt in elk geval de Nederlandse 
politiek op deze terreinen weer in 
beweging en hopelijk ook dichter bij de 
mensen. Dat de grootste partij deze 
taak op zich neemt, legt begrijpelijk 
ook (politieke) beperkingen op. Dit is 
wel enigszins terug te vinden in de 
aanpak van de nota. De kritiese 
kanttekeningen die hieronder volgen

zijn echter geschreven tegen de 
algemene achtergrond dat het hier een 
belangrijk en positief initiatief betreft.

ZWAARTEPUNT BIJ MILITAIRE 
VEILIGHEID
De nota behandelt in leesbare vorm — 
door het eenvoudig, journalistieke 
taalgebruik — een hele reeks 
denkwijzen en vraagstukken over 
veiligheid en vrede. Vrijwel alle 
stromingen — en dat blijken er vele te 
zijn — komen aan bod. Of zij alle aan 
hun trekken komen, daarover valt te 
twisten.
Het zwaartepunt ligt bij zaken 
betreffende de veiligheid in militaire 
zin. Dat is in overeenstemming met het 
besluit hierover op het partijkongres 
van oktober 1972. Uitvoerig wordt 
ingegaan op vijandschap, de funktie 
van wapens en de 
bewapeningswedloop. Ook de 
achtergrond en motieven ervan komen 
ter sprake: vyantrouwen, het recht van 
de sterkste, de wapenindustrie, de 
technologie en de blokvorming 
(bondgenootschappen).
Bij de paragraaf over „de toestand in 
de wereld" wordt het systeem van de 
wederzijdse afschrikking en de funktie 
van vergelding daarin uiteengezet. Een 
diskussie over de schuld voor het 
ontstaan van de koude oorlog wordt 
min of meer als onvruchtbaar terzijde 
geschoven. Denken in termen van 
schuld is in de politiek inderdaad niet 
erg ^invol, wel is een visie op de koude 
oorlog mijns inziens mede bepalend 
voor een standpuntbepaling ten 
aanzien van de politiek van de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 
alsmede van hun bondgenootschappen, 
NAVO en Warschaupact.
De Derde Wereld krijgt een eigen 
paragraaf, die echter betrekkelijk kort 
is. Tenminste gezien vanuit het thema 
vrede. Bij de diskussievragen duikt de 
verreikende vraag op of ontwapening 
de beste vorm van ontwikkelingshulp 
is.
Bij de behandeling van de buitenlandse 
politiek van ons land worden vragen 
opgeworpen over de mogelijkheden 
van een kleine staat en over

neutraliteit. De kleine ruimte die L
hiervoor is gereserveerd, doet [
vermoeden dat men bij de diskussie| ' 
schijnwerper hierop niet al te zeer w 
richten. Merkwaardig is het dat geen 
tegenargumenten worden aangevoej 

• ten aanzien van de stelling dat de EEj 
deel uitmaakt van de NAVO. Er wordt| 
in het algemeen eigenlijk weinig 
aandacht aan de EEG gegeven, in 
vergelijking met de NAVO althans. Is 
dit niet een aanwijzing voor het 
levensgrote dilemma van een verdere 
Europese eenwording binnen of buite- 
Atlantisch kader? Door de aksentuerf; 
van de militaire aspekten van het 
veiligheidsvraagstuk, met name van dr* 
NAVO, lijkt de betekenis van andere 
organisaties als de EEG en ook de VI 
voor (de bevordering van) de vrede 
enigszins in het gedrang te zijn 
gekomen.
Onder het kopje „de pacifisten” 
worden onder meer de sociale 
verdediging en de atoompacifisten tel 
tonele gevoerd. Ook hier vormt de 
militaire veiligheid het dominerende 
kader waarin sociale verdediging 
geplaatst wordt, zij het gelukkig niet 
geheel.
Verheugend is het zonder meer dat 
zoveel plaats is ingeruimd voor de 
mogelijkheden en aspekten van 
de nuklearisatie in Europa en 
Nederland.
Dan passeren de bondgenoten de 
revue, waarbij gewezen wordt op de 
onmogelijkheid van uitstoting uit de 
NAVO van landen als Griekenland en 
Portugal volgens het NAVO-verdrag. ->- 
Resteert dus eigenlijk het Nederlandse 
dilemma haar lidmaatschap van de 
verdragsorganisatie op te zeggen of 
niet.

TOCH MAAR IN DE NAVO? EN DE 
REST
Paragraaf 11 „Toch maar in de 
NAVO?” is het meest hechte betoog. 
Niet zozeer vanwege de politieke 
inhoud als wel omdat hier in één ade* 
alle argumenten om in de NAVO te 
blijven worden opgesomd, zonder

Lees verder pag.14
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CENTRALE
Er komt een stroom van informatie bij 
de milieuwerkgroep binnen; als het 
goed is gaat er ook een stroom 
informatie van de werkgroep uit.
Die uitgaande stroom is bestemd voor 
gewone burgers, PPR-leden, 
raadsleden, statenleden, kamerleden, 
staatssekretarissen en ministers. Dat 
wil zeggen dat de vorm waarin de 
informatie uitgaat een vakkundig 
geslepen kristal moet zijn dat een 
veelkleurig licht uitstraalt. De informatie 
voor een kamerlid zal de gewone 
burger niet aanspreken en omgekeerd. 
Wij zoeken nu enige mensen die onze 
informatie in verschillende vormen 
brengen, de groep aansprekend waar 
de informatie voor bedoeld is (gaarne 
opgave bij het sekretariaat).
Hiernaast zouden wij gaarne knipsels 
het milieu betreffende (ook ingekomen 
stukken) ontvangen uit alle dag- en 
weekbladen (zowel uit Trouw als De 
Telegraaf, uit Elsevier als De Nieuwe 
Linie). Willen de lezers die geregeld 
voor ons uit hun krant willen knippen 
dit even berichten (nog niets sturen), 
ook wanneer zij willen helpen de 
knipselstroom te verwerken.
Hoe wij deze knipsels aan ons doel 
dienstbaar willen maken kan besproken 
worden op de eerstvolgende 
vergadering van de Centrale 
Milieuwerkgroep op woensdag 12 
september 1973 om 19.30 uur bij 
H. C. Burger, Vergersweg 30, 
Wageningen, telefoon (08370) 1 51 66. 
Deze zoekt ook voor de subgroep 
Vervuiling een
luchtvervuilingsdeskundige. Gaarne bij 
hem opgeven.

DOEL, OPBOUW EN WERKWIJZE VAN 
DE MILIEUWERKGROEP

INLEIDING

Eén van de agendapunten van de 
bijeenkomst van de centrale 
milieuwerkgroep op 9 juni jl. in 
Oosterbeek was he! doel, de opbouw 
en de werkwijze van onze 
milieuwerkgroep. Voor ons allen is het 
belangrijk deze inzet zo efficiënt en 
duidelijk mogelijk te laten zijn. Dat is de 
achtergrond waartegen het 
hiernavolgende is geschreven.

SAMENVATTING

In dit stuk worden de doelstelling, 
taken, opbouw en werkwijze van de na 
de milieuwerkdag op 14 april jl. 
opnieuw geformeerde centrale 
milieuwerkgroep geschetst. Centraal 
staat hierbij dat bij een duidelijke 
doelstelling en organisatie slechts 
nuttig werk kan worden verricht indien 
elke werkgroep een program met een 
tijdplan heeft en daarnaast een stuk 
kennis van zaken.
Deze kennis van zaken kan zowel door 
zelfstudie als door het aantrekken van

MILIEUWERKGROEP
specialisten verkregen worden. De 
kennis van zaken is daarbij geen doel 
op zich, maar zal enerzijds gebruikt 
moeten worden om het politiek inzicht 
van onze partijleden in beleid om te 
zetten en anderzijds om bij falend 
beleid dit tot politieke inzichten terug 
te voeren.

TAKEN

Het doel is: politiek gestalte te geven 
aan de gedachten over milieu binnen 
de PPR.
Uit deze doelstelling vloeien een aantal 
taken voort, zoals:
1. Het steeds weer (of beter) formuleren 
van de PPR-milieupolitiek en het

daaruit afleiden van een 
PPR-milieubeleid ten behoeve van en 
ter beoordeling door de partij en haar 
vertegenwoordigers.
2. Het toetsen van het door besturen 
(rijk, provincie, gemeente) gevoerde 
beleid aan de PPR-doelstellingen in het 
bijzonder voor wat betreft het milieu.
3. Gesignaleerde tekortkomingen in het 
beleid van besturen en ook van 
PPR-vertegenwoordigers bekendmaken.
4. PPR-vertegenwoordigers (kamer, 
staten, raad) en PPR-bestuur helpen bij 
hun beleidsvormend werk.
5. Aktieve steun verlenen aan 
aktiegroepen en PPR-aktiecentra 
enerzijds en anderzijds inzichten van 
aktiegroepen en PPR-aktiecentra in het 
PPR-beleid verwerken als zij met de 
PPR-doelstellingen overeen komen.

6. Kontakten onderhouden en 
samenwerken met milieuwerkgroepen 
van andere progressieve partijen.

OPBOUW VAN DE 
PPR-MILI EU WERKGROEP

Hiervoor werd geschreven over milieu 
en milieupolitiek. Nu omvat het 
(fysiese) milieu een zeer groot 
werkterrein waarop vele faktoren 
inwerken. Om voor elk van deze 
gebieden de taken te kunnen verrichten 
en tegelijkertijd zorg te dragen voor 
een geïntegreerde milieupolitiek is de 
volgende opbouw gekozen:
De werkgroep is opgebouwd uit een 
aantal subgroepen die met elkaar (en 
niet langs elkaar) werken. Voorzitters 
en sekretarissen van subgroepen 
begeleiden de uitvoering van de taken 
als hiervoor omschreven. De centrale 
milieuwerkgroep bestaat uit tenminste 
één waarnemer van elke subgroep (bij 
voorkeur sekretaris en/of voorzitter) en 
heeft een eigen voorzitter.

Op dit moment zijn er subgroepen 
voor:
— verkeer
— planologie
— energie
— vervuiling
— landbouw
— produktie- en 

konsumptiebeheersing
— macht
— onderwijs.
Op wens van de subgroepen zelf of van 
de centrale werkgroep kan het aantal 
en de indeling aan de behoefte worden 
aangepast.
De subgroepen regelen zelf hun 
werkwijze en organisatie. Het is 
wenselijk dat zij tenminste eenmaal per 
maand samenkomen.
De centrale werkgroep vergadert 
tenminste eenmaal per maand. De 
agenda wordt vastgesteld door de 
voorzitter en de sekretarissen van de 
centrale milieuwerkgroep.

WERKWIJZE

Het is de bedoeling om in de 
subgroepen allereerst te komen tot een 
duidelijk programma met een 
prioriteitsindeling en een tijdplan. Om 
tot redelijke prestaties te kunnen 
komen en inhoud te geven aan onze 
doelstelling zal het voor de individuele 
leden nodig zijn zich een stuk 
specialisme in de milieuproblematiek 
eigen te maken.
Inzicht in de technies-ekonomiese, de 
politieke en sociale aspekten van een 
onderwerp zijn minstens nodig om 
stelling te kunnen nemen. Het is de 
bedoeling ons hierbij niet alleen 
passief maar ook aktiel op te stellen.
De centrale milieuwerkgroep moet 
ervoor zorgdragen dat de samenhang 
tussen de'subwerkgroepen behouden



blijft, zodat een koherente benadering 
van de milieuproblematiek ontstaat.
Alle zaken die centraal behandeld 
moeten worden, dat zullen dus vooral 
problemen met een algemeen karakter 
zijn, lopen via het sekretariaat van de 
centrale milieuwerkgroep.

Wim Riedijk.
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onderbrekende en verstorende 
tegenwerpingen zoals bij alle 
voorgaande denkwijzen in de nota 
gebeurt. Wel wordt de achter deze 
pro-argumenten liggende denktrant van 
het machtsevenwicht globaal ter 
diskussie gesteld. Is het veelzeggend 
dat bij de inhoudsopgave het 
vraagteken achter „Toch maar in de 
NAVO” is weggelaten?
De resterende paragrafen over de 
SALT — de Amerikaans-Russische 
besprekingen over beperking van de 
strategische wapens — over de MBFR. 
de wederzijdse en evenwichtige 
troepenreduktie in Europa, en over de 
Europese veiligheid en samenwerking, 
vertonen duidelijk de sporen van de 
huidige politieke onzekerheid hierover 
in Europa.
De diskussienota eindigt met enkele 
algemene vragen: Europa als 
kapitalistiese macht? Europa als derde 
macht, gedemokratiseerd en 
socialisties? Oost- en West-Europa 
samenwerkend in 
ontwikkelingsprojekten? Dit in het 
perspektief van de gedachte: één 
wereld of geen wereld.

EEN WAARDEVOLLE 
DOKUMENTATIEMAP
Hierop volgt tenslotte nog een lijst van 
afkortingen en veel voorkomende 
begrippen. Erg handig. De nota is ook 
verkrijgbaar met een bijlage, die 
artikelen bevat over de koude oorlog, 
het NAVO-verdrag, de verhouding 
Nederland-NAVO,
Amerika-Europa-Rusland, Noord-Zuid, 
de sociale verdediging en de reakues 
van politieke partijen op het 
IKV-rapport over de toekomst van 
Europa. Voor een vruchtbare diskussie 
is deze dokumentatiemap eigenlijk 
onmisbaar. Bij een eventuele nieuwe 
uitgave ervan in de toekomst ware ook 
een artikel op te nemen over het 
vraagstuk van de ekonomische en 
kulturele samenwerking tussen Oost
en Westeuropese landen.

BEPERKINGEN VAN DE AANPAK
In zijn totaliteit is deze opzet van een 
dokumentatiemap en een leesbare nota 
zeer aantrekkelijk. Toch is het lezen 
van de nota nog een enigszins 
moeizame aangelegenheid. Het 
onafgebroken opwerpen van stellingen, 
formuleren van voor- en 
tegenargumenten moge ui! het oogpunt 
van objektiviteit juist zijn. het doet wel 
afbreuk aan de eenheid van het 
verhaal. Gezien de verscheidenheid van
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opvattingen in de PvdA is het ook 
begrijpelijk dat de verschillende visies 
niet integraal naast elkaar worden 
behandeld. Het verklaart ook waarom 
de PvdA de diskussie eerst in eigen 
partij wil voeren en niet samen met 
andere partijen. Er ligt hier wel een 
taak voor anderen, met name voor de 
PPR.

IN OKTOBER EEN 
PPR-NAVO-RAPPORT

In januari is een werkgroep van de 
vredeskorr,missie van de PPR gestart 
met de'voorbereidingen van een 
rapport over de NAVO en het 
Nederlandse lidmaatschap. Deze 
werkgroep streeft ernaar in oktober een 
interimrapport uit te brengen. Hierin zal 
een visie op de NAVO worden 
uiteengezet, van waaruit een aantal — 
voor een deel elkaar aanvullende — 
alternatieven wordt ontwikkeld. Dit 
interimrapport zal in de PPR ter 
diskussie gesteld worden. Op basis van 
deze diskussie zal een definitief rapport 
worden uitgebracht, dat als basis kan 
dienen voor besluitvorming door het 
partijkongres.

Derk Cools

Bouke Schotanus is één van de 
mensen die zich kwaad heeft 
gemaakt over de brochure van het 
Nederlands Instituut voor 
Vredesvraagstukken, getiteld 
„Geweldloze Weerbaarheid, alternatief'1 
voor defensie?” Hij nodigde een vijftal, 
wat je zou kunnen noemen, 
deskundigen uit om hun bezwaren 
tegen de brochure, die bovenstaande 
vraag negatief beantwoordt, op papier 
te zetten en een poging te doen 
duidelijk te maken, wat „Geweldloze 
Weerbaarheid” (of „Sociale 
Verdediging” ) nu eigenlijk wel is. 
Herman de Lange en Gernot Jocheim 
tonen namelijk in hun bijdragen op 
overtuigende wijze aan, dat de auteurs 
van de NIVV-brochure daarover 
waarschijnlijk niet al te lang hebben 
nagedacht (net zo min als over een 
aantal andere zaken kennelijk) 
Interessanter echter voor mensen, die 
de aanschaf van de LANCE afwijzen 
om meer dan techniese redenen, zijn 
eigenlijk de bijdragen van J. de Graaf, 
Theodor Ebert en Hylke Tromp Hun 
pogingen om konkretere inhoud te j 
geven aan het begrip „sociale tn
verdediging” en de kreativiteit die zij 
daarbij nu en dan tonen moedigt de 
lezer aan door te denken en zo mee te 
werken aan een voor grotere groepen 
geloofwaardig alternatief. Ook de 
uiteenzettingen van deze auteurs 
roepen nog veelvuldig vragen op. Een 
sterk voorbeeld levert Ebert (zijns 
ondanks waarschijnlijk) in zijn 
verhandeling over de verhouding 
tussen de mate van dernokratisering &' 
de „verdedigingskonstitutie” Eén van 
zijn stellingen: „De rationele kern van

Lees verder pag. 16 *
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AKTIECENTRA
— In Groningen wordt zaterdag 29 september a.s. een 
provinciaal kongres gehouden. Het is de bedoeling dat 
op deze zeer belangrijke ledenvergadering zowel het 
PPR-verkiezingsprogram als de PPR-kandidatenlijst voor 
de Provinsiale Statenverkiezingen 1974 worden 
vastgesteld. Daarnaast zal aan de orde zijn een 
verantwoording van het fraktiebeleid rond de behandeling 
van de Nota Noorden des Lands zoals die op 28 augustus 
in de Tweede Kamer plaatsvond.
Hiervoor is Leo Jansen uitgenodigd. Leden die dit 
kongres willen bijwonen worden verzocht zich vóór 
20 september op te geven bij PPR - postbus 1089 - 
Groningen. Meer informatie is te verkrijgen door een 
telefoontje naar Jeltje Teunissen-Meulenbroek:
050-25 33 26, of door alsnog een abonnement te nemen 
op het PPR-informatiebulletin voor de provinsie 
Groningen: INFO (ƒ 7,50 op gironr. 139 39 40 t.n.v. Anneke 
Boekema, Groningen): U krijgt dan ook nog het augustus- 

f nummer.
— In de stad Groningen is de PPR begonnen met een 
aktiveringskampanje onder de leden. Iedereen ontvangt 
thuis bezoek, waarbij het de bedoeling is allerlei 
informatie uit te wisselen tussen de leden en 
PPR-Groningen en elkaar te leren kennen. Later zullen 
per wijk bijeenkomsten worden gehouden.
— Er zijn in de provinsie Groningen leden waarvan dóór 
verhuizing of een andere reden het juiste adres niet 
bekend is bij het bestuur en bij de INFO-administratie. 
Willen deze leden hun juiste adres opgeven bij postbus 
1089? In het algemeen: bij verhuizing is het nodig om 
behalve landelijk ook provinsiaal uw adreswijziging door 
te geven.
Uit ’t bovenvermelde INFO blijkt een voorbeeldige 
aktiviteit. Gefundeerde kritiek op provinsiaal en 
gemeentebeleid, nieuws over werkgroepen, steun aan 
buitenparlementaire akties, analyses van de 
mogelijkheden tot samenwerking met andere progressieve 
partijen enz.
Gelderland. Zie kalender. De ledenvergadering handelt 
over de definitieve lijst van kandidaten voor de staten, 
over het statenprogram, over de kerngroepafvaardiging.
Als individuele leden nog kandidaten willen stellen dan 
vóór 10 september bij de sekretaris, Stellingwerfstraat 30, 
Arnhem.
Uit Gelderland ook een mooi verhaal over de 

ƒ luchtvaartshow, 30 juni op vliegveld Deelen. Dertig
'i scholieren hebben een open protestbrief van de PPR

opgevat om een stencil op te stellen en op de show uit 
te delen. De militairen waren niét. de dienstdoende 
politiemannen juist wél erg vriendelijk . . .
In Nijmegen zijn kennelijk banden tussen de progressieve 
drie en de uiteraard ook progressieve PSP aan het 
groeien.
Amsterdam, met zijn 800 leden een belangrijk 
aktiecentrum, maar voor de raadsverkiezingen moeilijk, 
omdat men er zo veel studenten als lid heelt, die weinig 
binding hebben met de lokale problematiek, zond de 
volgende oproep:
Maandag 10 september a.s is de volgende vergadering 
van do kontaktgroep raadswerk van het a c. Amsterdam. 
Deze groep zorgt voor de koördinaiie van de verschillende 
werkgroepen de training voor hel raadswerk en zal zich 
met name bezig gaan houden met het opstellen van het 
konsept-gemeenteprogram, De kontaktgroep wordt 
gevormd door vaste vertegenwoordigers uit de 
werkgroepen en verder door iedereen, die mee wil doen 
aan en belangstelling heeft voor tiet werk in en om d'e 
Amsterdamse gemeenteraad
De ve rgade r ing  begint om 7 30 uur en word t gehouden 
in B loem straa t 59
V oor lop ig  K ontnk tnn isoon van de groep is Evert Evers. 
G rubbehoovu 323 Amsterdam Bi jlmer te le foon 98 16 15.

15 Verdei in Amsteidam een mooi initiatief van Jo Geeits:



B e s t P. P. R . - l i d .

Is De Nieuwe Linie een P. P.R. -weekblad ?
Sommigen denken dat wel eens.

Bij de verkiezingen stemden onze redakteuren en medewerkers aldus :

Van onze lezers stemde 23,2 (\ op de P . v . d . A 21 G op de P . P . R . 
en 4,3 G op D '66, 5,5 G ging naar de K. V. P. De V. V. D. en DS 1 70 kregen 
elk 1G van de stemmen.

Wij zijn dus geen P. P.R.-blad. Maar we hebben wel Pier van Gorkum 
als redaktionele medewerker. En Bas de Gaay Fortman, benevens 
Erik Jurgens schrijven er nog al eens in.
Michel van Hulten was medewerker voordat hij staatssecretaris werd.

Voor ons part worden alle P.P.R. - leden abonnee op De Nieuwe Linie. 
Geen enkel bezwaar.

Laat u niet weerhouden ! Zie de kaart !

P.S. P. 
P .v .d .A  
P . P . R .
C. P.N. 
D '66

21 stemmen 
11 stemmen 
7 stemmen 
5 .-mmen 
3 'mmen 
1 siemS.G. P.

G . P . V . 
anders

1 stem 
10 stemmen

Beste groeten van 
het Nieuwe Linie team.



een reeks informatie- en diskussie-avonden in de Nes. 
Een deel ervan alvast in de kalender.
ZuldHolland is ook stevig bezig met voorbereidingen tot 
de statenverkiezingen.
Een programmakommissie, onderverdeeld in vier, wil het 
ontwerpprogram op 22 september rond hebben. 
Kandidaten voor de staten (men mikt op een fraktie van 
zes PPR-leden die 't hele gebied van de provinsiale 
politiek bestrijken kan!) moeten zich vóór 19 september 
melden bij Willem Ydo, Brugstraat 11, Bodegraven. Voor 
ledenvergadering zie kalender. In 't ontwerp 
statenprogram wil men wensen van aktiegroepen 
inbouwen om die t.z.t. in de statenvergaderingen te 
vertolken.
Den Haag is een werkgroep begonnen die nagaat hoe de 
uitgangspunten voor onze maatschappijvisie konkreet 
kunnen worden toegepast op diverse gebieden. Gestart 
is men aan de wortel: met de problematiek van machts- 
en beslissingsstrukturen.
Den Bosch is een Aktie- en Info-krant begonnen.
Oss heeft de staking van 18-25 mei bij de

Bergoss-tapijtfabriek geanalyseerd, en komt in een 
rapport (men kan er Ad Voerman, Wagenaarstraat 66,
Oss, om vragen) tot de konklusie dat het NKV een 
dubieuze rol speelde: wél erkennen dat d-e lonen 
achter lagen, wél voor de arbeiders onderhandelen met 
de direktie. maar de staking toch niét erkennen, en op 
grond daarvan 130 van de laagstbetaalde arbeiders niets 
uitkeren uit de stakingskas . . .
Zeeland is ook een blad gaan uitgeven: „Radikaal 
Zeeuws", dat bijzonder goede, korte artikelen bevat over 
uiteenlopende onderwerpen. Op 6, 7 en 8 augustus is 
Henk Waltmans in Zeeuwsch-Vlaanderen op werkbezoek 
geweest (Terneuzen, Sas van Gent, Hulst, Breskens, 
Oostburg). Hij heeft ook gesprekken gevoerd met 
aktiegroepen, en met vertegenwoordigers van politieke 
partijen in België.
Limburg is serieus bezig met de voorbereidingen tot de 
statenverkiezingen. In april al legde de 
procedurekommissie haar huiswerk op tafel, ’t Voorstel 
was: uitkomen met 5 lijsten maar één lijsttrekker (Jacquet 
Tonnaer). Toen ook begon men al aan de vorming van 
vier werkgroepen voor het statenprogram.

ZUID
VIETNAM
U zult waarschijnlijk via de 
nieuwsmedia hebben vernomen, dat de 
Brede Vietnam Beweging Nederland en 
Amnesty International hebben besloten 
om op 12-en 13 oktober in de Nieuwe 
RAI te Amsterdam gezamenlijk een 
internationaal kongres over politieke 
gevangenen in Zuid-Vietnam te 
organiseren. Een aantal politieke 
partijerr, waaronder de PPR hebben 
hun medewerking aan dit kongres 
toegezegd
Het is de bedoeling, dat er getuigen en 
deskundigen uit verschillende landen
o.a. Zuid-Vietnam, de Verenigde Staten 
en Frankrijk zullen worden uitgenodigd. 
Het houden van dit kongres is beslist 
noodzakelijk, omdat uit recente 
berichten blijkt, dat het aantal 
arrestaties en martelingen nog altijd 
toeneemt, en u zult allen wel weten hoe 
gruwelijk deze martelingen zijn en hoe 
men tracht deze mensen geestelijk 
kapot te maken.
Daarom hopen wij dat u allen achter dit 
internationaal kongres zult staan, zodat 
het druk kan uitoefenen op 
parlementen en regeringen, die op hun 
beurt het Thieu-regiem onder druk 
moeten zetten en eisen dat dit stopt 
met het moorden en martelen.
U zult begrijpen dat dit kongres veel 
geld kost; vooral de zaalhuur en de 
reiskosten van de genodigden hakken 
er flink in.
Dit geld is er nog lang niet helemaal en 
daarom doen wij een beroep op u om 
dit kongres financieel te steunen. Uw 
bijdrage kunt u storten op 
girorekening 151500 te Purmerend, 
t.n.v. Internationaal kongres voor 
politieke gevangenen Zuid-Vietnam.

PaPeR
augustusnummer

Eind augustus is het jongste nummer 
van GemeentePaPeR uitgekomen. In 
deze uitgave wordt aandacht besteed 
aan de volgende onderwerpen: 
stadsvernieuwing en al de aspekten 
die daarop betrekking hebben, de 
juridiese kant van deze zaak. Een 
verslag van een studiedag over het 
verkeer en vervoer in een 
woonomgeving, de problemen van de 
autowrakken, aanwijzingen over de 
financiële tegemoetkoming aan de 
raadsfrakties en verder nog een aantal 
andere informatieve artikelen.

In de volgende nummers wordt 
aandacht besteed aan de diverse 
beleidssektoren in de gemeentepolitiek. 
Aan de orde zullen bijvoorbeeld komen: 
milieubeheer, vormingswerk en 
onderwijs, welzijnszorg en 
kultuurpolitiek, ekonomiese struktuur, 
demokraiie en bestuur, financiën en 
subsidie-aa -gedegenheden.
We verzoeken mensen die hier iets 
zinnias over te zeggen hebben hun 
bijdr*. -  te leveren.

Alle techmese en administratieve 
aangelegenheden worden behandeld 
door Bart Westerkamp, Waalstraat 97. 
Alkmaar-Oudorp.
Het redaktie-adres 'uidt: Jos Roosen, 
Hugo de Grootstraat, Nijmegen, tel.
(080) 23 36 28.

U kunt zich als abonnee voor de 
GemeenteFaPeR opgeven bij Bart 
Westerkamp.

Naam ......................................................

Adres ......................................................

Plaats ......................................................

vervolg
MET/
ZONDER
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de sociale verdediging vraagt ook om 
een rationele identifikatie met de 
bestaande strukturen. En de 
identifikatie met maatschappelijke 
strukturen wordt rationeel in de mate 
waarin deze strukturen demokratiese 
participatie gedogen en 
omstandigheden van struktureel geweld 
opgeheven zijn. Dan pas komen er 
mogelijkheden voor de sociale 
verdediging.” Op de volgende pagina
echter, verzucht h ij- ...... een
verdergaande maatschappelijke 
demokratisering (mocht die ooit 
komen). . . ” Je gaat je dan inderdaad 
afvragen, of dit alternatief (op dit 
moment) wel zo geloofwaardig is. 
Terecht geven de auteurs er daarom 
blijk van zich bewust te zijn van hun 
beperkingen (die overigens 
waarschijnlijk de beperkingen van de 
sociale wetenschappen in hun 
algemeenheid zijn), en nodigt Bouke 
Schotanus in zijn inleiding ,,al diegenen 
welke het wel in onze samenleving ter 
harte gaat .. " uit mee te gaan 
denken. Jammer, da: het boek 
misschien alleen gemakkelijk leesbaar 
is voor de anderhalve „intellektueel" 
die de moeite heeft genomen om zich 
intensief met het onderwerp bezig te 
houden

Eeltje Talstra
★

Fred A. Plas. 
Kommissie Vredespolitiek.

raadslid/staten lid/belangstel lende. 
Abonnement tot 1 jan. 1974, ƒ 7,50.



voorlopig geen 
federatie

Eind mei heeft het PvdA-bestuur in het
overlegorgaan aan D'66 en PPR laten 
weten dat aan het PvdA-kongres in 
september een federatieplan voor de 
progressieve drie zou worden 
voorgelegd.
Een week later werden deze plannen 
naar buiten toe bekend en moesten 
vertegenwoordigers van D’66 en PPR 
dus wel direkt reageren.
De PPR was nogal afwijzend. Immers, 
de samenwerking loopt goed, en als 
dan de tijd rijp is om een belangrijke 
stap te doen naar verdere samen
vloeiing, ligt het voor de hand dat er 
gezamenlijk op bestuursnivo wordt 
overlegd over de juiste vorm, of nog 
beter: dat de wenselijkheid en de vorm 
van een verdergaande samenwerking 
bij de plaatselijke afdelingen en 
aktiesentra aan de orde wordt 
gesteld, waarna een en ander 
ongeveer gelijktijdig door de 
kongressen van de drie partijen 
bekrachtigd kan worden.
De nu door de PvdA gevolgde 
procedure zette D’66 en PPR wél voor 
het blok. Zij moesten óf de 
PvdA-voorstellen aksepteren, óf de 
schijn op zich laden dat de 
progressieve samenwerking voor hen 
eigenlijk niet meer zo hoeft.
Zo voor het blok gezet te worden 
wekt verzet. Zeker in een samen- 
werkingssituatie van een heel grote 
PvdA met de twee kleintjes D'66 en 
PPR.
En dat is nu precies waar het om 
gaat: in een federatie, waarbij de drie 
een deel van hun zelfstandigheid 
overdragen aan deze nieuwe struktuur, 
gaat de verreweg grootste automaties 
het beeld, het gezicht bepalen. D’66 
en de PPR zouden dan beter maar 
direkt in de PvdA kunnen opgaan. 
Daarvoor is echter het moment nog 
niet gekomen. D’66 en PPR zijn niet 
voor niets ontstaan. Er zijn nu 
eenmaal massa’s progressieven die 
zich niet in de PvdA kunnen vinden, 
hetzij vanwege haar verleden, hetzij 
vanwege haar sentralistiese partij-

deze maand:
op de middenpagina's

GELD ?

struktuur, hetzij vanwege te veel
— of te weinig — radikaliteit.
Dat is een gegeven. En het is m aarfe 
vraag of dat zó erg is. Binnen de 
progressieve drie heeft ieder zijn eigen 
inbreng, en voortdurende strategiese . 
en programmatiese diskussies houden 
de zaak levendig en in beweging. In . 
tegenstelling tot de konfessionelen’f i  
hebben de progressieven het niet I  
nodig om ter wille van het behoud van 
een snel afkalvende invloed snel t o ^ |  
een nieuwe partij te komen.
Al had de PPR meteen de neiging om 
de federatie af te wijzen, ze vindt I  
onverminderd de eenheid van de I  
progressieven de levensvoorwaarde -jj 
voor de kans om echte maatschappe
lijke hervormingen doorgevoerd te ®  
krijgen. De huidige samenwerking op 
basis van zelfstandigheid zal dan ook 
versterkt moeten worden. Het is van 
harte te hopen dat ook de PSP m ee l* 
zal willen doen. Het PPR-bestuur 1 
heeft de partners voorgesteld een fl 
botere en meer verfijnde methode te 
ontwerpen om tot een regeerakkoord ; 
te komen, want Keerpunt 72 kwam M 
toch maar op een allesbehalve ideale 
manier tot stand.
De angst bestaat dat bij hechte 
politieke samenwerking van 
zelfstandige partijen deze zich toch®  
tegen elkaar zullen willen a fz e tte n *  
Die angst is een slechte raadgever, en 
ook niet in overeenstemming met de 
werkelijkheid. De progressieven 
hebben veel meer wat hen bindt dan 
wat hen scheidt. De gezamenlijke 1 
politieke strijd is gericht tegen de - 9  
materialistische prestatiemaatschappij 
zoals die in Wiegel haar symbool vindt. 
In heel de wereld vindt een scheiding 
der geesten plaats tussen hen die de 
onderdrukking van ekonomiese, 
politieke en burokratiese machten I  
verdedigen en tolereren, en hen d ie ^  
deze machten bestrijden. De 
progressieven in Nederland hebben* 
in die strijd elkaar gevonden, en 
zullen elkaar niet meer loslaten.

Wouter van Dam, voorzitter.
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Dit stukje is bedoeld als bijdrage 
tot een in de partij nog vrijwel 
afwezige diskussie over de 
positie van Nederland in de 
Europese Gemeenschappen. De 
ondergetekende is geen warme 
voorstander van Europese 
eenwording.

Het woord „belang" (vaker „belangen” ) 
doet dikwijls dienst als een van de 
fundamentele termen in een ideologie 
of politieke theorie. „Iemands belang” 
betekent letterlijk „dat wat iemand 
aangaat” , maar meestal wordt bedoeld 
„dat wat iemand tot voordeel strekt” . 
Ais iemand zelf beoordeelt wat 
voordelig voor hem is, dan komt 
„belang” op hetzelfde neer als „wens” . 
Men spreekt ook vaak van het belang 
van een groep mensen. Maar wie 
beoordeelt of iets voordelig is voor de 
groep? Misschien de groep zelf; maar 
zelfs de meest demokratiese groep 
beslist anders over zichzelf dan een 
individu. Wat voordelig is voor de 
groep wordt niet steeds opnieuw 
gekontroleerd, de neiging bestaat dat 
zoiets verabsoluteerd wordt: je gaat er 
bijv. blindelings van uit, dat een laag 
loonpeil in het belang is van elke 
werkgever. Het „belang" van de groep 
wordt zo een min of meer vaststaande 
eigenschap van die groep, die afgeleid 
wordt uit haar samenstelling, 
omstandigheden en geschiedenis. 
Terugredenerend kun je ook een 
verabsolutering van het begrip „belang 
van een persoon” konstateren. Iets 
wordt in het belang van een persoon 
geacht, als het in het belang wordt 
geacht van een groep waartoe men de 
persoon rekent. En het komt best vaak 
voor dat een persoon zichzelf zó met 
een groep (bijv. zijn landgenoten) 
identificeert, dat hij alle belangen van 
die groep de zijne noemt.
Als belangrijk voorbeeld wil ik wijzen 
op de rol die het begrip „belang” in de 
theorie van Marx speelt. Het begrip 
neemt hier een centrale plaats in, en 
wordt in de verabsoluteerde betekenis 
gebruikt: men heeft bepaalde belangen 
omdat men tot een bepaalde klasse 
behoort. Omdat belangen zo 
kenmerkende eigenschappen van 
klassen zijn, kun je het ook omdraaien, 
men behoort tot een bepaalde klasse 
omdat men bepaalde belangen heeft.
Dit gebruik van deze begrippen 
weerspiegelt het fundamentele 
filosofiese probleem dat overal in he' 
werk van Marx aanwezig is: het 
vraagstuk van het determinisme. De 
arbeidersklasse, dat wil zeggen de 
groep mensen wier kenmerkende 
belangen gegeven worden door het feit

dat zij hun arbeidskracht moeten 
verkopen, heeft niet overal de 
onontkoombaar genoemde revolutie 
teweeg gebracht. „De belangen van de 
arbeiders” blijken dus niet samen te 
vallen met „de wensen van de 
Nederlandse werknemers” . Dit is 
natuurlijk niets nieuws, maar het is wel 
een belangrijke konstatering in verband 
met wat straks volgt.
Er is dus een zekere spanning in het 
begrip „belang” aanwezig; je zou 
kunnen zeggen:tussen de 
„subjektieve” en de „objektieve" 
betekenis die het kan hebben. Bij een 
politieke beslissing worden vaak 
belangen van diverse groepen tegen 
elkaar afgewogen. Daarbij worden deze 
belangen op alle mogelijke wijzen 
geïnterpreteerd, afhankelijk van de 
maatschappijvisie die men heeft en dus 
van de opvatting die men heeft over de 
rol die de diverse groepen in de 
maatschappij spelen. Hierin komt de 
genoemde spanning duidelijk tot 
uitdrukking.

LANDSBELANG

Als de regering van een willekeurig 
land een stap doet die iets te maken 
heeft met de verhouding tot andere 
staten, dan wordt bij de motivering 
ervan dikwijls gewezen op één (of 
meer) van drie hoofdmotieven;
1. de stap is in het belang van ons 

land;
2. de stap is in het belang van ons 

volk;
3. de stap is in het belang van de 

vrede.

De eerste twee formules weerspiegelen 
een belangrijk stijlverschil, maar dat 
laten we nu maar schieten. Hét derde 
motief wordt ook wel onder woorden 
gebracht als „het belang van de 
wereld” ; dat zegt nog minder dan 
„vrede” , daarom laten we dat ook 
schieten. Het „belang van Europa” ,
„van Afrika” o.i.d. is een soort 
mengvorm van 2 en 3. De derde 
formule is een korte manier van zeggen 
dat de stap zodanig is, dat de belangen 
van alle mensen samen, of in elk geval 
van alle vredelievende mensen gediend 
worden. We houden dus de motivering 
over waarin op de belangen van de 
„eigen groep” (landgenoten) wordt 
gewezen, en die waarin op de belangen 
van iedereen wordt gewezen.
Wat houden deze motieven in? Onder 
een volk, of liever de inwoners van een 
land, heerst een enorme 
verscheidenheid van meningen en 
wensen, en dus van belangen in de 
subjektieve zin. Een volk heeft over 
geen enkele kwestie een opvatting,
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hooguit een, meerderheid van personen 
in dat volk, en dan is die opvatting nog 
heel moeilijk te konstateren. De 
opvattingen die gekonstateerd worden, 
en dus de belangen die in een 
beslissing een rol spelen, zijn die van 
een gering aantal bij de beslissing 
betrokken personen en 
(belangen-)groepen. Deze feitelijk 
betrokkenen (bijv. topambtenaren, 
financiële deskundigen, militaire 
staven) hebben ieder voor zich een 
bepaald beeld van de belangen van de

f- andere betrokkenen, alsmede een notie 
van wat het landsbelang inhoudt. Als de 
beslissing genomen is kan die achteraf 
in overeenstemming met het 
landsbelang genoemd worden, wat dan 
door iedereen op zijn eigen wijze 
geïnterpreteerd kan worden. Bestaat er 
een grootste gemene deler van wat 
iedereen het landsbelang vindt? Laten 
we aannemen dat een overweldigende 
meerderheid van de Nederlanders vindt 
dat „veiligheid” tot het landsbelang 
behoort. Maar dan? Als we onze ' 
veiligheid willen vergroten, moeten er 
dan meer wapens komen of minder? 
Heeft er ooit meningsvorming 
plaatsgevonden over enig alternatief 
voor het toevallig nu bestaande 
veiligheidssysteem ?
We kunnen konkluderen dat 
„landsbelang” een inhoudsloos of in 
elk geval onduidelijk begrip is, waarvan 
de interpretatie berust bij de bestaande 
machtsstruktuur. Deze interpretatie is 
tot nu toe vrijwel algemeen zo geweest, 
dat één aspekt daarin overheerste: het 
vergroten van de macht van dat land,

f en wel vooral de ekonomiese macht,
m.n. sinds WO II. Belangenbehartiging 
in deze zin beoogt dus per definitie ten 
koste te gaan van de 
belangenbehartiging van alle andere 
landen. Wat we ook onder „het belang 
van de vrede” of „het wereldbelang” 
moeten verstaan, het zal nooit helemaal 
verenigbaar zijn met „het Nederlands 
belang” .

SAMENWERKING TUSSEN STATEN

De verhoudingen tussen staten worden 
dikwijls geregeld door het aangaan 
van allerlei formele 
samenwerkingsvormen: verdragen, 
federaties, enz. Twee of meer staten 
gaan, bijv., een federatie aan omdat zij 
vinden dat daardoor bij elk van de 
partners meer belangen gediend dan 
geschaad worden. Nationale belangen 
die (volgens de machthebbers) bij zo’n 
samenwerking gediend worden kunnen 
zijn: grensverkeer wordt gemakkelijker; 
de partners krijgen gemakkelijker 
toegang tot eikaars markten; het 
kapitaalverkeer wordt vlotter;

internationale ondernemingen kunnen 
opbloeien; bepaalde 
milieuvervuilingsproblemen kunnen 
beter aangepakt worden; als de 
samenwerking op militair gebied 
plaatsvindt wordt de verdediging tegen 
elkaar minder urgent en tegen anderen 
minder lastig, in kultureel, sociaal en 
politiek opzicht kan blikverruiming 
optreden.
Al deze voordelen (?) kunnen sterker 
worden naarmate de samenwerking 
hechter wordt: van een enkel 
handelsakkoord (bijv.
Nederland-China) via een federatie van 
staten (bijv. de Perzische Golf-staatjes) 
tot volledige versmelting van staten 
(bijv. Maleisië). Bij versmelting van 
staten krijgt zelfs het begrip „nationaal 
belang” een andere inhoud.
Natuurlijk kunnen er ook negatieve 
faktoren zijn in zo’n samenwerking, 
belangentegenstellingen: afwijkende 
wetgeving van de partners of 
afwijkende normen kunnen wrijving 
geven; gevoelens van nationalisme 
kunnen een knauw krijgen; de sterkste 
partner krijgt meer kans de zwakste te 
onderdrukken.
In een aantal recente voorbeelden komt 
de afweging van deze belangen . 
duidelijk naar voren. Egypte heeft wel 
mensen maar geen geld, Lybië heeft 
geen mensen maar wel geld. De 
voordelen van de kombinatie hiervan 
wil men zwaarder laten wegen dan het 
nadeel van het politieke 
temperamentsverschil. Bij de diskussies 
in Engeland en andere staten over hun 
toetreding tot de EG konflikteerden de 
belangen (wensen?) van vissers, 
landbouwers, bankiers, industriëlen, 
konsumenten en politici; de regering 
verbond haar prestige (belang) aan de 
uitspraak dat toetreding in het 
landsbelang was, en de oppositie aan 
het tegenovergestelde.

UITBREIDING VAN DE EG

Wat ik nu wil beweren is, dat in de 
afweging van belangen in een 
dergelijke beslissing vaak veel te 
weinig belangen worden betrokken.
Laat ik de stelling wat inperken om 
haar althans enigszins aan de hand van 
feiten akseptabel te kunnen maken: bij 
de vraag of een land toetreedt tot de 
EG worden bijna alleen belangen van 
groepen in de EG zelf en in het 
kandidaat-land in overweging genomen. ' 
De goede klank van „het landsbelang” 
of „het belang van Europa” betekent 
een klap voor de mensen in de derde 
wereld. Als we naar de besluitvorming 
kijken bij de toetreding van 
kandidaat-lidstaten tot de EG, dan valt 
de vanzelfsprekendheid op waarmee

wordt aangenomen dat de uiteindelijke 
beslissing valt in het land dat lid wil 
worden, of het nu in het parlement of 
per referendum is. De oude lidstaten 
komen in persoon van hun staatshoofd 
en hun minister van Buitenlandse 
Zaken aan het woord, die in geheime 
vergaderingen zonder voorafgaand 
overleg met hun parlementen de 
toetredingsvoorwaarden vaststellen. In 
de afzonderlijke landen komen dan nog 
de groepen aan het woord, die het 
beste georganiseerd zijn en de 
gemakkelijkste toegang tot pers en 
parlement hebben. De VS en Japan 
kunnen via hun diplomatieke kanalen 
hun wensen wel kenbaar maken. 
Oost-Europa en China sluiten zich 
nogal af voor de EG. De derde wereld 
komt echter vrijwel niet aan het woord, 
ondanks de ongelooflijke belangrijkheid 
voor haar van de ontwikkelingen in 
Europa. Van het ca 150 pagina’s 
tellende verdrag dat de toetreding van 
Engeland, Ierland en Denemarken tot 
de EG regelt worden ongeveer 2 
pagina’s gewijd aan de belangen van 
de derde wereld.

DE BELANGEN VAN DE DERDE 
WERELD TEN OPZICHTE VAN DE EG

We zullen een aantal van deze 
belangen op een rijtje zetten.

1. de afzet van landbouwprodukten uit 
de derde wereld op de Europese 
markt;

2. de afzet van andere grondstoffen;
3. de afzet van industrieprodukten;
4. de handelspositie van de derde 

wereld;
5. hun financiële positie;
6. hun politieke positie.

1. LANDBOUWPRODUKTEN

De bovengenoemde twee pagina’s uit 
het verdrag regelen de suikerimport in 
Engeland uit het Gemenebest, 
rietsuiker. Deze regeling komt erop 
neer, dat deze importen in 1975 
aangepast zullen moeten zijn aan de 
eerder in de EG gestelde beperkingen, 
hetgeen een flinke inkrimping betekent. 
De EG heeft nog steeds niet de 
internationale suikerovereenkomst van 
1962 getekend. Dit stuk protektie is, 
vanuit de toen bestaande situatie 
geredeneerd, goed bedoeld; maar 
sindsdien is er niet eens naar gestreefd 
om die slechte situatie op te heffen — 
het is immers beter dat de dure 
bietenproduktie van de Nederlandse 
boeren wordt afgeremd dan dat de 
boeren in de derde wereld moeten 
omschakelen. Dergelijke trieste 
verhalen kunnen ook verteld worden
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over andere landbouwprodukten, zoals 
koffie en cacao. De internationale 
afspraken die over de handel in en de 
verwerking van deze produkten 
gemaakt worden zijn voor een groot 
aantal ontwikkelingslanden van groot 
belang. De EG, als blok, heeft bij de 
totstandkoming van deze afspraken een 
dikke vinger in de pap, vooral door het 
feit dat in de EG vele grote en zeer 
grote verwerkende industrieën 
gevestigd zijn, zoals Wessanen, Van 
Nelle en Unilever.

2. ANDERE GRONDSTOFFEN

Europa moet zeer veel grondstoffen, 
met name ook energiebronnen 
invoeren. Er is dus sterke onderlinge 
afhankelijkheid op dit punt. Nu heeft de 
Europese eenwording op zichzelf geen 
direkte invloed op de grootte en de 
aard van de grondstoffenbehoefte, 
omdat dit niet in gemeenschappelijk 
beleid geregeld wordt, wat voor de 
landbouw wel het geval is. (Feitelijk 
heeft de toetreding van Engeland wel 
invloed op de grondstof-stromen, door 
de wijziging van de tarieven voor de 
grondstof-leverende 
Gemenebest-landen als gevolg van de 
toetreding).
Maar indirekt heeft de eenwording er 
alles mee te maken. De 
grondstoffensektor is grotendeels in 
handen van grote multinationale 
ondernemingen, die zelf onderhandelen 
met de regeringen van 
grondstoffenproducerende landen; 
deze ondernemingen zijn zeer gebaat 
bij Europese integratie, evenals 
trouwens de kleinere ondernemingen. 
Verder komt er op.steeds meer punten 
een gemeenschappelijke politiek van 
de Euromarkt-landen tot stand. Een 
belangrijk voorbeeld hiervan is het 
recente voorstel van de Europese _ 
Kommissie voor een 
gemeenschappelijk energiebeleid, 
waarin onder meer gestreefd wordt naar 
de aanleg van „strategiese” voorraden 
fossiele brandstoffen en naar 
gemeenschappelijke opsporing van 
ontginbare voorraden die niet in de 
bodem van de derde wereld zitten.

3. INDUSTRIEPRODUKTEN

Een van de belangrijkste doeleinden 
van de Europese eenwording, zo niet 
de belangrijkste, is het bieden van 
kansen aan de industrie in de lidstaten. 
Alle lidstaten hebben hun welvaart en 
ekonomiese macht voornamelijk te 
danken aan hun industrialisatie —  
Ierland nog het minst, maar daar is dan 
ook tegelijk met de toetreding een 
grootscheeps
industrialisatieprogramma gestart. 
Daarom zal een arm en weinig 
geïndustrialiseerd land als Portugal niet 
gauw een voiwaardig lid kunnen zijn, 
ondanks de reeds bestaande nauwe 
banden met de EG-lidstaten die immers 
bijna alle NAVO-lid zijn evenals 
Portugal.
Er bestaan tariefmuren voor industriële 
produkten uit niet-lidstaten. Plannen 
om ze af te breken stuiten op krachtig

verzet van de zich aaneensluitende 
groepen in de EG in wier belang het is 
dat de bescherming van de eigen 
industrie gehandhaafd blijft; hiertoe 
behoren ook, tot op zekere hoogte 
terecht, vakbonden van mensen uit de 
betreffende industrietak (die zich in het 
algemeen nog niet op Europees nivo 
hebben aaneengesloten). De met de 
EG geassocieerde landen krijgen op 
basis van wederkerigheid bepaalde 
tarief-voordelen.
Het probleem wordt nog heel wat 
ingewikkelder (en vaak groter) gemaakt 
door het feit dat veel investeringen in 
de derde wereld in handen zijn van 
grote bedrijven uit de EG. Dit neemt 
niet weg dat de meeste regeringen van 
ontwikkelingslanden industrialisatie 
sterk aanmoedigen, ook al komt het 
kapitaal van buitenaf; er bestaat 
vertrouwen in de groei van de 
Europese markt als afzetgebied.

4. HANDEL

De wereldhandel groeit in omvang 
sneller dan het brutoprodukt van de 
wereld, en neemt dus in betekenis toe. 
Het feit dat de EG het grootste 
handelsblok ter wereld is maakt de 
gemeenschappelijke handelspolitiek 
van de 9 tot een zeer belangrijke faktor. 
Voor de derde wereld is de handel des

geld?
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te belangrijker, omdat veel arme landen 
een eenzijdige produktie hebben en 
dus volstrekt op export aangewezen 
zijn. De zelfvoorzieningsgraad zal voor 
de meeste ontwikkelingslanden, zeker 
wanneer zij zullen willen industrialiseren, 
gering zijn.
Op de wereldhandelskonferentie 
UNCTAD III moesten hierover 
afspraken gemaakt worden, temeer 
daar de wereldhandelsvloot en de 
scheepsbouwindustrie bijna helemaal in 
handen van de rijke landen dreigen te 
komen. Maar de onbevredigende 
resultaten van UNCTAD geven weinig 
hoop op dit punt.

5. FINANCIëLE POSITIE

Bij elke valuta-krisis gaan de 
ontwikkelingslanden erop achteruit. Er 
vinden dan nog meer devaluaties plaats 
dan gewoonlijk. Europese integratie op 
monetair gebied kan dus gunstig voor 
hen zijn, als dientengevolge de 
krisissen minder hevig worden. Maar 
de financiële situatie is uiteindelijk 
natuurlijk een afgeleide van de 
algemene ekonomiese situatie, daarom 
kan aan dit punt niet veel zelfstandig 
belang worden gehecht.

Wat de financiële (ontwikkelings-)hulp 
betreft: Er is nu een eerste stapje gezet 
op weg naar een gemeenschappelijk 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van 
de EG. Dit wil nog niet zo best lukken, 
en lijkt een beetje op het zich 
verschaffen van een alibi. Vooral gezien 
de aanwezigheid van Frankrijk valt niet 
te verwachten dat de financiële hulp 
vanuit de EG erop vooruit zal gaan bij 
verder gaande eenwording.

6. POLITIEKE POSITIE

De EG zoekt haar plaats tussen de 
grote machten; de VS, de Sovjet-Unie, 
Japan. Deze landen zijn de 
belangrijkste gesprekspartners op 
internationale konferenties. De derde 
wereld is op veel punten verdeeld, en 
machteloos. Misschien zal de klub van 
olieproducerende landen OPEC een 
uitzondering blijken te gaan vormen, 
die door blokvorming enige macht 
heeft verworven.
De belangstelling van de EG voor de 
derde wereld richt zich het meest op 
een betrekkelijk kleine sektor daarvan, 
een deel van Afrika, waar de koloniale 
banden het minst geschonden zijn. 
Hierdoor dreigt verdeeldheid binnen de 
derde wereld. De laatste tijd zijn er vele 
kandidaten voor associatie met de EEG 
bijgekomen, waardoor dit probleem zou 
kunnen verminderen; de kriteria die 
voor het in aanmerking komen voor 
associatie gelden zijn echter enigszins 
onduidelijk.
De hele opzet van de Europese 
eenwording, van een douane-unie via 
een ekonomiese en monetaire unie tot 
een politieke en waarschijnlijk militaire 
unie, wijst op de figuur van grootmacht, 
die met de linkerhand een aalmoes 
toewerpt aan de arme massa en met de 
rechterhand handjeklap speelt met de 
gemoderniseerde minderheden die in 
de derde wereld macht hebben.

KONKLUSIE

De Europese eenwording geeft 
verruiming van de kansen voor 
ekonomiese groei voor de Europeanen. 
Dit is het belangrijkste, en het is nooit 
anders bedoeld. Van deze groei 
profiteren in de eerste plaats de 
ondernemingen, in de tweede plaats 
ook grote delen van de bevolking. In de 
eerste plaats wordt dus het „belang” 
van de ekonomies machtigen in Europa 
gediend, in de tweedé plaats het 
„ekonomies belang” van een groot deel 
van de bevolking in de lidstaten 
(waartoe in het algemeen de boeren en 
de kleine zelfstandigen niet behoren). 
Dit tezamen wordt meer dan voldoende 
geacht om te spreken van het dienen 
van het landsbelang. Ook veel gewone 
werkende mensen hebben zich sterk 
met deze gang van zaken 
vereenzelvigd, evenals de grote partij 
in Nederland waar zovelen van hen zich 
in herkennen.
Precies hierdoor is het, dat vele 
belangen van veel mensen in de derde 
wereld worden geschaad. Dit is niet

lees verder pag. 6
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i.1

Midden 1972 had tussen de besturen van PPR en PSP een 
eerste uitvoerige gedachtenwisseling plaats. Ofschoon die 
alleszins aanleiding gaf tot voortzetting van het gesprek, 
was er sindsdien nog geen vervolg op.
Inmiddels is er weer kontakt opgenomen: kleine delegaties 
uit beide besturen werken tesamen aan formulering van 
de zwaarstwegende vraagpunten en van beider antwoorden 
daarop.
Toch zal het uiteindelijk aan beide zijden het grote kollektief 
van leden zijn dat in feite uitmaakt of er samenwerking zal 
zijn, in welke mate en met welk enthousiasme die zal 
worden geëffektueerd.
Daarom kwam het de redakties van de PPR Aktie Krant en 
Radikaal nuttig voor om onafhankelijk van wat zich op 
bestuursnivo ontwikkelt ertoe bij te dragen dat in beide 
partijen een duidelijker inzicht in eikaars visie zal ontstaan. 
Daartoe hebben onze periodieken elkaar eens per maand 
plaatsruimte van gelijke omvang aangeboden. De daarin 
te behandelen onderwerpen zullen in beide bladen dezelfde 
zijn.
Zonder enige twijfel zullen uit deze artikelen verschillen 
blijken. Maar met even grote zekerheid zullen nog belang
rijke overeenkomsten naar voren komen. We vertrouwen 
erop dat de lezers het een en het ander met grote nauw
gezetheid tegen elkaar zullen afwegen, en dat in de daaruit 
voortvloeiende diskussies een gezamenlijk zoeken naar de 
grootst mogelijke versterking van een echt progressieve 
politiek voorop zal staan.
Henk Branderhorst en Lou Hoefnagels, 
hoofdredakteuren van resp.
Radikaal en PPRAK.

wie wil er nou
eigenlijk
wat met wie?
Het kongres dat de Partij van de Arbeid op 14 en 15 
september heeft gehouden, heeft dan weliswaar een einde 
gemaakt aan de illusies van veel D’66-ers („Ernstig 
geschokt”, zei Terlouw), maar aan de andere kant heeft 
het ertoe bijgedragen, dat ter linkerzijde vreugde (PSP) 
of op z’n minst tevredenheid (PPR) heerste.
De Federatievoorstellen, die zouden moeten uitmonden in 
één grote Progressieve Volks Partij, werden van de vloer 
geveegd. Vooraf had PPR-voorzitter Van Dam al laten 
weten niet zo op de federatie-plannen gebrand te zijn, 
D'66 daarentegen zou de federatieve-basis maar het liefst 
overslaan en rechtstreeks aan de slag gaan om de 
PVP van de grond te krijgen, terwijl de PSP wél voor 
een federatie voelde, maar dan op grondslag van een 
„radikaal demokraties-socialisties"-programma, zoals de 
Partijraad het in een telegram aan het PvdA-kongres 
formuleerde. Kortom: verwarring alom, bij alle (potentiële) 
federatie-kandidaten. En het kongres stond voor de 
keuze. Een weinig benijdenswaardige positie, vooral niet 
omdat het Partijbestuur van de PvdA zich zo sterk vóór 
de voorstellen had gemaakt. Edoch — het kongres 
zwichtte niét voor Van der Louw (in vroeger tijden, onder 
andere voorzitters wat dat wel anders), en werden geen 
„kanonnen in stelling gebracht”  (Den Haag, Navo-kongres, 
nog niet zolang geleden: Schermerhorn, Mansholt, etc), 
maar het sprak in alle duidelijkheid uit dat de huidige 
verbanden meer dan voldoende vorm gaven aan de 
samenwerking van de „progressieve drie” . Hoe daar in de 
PSP in z’n totaliteit over wordt gedacht weet ik niet 
(de beslissingen over samenwerking vallen op het 
24/25 november-kongres), maar voor mij persoonlijk geldt 
dat ik erg blij was met de toevoeging aan het adres 
van de PSP, waarin naar voren kwam dat binnen die 
huidige samenwerking de PSP van harte welkom was.
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vervolg europese wat met wie
eenwording

zozeer het geval als men ervan uitgaat 
dat deze belangen bijvoorbeeld af te 
lezen zouden zijn uit de toespraken die 
door meer dan honderd ministers van 
buitenlandse zaken
uit ontwikkelingslanden in de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
afgestoken worden. Officieel wordt er 
zelden kritiek geleverd op de gang van 
zaken in Europa; dat zou trouwens 
,,inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden”  genoemd worden, 
wat hypokriet is omdat we juist gezien 
hebben hoe belangrijk deze gang van 
zaken voor de rest van de wereld is. 
Heel anders klinkt het geluid van de 
onderliggende groepen, de gewone 
arme mensen. Hun bezwaren tegen het 
nieuwe Europa worden een enkele 
maal door een regering, vaak door 
oppositionele of zelfs illegale 
bewegingen onder woorden gebracht. 
De rol van het verenigd Europa zoals 
onder andere het IKV die voorstelt, de 
rol van „goede grootmacht” die weinig 
aan bewapening en veel aan 
ontwikkelingshulp doet is de enig 
aanvaardbare rol voor Europa als 
grootmacht, al wijst bijna niets erop dat 
deze rol inderdaad gespeeld zal 
worden. Maar er is een alternatief, 
namelijk geen eenwording. Dit is wel 
zeer ingrijpend, en kan ook wel 
nadelen opleveren voor onderliggende 
groepen in de lidstaten of in de rest 
van de wereld, maar het is een 
alternatief. Bij de moeilijke keuze die in 
dit dilemma moet worden gedaan 
rnoeten de belangen van de mensen in 
de derde wereld op de een of andere 
manier veel meer meetellen dan tot nu 
toe. Ik kan me niet voorstellen dat voor 
elke nieuwe toetreding of associatie 
een wereldreferendum of zo gehouden 
zou worden, maar wel dat in de 
nationale parlementen waar deze zaken 
momenteel beslist worden de 
argumentatie in deze zin aangevuld 
wordt.

In „Keerpunt ’72” staat in punt VIII, 4c: 
„Het streven naar grotere eenheid van 
Europa (.. .) dient ondergeschikt te zijn 
aan de verwezenlijking van een 
progressief beleid (zie 4a) en aan de 
demokratisering van de Europese 
instellingen (zie 4b).” In punt 4a staat 
wat dit progressieve beleid onder meer 
inhoudt: ,,(. ..) kontrole op en 
medezeggenschap in internationale 
ondernemingen, en een internationaal 
welvaartsbeleid, dat de ontwikkeling 
van de derde, wereld bevordert.”
Hoewel demokratisering van de 
Europese instellinger heel belangrijk is, 
kon de bovengenoemde tweede 
toetssteen wel eens veel harder zijn. Ik 
ben benieuwd hoe konsekwent de 
regering-Den Uyl op dit punt zal zijn.

Amsterdam, juli 1973 
Fokke Goudswaard

Laten we het rijtje eens af gaan. D'66 heeft z’n droom van 
een spoedige PVP in rook zien opgaan — konkreet 
betekent dat de vraag voor die partij aan de orde zal 
moeten komen of de pas op de plaats, die het PvdA- 
kongres heeft gemaakt, geen aanleiding zal zijn zich nog 
verder van de andere partners te verwijderen.
De PPR heeft — althans bij monde van zijn voorzitter — 
te kennen gegeven eerst de eigen identiteit verder 
te willen ontwikkelen, een naar mijn gevoel biezonder 
zinvol en belangrijk uitgangspunt. Vergelijk eens de 
ontwikkeling van Sjaloom in tien jaar: van oekumene naar 
anti-imperialisme =  socialisme. Wie weet wat de 
ontwikkelingsmogelijkheden bij de PPR zijn! Zélf heb 
ik daarin een nogal behoorlijke dosis vertrouwen — 
al realiseer ik me best dat zo’n proces niét zonder horten 
en stoten, en zonder pijn zal (kunnen) verlopen.
De PvdA heeft besloten voorrang te geven aan het op 
tafel brengen van een nieuw, socialisties 
beginselprogramma — het oude van ’59 (Banning) werd 
in alle toonaarden van tafel geveegd, zonder dat ook maar 
iemand het wilde of kon verdedigen. In ’75 komt het 
nieuwe stuk op tafel en — nogmaals persoonlijk — heb 
ik er alle vertrouwen in, dat het nieuwe élan dat in de 
PvdA — mede beïnvloed door Nieuw Links, PPR én (!) 
D’66 — óók in dat nieuwe beginselprogramma z’n 
uitdrukking zal (kunnen) vinden.
Dan de PSP. In november moeten wij gaan beslissen hoe 
en wat verder. We stonden en staan (evenals nü de 
PPR) op een duidelijke .eigen inbreng, een goed uit de 
verf komend gezicht, een herkenbare identiteit — maar 
dat alles wél in de wetenschap dat de PSP een 
onlosmakelijk onderdeel is van het geheel van de 
arbeidersbeweging (of, als dat in andermans oren beter 
klinkt, de progressieve beweging in ons land). Ook 
wij hebben, na alle interne diskussies van het afgelopen 
jaar nog wel even tijd nodig om die eigen, meer vereiste, 
vernieuwende identiteit duidelijk te maken — voor 
onszelf én (de) anderen. De komende tijd zal — gezien 
al deze ontwikkelingen — er één zijn, die niet anders dan 
her en der verwarring brengen zal. Dat is niet iets om 
alleen maar van te schrikken, het kan heilzaam en 
leerzaam zijn. Eind '75 weten we wei meer. Van PvdA,
PPR en PSP mag dan verwacht worden duidelijkheid t« 
hebben gebracht in hun visie (hun beginselgrogramma — 
als dat zo heten moet) op de samenleving in al z’n 
facetten, en ik maak me sterk dat daar niet een grote 
mate van overeenstemming in zal zijn terug te vinden — 
die wellicht een beter startpunt zal kunnen zijn voor 
(andere) vormen van intensieve samenwerking. Voor D’66 
geldt m.i. dat ze voor de draad zal moeten komen 
met haar visie (en dat is iets anders dan „het 
pragmatisme” ) met name t.a.v. het bedrijfsleven (wat dat 
dan ook betekent — maar in volle omvang. Terlouw 
zei in een reaktie op het PvdA-kongres dat daar het 
kardinale verschilpunt tussen PSP en D’66 lag — nou, 
ik wil dan wel eens precies weten wat D’66 verstaat 
onder demokratisering van het ekonomies leven en zaken 
als arbeiderszelfbeheer'bestuur, en dat soort dingen 
meer).
PVP-exit
De winst van dit alles — het uitstel van de federatieplannen 
van de PvdA — is dat de gedachte aan een soort 
vergaarbak van (vage) progressiviteit voorgoed van de ’ 
baan is. Als Volkskrant en Parool dat in hoofdredaktionele 
kommentaren betreuren, heb ik daar geen boodschap 
aan. Het middenveld laat ik graag aan anderen over.
Waar het óns — en daarmee bedoel ik PSP en PPR — 
om moet gaan is een bundeling van links — en samen 
kunnen we — het PvdA-kongres heeft dat duidelijk 
aangetoond, de PvdA daarin méékrijgen. Misschien óók 
een deel van D’66 — maar dat wachten we dan wel af.
Als start is het kabinet-Den Uyl mij bi-st, maar einddoel 
kan niet anders zijn dan een werkelijk links alternatief, 
waarvoor dan geen beroep op KVP en ARP gedaan 
hoeft te worden.

HENK BRANDERHORST
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gromrtgert
PvdA, D'66, PSP en PPR in de provincie 
Groningen hebben een verklaring 
omtrent de milieubelasting uitgegeven, 
waaruit blijkt dat zij de wijze waarop 
nu de, overigens noodzakelijke, 
bestrijding van de watervervuiling 
wordt gefinancierd niet toejuichen. Zij 
zijn van mening dat in de wijze van 
financiering het draagkrachtprincipe 
gelding moet krijgen, omdat de 
bevolking zelf niets wezenlijks kan 
veranderen aan de omvang van de 
door haar veroorzaakte vervuiling en 
daarmee' de toepassing van het 
prinsiepe „de betaler vervuilt” ook een 
zaak van inkomenspolitiek wordt.
Ze willen dan ook dat de huidige 
regeling 09 korte termijn, zowel op 
landelijk als provinciaal nivo, opnieuw

f ter diskussie komt. Ook blijkt uit de 
verklaring dat de partijen de grens, 
waarbeneden een huishouding 
vrijgesteld kan worden van betaling, 
willen verhogen. (In Groningen geldt 
een regeling, die inhoudt dat 
huishoudingen, met inkomens beneden 
of rond het minimumloon, of die om 
andere redenen financieel moeilijk 
zitten, vrijgesteld kunnen worden van 
betaling van de 
verontreinigingsheffing).
Omdat naar de mening van PvdA, PSP 
en PPR het provinciaal bestuur 
onvoldoende bekendheid heeft gegeven 
aan de mogelijkheid tot vrijstelling

soest
D’66 en PPR hebben hier samen een 
werkgroep „gemeentepolitiek” 
opgericht. Elke maand vergadert die 
in ’t openbaar in het politiek kafee 
„Proest" (d.i. Progressief Soest). In die 
bijeenkomsten wordt onder meer de 
raadsagenda ter diskussie gesteld,

van betaling hebben de drie partijen 
in noordelijke bladen een advertentie 
geplaatst, waarin deze mogelijkheid 
wel duidelijk uit de doeken wordt 
gedaan.
In de tweede week van september 
vierden de noordelijke wegenbouwers 
feest, vanwege een drietal jubilea. 
Tijdens de feestelijkheden werd o.a. 
een ekspositie gehouden. Op deze 
ekspositie heeft het PPR-aktiecentrum 
Groningen een stencil verspreid, 
waarin de wegenbouwers worden 
gefeliciteerd met hun jubilea en 
bedankt voor het uitstekende werk dat 
ze de afgelopen jaren voor de 
samenleving deden: het aanleggen 
van veilige wegen, waarlangs mensen 
elkaar kunnen bereiken; belangrijke 
kommunikatie-kanalen in ons bedrijvige 
land. Vervolgens worden in het stencil 
een aantal vragen gesteld: hoe lang 
kunnen we nog doorgaan met het 
aanleggen van steeds meer wegen, met 
het aanschaffen van steeds meer, 
mooiere, snellere en duurdere auto's, 
die steeds meer steeds schaarser 
wordende benzine verstoken. Gaat het 
verkeer zo langzamerhand niet de 
kommunikatie belemmeren i.p.v. 
bevorderen (geluidsoverlast, geen 
mogelijkheid tot oversteken voor 
voetgangers, geen mogelijkheid tot 
spelen voor kinderen). Hoeveel fraaie 
landschappen worden nog opgeofferd?

maar er zullen ook andere 
gemeenteproblemen en politieke zaken 
aan de orde komen.

Een eerste optreden naar buiten was 
een brief aan het Milieu Aktie-centrum

Hoeveel doden zullen nog vallen?
Er wordt de wegenbouwers gevraagd 
of ze er niet es over na kunnen denken 
hun kennis en vakmanschap in dienst 
te stellen voor verbetering van het 
openbaar vervoer. Een openbaar 
vervoer wat minder ruimte kost, 
minder grondstoffen kost, minder 
vervuiling geeft, minder lawaai oplevert 
en toch de mogelijkheid tot het 
elkaar bereiken instand houdt.
Deze aktiviteit leverde een aantal 
leuke diskussies ter plaatse op, 
evenals vermelding ervan in een 
verslag van de ekspositie in het 
Nieuwsblad van het Noorden.
Op woensdag 12 september hebben 21 
Groninger organisaties het volgende 
telegram aan de Nederlandse regering 
gezonden:
„Met verontwaardiging kennisgenomen 
van de rechtse staatsgreep in Chili. 
Eisen van de Nederlandse regering 
onmiddellijk stopzetting van alle steun 
aan de illegale Chileense regering 
en het opschorten van de diplomatieke 
betrekkingen. Dringen er bij de 
Nederlandse regering op aan, andere 
regeringen tot dezelfde stappen te 
bewegen” .
Door 6 organisaties werd een brief 
betreffende de Angola-koffie naar 
Albert Heijn, Zaandam gestuurd.
Beide aktiviteiten kwamen tot stand op 
initiatief van de PPR.

Nederland met een protest tegen 
de door de provincie opgelegde 
verontreinigingsheffing, en met de 
aankondiging dat men vormen van 
aktie in studie heeft. De brief die een 
uitvoerige motivering bevat is in de 
lokale pers in extenso opgenomen.



PPR
partij zonder centen
Terecht, zal iedereen zeggen. Een partij 
in aktie pot geen geld op. Akkoord. . .  
Maar het kan TE GEK worden. DAT IS 
HET NU!
Hoe is dat mogelijk
•  met een verkiezingssukses in 

november 72: van 2 naar 7 Kamer
zetels?

•  met een verdubbeling van het aantal 
leden binnen een jaar tot 9000?

Dat zit zo:
De verkiezingen van 1972 lieten na
•  een tekort over 1972 van ruim 

ƒ 30.000,— ;
•  een administratieve chaos op het 

partijburo.
Door gebrek aan geld en daardoor aan 
mankracht, ruimte en kantoormateriaal 
kon de enorme toeloop van nieuwe leden 
niet voldoende worden opgevangen en 
verwerkt.
Hierdoor is teleurstelling, ja zelfs frustra
tie ontstaan bij nieuwe leden, de aktie- 
centra, het partijburo, het partijbestuur 
enz.
•  het gebrek aan geld verhindert het 
drasties op orde brengen van onze admi
nistratie;
•  het verlamt het enthousiasme van 
(nieuwe) leden en dus de aktie in de 
partij;
•  de penningmeester heeft geen geld 
om alle kontributie-afdrachten naarde 
aktiecentra over te maken;
•  aktieve leden, bestuursleden e.d. 
moeten vaak handenvol geld toeleggen 
op hun partijwerk;
•  het tekort over 1973 wordt - als er 
niets verandert - weer op ƒ 30.000 
geschat.
Hoe moet dit allemaal met twee verkie
zingen voor de boeg?
Hoe maken wij op deze manier onze

verkiezingswinst waar?
Hoe maken we ons sterk voor de zo 
broodnodige maatschappelijke verande
ringen?
We hebben niet eens geld voor het 
drukken van een foldertje.
Pikken we dit?
DOORBREEK deze situatie!
Daar is maar één mogelijkheid voor: 
door een serie korte en intensieve akties \ 
in de hele partij er IN EEN KLAP bovenop ’  
te komen. Laten we zeggen een klap van 
ƒ 100.000 vóór 5 december a.s.
•  om het partijburo te kunnen laten 
werken
•  om het tekort op te heffen
•  om de verkiezingen van volgend jaar 
te laten slagen
•  om ook de leden die niet veel ver
dienen, in de PPR aktief te laten zijn.
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wat doen 
we eraan ?
We voeren uiteraard aktie om het geldprobleem 
op te lossen. Een paar suggesties:
•  organiseer een loterij met prijzen als: de 

pet van Bas (hoofprijs), een pij van Wouter 
van Dam, een kabinetje, enz.

•  hou een telefoon- of briefkaartenkampanje: 
ieder belt of schrijft een mede-radikaal met 
het verzoek om een bepaald bedrag te 
storten (nadat hij of zij dat natuurlijk zelf al 
gedaan heeft).

•  bouw een kraampje waar je zuivere koffie, 
sinaasappels, pannekoeken of oliebollen 
verkoopt.

•  een aktiecentrum claimt een bepaald 
apparaat dat nodig is of stelt zich garant 
voor een bepaald projekt.

•  verzin zelf een gek idee
•  en vooral: Verras de penningmeester door 

een overschrijving op postgiro 1575600 ten 
name van landelijk penningmeester PPR te 
Amsterdam.

buro
„Met een administratief apparaat kun je de . 
revolutie niet winnen” , schreef ons onlangs een 
Belgische medestrijder. Akkoord, maar de PPR 
stort wel in als het partijburo niet goed funktio- 
neert. Bent u wel eens in de Bloemstraat 
geweest! Kom onze apparatuur maar bewonde
ren: het meeste is aangeschaft op het Water- 
looplein. We barsten vrijwel letterlijk uit ons 
pandje.

aMet een zeer primitieve uitrusting moet ont
vettend veel gedaan worden. De ledenadministra
tie verslindt tijd en kost handenvol geld. De hele 
dag rinkelt de telefoon en er moeten grote hoe
veelheden informatiemateriaal de deur uit. Het 
ene stuk na het andere rolt van onze stencil
machine. Kongressen, bestuurs-en kerngroep- 
vergaderingen vragen een intensieve admini
stratieve voorbereiding.
Maar het dak in de keuken lekt, en aan elke 
machine mankeert wel wat. Een puntenslijper 
hebben we onlangs kunnen aanschaffen. Maar 
wat zouden we blij zijn met een goede adres- 
seermachine (10.000 gulden?), een fotokopieer
apparaat (nee, dat hebben we niet) en een 
offsetmachine (samen 14.000 gulden).
Trouwens, een kleine snijmachine, een kastje 
waarin we onze troep eindelijk eens goed kwijt 
kunnen of een paar koffiekopjes zodat we niet 
meer samen hoeven te doen, willen we ook wel 
eens kunnen kopen. Alle beetjes helpen.

verkiezingen
De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
gemeenteraden volgend jaar moeten door de 
PPR gewonnen worden. Behalve een enorme 
aktiviteit van een groot aantal enthousiaste 
mensen in het hele land is er ook ondersteuning 
nodig vanuit een centraal punt.
Stapels affiches en folders moeten ontworpen, 
gedrukt en verzonden worden. Nederland wordt 
als het ware volgeplakt met PPR-stickers.
In allerlei kranten en tijdschriften zullen adver
tenties geplaatst worden. De buro- en reiskosten 
van de landelijke kampanjekommissie moeten 
ergens vandaan komen. Er is dringend behoefte 
aan een startfonds waaruit nieuw opgezette 
aktiecentra kunnen putten.
Je zult maar penningmeester zijn van een klub 
waar zoveel aan de hand is. Help die man een 
handje!
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raming Raming kosten en baten partij in de tweede 
helft van 1973

Kosten
personeelskosten..........................
burokosten . . .  .
partij k r a n t ........................................
kontributie-afdracht aan aktiecentra 
diverse schulden . . . .  .

De gegevens zijn sterk samengevat en 
afgerond.

Baten
ƒ 20.000 gereserveerd voor personeelskosten ƒ 20.000
ƒ 20.000 idem voor kontributieafdracht . / 11.000
ƒ 36.000 nog te ontvangen kontributies . ƒ 37.000
ƒ 35.000 diverse vorderingen.......................... ƒ 28.000
ƒ 9.000 t e k o r t ................................................. ƒ 30,000

ƒ 126.000 ƒ 126.000

is de PPR een financiële 
élite-partij ?
Het lijkt er sterk op.
Als je lid wordt van het partijbestuur, moet je 
er per jaar naar schatting ƒ 500 tot ƒ 2000 aan 
reiskosten, telefoonkosten e.d. op toe leggen. 
Deklareren heeft weinig zin als de penning
meester toch geen geld heeft. Dit gebeurt dus 
meestal piet.
Zou het bij de andere aktievelingen in de partij 
erg anders liggen? We vrezen van niét, aan de 
geluiden uit de aktiecentra te horen. We hebben 
gemerkt dan enthousiaste leden van werk
groepen maar thuisblijven omdat ze de reis
kosten niet alsmaar kunnen opbrengen. Je zal 
in Groningen of Limburg wonen en niet een

hoog salaris hebben. Vergeet dan maar het 
bijwonen van landelijke kongressen, kern
groep of werkgroepen.
Is dit het soort politieke partij dat wij willen? 
Willen we dat alleen mensen die toevallig een 
goed inkomen hebben, besturen, werkgroepen 
e.d. kunnen bemannen?
We komen hier alleen maar uit als deze finan
ciële aktie slaagt en er hogere kontributies 
betaald worden (uiteraard door hen die dat ook 
kunnen). Het bestuur zal voor wat dit laatste 
betref met voorstellen voor het november- 
kongres komen.
Cor Visser, sekretaris.

verklaring PPR-bestuur inzake:
boykot albert heijn
Het bestuur van de PPR ondersteunt de aktie 
van het Angola-komité tot algehele boykot van 
het grootwinkelbedrijf Abert Heijn. Het roept al 
haar leden en geestverwanten op niet bij Albert 
Heijn inkopen te doen, zolang dit bedrijf koffie 
verkoopt die uit de Portugese kolonie Angola 
komt.

Het bestuur acht deze aktie van groot belang 
omdat in eerste instantie onverminderd druk 
dient te worden uitgeoefend om Portugal zijn 
onderdrukkingspolitiek in de Afrikaanse 
koloniën te laten staken.
Voorts staat de politieke bewustwording van de 
konsument op het spel. De effektiviteit van deze

aktie zal van groot belang zijn op het sukses 
van toekomstige konsumentenakties voor 
rechtvaardige doeleinden.

oosterschelde
Het PPR-bestuur is van mening dat door het 
onverminderd voortgaan van de afsluitings- 
werkzaamheden van de Oosterschelde aan de 
geloofwaardigheid van de opdracht aan de 
Kommissie Klaassesz ernstig afbreuk wordt 
gedaan.
Het vraagt de regering Den Uyl de bouwwerken 
in de Oosterschelde te temporiseren of tijdelijk 
stop te zetten in afwachting van het advies van 
eerder genoemde kommissie.



gratieverlening V V D M
Verklaring PPR-bestuur, gedaan op 29 augustus 
aan de Minister van Justitie en de Staatssekre- 
taris van Defensie, inzake de gratieverlening 
aan de VVDM-bestuurders.
Het bestuur van de PPR heeft met verbazing en ontstem
ming kennis genomen van het antwoord van de Minister 
van Justitie en de Staatssekretaris van Defensie op 
vragen van de heer Jurgens betreffende de gratieverlening 
aan de VVDM-bestuurders.
De gratie, behelzende een halvering van de straf, werd 
verleend op voorwaarden van goed gedrag.
Het PPR-bestuur had als vanzelfsprekend een nagenoeg 
volledige gratieverlening verwacht, maar vooral ook de 
voorwaarde van goed gedrag steekt de PPR. Immers in 
een tijd dat strukturele veranderingen steeds dringender 
worden kan het noodzakelijk zijn, dat groepen mensen 
aan de basis in uiterste beheersing en in gezamenlijkheid 
verouderde wetten en bepalingen overtreden, met de 
bedoeling deze bepalingen veranderd te krijgen. Gezien 
de konsekwenties - men kan formeel veroordeeld worden, 
het kan ook anderszins allerlei gevolgen hebben - is daar 
moed voor nodig. Het is de begrijpelijke angst voor de 
konsekwenties die miljoenen mensen ervan weerhoudt om 
het knellende en het onmenselijke van de struktuur waarin 
ze leven zelf aan te pakken. Des te triester is het dat deze 
regering, waarvan men mag verwachten dat zij mensen wil 
bevrijden uit banden die ze als knellend ervaren, dit 
onderdrukkend mechanisme hier hanteert.
Bovendien: het feit dat na de aktie van de VVDM de 
bepaling inzake de groetplicht inderdaad werd veranderd 
wijst erop dat in veel bredere lagen van de bevolking en 
zelfs bij de overheid de opvatting leefde, dat deze 
bepaling van de krijgstucht, waartegen de, aktie zich richtte,

terecht als verouderd werd ervaren.
Het wetsovertredend gedrag van de VVDM-bestuurders 
kan vanuit de noodzaak tot struktuurverandering in de 
richting van een meer eigentijdse menselijke samenleving 
akseptabel of zelfs gewenst zijn, al is het forrpeel misschien 
verkeerd.
Ook de PPR beseft uiteraard dat in een rechtsstaat met 
beleid en uiterst subtiel de wet gehandhaafd dient te 
worden. Zij had het dan ook kunnen billijken wanneer 
hier in eerste instantie een lichte straf was opgelegd.
Ons rechtsbestel biedt immers de mogelijkheid om dan 
via gratieverlening uit de impasse te geraken.
De vorige regering heeft willen vasthouden aan verouderde 
rechtsregels en bepalingen; heeft de formele handhaving 
van de wet met grote nadruk en zonder soepelheid gehan
teerd; heeft de opgelegde straf onverkort gehandhaafd, 
zonder de mogelijkheid van gratieverlening te willen 
benutten. Dat kan men van een uitgesproken rechtse 
regering verwachten. Dat echter een regering die nog 
steeds beloften inhoudt voor een werkelijk ander beleid, 
deze lijn niet heeft kunnen doorbreken en de kwestie 
zo heeft opgelost, heeft het PPR-bestuur pijnlijk getroffen. 
Het PPR-bestuur had én heeft er begrip voor dat op grond 
van een benarde financiële situatie allerlei beleidsvoor
nemens vooralsnog niet kunnen worden uitgevoerd.
Anders ligt het echter bij al die bestuurlijke maatregelen 
waar geen geld mee gemoeid is. De PPR verwacht dat 
deze regering in de niei-materiële sfeer de bevolking laat 
zien wat een werkelijk progressief beleid betekent.
Tendele is dat hier en daar ook wel gebeurd, maar de 
afwijzing van gratie voor de VVDM-bestuurders wordt 
door het PPR-bestuur zeer betreurd en vervult haar naar 
de toekomst toe met grote zorg.
W. van Dam, voorzitter C. Visser, sekretaris.

bas de gaay fortman
Profiel van een politicus

g e s c h r e v e n  d o o r  H a n s  van  d e r  W e r f
c h e f  p o l i t i e k e  r e d a k t ie  va n  h e t  N O S  tv - jo u r n a a t

In deze paperback maakt u nader kennis 
met persoon en werk van Bas de Gaay Fortman.4 
Hij vertelt over zijn gezin, over zijn verhouding 
met zijn vader, over zijn verblijf in Afrika en 
over zijn politieke credo. Daarna is ruimte 
gemaakt voor een aantal opvallende uitspraken, 
afkomstig uit de boeken en brochures die van 
zijn hand zijn verschenen.
Dit boek —1 dat ook voor u nog veel nieuws 
zal bevatten — geeft via vraaggesprekken en 
beschouwingen een indringende en boeiende 
visie op een politicus, die een opvallende rol in 
onze samenleving vervult.
P r i js  va n  d e z e  p a p e r b a c k  ƒ 7,90 — o m v a n g  
96 p a g .  +  4 p a g .  f o t o ’s.
V e r k r i jg b a a r  in  de  b o e k w in k e l .

Uitgeverij H. Meulenhoff, Baarn
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nieuwe kommissie-indeling van de 
f ra kt ie

lid p/v. lid
Bas de Gaay Fortman: defensie

buitenlandse zaken
ontwikkelingssamenwerking
justitie

inlicht, en veiligh. dienst financiën
rijksuitgaven
handelspolitiek

Erik Jurgens presidium
justitie
binnenlandsezakèn 
financiën 
de West

wetenschap
milieuhygiëne

Dolf Coppes: CRM
volksgezondheid 
werkwijze kamer

verkeer en waterstaat
handelspolitiek
midden- en kleinbedrijf
visserij
landbouw

Henk Waltmans: landbouw 
naturalisaties 
midden-kleinbedrijf 
civ. verdediging 
Europees parlement

buza
biza
defensie

Pier van Gorkum ekonomiese zaken 
sociale zaken 
visserij
ambtenarenzaken

rijksuitgaven 
de West 
onderwijs 
kernenergie 
civ. verdediging

Leo Jansen: wetenschap 
kernenergie 
verkeer en waterstaat 
milieuhygiëne

ekonomiese zaken 
ruimtelijke ordening

Dilia van der Heem: onderwijs
volkshuisvesting
verzoekschriften

pensioenen
CRM
soza
volksgezondheid

PPR-man bij
de VN

Haif september is Gert Jan van Oven 
naar New York gereisd om als 
jongeren-afgevaardigde de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties 
bij te wonen. Hij werd voorgedragen 
door de Ned. Politieke Jongeren 
Contact Raad, en is (evenals trouwens 
de man die nummer 2 op de 
voordracht stond) PPR-lid.
Voor de helft van zijn tijd ginds 
draait hij in de Nederlandse delegatie 
mee als adviseur. De andere helft 
moet hij besteden aan verslaggeving 
voor studerende en werkende jeugd 
in Nederland. Er heeft zich hier een 
werkgroep gevormd die elke twee 
weken b.v. aan zo’n 2.500 dosenten 
maatschappijleer een bulletin wil 
rondsturen. Hoofdthema daarvan zal 
zijn: de eigenlijke machteloosheid van 
de VN (denk maar aan de rechten van 
de mens, aan ontwikkelingssamen
werking, enz.).
Als Gert Jan begin januari in 
Nederland terugkomt, is zijn karwei 
nog niet voltooid: dan zal hij met een 
kauserie, diskussiemateriaal (en 
misschien een filmpje of iets dergelijks) 
nog een toernee langs een aantal 
scholen moeten maken.
Een zware opdracht. We wensen hem 
sterkte.

het voorbeeld van doetinchem
Elke tweede zaterdag van de maand 
staat op de weekmarkt van Doetinchem 
een kraam van het PPR-aktiecentrum, 
met ’n paanmensen. Ze delen een 
stencil uit aan leder die het wil 
aannemen. Een stencil van één 
pagina, in een zeer bevattelijke taal, 
uitnodigend tot diskussie. Voor 
geïnteresseerden is er een breder 
uitgewerkt stencil aan de kraam 
verkrijgbaar, als ze er om vragen.
Die uitvoeriger dokumentatie gaat tot 
zelfs zeven pagina’s. Elke maand 
wordt een nieuw onderwerp 
aangesneden ofwel verschijnt een 
vervolg op het vorige. Onderwerpen: 
stadsuitbreiding, openbaar vervoer, 
wijkraden, de (plaatselijk nogal 
besproken) bouw van een sporthal met 
zwembad, enz.
In de stencils staan bovendien namen 
en adressen plus telefoonnummers van 
PPR-mensen met wie men desgewenst 
kontakt kan opnemen.
Op zo’n manier kan men heel wat 
aansnijden en losmaken, ter plaatse 
reeds, maar ook nog in latere 
diskussies. Daarbij komt dat de 
plaatselijke pers (Gelderlander en 
Graafschapbode) de teksten vaak

overneemt, zelfs integraal, en ook wel 
met kommentaar — waarop het 
PPR-aktiecentrum dan weer kan 
inhaken. Door deze publikaties in de 
kranten zagen op 8 september zelfs 
twee wethouders (PvdA en KVP) zich 
genoodzaakt marktwaarts te tijgen 
voor een diskussie bij de kraam van de 
PPR!
Dat men zulk een sukses — op zo 
korte termijn! — alleen maar bereikt 
door goed werk te leveren behoeft 
geen toelichting. Maar de 
informatiestencils zijn dan ook 
gedegen werkstukken, goed 
gedocumenteerd, helder geredigeerd. 
Het is duidelijk dat er heel wat 
moeite aan besteed is.
Een prachtmethode om mensen bij de 
politiek te betrekken, om ze het 
materiaal en de gelegenheid tot 
inspraak te bieden, om bij te dragen 
tot de zo nodige mentaliteits
verandering. Andere politieke partijen 
mogen het dan — wat zuur — een 
vroegtijdig begonnen verkiezingsstunt 
noemen, naar ons oordeel doet 
Doetinchem iets dat veel andere 
aktiecentra van de PPR onmiddellijk 
zouden moeten overnemen. Natuurlijk

moet het hieraan vastzittende werk 
niet worden onderschat. Een grondige 
voorbereiding en programmering zal 
nodig zijn. Maar zo nodig zal Ewald 
van Kuil, Coenstraat 50b, Doetinchem 
telefoon 08340-30266, aan kandidaat- 
navolgers zeker graag informatie 
verstrekken uit de Doetinchemse 
praktijk.

vergeet u niet?
pagina 8 en 9
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Suriname aktie '73
Door CLAT, Herv. Jeugd Raad, Kath. Jeugd Raad, 
Septuagint, Sjaloom, Wereldwinkels, X-Y-Beweging is in 
september bovenvermelde aktie gestart. Een lang 
lopende aktie, waarin gepland zijn: een Surinaamse- 
zondag (11 nov.) en een landelijke manifestatie op 
onafhankelijkheidsdag (15 dec.). Er zullen vele plaatselijke 
groepen aan meewerken die zich vooral richten op 
politieke partijen, vakbeweging, kerken en scholen.

De aktie heeft tot doel:

— in Nederland zoveel mogelijk steun verwerven voor de 
eis van progressief Suriname: Politieke 
Onafhankelijkheid NU,

— daartoe zal op uitgebreide schaal informatie worden 
verstrekt over de uitbuiting en overheersing van 
Suriname door Nederland, in het bijzonder door het 
Nederlandse bedrijfsleven.

r de steun aan progressief Suriname zal de vorm 
aannemen van:

1e pressie op die georganiseerde kaders in onze 
samenleving, die het politieke, ekonomiese en 
kulturele (wan-)beleid t.a.v. Suriname tot dusver 
hebben bepaald.

2e materiële steun aan die groeperingen die kwa 
omvang en optreden representatief zijn voor de 
werkende bevolking en zijn bevrijdingsstrijd.

Er is — of komt nog — vrij wat aktiemateriaal beschikbaar: 
affiesjes en stickers, aktiekranten, een lesbrief en 
rollenspelen voor het onderwijs, een diaserie, een 
liturgiese handreiking voor Suriname-zondag, een manifest 
waarin het doel van de aktie uitvoeriger wordt 
gemotiveerd, een regelmatig verschijnende knipselkrant 
met berichten uit Surinaamse bladen, enzovoort.

Wie mee wil werken, wende zich tot het sekretariaat, 
Begijnehof 7, Utrecht, telefoon (030) 31 63 12, postgiro 
105200, of tot plaatselijke afdelingen van de groepen die 
in de aanhef van deze mededeling zijn genoemd.

ê
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boeken boe ken
ETHIEK IN DE POLITIEK 
door dr. W. Luijpen; uitg. Het Wereld
venster, Baarn; 66 pags.
Een boekje in welks inhoud een 
radikaal zich wel herkennen kan. 
Daarvoor een citaat uit blz. 19 (dat 
elders in andere formuleringen terug-, 
keert): „Ethisch zou ik die politiek 
noemen die geïnspireerd is door de 
vaste wil om de subjektiviteit, de zelf
heid, de vrijheid van de mens te be
vestigen, te ondersteunen en te 
bevorderen.”
Vandaaruit komen ook de plichten van 
de vrijheid aan de orde, de konse- 
kwenties van de samen-leving („het 
zijn-door-anderen is een wezenstrek 
van de mens"), de noodzaak om 
blijvend door te bouwen aan het 
rechtsbestel dat immers nooit af is, 
de verantwoordelijke maatschappij 
waarmee een op profijt en kompetentie 
gericht ekonomies stelsel niet te 
rijmen valt.
Een boekje echter ook dat wat vreemd 
gebouwd is. Het begint met een erg 
geestige en breed uitgewerkte 
pseudo-aanval op de mens-onterende 
aspekten die aan het kopen van een 
spoorkaartje vastzitten, maar blijkt, 
zodra het populaire voorbeeld zijn 
werk als binnenlokkertje gedaan 
heeft, van een andër kaliber te zijn: 
met de abstraktie van de filosoof, met 
veel aanhalingen uit Heidegger, 
Marcuse, Sartre e.a. die echt wel 
meer filosofische kennis veronder
stellen dan de aanhef deed vermoeden. 
Terwijl de auteur ook halt maakt — 
en op dat punt zelfs vraagtekens gaat 
plaatsen — voor de radikale oplossin
gen waarvoor zijn theorie de lezer 
toch rijp maakt. De „vertaling" in de 
praktijk zij dus de lezer overgelaten.

Hfn.

Bij de NPJCR (N.Z. Voorburgwal 92, 
Amsterdam, telefoon 020-224592) is de 
naslagbrosjure „Vindding” te 
bestellen ad ƒ 1,— ekskl. porti.
Daarin staan de meest relevante 
namen en adressen van alle in de 
staten-generaal vertegenwoordigde 
politieke partijen netjes op een rijtje.

ONS SOORT MENSEN DE NEDERLANDSE KIEZER 1972

over de derde wereld en de onze; 
door Piet Reckman; 96 blz. geïll.; 
te bestellen bij Stichting Ontwikkelings
samenwerking Vakbeweging,
Ravellaan 1, Utrecht, door storting van 
ƒ 2,50 inkl. porti op postgiro 2787799 
met vermelding van boektitel.
De SOSV is in 1971 opgericht door 
CNV, NKV en NVV o.m. om te 
stimuleren dat men zich hier beter 
bewust wordt van noodzaak en 
mogelijkheden om met de derde 
wereld samen te werken. In dit kader 
kan dit boekje zeker goede diensten 
bewijzen. Het laat zien hoe de arme 
landen, en vooral hun arbeiders, er 
voor staan, en hoe de rijke landen ' 
daaraan schuld hebben door regel
rechte uitbuiting. Verder: tot hoe 
weinig de rijke landen bereid zijn op 
de wereldhandelskonferenties, waarop 
ze toch met zeer gerechtvaardigde 
eisen worden gekonfronteerd. Dan: 
hoe de kleine man, ginds vooral maar 
ook hier, de dupe wordt van het beleid 
der multinationale ondernemingen, en 
van devaluaties in het monetaire 
sisteem. Om tenslotte de visies van 
kristendom, kapitalisme, socialisme en 
derde wereld zelf, op maatschappij
veranderingen kort uiteen te zetten, en 
de vakbeweging op te wekken tot 
bestrijding van misstanden en tot 
internationale solidariteit.
Die opwekking was al eerder ingezet: 
achter elk hoofdstukje zijn diskussie- 
vragen geformuleerd, soms wel wat 
retories, maar over het algemeen zeer 
direkt. Trouwens, de hele tekst is erg 
bevattelijk geschreven, met veel aan
sprekende voorbeelden, waardoor het 
pleidooi bijna iets onontkoombaars 
heeft gekregen. Het boekje kan daarom 
ook van groot hut zijn voor radikalen 
die de problematiek van de derde 
wereld én de samenhang met 
struktuurhervormingen in eigen land 
willen brengen onder de aandacht van 
anderen.

Hfn.

ATTENTIE I

De tweede zending stukken 
ter bestudering voor het 
programkongres kan, zo wordt 
ons meegedeeld, pas op 
9 oktober worder verstuurd. 
Men houde er rekening mee 
bij het vaststellen van 
vergaderingen!

door de Werkgroep Nationaal 
Verkiezingsonderzoek 1972, bestaande 
uit politikologen van diverse 
Nederlandse universiteiten; uitg. 
Samsom, Alphen a.d. Rijn; 118 pags.;

De voorlopige resultaten (en wat wil je 
méér van. een boekje waaraan men na 
20 november pas kon beginnen en dat 
op 11 januari al in de handel was?!) 
van een onderzoek onder de 
Nederlandse kiesgerechtigde 
bevolking, rondom de 
Tweede-Kamerverkiezingen. Leuk om in 
te grasduinen, zo'n boekje vol tabellen. 
Verbijsterend soms (bijvoorbeeld om te 
ontdekken dat 9 procent van de kiezers 
denkt dat ons land lid is van het 
Warschau-Pakt...). Bemoedigend ook 
(als je merkt dat van lieden die zich 
met nationale akties bezighouden, 22 
procent PPR stemt, 16 procent PvdA, 
en veel kleinere percentages op andere 
partijen).
En leerzaam ook! Als je bijvoorbeeld 
ziet dat van de PPR-stemmers 8 
procent en van de PvdA-stemmers 5 
procent alles grondig vernieuwd zou 
willen hebben, terwijl bij D’66 totaal 
niemand er zo over denkt. En als je 
dan — want nu komt het pas — onder 
de volgende vraag (,,of .men toch 
tamelijk véél vernieuwingen 
noodzakelijk acht” ) merkt dat van de 
PPR- en de D’66-kiezers allebei 67 
procent in die richting denkt, en van de 
PvdA 48 p roct. . .  Natuurlijk wil je dan 
wél weten wat voor vernieuwingen men 
wenst, maar dat is van een weergave 
der voorlopige resultaten iets te veel 
gevraagd.

Misschien mogen we u even wijzen op 
de Nieuwschriften die Sjaloom 
uitgeeft in samenwerking met De 
Nieuwe Linie. Ze gaan over 
onderwerpen van maatschappij
kritische aard, en kosten ƒ 1,75, per 
jaargang van 11 nummers ƒ 17,50. Het 
nummer dat we kregen toegestuurd 
handelde over de multinationals, en 
geeft ook voorbeelden van aktie tegen 
onrechtvaardige maatregelen van 
deze konserns. De Enka-bedrijfs- 
bezetting natuurlijk, verder Ralph 
Nader en enige andere.
Bestelling aan Sjaloom, De Vork 20, 
Odijk.



zuidvietnam
internationaal 
congres politieke 
gevangenen 
zuidvietnam
Amnesty International en de Brede 
Vietnam Beweging Nederland 
organiseren in samenwerking met de 
Partij van de Arbeid, PPR, PSP en D’66 
een internationaal kongres over 
politieke gevangenen in Zuid Vietnam. 
Dit kongres, dat zal worden gehouden 
in het RAI-kongrescentrum, 
Amsterdam, op vrijdag 12 en zaterdag 
13 oktober a.s. wordt gesteund door 
kerkelijke en maatschappelijke 
organisaties als het Algemeen 

( /jgpiakonaal Bureau van de 
^Gereformeerde Kerken in Nederland, 

het Nederlands Auschwitzcomiié, de 
Bond voor Wetenschappelijke 
Arbeiders, Hervormd Nederland, 
Humanitas, het Humanistisch Verbond, 
het Interkerkelijk Vredesberaad, de 
Moderne Jeugdraad, Novib, Nivon, 
Nederlandse politieke jongeren 
kontaktraad, Pax Christi, VVDM en de 
X min Y beweging. Ook de Katholieke 
Volkspartij heeft haar sympathie 
met dit kongres betuigd en het Tweede 
Kamerlid mr. Schollen van de Anti 
Revolutionnaire Partij stelde zich 
persoonlijk achter het initiatief. 
Financiële steun is toegezegd door de 
X min Y beweging, de Bond voor 
Wetenschappelijke Arbeiders, het 
Algemeen Diakonaal Bureau van'de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, 
het Nivon, de VVDM en de NPJCR. 
Getuigen en deskundigen uit Zuid 
Vietnam, de VS, Frankrijk en andere 
landen zijn uitgenodigd. Zo zullen o.a. 
komen spreken: Sean MacBride, de 
voorzitter van Amnesty International,

«ns Göran Franck, sekretaris-
teraal van het internationaal komité 

van onderzoek naar Amerikaanse 
oorlogsmisdaden in Indo-China, Don 
Luce, voormalig direkteur van 
International Voluntary Services (12 
jaar woonachtig geweest in Zuid 
Vietnam, waar hij de tijgerkooien op 
Con Son ontdekte en aan het licht 
bracht), David en Jane Barton, 
ooggetuigen (hebben jarenlang gewerkt 
in de ziekenafdelingen van 
gevangenissen in Zuid Vietnam en 
in het Quang Ngai hospitaal). Van 
andere sprekers wordt nog bericht 
verwacht.
Ook zullen er films gedraaid en dia’s 
geprojekteerd worden en er zijn 
informatiestands.
De organisatoren van dit kongres 
willen in de eerste plaats duidelijkheid 
verschaffen omtrent de omvang en 
de ernst van de situatie rond de 
politieke gevangenen in Zuid Vietnam 
en in de tweede plaats zullen 
publiciteitsorganen, nationaal en 
internationaal georganiseerde

groeperingen, volksvertegenwoordigers 
en regeringen konklusies kunnen 
trekken. Konklusies die zullen moeten 
leiden tot morele, politieke en 
diplomatieke druk t.b.v. de 
invrijheidsstelling van de gevangenen 
en de invoering van de door het 
Akkoord van 27 januari 1973 genoemde 
demokratische vrijheden.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij het kongressekretariaat:
Dintelstraat 27, Oudorp (Alkmaar).
Toegang:
Naast de 100—150 genodigden uit 
binnen- en buitenland is er plaats voor 
ca. 1200 belangstellenden. De 
toegangsprijs is ƒ 5,— ongeacht of 
men het kongres geheel of 
gedeeltelijk bijwoont. Toegangskaarten 
kunnen op één van de volgende 
manieren worden verkregen:
1. schriftelijke aanvraag bij het 

kongressekretariaat met insluiting 
van een bankchèque of een 
girokaart (geen postzegels!);

2. schriftelijke aanvraag bij het 
kongressekretariaat door het 
opsturen van een speciale 
STEUNKAART (als briefkaart te 
versturen). Deze STEUNKAARTEN 
zijn verkrijgbaar bij Amnestygroepen, 
Vietnamgroepen en Wereldwinkels 
tegen de prijs van ƒ 5,—. Men 
hoeft dan geen geld meer over te 
maken of in te sluiten;

3. door storting op giro 1515 00 t.n.v. 
de penningmeester van het kongres 
PGZV, te Purmerend, met 
vermelding van ,,toegangskaart”;

4. aan de zaal zolang de voorraad 
sterkt.

Steunkaarten:
Door een steunkaart te kopen geeft 
men blijk van solidariteit met het 
kongres, ook al kan men niet zelf 
aanwezig zijn. Kopers kunnen deze 
steunkaart eventueel gebruiken om bij 
het sekretariaat zonder verdere kosten 
een toegangskaart te bestellen óf 
een naderhand te verschijnen 
kongresverslag. De steunkaart kost 
ƒ 5,— en is verkrijgbaar bij elke 
Amnestygroep, Wereldwinkel, 
Vietnamgroep of het sekretariaat: 
Dintelstraat 27, Oudorp (Alkmaar).

welzijnsstudiedag
Studiestichting voor Radikale 
Politieke Vernieuwing

Op de valreep van verschijning van 
deze krant nog snel enige informatie. 
De Kommissie Welzijn, globaal 
onderverdeeld in:
— samenlevingsopbouw
— gezondheidspolitiek
— onderwijs en vorming
— massamedia

— kultuurbeleid
— justitie
— sport en rekreatie
heeft de afgelopen zes maanden 
gewerkt aan enkele grondlijnen voor 
het thema Welzijn (een van de vier 
hoofdthema’s van de PPR, nl.: vrede, 
macht, milieu en welzijn).
Daaruit is tevens een prakties werkstuk 
en een werkprogramma geboren.
Op 10 november houden we een 
werkdag, die het startsein moet worden 
voor terrein- en taakverdeling tussen 
werkgroepen en subwerkgroepen. 
Belangstellenden voor een van de 
genoemde deelgroepen kunnen zich 
opgeven bij Magda van Oudheusden 
en/of Stella van Domburg (Partijburo 
PPR, Bloemstraat 59 in Amsterdam, 
tel.: 020-22 73 42), waarna met 
hen kontakt wordt opgenomen.
In het volgende PPRak volgt uitvoeriger 
informatie.

Namens de stuurgroep,
Karei Beckers.

bezinnings
centrum voor 
levens
beschouwing 
en politiek
Ondanks het afwijzen van de 
konfessie als grondslag voor politieke 
partijvorming heeft de PvdA steeds de 
band tussen levensbeschouwing en 
politiek erkend. Tot 1968 kende ze ook 
een humanistische, een protestants- 
christelijke en een katholieke 
werkgemeenschap. Ofschoon die 
werden opgeheven omdat de 
organisatoriese struktuur niet voldeed, 
er bleef toch wel behoefe aan een 
centrum dat tot doel had het 
denken over de achtergronden van 
het politieke handelen in verband met 
de levensovertuiging en de politieke 
keuze te bevorderen.
Begin 1973 is door de PvdA al een 
voorlopig bestuur gevormd onder 
voorzitterschap van het kamerlid 
David van Ooyen, om zo’n 
bezinningscentrum van de grond te 
brengen.
In juni werd een eerste — goed 
bezochte — konferentie gehouden over 
„gezag en mondigheid”. De daar 
gehouden lezingen en een verslag 
van de diskussies (waaraan ook 
Erik Jurgens deelnam) verschijnt 
komende maand in brosjurevorm; we 
zullen haar hier bespreken.
Vanaf het begin stond het centrum 
open voor leden van andere partijen.
Nu komen vele leden van onze 
partij uit een verleden waarin vast 
omschreven levensbeschouwingen 
ervoor zorgden dat mensen kerkelijk, 
sociaal of politiek gebundeld of



gescheiden gehouden werden. Dat 
vaste systeem hebben ze — althans 
politiek — heel bewust verlaten, en 
hun levensbeschouwing is wat 
beweeglijker geworden. Het is thans 
wellicht verstandig om zich tesamen 
met anderen te beraden op wat 
levensbeschouwing en politiek 
handelen voor elkaar betekenen.
Niet slechts voor deelnemende 
personen maar ook voor de - 
progressieve samenwerking als totaal 
zou dit van groot positief nut 
kunnen zijn.
Het PPR-bestuur heeft zich in principe 
bereid verklaard tot een nader gesprek 
over deze materie met de PvdA 
en met het voorlopig bestuur van het 
centrum.
In afwachting van verdere 
ontwikkelingen kunnen PPR-leden 
zich echter reeds aanmelden voor 
het centrum, bij Jan van Bergen,
PvdA, Tesselschadestraat 31 te 
Amsterdam.
Tevens kunnen ze verzoeken om 
toezending van de agenda voor de 
eerstkomende jaarvergadering, op 
zaterdag 17 november om 10.00 uur 
in Kerk en Wereld te Driebergen.
Daar worden opzet en vormgeving van 
het centrum nader uitgewerkt en zal 
een nog nader te bepalen onderwerp 
ter diskussie komen.

¥@rki@zisigen
zaanstreek  ■
1 7 o k to b er

Zeven gemeenten in 
de Zaanstreek worden 
samengevoegd tot één 
Zaanstad van 120.000 inwoners 
De verkiezingen daarvoor 
hebben plaats op 17 oktober.
Het aktiecentrum Zaanstreek, 
120 leden sterk, met een

Lee? 2aansta»!:
M

goede kern, werkt hard.
Dat deed het ook voor de 
verkiezingen Tn november 1972. 
De PPR behaalde hier toen 
7,8 % van de stemmen!

En dat percentage kan nog omhoog! 
Maar dan hebben we hulp nodig: 
geld en mankracht.
Geld kunt u storten op giro 1575600 
t.n.v. penningmeester PPR te 
Amsterdam, met vermelding 
,,verkiezing Zaanstad” .
En mankracht, vooral uit de 
omliggende gemeenten, verwachten 
we omdat er zo veel akties gevoerd 
worden, en góéd gevoerd moeten 
worden!!
Als u deze aktiekrant ontvangt ligt ons 
draaiboek gereed. U krijgt het 
onmiddellijk toegestuurd als u er even
om belt:

• Henk Mandjes 075T61679

• Dirk Smit 075/84089

f of partijburo 020/227343

Een groot deel van de akties hangt 
samen met of beweegt zich rond 
bezoeken van kamerleden, staats- 
sekretaris, ministers. De data met 
„klapstukken” zijn 4 oktober, 12, 13 en 
15 oktober. En natuurlijk 17 oktober. 
Maar ook op 8 oktober kunnen we 
hulp gebruiken. Als u op die dagen of
avonden er bij kunt zijn.......meldt het
ons! Vóórverkiezingen zijn ook voor u 
belangrijk! Ze geven een trend aan.
De PPR móét hier goed uit de bus 
komen!

Bestuur a.c. Zaanstreek.

dekens w@@r

In 1971 heeft de Dr. Eduardo Mondlane 
Stichting hier meer dan 70.000 dekens 
verzameld. Binnen een paar weken na 
de aktie werden die verscheept naar 
de bevrijde gebieden van de 
Portugese koloniën. Hoe welkom ze 
daar waren bleek uit de dank
betuigingen van de bevrijdings
bewegingen, maar nog meer uit hun 
dringend verzoek: als jullie ons helpen 
willen, dan graag meer dekens!!
Daarom een nieuwe inzameling, huis 
aan huis, van 13 tot en met 23 oktober. 
Vergeet haar niet! Doe er zo mogelijk 
aktief aan mee. Affiesjes, strooifolders 
en informatieboekjes voor plaatselijke 
akties heeft de Dr. Eduardo Mondlane 
Stichting, Busken Huetiaan 1„ 
Bloemend.aal.. De aktiegroep dekens zit 
op Jacob van Lennepkade 13 in 
Amsterdam, telefoon 020/143850.

kalender

9 okt.: radio-uitzending
PPR.

13 okt.: ledenvergadering 
prov. aktiecentrum 
Gelderland over 
statenverkiezingen 
(program, kandida
tenlijst.

13-23 okt.: inzameling dekens 
voor Angola.

17 okt: verkiezingen 
Zaanstad (zie 
afzonderlijk 
bericht).

19 okt.: om 8 uur in Wijk- 
gebouw Lindelaan 1 
te Delft ledenverg. ' 
Zuid-Holland over 
statenverkiezingen 
(program en 
kandidaten).

20 okt.: prov. vergadering 
PPR Friesland.

22 okt: reakties op pro- 
gramstukken die de 
aktiecentra begin 
okt. ontvingen, 
moeten binnen zijn.

3 nov.: interprovinciale 
kongressen om 
over de amende
menten op de pro- 
gramstukken te 
stemmen.

6 nov.: uitslagen van de ' ) 
stemmingen dd. 3 
nov. moeten binnen 
zijn.

10 nov.: werkdag kommissie 
welzijn.

23 en 24 nov.: kongres over het 
partijprogram van 
de PPR, in de 
Markthallen te 
Utrecht.

5 dec.: er moet een ton 
binnengerold zijn 
(zie midden
pagina’s).
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CHAOS OP HET PARTIJRURO?PPR-AKTIE-KRANT 
NOVEMBER 1973

\ /

Rond 10 oktober verschenen er in de 
meeste kranten korte alarmerend aan
doende berichten met als centrale in- 
houd twee gedachten t.w. de PPR 
heeft grote financiële tekorten, en er 
heerst een chaos op het partijbureau. 
Vooral de kombinatie van die twee 
gedachten suggereert nogal wat, n.l. 
dat het een te maken heeft met het 
andere. Je vraagt je dan af: waar 
komen die berichten ineens vandaan 
en wat blijkt? Het ANP heeft uit het 
artikel over de geldinzamelaktie in de 
vorige PPRAK een kort bericht 
gedestilleerd waaruit de meeste kran
ten op hun beurt weer een kort uit
treksel hebben gepubliceerd.
Wij als lezers van de PPRAK kunnen 
nagaan hoe nieuwsgaring zo ongeveer 
gaat. Nu kunnen we het ANP niet al te 
veel verwijten maken, want het is hun 
taak om uit de onvoorstelbare hoe
veelheid informatie die door de samen
leving wordt aangeboden dat kleine 
beetje samengevatte nieuws aan de 
media door te geven dat wellicht ge
bruikt kan worden. Hoewel zowel de 
keuze uit de informatie als het samen
vatten van nieuws een zekere mate van 
subjektiviteit met zich meebrengt 
kan niet getwijfeld worden aan de 
integriteit van het ANP als instantie. 
Zeker niet in die zin dat wij in het 
kiezen van het nieuws en in het samen
vatten daarvan verborgen eigen doel
einden zou nastreven. Als de PPR er 
dit keer wat slecht af kwam, moet dat 
wellicht meer gezocht worden in het 
feit dat iedere keuze en iedere samen
vatting haast per definitie wat onrecht 
doet aan datgene wat er gezegd of wat 
er bedoeld wordt. Zij die kunnen 
nagaan hoe het ANP werkt, hebben 
vaak veel waardering voor de wijze 
waarop het ANP desalniettemin zeer 
vakbekwaam hoofdzaken uit hele 
verhalen weet samen te vatten in 
enkele zinnen. Toch zit het ANP er 
natuurlijk ook wel eens naast. Mis
schien is het goed nog even globaal 
te vertellen hoe het dan wel zit.
De verkiezingen van 1972 lieten een

tekort na van ƒ 30.000,—, plus een 
grote chaos op het partijbureau omdat 
ook nog eens de partij wat leden
aantal betreft verdubbelde. Maar dat 
wisten we al in februari van dit jaar. 
Sindsdien is er met man en macht 
gewerkt om de zaak weer op poten te 
krijgen, en dat begint heel aardig 
te lukken. Overigens heeft de financiële 
administratie nooit in de war gezeten 
(denk aan de suggestie van de be
richten); wel had de ledenadministratie 
het hard te verduren. Het chaotische 
op het partijbureau bestond en bestaat 
voor een deel nog daaruit, dat een 
heel klein apparaatje (een stencil- 
machientje, anderhalve schrijfmachine 
etc.) voor een^BPR die heel sterk 
groeit en verder bruist van de aktivi- 
teit, eigenlijk drie- vierdubbel werk 
moet doen en er ongelooflijk veel van 
het improvisatietalent en de inventiviteit 
van de medewerkers en bestuursleden 
wordt gevraagd om de zaak goed 
draaiende te houden. Dat geldt 
overigens niet alleen voor de landelijke 
klub, maar ook voor provinciale en 
plaatselijke aktiecentra. Er zijn honder
den mensen, die al hun vrije tijd en 
hun energie in de PPR steken en 
daarenboven ook nog eens bereid zijn 
om zeer belangrijke financiële offers 
te brengen. Want wie betaalt alle 
stencils, postzegels, reisgeld etc. etc.? 
Niet de partij. Dat doen heel vaak 
mensen uit hun eigen zak. Mocht 
iemand denken dat bestuursleden 
reisgeld, telefoonkosten, postzegels 
enz. uit de partijkas betaald krijgen, 
hij vergist zich, want dat gebeurt niet. 
Daarom alleen al dreigen we een 
elite partij te worden. Om bestuurslid 
op een van de drie niveaus te zijn 
moet je niet alleen bereid zijn belang
rijke financiële offers te brengen, 
je moet het nog kunnen ook. Dat geeft 
aan in welk een krankzinnige situatie 
we in onze samenleving zitten. Over
heidsinstellingen en bedrijfsleven 
kunnen kapitalen uitgeven voor de 
meest onbenullige dingen of om een 
heel klein beetje werk te doen verzet-

DEZE MAAND VERDER
•  Bas bij de algemene beschouwingen in de Kamer;

•  het werk van en voor raads- en statenleden;

•  vermaatschappelijking van het leger;

•  het najaarskongres en een massa andere partij-aktiviteiten.
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ten, terwijl politieke partijen, die ons 
demokratisch politieke systeem voor 

.een belangrijk deel dragen, geen van 
allen behoorlijk uit de voeten kunnen, 
zeker niet als zij vanwege hun 
politieke doeleinden niet behoeven te 
rekenen op steun van belangengroepen 
zoals het bedrijfsleven.
Progressieve politieke doeleinden 
kunnen binnen onze samenleving 
alleen maar bevochten worden door 
volle inzet en bereidheid tot financiële 
offers van een aantal mensen. Want 
alles bij elkaar zijn het maar enkele 
tienduizenden waarschijnlijk, die ons 
hele politieke systeem werkelijk 
demokratisch draaiende houden. Aan
gezien de PPR èr van deze klub een 
belangrijk aantal heeft, zal het waar
achtig wel gaan. En nieuwe leden 
stromen nog steeds toe, mitsgaders 
hun kontributie.
Belangrijke schulden hebben we niet. 
Bankroet gaan we zeker niet. Maar we 
hebben nog zoveel nodig om datgene 
te doen wat we aan onze stand 
verplicht zijn om te doen. Overigens 
de ledenadministratie loopt steeds be
ter. Daarom: Chaos op PPR-bureau? 
PPR: grote financiële moeilijkheden? 
Kom nou. Maar wel meedoen aan de 
financiële wervingsaktie!

Wouter van Dam

VERMAAT
SCHAPPELIJ
KING VAN DE 
KRIJGSMACHT
In het septembernummer van PPHAK 
trof u het artikel aan van Hylke Tromp 
die geen heil meer ziet in het 
handhaven van de dienstplicht.
Hier volgt een artikel van majoor
F. J. F. Uyen, wiens ontevredenheid 
met het huidige leger leidt tot een 
(vérgaande?) eis van een vermaat
schappelijking der krijgsmacht.
De laatste bijdrage in het kader van 
deze follow-up van de PPR-studiedag 
op 24-2-73 is een artikel over de 
agressie van de mens, door prof.
P. C. Kuiper. Het verschijnt in het vol
gende PPFtAK-nummer.
Reakties op deze artikelen zijn welkom 
bij de werkgroep „nationale veiligheid" 
die deze zal betrekken op haar pas 
aangevangen studie over de wenselijk
heid van een beroepsleger.
(t.a.v. paul c. paulusma, linden
straat 43a, amsterdam 1003.)
Elke mensengemeenschap heeft zijn 
ordening en arbeidsverdeling en 
struktureert zich dienovereenkomstig. 
De bestaande ordening en arbeids
verdeling binnen een gemeenschap

en de daarbij behorende maatschappij- 
struktuur staan onder een voortdurende 
druk van de uit die ordening en 
arbeidsverdeling voortkomende span
ningen en der van buitenaf op die ge
meenschap inwerkende machten, 
krachten en invloeden, waardoor zij 
onderhevig zijn aan een voortdurende 
verandering.
Elke maatschappijstruktuur kweekt en 
onderhoudt zijn eigen „establishment", 
zijn eigen goed georganiseerd en ge
ïntegreerd machtsapparaat voor de 
uitvoering van overheidstaken en 
regeling van de gang van zaken 
binnen het bedrijfsleven, dat stevig in 
handen is van een betrekkelijk kleine 
— zichzelf middels een koöptatie- 
systeem aanvullende — groep per
sonen, die er alle belang bij hebben 
de bestaande struktuur te handhaven 
en — bij druk van binnenuit of buiten
af — die struktuur niet sneller te 
veranderen en aan te passen dan hun 
belangen toelaten. Teneinde de door | 
hen geleide en voor hen voordelige 
struktuur te kunnen verdedigen en in 
stand te houden, heeft de leiding
gevende groep binnen elk mij uit de 
geschiedenis bekend establishment, 
tot op de dag van vandaag, zich 
voorzien van een aantal daartoe 
geëigende organisaties — onder 
leiding van vertrouwelingen die voor 
een flink deel mochten deelnemen in 
de voordelen en voorrechten van de 
establishmentleiding — zoals een 
binnenlandse veiligheidsdienst, een 
afhankelijk binnenlands bestuursappa
raat, politie, een op formele wets
handhaving getrainde en geselekteerde 
justitiële macht, een buitenlandse 
veiligheidsdienst en het militaire 
apparaat.
De leiding binnen deze organisaties 
wordt, voor wat betreft hun posities en 
promoties, zoveel mogelijk afhankelijk 
gehouden van de topleiding van het 
establishment, en zelfs de hoogste 
leiders van die organisaties worden 
slechts zelden in die topleiding op- , 
genomen. / )
De werkelijke deelhebbers aan de 
topleiding laten zich binnen onze 
Westerse neo-kapitalistische struktu- 
ren slechts op indirekte gekamoufleer- 
de en versluierde wijze gelden, ten
einde voor iedereen duidelijke en op 
personen gerichte aanvallen of kon- 
trole op hun macht te voorkomen. De
ze macht berust bij de leiders van de 
grote internationale konserns, een 
aantal partikuliere financiers, de 
leidende personen binnen het bank
wezen en de verzekeringsmaatschap
pijen en een betrekkelijk kleine groep 
van kommissarissen.
Voorgaande gang van zaken binnen 
mensengemeenschappen en de huidige 
stand van zaken in Nederland hebben 
mij gebracht tot de volgende drie 
stellingen:
I.E Ike staatkundige eenheid en de 

binnen die eenheid dominerende 
struktuur en kuituur wordt beheerst 
door een betrekkelijk kleine groep 
van personen, die leiding geven aan 
een establishment dat zich tegen
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bedreiging van buitenaf zowel als 
van binnenuit — onder meer — 
laat beschermen door een militair 
machtsapparaat.

2. De veiligstelling van zichzelf met 
behulp van — onder meer — een 
militair machtsapparaat is voor het 
establishment slechts mogelijk indien 
de leiding van dat militaire apparaat
absoluut trouw is en kan worden 

gehouden aan het establishment en 
aan de struktuur waarbinnen het 
establishment opereert, hetgeen voor 
Nederland en andere West-Europese , 
landen neerkomt op loyaliteit aan 
en belangen bij een agressieve 
neo-kapitalistische struktuur.
Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat 
het establishment er met alle hem 
ten dienste staande middelen zorg 
voor zal dragen dat de struktuur van 
een subkultuur binnen het door hem 
in stand gehouden militaire apparaat 
dienstbaar blijft aan zijn belangen 
en de door hem gewenste struktuur 
en kuituur en dat dit apparaat alle 
veranderingen in die struktuur en 
kuituur slechts op ongevaarlijke 
afstand blijft volgen.

3. Het establishment heeft daarom 
zorg gedragen dat de deelhebbers 
aan de hogere leiding, zowel als de 
toekomstige hogere leiders uit het 
middenkader, zodanig werden en 
worden opgeleid, gekonditioneerd, 
geselekteerd, verzorgd, beloond, 
bevoorrecht en uitgerust met 
bizondere en wettelijk gesanktioneer- 
de machtsmiddelen, dat elke drang 
tot aanpassing van de struktuur van 
het militaire apparaat aan een 
veranderde struktuur en kuituur 
vanuit het lagere- of middenkader, 
voor zover die niet de instemming 
heeft van de topleiding, in de kiem - 
en door de eigen kringen wordt 
gesmoord of geïsoleerd, en vanuit 
het werkersleger der dienstplichtigen, 
het hulpkader, de hulpspecialisten 
en de kort-verband-vrijwilligers zal 
worden onderdrukt.
Het afdwingen van een versnelde 
aanpassing binnen het Nederlandse 
militaire apparaat aan een veran
derende struktuur en kuituur — wat 
men vermaatschappelijking zou 
kunnen noemen —: door een her- 
strukturerings-gezinde links- 
progressieve politieke machtsgroepe- 
ring — bijvoorbeeld een regering 
van de progressieve drie die is 
aangevuld met vooruitstrevende 
konfessionelen — zal op uiterst felle 
weerstanden en (door de formele 
wet en de voorschriften gedekte) 
tegenwerking van het leidende kader 
binnen de krijgsmacht geheel vast
lopen, indien die machtsgroepering 
een dergelijke versnelde aanpassing 
niet tenminste vooraf — en gepaard 
laat gaan met de volgende maat
regelen:
a. In het openbaar afleggen van een 

verklaring terzake van de ge
wenste herstrukturering en het bij
behorend regeringsbeleid m.b.t. 
de strijdkrachten en haar samen
stelling.

b. De gelegenheid geven aan die 
opper- en vlagofficieren de dienst 
te verlaten, met gebruikmaking van 
de in zulke gevallen op hen van 
toepassing zijnde (zeer gunstige) 
financiële regeling, die zich niet 
zouden kunnen verenigen met de 
te nemen herstruktureringsmaat- 
regelen en in te voeren verande
ringen.

c. Het militaire strafprocesrecht en 
het militaire straf- en tuchtrecht 
afstemmen op de gewenste nieu
we ‘struktuur en kuituur en de 
aparte militaire justitie in vredes
tijd opheffen.

d. De bizondiire, uitsluitend op 
militairen of met hen gelijk 
gestelden van toepassing zijnde, 
reglementen en voorschriften 
afstemmen op de gewenste nieuwe 
struktuur en kuituur en „gedrags
regels voor militairen” invoeren, 
die regels en normen vastleggen 
met betrekking tot de leef- en 
werksituatie voor militairen.

e. Invoeren van een zodanige 
horizontale herstrukturering van 
de organisatie van het departe
ment van defensie dat een vér
gaande politieke kontrole op en 
leiding van het militaire apparaat 
mogelijk wordt.

f. Instellen van een uit sociologen, 
psychologen, socfaal-psychologen, 
politicologen, polemologen, politici, 
organisatie- en personeelsdeskun- 
digen, afgevaardigden van de 
personeelsorganisaties en een 
aantal opper- en vlagofficieren 
bestaande „Commissie van Ad
vies” , die er op dient toe te zien 
dat de samenstelling van de niet- 
politieke topleiding van de strijd
krachten en het departement van 
defensie een zo goed mogelijke 
afspiegeling vormt van de politieke 
opvattingen en -verhoudingen in 
ons land.

F. J. F. Ui jen

PPR-
MJAARS-
m m s i m

Het voorafgaande
•  Ffond 10 oktober zijn de stukken 

voor het kongres naar de aktiecen- 
tra gestuurd.

•  Als deze PPRAK uitkomt, moeten de 
reakties, amendementen en moties, 
voor het kongres bestemd alweer 
binnen zijn.

•  Ook hebben de aktiecentra hun 
stemgerechtigde leden/ 
kongresdeelnemers al aange
wezen (10 pet. van de leden van een 
a.c. heeft stemrecht).

•  Eventuele overnachters (van 23 op 
24 nov.) moeten zo snel mogelijk 
een dak boven het hoofd vragen, bij 
Stéphanie Brokerhof, Veldheimlaan 
45, Zeist.

•  Wie een bed aan te bieden heeft, 
wende zich tot hetzelfde adres. Er 
zijn er heel wat nodig!

•  Direkt na 2 en 3 nóv. (de deelkon- 
gressen) gaat het partijbestuur de 
laatste hand leggen aan het kon- 
gresboek dat dan rond 15 november 
aan de stemgerechtigde kongressis- 
ten toegestuurd wordt.

•  Voor informaties kunt u bellen het 
partijburo (020) 24 75 70 of Ruud de 
Vringer (533) 775.

'et kongres zelf
« Het PPR-najaarskongres 1973 wordt 

gehouden op 23 en 24 november in 
de Veemarkthallen, Sartreweg 1-3 te 
Utrecht, telefoon (030) 71 4018.

•  Op allebei de dagen is er een kresj. 
En er is ook mogelijkheid om maal
tijden te gebruiken, konsumpties 
enz.

•  Op vrijdag 23 november om 14.30 
uur opent partijvoorzitter Wouter 
van Dam het kongres.
Van 15.00 uur tot 17.30 uur: huishou
delijke kongreszaken, financiën en 
kontributies, reglementen en statu
tenwijzigingen, mededelingen.
Van 19.30 tot 22.30 uur: diskussie 
over de progressieve samenwerking 
op landelijk nivo, én t.a.v. raads- en 
statenverkiezingen.

•  Op zaterdag 24 november om 9.30 
uur rede van Bas de Gaay Fortman, 
gevolgd door een beoordeling van 
bestuurs- en fraktiebeleid.
Van 11.30 tot 13.00 uur: sektieverga- 
deringen inzake het PPR-program. 
Van 14.00 tot 17.00 uur: plenaire 
kongresvergadering over het PPR- 
program.



UIT DE REDE VAN 
BAS DE GAAY

Meneer de Voorzitter,
De reaktie van de PPR op het rege
ringsbeleid kan worden samengevat als 
een mengeling van opluchting en be
zorgdheid. Wij zijn opgelucht door het 
andere politieke klimaat dat in ons 
land is ontstaan, eigenlijk nog sneller 
dan wij hoopten toen wij onze PPR- 
bewindslieden het groene licht gaven. 
Van een wens tot vergrote toepassing 
van de profijtgedachte wordt niet meer 
gesproken. De uitgaven voor onderwijs. 
hebben hogere prioriteit gekregen dan 
die voor defensie.
De regering dekt haar uitgaven vanuit 
het beginsel dat de breedste schou
ders de zwaarste lasten moeten dra
gen. Bij de SER is een adviesaanvrage 
in gediend om te komen tot verdere 
demokratisering van het bedrijfsleven. 
Het ontwikkelingsbeleid zal zich meer 
rechtstreeks gaan richten op de armen 
in de Derde Wereld, wier behoeften 
niet zonder meer gelijk worden gesteld 
met wat hun regeringen vragen. In het 
welzijnswerk, waarvoor een PPR-mi- 
nister de onmiddellijke verantwoor
delijkheid draagt, is het beleid van 
afbraak omgebogen tot hernieuwde 
opbouw. En, niet het minst belangrijk, 
de regering heeft laten zien ernst te 
willen maken met de bestrijding van 
werkeloosheid en inflatie.
Vele politiek-meelevende Nederlanders 
voeten zich ongetwijfeld opgelucht. 
Maar naast die opluchting ontwikkelt 
zich een gevoel van bezorgdheid, de 
bezorgdheid dat straks in 1977, aan het 
e:nde van deze regeringsperiode, zal 
blijken dat er toch niet zoveel veran
derd is, dat onze maatschappij toch 
niet wezenlijk is hervormd. Die zorg' 
wordt deels veroorzaakt doordat het 
regeringsbeleid zelf onvoldoende uit
zicht op vernieuwing op lagere termijn 
biedt, maar voor een ander deel is zij 
aangewakkerd door enkele recente 
gebeurtenissen in de wereld.

Juist nu zijn wij er meer dan ooit van 
overtuigd dat het menselijk geluk een 
betere basis behoeft dan de onder
werping aan ideologieën en machts- 
systemen. Wellicht kunnen we ons 
politiek handelen meer richten op het 
wegnemen van angst en gevoelens van 
bedreiging uit onze samenleving, 
nationaal en internationaal. Overal 
waar ook maar één individu het 
gevoel krijgt dat hij onbedreigd kan 
leven en zichzelf kan zijn wordt de 
héle samenleving daarvan beter. 
Vanuit dit verlangen naar vermense
lijking van onze maatschappij wil 
mijn fraktie steeds proberen het

regeringsbeleid te beoordelen en eigen 
voorstellen te formuleren.

Een dekkingsplan, waarin de lasten 
rechtvaardig verdeeld zijn lijk t het 
geval te zijn waar het de loon- en sa- 
laristrekkenden betreft. Maar er zijn 
vraagtekens met betrekking tot de 
zelfstandigen die een laag inkomen 
hebben. Wij zijn van mening dat 
werknemers niet bevoordeeld moeten 
worden boven zelfstandigen. De norm 
voor een rechtvaardige lastenverdeling 
is dat de lage inkomens de lichtste 
lasten moeten krijgen onafhankelijk 
van de vraag op welke wijze die in
komens verdiend worden. Ook van de 
vakbeweging hebben we nooit gehoord 
dat men wenst dat aan dé zelfstandi
gen als zodanig zwaardere lasten 
zouden moeten worden opgelegd dan 
aan de werknemers. Een regering die 
oog heeft voor de zwakkeren in onze 
samenleving moet er voor zorgdragen 
dat kleine zelfstandigen er niet slechter 
vanaf komen dan werknemers met een 
vergelijkbaar inkomen. Dit klemt te 
meer daar deze mensen toch al in een 
hoek zitten waar harde slagen vallen.
De bestaande organisaties voor het 
midden- en kleinbedrijf richten hun 
politieke pressie nu eenmaal meer op 
de prijs-per-eenheid-produkt dan op de 
individuele ondernemer, zodat van hun 
belangenbehartiging de groten, die een 
grotere omzet hebben, meer profiteren 
dan de kleinen. De meeste Nederlan
ders zouden de kleine boeren en 
middenstanders graag zien overleven. 
Het zou triest zijn (als die wens niet 
tijdig in een beleid, gericht op hun 
behoud, zou kunnen worden omgezet.

Efficiëntie mag niet onze enige norm 
zijn. Mijn fraktie staat daarom achter 
het voornemen van de regering om 
ongewenste vestigingen van grote 
detailhandelbedrijven te voorkomen. 
Onze vraag met betrekking tot het 
dekkingsplan en het voorgenomen 
inkomens- en prijsbeleid is of de 
regering een zo nauwkeurig mogelijke 
vergelijking kan geven van de 
gevolgen voor de laagst-betaalde 
werknëmers en voor kleine zelfstan
digen met een vergelijkbaar inkomen.
Is het waar dat het effekt van de 
kalkulatiebeschikking voor de handel 
is dat de winst voor 1973 met 2 pro
cent terugloopt? Als het zo is, vraagt 
een rechtvaardig inkomensbeleid dan 
niet om kompensatie van met name de 
zelfstandigen met een laag inkomen? 
Wij denken hier met name aan de 
sfeer van de sociale verzekeringen en

pensioenen. Ziet de regering het 
prijsbeleid tevens als onderdeel van 
het inkomensbeleid m.b.t. de zelf
standige ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf, en zo ja, welke 
konsekwenties worden dan aan die 
visie verbonden? Wij dringen er op aan 
in elk geval de 90 miljoen gulden die 
de regering heeft bestemd voor 
vergroting van de sociale zekerheid 
van de zelfstandigen uitsluitend ten { 
goede te doen komen aan hen wier ' 
inkomen kleiner dan 25.000 gulden is. 
Zorgen maken wij ons ook om de kleine 
schippers die dreigen hun bestaans
mogelijkheid te verliezen in de op 
schaalvergroting gerichte Europese 
gemeenschap, terwijl zij bovendien 
gekonfronteerd worden met niet 
gerechtvaardigde konkurrentie van het 
wegverkeer (bijv. door de algemene 
overtreding van het Rijtijdenbesluit).
Wij vragen daarom een vervoers- 
politiek, die een betere verdeling van 
de goederenstroom tussen wegverkeer 
en binnenscheepvaart bewerkstelligt 
en maatregelen treft, gericht op be
houd van de zelfstandigheid van de 
kleine schippers. Gaat de regering de 
wet op de evenredige vrachtverdeling 
wel of niet intrekken en zo ja, wat 
wordt dan gedaan voor de kleine 
schippers?

In het algemeen leidt de tendens tot 
konsentratie van ekonomische macht 
ertoe dat de prijszetting door de 
grote ondernemingen toeneemt. Ook ƒ  ̂
hier ligt dan een belangrijke oorzaak/ 
van de inflatie. Mijn fraktie verheugt 
zich over de wens van de regering 
fusies inhoudelijk te kunnen toetsen. 
Maar wij vragen ons af wat deze 
regering gaat doen met de door de 
Kamer in december 1969 aanvaarde 
motie Goudswaard-Nelissen, die de 
instelling wenste van een college van 
onderzoek (naar de totstandkoming en 
gevolgen van fusies) dat de bevoegd
heid zou moeten krijgen getuigen tot 
verschijning te verplichten en onder 
ede te verhoren. Wij hebben nog 
steeds onvoldoende inzicht in de 
ekonomische machtsverhoudingen, 
terwijl dat toch een voorwaarde is om 
daarop meer kontrole te kunnen 
uitoefenen. Het onthullende boek van 
Anthony Sampson over het Amerikaan
se bedrijf ITT onder de titel: „De 
Souvereine Staat” heeft waarschijnlijk 
velen doen schrikken. Deze onder
neming bedrijft op geheel eigen wijze 
buitenlandse politiek, desnoods vol
komen tegen de belangen van de 
landen, waarin zij vestigingen heeft, in.
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Chili levert hier het meest afschuwe
lijke voorbeeld op. Mag deze onder
neming, die onlangs in Groningen een 
vestiging opkocht, in ons land wel 
werkzaam blijven?
Mijn fraktie verwacht van deze rege
ring een zeer aktief beleid om meer 
inzicht in en kontrole van ekonomische 
macht te bereiken. Wij zullen op het 
terrein van het enquêterecht ook zelf 
met nieuwe voorstellen komen.

Over het tempo waarmee de regering 
djjpar plannen m.b.t. de samenstelling 
Mp bevoegdheden van de onderne
mingsraad wil verwezenlijken zijn wij 
verheugd. Ook de erkenning van het 
stakingsrecht voor ambtenaren stemt 
ons tot voldoening. Wij zouden de re
gering in dit verband willen vragen of 
zij thans ook bereid is de werkings
sfeer van de wet op de ondernemings
raden uit te breiden tot het personeel 
in overheidsdienst. Daarnaast vragen 
wij ons af of de regering nog plannen 
heeft om de zeggenschap van overheid 
en werknemer in de raad van com
missarissen, te vergroten. West-Duits- 
land gaat hierin veel verder dan wij. 
Zoals Dubcek indertijd trachtte met 
instemming van bijna het gehele 
westen het socialisme een menselijk 
gezicht te geven, zo is het onze taak 
hetzelfde na te streven in ons eigen 
sociaal-economisch stelsel. Maar de 
term „kapitalisme met een menselijk 
gezicht" /„ een innerlijke tegenstelling. 
Als wij door vergaande demokratise- 
ring van ons bedrijfsleven het kapitaal 
ondergeschikt hebben gemaakt aan de 
mens, dan zal ons sociaal-economisch

stelsel niet langer kapitalisme ge
noemd kunnen worden, maar zal een 
derde weg zich hebben afgetékend 
naast die van socialisme en kapita
lisme.

In de Europese Gemeenschap dreigt 
een vergaande mate van konsentratie 
van politieke en ekonomische macht. 
Het Verdrag van Rome gaat uit van 
vrije mededinging, maar in de praktijk 
zien we dat de vrije beweging van 
kapitaal en goederen vooral ten 
voordele van de grote multi-nationale 
ondernemingen werkt. Om deze reden 
én om een verantwoord Europees 
milieu- en ontwikkelingsbeleid te 
kunnen voeren is een meer planmatig 
opgezette ekonomie noodzakelijk. 
Maar planning zonder gelijktijdige 
vergroting van de demokratische 
kontrole maakt de samenleving er niet 
menselijker op.
Daarbij komt dat ons ook een 
versterkte uitbreiding van de gemeen
schappelijke financiering te wachten 
staat als gevolg van de overgang naar 
een ekonomische en monetaire unie en 
de door de Gemeenschap te voeren 
regionale struktuurpolitiek. Op zichzelf 
een begrijpelijke konsekwentie van de 
eenmaal begonnen samenwerking, 
maar wel zorgwekkend zolang er geen 
planmatig opgezette door de Gemeen- 
schapsorganen gekontroleerde 
Europese volkshuishouding is.

Een meer menselijke samenleving zien 
we niet in het verschiet komen zolang 
de groei van de materiële produktie 
niet wordt afgeremd. Die groei werd 
vooral nodig geacht om te ontsnappen 
aan de akelige diskussie over de vraag 
hoe de produktie verdeeld zou moeten 
worden. Als iedereen elk jaar maar wat 
krijgt, dan blijven de mensen wel te
vreden, zo was de redenering. Steeds 
duidelijker blijkt, dat dit niet meer 
opgaat. Het inkomen stijgt maar de 
ontevredenheid ook. De natuur wordt 
aangetast, de onveiligheid vergroot 
(onder andere door de toename van 
het verkeer en de toepassing van 
kernenergie) en het risiko zonder werk 
te komen neemt toe. De bewapening 
groeit vrijwel mee met het nationaal 
inkomen en maakt dat ons de bedrei
ging van een massale vernietigings- 
oorlog boven het hoofd hangt. In deze 
situatie van bestaansonzekerheid en 
vervreemding groeit het verlangen naar 
een meer menselijke samenleving 
waarin produktie en inkomen niet meer 
voortdurend behoeven te stijgen. Het 
lijkt er weliswaar op dat thans het

materialisme weer toeneemt en de 
mensen met nog groter kracht hun 
geloof stellen in presteren, consumeren 
en het najagen van eigenbelang. Maar 
wij zien dit slechts als een reaktie op 
de hunkering naar een maatschappelijke 
orde, die elk mens in staat stelt zijn 
verantwoordelijkheid te beleven voor 
het welzijn en voortbestaan van de 
schepping als geheel (mens, dier, . 
natuur). Niet de materialistische reaktie 
is interessant maar de meer diep
gaande mentaliteitsverandering waarop 
zij reageert.

Een beleid gericht op afremming van 
de groei van de produktie brengt aller
eerst het verdeelvraagstuk weer in 
huis. Het besef dat wij de produktie 
eerlijk delen zal het niet meer zo 
nodig maken dat deze voortdurend 
stijgt. Daarom zien wij met grote 
belangstelling uit naar de beloofde 
nota over het inkomensbeleid.

Maar er is een andere voorwaarde voor 
afremming van de groei die evenmin 
verwaarloosd mag worden, een eerlijk 
delen van de werkgelegenheid. Wij 
realiseren ons dat een. van de grootste 
problemen, in het bijzonder voor de 
ministers van Milieu en Ekonomiese 
zaken, is het formuleren van een nieuw 
werkgelegenheidsbeleid. Een om
vangrijk werkgelegenheidsprogramma 
gericht op de werkeloosheid die het 
gevolg is van vermindering van de 
vraag in enige sektoren, zoals dat 
waartoe de regering heeft besloten'
(250 miljoen gulden plus f  750 miljoen) 
lijk t uns onontkoombaar. Maar in het 
slot van de miljoenennota wordt te
recht óók gewezen op de werkeloos
heid die het gevolg is van automati
sering en schaalvergroting. Een beleid 
van afremming van ekonomiese groei 
betekent dat die werkeloosheid niet 
meer kan worden opgevangen door 
uitbreidingsinvesteringen te stimuleren. 
Daarom vragen met name de werklozen 
van 45 jaar en ouder die geen kansen 
hebben gekregen op een brede op
leiding onze aandacht.

Wie de automatisering in de industrie 
aanvaardt, zodat deze een einde kan 
maken aan veel geestdodende arbeid, 
wordt gekonfronteerd met de vraag hoe 
meer werkgelegenheid tot stand zal 
kunnen komen in andere sektoren.
Een beleid lijkt nodig om te verzeke
ren dat bijvoorbeeld in de landbouw 
niet steeds meer mensen overbodig 
worden. Dat zou kunnen door meer 
nadruk te leggen op landschaps



beheer en biologische landbouw. In de 
dienstensektor kan extra werk
gelegenheid tot stand komen door 
allerlei tot dusver vrijwillige funkties 
beloonbaar te maken. De CRM- 
begroting geeft daartoe al enige mo
gelijkheden door meer geld beschik
baar te stellen voor sport in de 
breedte, kunst, samenlevingsopbouw, 
rekreatie en bejaardenzorg. Alleen al 
uit een oogpunt van verzekering van 
de werkgelegenheid zal deze begroting 
dan ook jaarlijks een aanzienlijke 
stijging moeten tonen.
In de industriële sektor moeten we het 
wellicht zoeken in een andere ver
deling van het werk (werktijdsverkor- 
ting, vroegere pensionering, voortdu
rende vorming, verlenging van dé leer
plichtige leeftijd en dergelijke). Vast 
staat in elk geval dat beleids- 
onderbouwend onderzoek op dit terrein 
zeer gewenst is. Is de regering hiermee 
bezig? Is het ook niet nodig een 
gedegen onderzoek te doen naar de te 
verwachten bevolkingsgroei nu het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
voortdurend zijn prognoses moet her
zien? Voor de planning op langere 
termijn moeten wij meer weten over de 
te verwachten gezinssamenstelling, 
de onderwijsbehoeften en de vraag 
naar woonruimte. Kan onderzoek op 
dit punt worden bevorderd?
Het is niet oneervol wanneer wij in de 
politiek openlijk van inzicht kunnen 
veranderen vanwege gewijzigde 
ontwikkelingen. Ook de PPR zou, als 
onze partij dan reeds bestaan zou 
hebben, in de diskussies over het 
Deltaplan waarschijnlijk gekozen heb
ben voor sluiting van de Ooster- 
schelde. Maar wij weten nu hoe zeer 
we moeten strijden voor milieubehoud 
en dat verplicht ons te zoeken naar 
andere middelen om de bescherming 
van Zeeland tegen mogelijke waters
nood te verzekeren. Prestige-overwe- 
gingen mogen in dit soort kwesties 
geen rol spelen. Daarom hopen we 
dat de formulering in de miljoenen
nota „de ramingen ten aanzien van de 
afsluitingswerken aan de Oosterschelde 
zijn zodanig, dat in afwachting van het 
rapport van de commissie Oosterschel
de met deze werken kan worden 
voortgegaan” alleen maar wat onge
lukkig gekozen is en niet letterlijk 
zo bedoeld.

Ook in het energiebeleid zien we dat 
de regering nog aan het zoeken is. Het 
verheugt ons dat de minister van 
Ekonomiese Zaken niet uitgaat van de 
ttelling dat zonder meer voldaan moet

worden aan de vraag naar energie, 
zonder na te gaan of die vraag niet te 
groot is. Hij staat kennelijk open voor 
een beleidsombuiging in de richting 
van afremming van de produktiegroei. 
Dat de minister nog twijfelt is te be
grijpen, want ook een ombuigingsbe- 
leid leidt tot grote problemen. We 
waarderen het dat hij zijn onzekerheid 
niet verbergt. Wij gunnen hem graag 
de tijd maar vrezen dat de maat
schappelijke ontwikkeling toch tot 
spoed noopt. In elk geval zijn er 
grondige redenen voor een groot
scheeps beleidsonderbouwend on
derzoek naar andere energievormen 
dan de kernenergie. Is daarmee al 
begonnen? Tenslotte nog een konkreet 
voorstel om tot afremming van de groei 
van de konsumptie te komen: af
schaffing van de televisiereklame. Is de 
regering hiertoe bereid?

Het nieuwe ontwikkelingsbeleid waarin 
de bevrijding centraal staat biedt 
gelukkig ruimte voor steun aan ont
wikkelingssamenwerking middels onze 
vakbonden en soortgelijke organisaties. 
Als de vakbeweging de kans krijgt . 
tot meer solidariteit met de armen in 
Latijns Amerika, verwachten wij van
zelfsprekend dat zij daarvan ook 
gebruik zal maken. Dit nieuwe beleid 
heeft in het algemeen onze sympathie, 
al is de stijging van het bedrag voor 
hulpverlening ons tegengevallen. Ook 
dringen wij aan op spoedige plannen 
voor de besteding van de 30 miljoen 
gulden die zijn toegezegd voor hulp 
aan Indo-China in 1973-1974. Wat ons 
betreft zou de hulp aan dit zwaar 
getroffen gebied nog moeten worden 
vergroot. In het verband van de 
Europese Gemeenschap vragen wij om 
strikte toepassing van het algemeen 
preferentiële systeem uitsluitend voor 
ontwikkelingslanden en niet voor 
Oost-Europa. Zolang er geen betere 
maatstaf is zal hier de hoogte van het 
nationaal inkomen doorslaggevend 
moeten zijn. In geen geval mag 
ontspanningspolitiek met de Oosteuro- 
pese landen worden nagestreefd over 
de rug van de Derde Wereld.
Mijn fraktie steunt het regeringsbeleid 
inzake Zuidelijk Afrika. Wij hopen dat 
de regering in de geest van haar 
Zuidelijk-Afrika-beleid ook Guinee 
Bissau met spoed zal erkennen. De 
oorlog in het Midden-Oosten laat zien 
hoezeer geweld in de ogen van hen 
die het toepassen gerechtvaardigd kan 
lijken, terwijl het toch de problemen niet 
oplost. Wij steunen de regering in haar 
diplomatie ten behoeve van een staakt

het vuren, maar een grotere rol zal 
Nederland waarschijnlijk pas kunnen 
spelen, nadat dit doel bereikt is.
Én voor een veilig voortbestaan van 
Israël ën voor de identiteit van de 
voornamelijk in vluchtelingenkampen 
levende Palestijnen moet een politieke 
oplossing worden gevonden. Geweld is 
uitzichtloos. Ook al lijkt de militaire 
kracht voldoende ofn de tegenstander 
af te schrikken, als politieke oplossin- 
gen te lang uitblijven, blijkt dat er 0)1 
toch oorlog komt. De theorie van hef 
afschrikkingsevenwicht geldt maar 
zolang als het duurt.
Ook Nederland heeft nog onlangs de 
raad gekregen zijn hoop te stellen 
op toename van de bewapening. Het 
was de Chinese premier Tsjoe-en-Lai, 
die ons waarschuwde, dat de Sovjet
unie onze vrijheid en onafhankelijkheid 
bedreigt. In onze ogen laat de geschie
denis inderdaad zien dat grote 
mogendheden, of dit nu de Sovjet
unie is of de Verenigde Staten of 
China of Brazilië, buitenlandse politiek 
zien als een kwestie van het vestigen 
van invloedssferen, die de kiem in 
zich dragen van onderdrukking van 
minderheden in eigen land. Maar 
kunnen 'wij dit tegengaan door onze 
bewapening te vergroten? „Wie goed 
is voorbereid, behoeft niet bang te 
zijn” , zo citeerde Tsjoe een oud- 
Chinees spreekwoord.
De bewapening in Europa heeft 
evenwel een niveau bereikt waarop . 
gebruik ervan tot totale vernietiging 'IJ' )  
zou leiden, iets wat velen van ons wel 
bang maakt. De rampzalige bewape
ningswedloop maakt verdediging tegen 
agressie onmogelijk, maar laat alleen 
de wraak over. De strategie van de 
afschrikking waarbij een eskalatie via 
het aangepaste antwoord kan leiden tot 
de massale vernietiging komt ook in 
strijd met het NAVO-verdrag dat in 
artikel 3. slechts spreekt over het 
,.weerstaan" van aanvallen en in artikel
1. met een beroep op de doeleinden 
van de Verenigde Naties bedreiging 
met geweld afwijst. Omdat deze stra
tegie bovendien onoverzienbare risiko’s 
inhoudt, geld, mankracht en energie 
verspilt en grondstoffen en energie
bronnen uitput, verwachten wij van de 
regering initiatieven om te komen tot 
een doorbreking van bewapenings
wedloop en afschrikkingsevenwicht. De 
minister van Defensie citeert met in
stemming de Amerikaanse president 
waar hij de vraag stelt wanneer, hoe en 
voor welk doei taktische kernwapens 
zouden moeten worden gebruikt. Als
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de minister straks met zijn defensie
nota komt, dan hopen wij dat hij zal 
antwoorden: „nooit en voor geen enkel 
doel is het gebruik van die wapens 
aanvaardbaar." Dit vraagteken achter 
het beleid van de NAVO op het gebied 
van de taktiese kernwapens heeft 
echter geen enkele zin, zolang de 
minister zich voorneemt het defen
siebeleid per se in te passen in de 
geldende NAVO-strategie. De angel 
wordt daarmee genomen uit alle mo
gelijke voorstellen onzerzijds om tot 
verandering van die NAVO-strategie te 
komen.
Wij hebben van het kabinetsbeleid 
een vrij duidelijk beeld gekregen met 
uitzondering van defensie. We betreu
ren het dat de begroting moest 
worden samengesteld vóór de minister 
kans had gezien zijn visie op het 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen. 
Daarom zal mijn fraktie in de vaste 
commissie voor defensie voorstellen 
de behandeling van deze begroting uit 
te stellen tot na verschijning van de 
toegezegde defensienota. In die nota 
verwachten wij met name ook een 
verantwoording van het niveau van de 
defensie-uitgaven. Die uitgaven zijn 
in reële termen gestegen. Bij doel
matig defensiebeleid moet dat bete
kenen dat de slagkracht van ons 
apparaat is toegenomen. Waarom? 
Stijging van het nationaal inkomen zien 
wij niet als een reden hiervoor.
Wat de diensttijdverkorting betreft 
Iwijzen wij erop dat de voorstellen ‘die 
Ünze fraktie op dit punt heeft gedaan 
niet een verhoging maar een verlaging 
van de defensieuitgaven tot gevolg 
zouden hebben door vermindering 
van de parate troepen en gelijktijdige 
uitbreiding van de mobilisabele 
troepen. Ook de plannen van de 
fraktie van de PvdA gingen daarvan 
uit.
Mijn fraktie ziet niet in dat wij de 
Soljenitsyns en de Grigorjenko’s in de 
Sovjet-Unie zouden kunnen helpen 
door wat extra tanks te bestellen. 
Daarmee konden wij destijds ook de 
bevolkingen van Hongarije en Tsjecho- 
slowakije niet te hulp schieten. De 
druk op de Sovjet-Unie om de mensen
rechten te eerbiedigen moet via de 
publieke opinie worden uitgeoefend. 
Het vreedzaam naast elkaar bestaan 
van verschillende sociaal-ekonomische 
stelsels mag niet betekenen dat wij 
ook schendingen van de mensen
rechten in Oosteuropese landen als 
normaal moeten zouden beschouwen. 
De PPR wordt wel afgeschilderd als

een ethiese partij. Wij zien dat niet als 
een scheldwoord. Politieke beslissin
gen zijn in de grond ook morele be
slissingen waarbij het gaat om recht en 
onrecht, menselijkheid en onmense
lijkheid. Omdat die morele kant zo 
vaak versluierd wordt in zogenaamd 
realisme, moet de vraag naar de 
menselijkheid van onze politiek steeds 
nadrukkelijk aan de orde worden ge
steld. Mijn fraktie wil dat doen vanuit 
een visie op de richting waarin onze 
maatschappij zich zou moeten ont
wikkelen doch zonder daarbij een 
blauwdruk kunnen leveren, voor een 
ideale maatschappij, Vaak blijkt het 
makkelijker onze zorg te formuleren 
over het vastlopen van bestaand beleid 
dan een helder en uitgewerkt alter
natief op tafel te leggen. Beleidsom
buiging zal dan ook altijd wel enige 
moed blijven vragen, de moed om uit 
de hand gelopen situaties te stappen, 
zonder dat het alternatief al helemaal 
zichtbaar is.

Ons streven is er niet in de eerste 
plaats op gericht de PPR te doen 
uitgroeien tot een grote partij, ook al 
duiden sommige prognoses daarop. 
Maar zij moet wel blijven bestaan 
zolang zij een bijdrage kan leveren 
aan vernieuwing van onze maatschap
pij en vergroting van de politieke 
bewustwording in ons land. Partij- 
vernieuwing is voor ons geen doel op 
zichzelf, het gaat ons om maatschappij
vernieuwing, waaronder wij verstaan 
vermenselijking van onze samenleving. 
In dat licht zullen we ook het 
regeringsbeleid blijven beoordelen.

21 nov.:

23-24 nov.:

5 dec :

15 dec.:

PPR-werkdag 
Welzijn, in Utrecht 
(School voor de 
Journalistiek)

Werkbezoek Erik 
Jurgens aan 
Amersfoort, in ver
band met:

vervroegde raads
verkiezingen in 
Amersfoort

najaarskongres van 
de PPR over het 
partijprogram, in 
de Markthallen te 
Utrecht.

de financiële aktie 
* moet een ton 

hebben opgeleverd 
(waarin ook iets 
van u ...)

om half 11 pro
vinciale vergadering 
PPR Overijssel 
(over program 
statenverkiezingen) 
in ’t Kerkeland 
te Almelo



OPGERICHT STAAT NETJES OPGERICHT STAAT NETJES OPGERICHT STAAT NETJES
Raadsverkiezingen - Statenverkiezingen!
Het vraagt veel werk van de plaatselijke aksiesentra.
Maar wist u dat de P.P.R. in een groot aantal plaatsen nog geen aksiesentrum heeft, dat betekent 
dat in die plaatsen ook niets ondernomen wordt voorde komende verkiezingen en andere aktiviteiten 
natuurlijk ook niet plaats vinden.
Op vrij korte termijn moet daar iets aan gedaan worden, we zoeken d a a r o m  mensen die intensief 
of eenmalig willen meewerken aan deze aksie.
Interesse?
Kom dan op het kongres even langs het standje van de aksie „Opgericht Staat Netjes” 
op zaterdag tijdens de lunchpauze, we kunnen dan wat konkretere afspraken maken.
OPGERICHT STAAT NETJES OPGERICHT STAAT NETJES OPGERICHT STAAT NETJES

wkgroep
m m m P i

ÊELÉÏD
Voor d e  kongresgangers van 
23-24 november, die in Utrecht 
moeten blijven overnachten, heb
ben we nog maar weinig slaap
plaatsen aangeboden gekregen. 
Maar het kan nóg!
Opgaven graag aan: Stéphanie 
Brokerhof, privé 03404-20159, 
óf op maandag overdag 03405- 
2421, óf schriftelijk aan Veld- 
heimlaan 45, Zeist. (Niét meer 
de Stichting Vredesopbouw 
bellen, want Stéphanie werkt 
tegenwoordig bij de VARA.) 
Verzoeken óm logeeradressen 
aan hetzelfde adres.

In het bestuur is Ruud de Vringer 
speciaal belast met het kontakt met 
aktiecentra, d.w.z. niet om ze af te 
reizen, maar om te fungeren als een 
soort meld- (en als 't kan: regel-) ka
mer voor aktiecentra die om een of 
andere reden kontakt zoeken.
Om zo veel én zo snel als ’t kan 
bereikbaar te zijn heeft hij een 
telefonies spreekuur ingesteld.
’s Morgens van 9.00 tot 10.00 en 
’s avonds van 19.00 tot 20.00 uur is er 
op nummer 05933-1775 altijd iémand. 
Niet stééds Ruud de Vringer zelf (zijn 
baan én het PPR-werk, ten deze geza
menlijk optrekkend, maken dat ten
minste heel onwaarschijnlijk). Maar als 
hij er niet is, dan toch zijn vrouw of 
iemand anders, die voor spoedig 
kontakt zorgen kan.

De eerste taak van deze werkgroep zal 
zijn het formuleren van de PPR-visie 
op het wetenschapsbeleid. We gaan in 
november hiermee een begin maken 
aan de hand van de vragennota over 
de beslissingsstruktuur (van minister 
Trip) en het wetenschapsbudget 1974.

Zij die belangstelling hebben voor 
wetenschapsbeleid en bereid zijn tijd 
uit te trekken voor serieuze bestu
dering en het opstellen van nota’s enz. 
kunnen zich opgeven bij:

Marlies Neervoort, Beukenweg 20 III, 
Amsterdam, tel. 020-931043.

nieuws om
POLITIEKE
VORMING!
PPR-leden die niet ouder zijn dan 25 
jaar kunnen aan de volgende kursussen 
meedoen.

— Een staatkundige oriëntatiekursus 
over het hoe en wat van de provinciale 
staten. Er is een weekeinde op 30 no
vember en ook een op 14 december.
De kosten voor het hele weekeinde zijn 
ƒ 25,—. Voor gemaakte reiskosten 
wordt ƒ 10,— vergoed.
Snel opgeven bij: Jetty van Eerd, de 
Ruwiellaan 18, Amstelveen, of op het 
partijbureau. Wel duidelijk vermelden 
waarvoor het is; dit in verband met an
dere kursussen die hieronder worden 
genoemd.

— Nog sneller moet je je opgeven als 
je wilt meedoen aan de kursus ge- 
sprekstraining die in het weekeinde van 
16 tot 18 november wordt gehouden.
Maar. . .  in januari of februari komt er, 
bij voldoende belangstelling nog een 
kursus. ^
Om te weten waar je je moet opgeven, 
moet je hierboven kijken.

— We hebben het plan om in de eerste 
helft van 1974 vier weekeindes te orga
niseren over de mogelijkheden om als 
fraktie in een gemeenteraad te werken, 
of ais PPR-aktiecentrum daarbuiten. 
Deze trainingen vinden plaats in diver
se regio’s van Nederland, zodat „ei
gen” problemen worden behandeld.
Ook deze weekeindes zijn voor leden 
tot 25 jaar. Als jullie deze trainingen 
willen, moet je je zo spoedig mogelijk 
opgeven bij mij.
Voor die paar PPR-leden die ouder zijn 
dan 25 jaar komen er ook trainingen.
Denk niet dat we aan leeftijdsdiskrimi- 
natie doen. Nee, we plukken subsidies 
waar we ze kunnen krijgen en dat heeft 
deze vreemde leeftijdsgevolgen.
Al diegenen (ongeacht leeftijd, ge
slacht, seksuele geaardheid of ras) die 
internationale politieke interesses heb
ben kunnen studiegroepen vormen ove)','; ) 
een gericht onderwerp. Het is dan mo-'- 7 
gelijk om met die studiegroep (na stu
die) gesubsidieerd (dus bijna gratis) 
werkbezoeken af te leggen in diverse 
landen. Ik denk aan een studiegroep 
„parlementaire demokratie” of „kultuur- 
politiek” . Misschien denken jullie aan 
iets anders, Iaat dat dan weten, aan mij 
(zie wederom boven).

— De speciale PPR-training voor aktie
centra komt maar moeizaam op gang 
omdat we geen trainers hebben. Waar 
mogelijk starten we zo’n training. Als er 
trainers in spe zijn, geef je dan alsje
blieft op.

Meer nieuws hierover, en over andere 
kursussen in het volgende PPR-(;rantje.

Jetty van Eerd
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Aan allen die alleen of met enkelen in 
een kleine plattelandsgemeente PPR-lid 
zitten te wezen.

Het zou erg belangrijk zijn indien u 
toch probeerde aan de gemeenteraads
verkiezingen deel te nemen. Vaak zijn 
de plaatselijke politieke verhoudingen 
wat verstard; een poging van de PPR 
om een of meer zetels te veroveren zou 
die verstarring kunnen doorbreken en 
maakt mogelijk dat allen die met die 
verstarring niet zo gelukkig zijn te hoop 
lopen in de PPR.

f Als u zo iets wilt proberen, dan zullen 
of het landelijk bureau, of de 
provinciale sekretaris, of aktieve leden 
in een naburige gemeente u graag 
willen adviseren.
Hoe gaat u nu verder te werk?
U kunt beginnen, een stenciltje' 
te maken met een korte 
opwekking en de vermelding van uw 
adres, waar men zich op kan geven als 
lid. Zo gauw u met drie leden bent die 
er iets aan willen doen, stuurt u een 
bericht aan de plaatselijke pers met de 
vermelding dat er een aktiecentrum van 
de PPR is opgericht, en dat het in de 
bedoeling ligt aan de gemeenteraads
verkiezingen mee te doen. Het is niet 
onmogelijk dat er dan beroering ont
staat bij de plaatselijke overheden en 
zeker bij de plaatselijke gevestigde 
partijen. Wellicht dat journalisten van 
piaatselijke kranten u dan ook willen 
interviewen. Als u enkele tientjes over
heeft kunt u ook nog eens een adver
tentie in de krant zetten.
Ook al zou u maar alléén in 
de raad komen dan kunt

® u zich toch vooral tot tolk maken van 
wat onder de bevolking leeft. De lande
lijke begeleiding van gemeenteraadsle
den is goed georganiseerd, zodat u van 
die zijde voldoende steunt zult kunnen 
krijgen voor uw werk.
We horen wel van u.

IlUnM BM H BH H H BEH SnH BSH

DENK AAN H EI
NAJAARS-
K0NGRES1973
zie bladzijde 3

HOE RlIJVEN
WEM
REWEGING?
In deze tijd van naderende verkiezin
gen wordt van alle aktieve leden ge
vraagd dat ze zich erg inspannen om 
programma’s te maken voor provincie 
en gemeente, dat ze veel onderhande
len met de progressieve partners en 
ook nog eens „regeerakkoorden” for
muleren, dat ze zich eindeloos bezig 
houden met het samenstellen van kan
didatenlijsten etc.; en alles moet ook 
nog eens super-demokratisch gebeu
ren.
Het moet allemaal, maar menigeen zal 
er wel eens van „balen” . Het gevaar in 
zo’n situatie is levensgroot dat er on
derling irritaties ontstaan, dat we elkaar 
verdenken van manipulatie, dat we 
gaan vermoeden dat iemand meerz’n 
eigen positie dan het algemeen belang 
nastreeft.

r,Laten we in naam van de vrede in deze 
barre tijden de onderlinge verhoudin
gen toch vooral menselijk houden. Een 
van onze belangrijkste politieke uit
gangspunten is dat wij streven naar 
een meer menselijke samenleving; we 
moeten dan in de eerste plaats er naar 
streven dat een en ander opgaat voor 
onze eigen club.
Met klem zou ik er dan ook op willen 
aandringen tijd in te ruimen voor een 
andersoortige wijze van bij elkaar zijn. 
Enkele voorbeelden: een min of meer 
informele bijeenkomst om met nieuwe 
leden kennis te maken waarbij ook 
sympathisanten uitgenodigd kunnen 
worden (samen eten is voor zoiets uit
stekend geschikt); met mannen, vrou
wen en kinderen een zaterdag een park 
of een stuk bos of een park schoonma
ken en achteraf met elkaar pannekoe- 
ken eten en verder, via de krant, ieder
een uitnodigen die maar mee wil doen 
(zorgvuldig een objekt van aktie uitzoe
ken!); ais een aantal aktieven bezig zijn 
met programma’s e.d„ kan zoiets mis
schien door een aantal andere aktieven 
georganiseerd worden. Voorzover de 
PPR een politieke partij wil zijn die in 
beweging is, zullen we samen heel 
nauwkeurig moeten waken dat het zo 
blijft.

WOUTER VAN DAM

EKONOMM, 
WAAR RUM
MIME

Een ekonoom is in de PPR een 
schaars goed.
Een ekonoom die zich wil inzetten 
voor het formuleren van een radikaal 
sociaal-ekonomisch beleid is nog 
schaarser.
Maar onze partij heeft die ekonomen 
wel hard nodig, om onze „zachte”

* eisen, (wereldvrede, wereld-milieu- 
behoud, wereld-welvaartsverdeling, 
sociaal-psychisch welzijn), kracht bij te 
zetten.
We zijn het er toch allemaal over eens 
dat het falen van onze samenleving 
diep zit, diep in de wortel van het 
ekonomisch bestel? En dat het 
radikaal anders moet?
Maar als we moeten vertellen hoe 
het moet, (zoals Erik bij de financiële 
beschouwingen laatst), dan weten we 
dat ineens niet zo .precies. Dan 
struikelen we op onze weg naar die 
andere maatschappij over revaluaties 
en inflaties, en meer van die lastige 
kapitalistische details. En dan hebben 
we ekonomen nodig, radikale ekono
men, die hun radikaal-zijn, en hun 
ekonoom-zijn niet zien als twee kanten 
van hun gespleten zelf.
Het studie-buro roept al die radikale 

■ ekonomen op om mee te doen aan een 
aantal studies over het sociaal-ekono
misch beleid. Ook anderen die iets 
afweten van ekonomie, (juristen of 
sociologen met bijvak ekonomie, 
autodidakten), zullen met open armen 
ontvangen worden.
Het politieke uitgangspunt voor deze 
studies zal zijn: het afstappen van een 
groei-ekonomie om de PPR-waarden . 
te kunnen realiseren.
We gaan dan uitzoeken wat dit 
betekent voor;
1. het makro-ekonomisch beleid
2. het sektorstruktuurbeleid
3. het werkgelegenheidsbeleid
4. het inkomensbeleid
5. het consumptiebeleid
Het probleem van de ekonomische 
orde zal bij eik van deze studies wel 
om de hoek komen kijken.
Inlichtingen en opgave:
Marlies Neervoort, Beukenweg 20 III, 
Amsterdam, tel. 020-931043.



EEN GOED EINDE IS  H EI HAIVE BEGIN
In vele plaatselijke en provinciale 
aktiecentra en ook landelijk, bereidt 
men zich steeds meer voor op de 
komende raads- en statenverkiezingen. 
Toch lijkt het mij goed om ook eens 
een ogenblik terug te kijken. Ruim 
drie jaar geleden begonnen een aantal 
leden vaq de P.P.R., voor een groot 
deel voor hei eerst van hun leven, 
hun werk als gekozen vertegenwoor
digers in gemeenteraden en provinci
ale staten. Velen van ons konden er 
zich toen geen voorstelling van ma
ken welk een geweldige druk en 
verantwoordelijkheid deze taak met 
zich meebracht. Ze vergt zo veel van 
de inzet en de krachten van de mens, 
dat het verloop enorm groot is, 
ook bij de P.P.R.
Daarbij komt dat velen noodgedwongen 
solistisch moesten werken. Frakties 
van een of twee leden waren regel. En 
als men met andere partijen samen
werkte in één fraktie, dan stond men 
er toch vaak alleen of met' twee man 
voor om in dit samenwerkingsverband 
de stem van de P.P.R. te laten door
klinken. In vele gevallen ontbrak ook 
de steun van de achterban, vooral 
toen de kamerverkiezingen voor de 
P.P.R. geen sukses bleken en vele 
aktie-centra een kwijnend bestaan 
gingen leiden.
Ook al is het werk van onze vertegen
woordigers in de’ ene plaats of pro
vincie een groter sukses gebleken 
dan in de andere, in doorsnee is er 
ontzettend hard gewerkt en heeft de 
P.P.R. het gezicht dat ze nu heeft, 
mede te danken aan de inzet van 
deze 'mensen.
De huidige zittings-periode- ligt reeds 
drie jaar achter ons en wij staan in 
het begin van het vierde en laatste 
jaar. Veel van hetgeen wij trachten 
na te streven moet dit jaar worden 
afgerond. Vele andere zaken moeten 
zover worden voorbereid, dat de 
afronding in een volgende zittings
periode haar beslag kan krijgen. Wij 
moeten beslissen of wij ons opnieuw 
kandidaat stellen of het werk graag 
aan een ander overlaten.. Wij moeten 
ons op allerlei mogelijke wijzen inzet
ten om de P.P.R. bij de komende ver
kiezingen zo goed mogelijk uit de bus 
te laten komen. Dit laatste jaar is nog 
een jaar van grote inzet en hard
werken. Maar___een goed einde
is het halve begin, 

iWij staan er dit keer gunstiger voor 
dan ooit. Het is te verwachten dat het 
aantal raads- en statenleden van de 
P.P.R., het aantal wethouders en gede
puteerden en het aantal eerste-kamer- 
leden, duidelijk zal toenemen. Met 
grote inspanning zal er nu voor 
moeten worden gezorgd dat de winst 
bij de laatste Kamerverkiezingen wordt 
gekonsolideerd op plaatselijk ien 
provinciaal niveau. Dit is echter 
alleen mogelijk als onze vertegenwoor

digers de komende jaren meer steun 
ondervinden uit de partij dan de 
afgelopen drie'jaren in doorsnee 
mogelijk was. Het is overbodig te 
zeggen dat dan ook de vertegenwoor
digers zich voor deze steun open 
moeten stellen.
Deze steun moet met name van twee 
kanten komen. Op de eerste plaats 
vanuit de plaatselijke en provinciale 
aktiecentra. Het raadslid en het staten
lid zijn voor een groot deel, van hun 
werk afhankelijk van de steun die door ' 
het bestuur van het aktie-centrum en 
vanuit hun steungroep kan worden 
gegeven.
Op de tweede plaats zal er echter ook 
steun gegeven moeten worden op 
landelijk niveau. In de afgelopen twee 
jaar is getracht om deze steun op 
landelijk niveau te organiseren in de 
stuurgroep kommunikatie raads- en 
statenleden. Deze stuurgroep heeft niet 
altijd even optimaal gefunktioneerd. 
Maar toch is. mijns inziens een en  ̂
ander tot stand gekomen.
In principe houdt de stuurgroep zich 
bezig met alle aktiviteiten die een 
ondersteuning kunnen zijn van het 
raads- en statenwerk. In feite heeft de 
stuurgroep zich op een aantal van 
deze aktiviteiten gekonsentreerd. Zij 
houdt zich bezig met programmatische 
werkzaamheden. In het voorjaar zijn 
een zestal werkgroepen begonnen met 
het opstellen van een model gemeente- 
programma en een model staten
programma.

Een volgende aktiviteit van de stuur
groep was de uitgave van het tijdschrift 
Gemeente-PaPeR. Dit tijdschrift bestaat 
in feite reeds ongeveer twee jaar. Het 
verscheen echter slechts zeer onregel
matig en in gestencilde vorm. Tevens 
werd het gratis ter beschikking gesteld. 
Vanaf juni verschijnt de Gemeente-

PaPeR in een nieuwe vorm, onder ver
antwoordelijkheid van een zelfstandige 
redaktie, in overleg met de stichting 
publiciteit in oprichting.
Het is de bedoeling dat deze uitgave 
tevens een funktie gaat vervullen in de 
trainings-aktiviteiten van onze partij.
Er zijn reeds meerdere studie-dagen 
georganiseerd voor raads- en staten
leden. Wij kunnen daarbij rekenen op 
een vrij konstante opkomst van 15 a 
20 personen, maar doordat wij steeds 
weer andere gezichten zagen, is het 
aantal personen dat ooit een keer een 
studiedag heeft gevolgd, aanmerkelijk 
groter. Het is de bedoeling deze 
aktiviteiten te integreren in de verdere 
trainings-aktiviteiten van de partij en 
daarbij speciale aandacht te schenken /■, v 
aan toekomstige raads- en statenleden M 'j" 
en aan degenen die in een steun- 
fraktie of anderszins het werk van de 
raads- en statenleden ondersteunen.
De juiste vorm van deze trainings- 
aktiviteiten is nog niet gevonden. We 
moeten in ieder geval een onderscheid 
maken tussen informatieve-, politiek- 

' inhoudelijke- en technische training. De 
informatieve training heeft te maken 
met kennis van bepalingen, wetten, 
procedures enzovoort. Een goede hulp 
hierbij is de schriftelijke kursus voor 
gemeenteraadsleden, uitgegeven door 
de stichting Burgerschapskunde te 
Leiden. De politiek-inhoudelijke 
training heeft te maken met de 
politieke idealen en standpunten van 
onze partij, zoals onder andere neer
gelegd in het programma. Zowel in de 
Gemeente-PaPeR als in studiebijeen
komsten zal getracht worden hieraan 
vorm te geven. De technische training 
heeft te maken met het funktioneren 
van raads- en statenlid, het kunnen 
hanteren van diskussie-modellen, het 
kunnen doorzien en hanteren van i
groeps-dynamische aspekten in de -
vergaderingen enzovoort. Deze laatste 
vorm van training is echter de moeilijk- 
ste en het zal wel enige tijd duren 
voordat hier een juiste vorm voor 
gevonden is. Overleg over een en 
ander is volop gaande. Intussen gaan 
wij door met het organiseren van 
studie-dagen. Het is voorlopig de 
bedoeling, dat naar aanleiding van 
ieder thema-nummer van de Gemeente- 
PaPeR een studiedaq over dat thema 
wordt georganiseerd:
Vorenstaande aktiviteiten hebben be
trekking op diensten die kollektief 
worden aangeboden. Daarnaast be
staat er behoefte aan het verlenen van 
individueel advies en hulp. Van tijd 
tot tijd werden leden van de stuurgroep 
reeds gebeld om advies te geven in 
konkrete vragen. Veelal werd naar 
aanleiding van een dergelijke vraag 
gezocht naar een deskundige die zou 
kunnen helpen in het vinden van een 
antwoord. De bedoeling is te komen 
tot een centraal adres, waar iedereen
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voor konkrete problemen en vragen 
naam, adres en telefoonnummer van 
deskundigen kan opvragen. Dit eist 
echter een vrij omvangrijke en 
soepele organisatie. We hebben wel 
iemand gevonden die een begin van 
een dergelijke organisatie wil maken, 
maar het zal nog enige tijd duren 
voordat deze opzet voldoende is uit
gewerkt. Op dit moment bestaat reeds 
de mogelijkheid, adviezen te vragen bij 
dë sektie gemeente en provincie van 
de Partij van de Arbeid, met name 
Pierre Jansen en via hem bij de 
Vereniging voor Nederlandse 
Gemeenten.
En hiermee komen wij tot een volgende 
aktiviteit, namelijk samenwerking op

f dit niveau met andere partijen. Er 
bestaat uitwisseling tussen de redakties 
van De Gemeente en de Gemeente- 
PaPeR. Onze raads-en statenleden kun
nen zich tegen gereduceerde prijs 
abonneren op De Gemeente. Met Partij 
van de Arbeid en P.S.P. is er een 
koncept-gemeenschappelijk kern
programma voor de raads- en staten
verkiezingen van 1974 opgesteld. Er 
bestaat een uitwisseling van dokumen- 
tatie met de P.S.P., en onze raads- en 
statenleden kunnen zich op deze 
dokumentatie abonneren. Verdere 
vormen van samenwerking zijn in 
bestudering.
Het ligt duidelijk in onze lijn, hulp te 
verlenen bij de komende raads- en 
statenverkiezingen, met name door een 
inbreng in de landelijke kampagne- 
kommissie. De konkrete vormen waarin 
dit plaats kan vinden moeten echter 
nog worden uitgewerkt.
Bij dit alles ziet onze stuurgroep 
echter twee problemen. Op de eerste 
plaats zou dit werk een gezamenlijke 
aktiviteit moeten zijn van raads- en 
statenleden en alle andere partijleden 
die zich met name met raads- en 
statenwerk, bezig houden. Het werk is 
echter tot nu toe nog te veel beperkt 
gebleven tot de tien zeer aktieve leden 
van de stuurgroep en hiertoe behoort 
slechts één statenlid en één raadslid. 
Het is ons bekend, dat niet alle 
raads- en statenleden en alle aktie- 
centra het bestaan en het werk van 
onze stuurgroep kennen, laat staan 
van haar diensten gebruik maken. Op 
de tweede plaats kunnen verschillende 
van de genoemde aktiviteiten niet 
voldoende worden uitgewerkt, daar 
het gedaan moet worden door mensen 
met een zeer spaarzame vrije tijd. 
Daarbij heeft de stuurgroep geen enkel 
budget, zodat de leden niet alleen 
eigen tijd maar ook eigen geld in dit 
werk steken. Dit is ook de reden 
waarom op het najaarskongres 1973 
een reglement voor deze aktiviteiten 
wordt voorgesteld. In dit reglement is 
de stuurgroep raads- en statenwerk, 
het gekozen bestuur van een groep 
raads- en statenwerk, waarvan raads-

en statenleden verplicht en andere 
partij-leden vrijwillig licj zijn. Tevens 
krijgt de groep raads- en statenwerk 
een eigen budget en kan het partij
bestuur ten laste van dit budget een 
stagiaire voor dit werk in dienst nemen. 
Het is te verwachten, dat op deze 
basis het werk kan worden uitge
bouwd en ook andere meer inhoude
lijke taken kunnen worden opgenomen. 
Zo hopen wij dat het raads- en 
statenwerk in onze partij een nog 
grotere betekenis zal krijgen en onze 
raads- en statenleden in de komende 
jaren een grotere steun kunnen onder
vinden dan de afgelopen jaren mogelijk 
was.

Kees Tilanus

KOMMUNIKATIE
Van verschillende kanten is er de 
afgelopen tijd kritiek geweest op de 
kommunikatie tussen het bestuur en de 
fraktie en tussen bestuur/fraktie en de 
leden. Omdat ook het bestuur vond 
dat deze beide kommunikatielijnen 
beter zouden moeten gaan funktioneren 
heeft het met de fraktie voorstellen 
besproken. Voorlopig is besloten dat 
volgens de onderstaande ideeën 
geprobeerd gaat worden of hiermeè 
de kommunikatie verbetert:
— het bestuur en de fraktie organi
seren bestuurs-fraktië-dagen om het 
kontakt te intensiveren (eens in de 
5 maanden);
— de politieke problemen worden 
besproken in gezamenlijke bestuurs- 
fraktie-vergaderingen;
— er komt maandelijks een overzicht 
in de PPRAK van het bestuurs- en 
fraktiewerk;
— voor iedere kerngroep en voor ieder 
kongres overleggen leden van bestuur 
en fraktie;
— de fraktie brengt het bestuur 
vroegtijdig op de hoogte van allerlei 
ontwikkelingen.
Deze vijf punten hebben tot doel dat 
bestuur en fraktie niet van elkaar ver
wijderd raken.
Nog belangrijker is de kommunikatie 
tussen de leden en bestuur/fraktie. 
Daarvoor zijn de volgende ideeën 
geformuleerd:
— In de PPRAK komt, zoals al ge
noemd, iedere maand een overzicht 
van het bestuursvi/erk en het fraktie
werk. De leden moeten hierin de 
belangrijke ontwikkelingen kunnen 
terug vinden. Ook zijn hierin te vinden 
de data van de bestuurs-vergaderin- 
gen, een ieder die daarvoor meer 
interesse heeft kan voor nadere infor
maties het partijburo bellen. (Zoals u

weet zijn de bestuursvergaderingen 
openbaar).
— De bestuurs- en fraktieleden heb
ben een bepaalde provincie waarmee 
zij intensief kontakten moeten onder
houden. leder partijlid dat iets wil 
weten kan bij hen altijd aan de bel 
trekken. Uitnodigingen voor gesprek
ken en werkbezoeken zijn ook goed 
inpasbaar in het kommunikatiepakket.
— Het bestuur en de fraktie doen op 
iedere kemgroep-vergadering verslag 
van de aktiviteiten, zo mogelijk 
schriftelijk voorbereid. Ook is er op 
alle kongressen de gelegenheid met 
hen te overleggen.
— De partijleden moeten ook enige 
invloed kunnen hebben op het fraktie- 
beleid. De fraktie is de spreekbuis 
van de basis en moet daarom open
staan voor ideeën en suggesties. De 
partijwerkgroepen die als taak hebben 
kontinu aan het partijprogramma te 
werken en diskussiestof aan te dragen 
voor de aktiecentra en studiestichting, 
alsmede te reageren op aktuele 
situaties en akute vragen, zouden, zo 
zij werkzaam zijn op één van de vier 
themagebieden (macht, vrede, milieu 
en welzijn) een taak erbij moeten 
krijgen, n.l. het steunen van de fraktie. 
De inhoud van die steun kan bestaan 
uit: het signaleren van problemen, het 
verrichten van voorwerk en studiewerk, 
adviezen voorbereiden, alternatieven 
formuleren. Het in overleg met o.m. 
fraktieleden die in hetzelfde thema
gebied werken bepalen van prioriteiten. 
Niet deskundigheid is het belangrijkste 
voor leden die in een werkgroep 
willen meedoen, ieder lid die tijd en 
interesse voor één der groepen heeft 
kan meedoen.
— leder PPR-lid kan incidenteel 
ingeschakeld worden bij het fraktie
werk, op verzoek van een fraktielid
of op aanbod van het partijlid. Partij
leden die suggesties hebben moeten 
wel met duidelijk uitgewerkte voor-> 
stellen komen.
Wel, dit zijn de ideeën waarmee 
bestuur en fraktie willen gaan werken. 
Wij hopen dat we hiermee de kommu
nikatielijnen kunnen verbeteren.

Stéphanie Brokerhof, 
hoofdbestuurslid
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GEMEENTE
RAADSVER
KIEZINGEN
AMERSFOORT
Woensdag 21 november vinden' in 
Amersfoort gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Vervroegd, in verband met de 
opheffing van Hoogland als zelfstandige 
gemeente en daardoor uitbreiding 
van de gemeente Amersfoort met een 
groot stuk grondgebied en een paar 
duizend nieuwe, meetellende en mee 
(in)sprekende inwoners!
Deze verkiezingen zijn voor de PPR 
van groot belang. Evenals dat in de 
Zaanstreek het geval was, zullen ook 
de Amersfoortse verkiezingen een be
langrijke toetssteen worden voor de 
gemeentelijke en provinciale verkie
zingen volgend jaar. Het is daarom 
belangrijk dat de vooruitstrevendheid 
steeds meer veld wint, ook en te 
beginnen in Amersfoort.
De vooruitstrevende politieke groepe
ring NU, een samenwerkingsverband 
op gemeentelijk nivo van PvdA, PPR, 
PSP en niet-partijgebondenen, is in 
twee kampen uiteengevallen. De 
PvdA komt met een aparte lijst uit. 
Daarnaast is een nieuwe lijst Progres
sief Amersfoort gevormd, waarin 
samenwerken PPR, PSP en sympathi
santen. Met die lijst, aangevoerd door 
Dick van der Meer en Henk Hessing, 
gaat nu de PPR deze verkiezingen in. 
Hiermee is een stuk duidelijkheid 
geschapen voor de Amersfoortse kie
zer, die een werkelijk progressief 
beleid wil
Op dit moment wordt in het Amers
foortse aktiecentrum hard gewerkt aan 
de opstelling van het programma en 
aan de propaganda-aktie. Centraal in 
het programma staan natuurlijk het 
woningbouwbeleid en de binnenstads- 
problematiek, samen met zaken als 
bevordering van het openbaar vervoer 
en de verkeersveiligheid.
Wat de propaganda betreft gaat het in 
eerste instantie natuurlijk om de 
vervaardiging van materiaal, zoals 
affiches, raambiljetten, folders, 
stickers en partijkrant. Waar wij echter 
vooral uw aandacht op willen vestigen 
is het werkbezoek, dat enige PPR- 
en PSP-voormannen op vrijdag 16 no
vember aan Amersfoort zullen brengen. 
Voor de PPR zal hieraan zeer waar
schijnlijk worden deelgenomen door 
Erik Jurgens en voor de PSP door 
Bram van der Lek.
Om 20.00 uur is er een openbare 
bijeenkomst en diskussie met deze 
bewindslieden in het Open Jongeren
centrum Amersfoort aan de Wevers- 
singel 24.
(Overdag is er een informatiestand 
op de Varkensmarkt.)

Wij wekken u van harte op deze 
bijeenkomst te bezoeken en de dis
kussie aan te gaan over de zaken in 
Amersfoort die u — en ons — zo na 
aan het hart liggen. En neem vooral 
uw vrienden, kennissen en belangstel
lenden mee. Zodat de keuze voor hen 
op 21 november niet moeilijk meer 
hoeft te zijn. Geef ze de kans ook lid 
te worden van de PPR. Als de PPR u 
aanspreekt, dan toch zeker uw 
vrienden ook? Het adres van ons 
aktiecentrum is: Gabriëlstraat 12, 
Amersfoort, tel. 31540. Jan Hellevoort 
zal u (en uw vrienden) graag inschrij
ven en de nodige, informatie verschaf
fen. Bij dit adres kunt u zich ook opge
ven als u mee wilt werken aan de ver- 
kiezingsaktie. U kunt er zeker van zijn 
dat u met open armen wordt ontvan
gen, want, we zeiden het al, er moet 
(nog) veel gebeuren.
Over geld praten we niet, daar hebben 
we maar zo weinig van. Wij rekenen 
gewoon op u. Het gironummer van 
onze penningmeester is 3044339. 
Vergeet het niet. Tot 16 november!

Dick de Wit

ZUIDEIIJK
AFRIKA
De temagroep Rechten van de Mens 
van de Kommissie Vredespolitiek heeft 
de laatste maanden gewerkt aan het 
redigeren van een stelling over de 
toestand in zuidelijk Afrika. Na 
plenaire bespreking in de Kommissie 
en aanwijzingen van Sietse Bosgra 
is daaruit de volgende tekst gekomen, 
die kan dienen voor diskussie in de 
aksiecentra. Reakties op de stelling 
kunnen gestuurd worden aan het adres 
Willem Barentzstraat 59 in Utrecht.

Wat betreft de raciale en ekonomische 
onderdrukking van de bevolking van 
zuidelijk Afrika door een blanke min
derheid, moeten op grond van de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens dringend stappen onder
nomen worden door de nederlandse 
regering:
— Zij moet politieke, morele en 
financiële steun verlenen aan de door 
de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid 
(OAE) erkende bevrijdingsbewegingen 
in de Portugese koloniën, Zimbahwe 
(Rodesië), Namibië en Azanië (Zuid- 
Afrika), en aan andere groepen die 
streven naar gelijke rechten voor de 
gehele bevolking in die gebieden.
Deze steun moet onder meer bestaan 
uit het erkennen van de bevrijdings
bewegingen als de wettige vertegen
woordigers van de bevolking en uit 
het geven van onvoorwaardelijke 
financiële hulp, ook aan die bewe
gingen die door de regiems in die 
landen gedwongen zijn tot het gebruik

van geweld om hun doeleinden te 
bereiken.
— Zij moet het onderhouden van be
trekkingen met bovengenoemde landen, 
die de ongerechtigheid verstevigen, 
tegengaan:
a. door handel met en investeringen 

in die landen op grond van de In- 
en Uitvoerwet en de Sanktiewet 
strafbaar te stellen;

b. door elke-mogelijkheid tot militaire 
en para-militaire steun aan de re
giems van die landen uit te sluiten;

c. door emigratie naar die landen niet 
te stimuleren;

d. door geen kulturele of sportieve 
banden met die landen te onder
houden, voorzover deze. banden 
feitelijke steun aan de regiems 
betekenen.

— Zij moet bij de regeringen van 
andere landen erop aandringen 
dezelfde stappen te ondernemen.

■ r iB B IB W h M l11111111 * ........ .......a —  $ > )

SAHEI

De SAHEL is zwaar getroffen. In dit on
metelijke Afrikaanse steppegebied be- 17j | j  
zuiden de Sahara is jarenlang geen re- - 
gen gevallen. Zes Afrikaanse landen 
vallen binnen dit gebied: Senegal, Mau- 
retanië, Boven-Volta, Mali, Niger, 
Tsjaad.
Vier van deze landen behoren tot de 25 
armste landen ter wereld: Mali, Boven- 
Volta, Niger en Tsjaad.

Het probleem van deze landen ligt niet 
alleen in de voedselvoorziening in 1973.
Het werkelijke probleem is, dat voor de 
bevolking van de SAHEL-landen een 
strukturele oplossing gegeven moet 
worden vóór hun enorme gebrek aan 
water.
Het gaat hierbij dus niet om noodhulp, 
maar om een zodanige bijdrage via het 
uitvoeren van projekten zoals irrigatie- 
werken, wegenaanleg, herstrukturering 
van landbouw en veeteelt, scholing
e.ti., dat in de toekomst de Afrikaanse

zie verder pagina 15
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INZAKE SOVJET-UNIE
Het partijbestuur van de PPR stelt met 
groeiende teleurstelling vast, dat 
diegenen die een afwijkend oordeel 
hebben over de maatschappelijke en 
politieke situatie binnen de Sovjet-Unie, 
aan geestelijk en lichamelijk geweld 
blootstaan.
Het partijbestuur doet een beroep op 
de regering van de Sovjet-Unie om het 
streven naar veiligheid en samen
werking in Europa niet in gevaar te 
brengen door mede door ons scherp te 
veroordelen maatregelen.
Het vraagt van de regering van de 
Sovjet-Unie om de georganiseerde 
akties tegen de. zogenaamde dissiden
ten stop te zetten en de persoonlijke 
vrijheid als een geïntegreerd onderdeel 
te beschouwen van de sociale demo- 
kratie.

INZAKE OOSTERSCHELDE

f Het PPR-bestuur is van mening dat 
: door het onverminderd voortgaan van 
de afsluitingswerkzaamheden van de 
Oosterschelde aan de geloofwaardig
heid van de opdracht aan de Kom
missie Klaassesz ernstig afbreuk 
wordt gedaan.
Het vraagt de regering Den Uyl de 
bouwwerken in de Oosterschelde te 
temporiseren of tijdelijk stop te zetten 
in afwachting van het advies van 
eerder genoemde kommissie.

INZAKE RAPPORT KOMMISSIE- 
PEYNENBURG
De kommissie Peynenburg adviseert 
de dienstplichtige leeftijd te verlagen 
tot 18 jaar en het studie-uitstel af te 
schaffen. Dit om een tekort aan dienst
plichtigen op te heffen en de inpas- 
singsmoeilijkheden van oudere 
dienstplichtigen op te lossen.
Wij menen hiertegen krachtig te moe
ten protesteren. Het tekort aan dienst
plichtigen is reeds achterhaald. De 
inpassingsmoeilijkheden worden ver
oorzaakt door de eigenaard(igheid) van 
het militaire apparaat, dat blijkbaar 
nog ver afstaat van ons doel: een 
„open krijgsmacht” .
Aan dit eigenlijke vraagstuk, de ver
maatschappelijking van het leger, 
waaraan oudere dienstplichtigen 
kennelijk een grotere bijdrage leveren 
(ze laten zich moeilijk inpassen!) gaat 
de kommissie Peynenburg met deze 
adviezen volkomen voorbij.
De problemen die kunnen optreden bij 
het vervullen van de dienstplicht door 
18-iarigen meent ze te kunnen 
oplossen door een „juiste" presentatie 
van de doelstelling van het leger en 
betere sociaal-psychologische begelei
ding. Wij vrezen dat dit zal leiden tot 
eenzijdige voorlichting en manipulatie 
van de dienstplichtigen, waarbij de 
realiteit van een eventuele oorlog 
versluierd wordt.
Het PPR-bestuur meent dat het pro
bleem fundamenteel aangepakt moet 
worden, door een verdere bestudering 
van de plaats van een leger in de 
maatschappij. Wij zien dan ook nog 
geen redenen voor een ingrijpende 
verandering van het huidige uitstel- en

VERKLARINGEN 
VAN H EI 

PARIIJRESTUÜR

vrijstellingsbeleid.
Tenslotte: In België en Frankrijk zijn 
soortgelijke plannen verschenen. Men 
kan zich de vraag stellen of er in deze 
afspraken zijn gemaakt in Nato-ver- 
band.

INZAKE CHILI-VERKLARING VAN DE 
KRISTEN-DEMOKRATISCHE PARTIJEN
Het partijbestuur van de Politieke 
Partij Radikalen heeft met verbijstering 
kennis genomen van de verklaring van 
het overlegorgaan van de K.V.P., de 
A.R.P. en de C.H.U. over de situatie 
in Chili.
Zonder de staatsgreep duidelijk af te 
wijzen, zonder protest uit te spreken 
tegen de moord op president Allende, 
wordt te midden van gemeenplaatsen 
over afwijzing van geweld en hoop op 
herstel van de demokratie solidariteit 
uitgesproken met de christen-demo- 
kraten in Chili. Wij hebben niet om 
een dergelijke verklaring gevraagd, 
maar nu zij zich hebben uitgesproken 
verlangen wij dat het duidelijk wordt 
met wie de KVP, de ARP en de CHU 
nu eigenlijk solidariteit betuigen.
De Chileense christen-demokraten 
zijn verdeeld in o.a. een linkervleugel 
die nog kort voor de staatsgreep een 
kontrakt met Allende heeft getekend, 
en een middengroep o.l.v. oud- 
president Frei, die in zijn resolutie 
aan het parlement van medio augustus 
rechtstreeks heeft aangezet tot 
onafhankelijk optreden van het leger 
en ook niets heeft ondernomen om de 
staatsgreep te voorkomen.
Wij verlangen van de K.V.P., de A.R.P. 
en de C.H.U. zich duidelijk uit te spre
ken over deze staatsgreep tegen een 
demokratisch gekozen regering, over 
de moord op Allende en vele anderen 
en over de rol van Frei. Wij menen 
er recht op te hebben precies te weten 
waar wij met de christen-demokraten 
in Nederland in dezen aan toe zijn.

INZAKE GUINEE BISSEAU
Naar aanleiding van de onafhanke
lijkheidsverklaring van de PAIGC, de 
bevrijdingsbeweging in de z.g. 
Portugese kolonie Guinee-Bissau, heeft 
het bestuur van de PPR de PAIGC 
per telegram geluk gewenst.
Voorts heeft het bestuur te kennen 
gegeven voortgezette politie steun 
te verlenen aan hun onafhankelijkheids
streven.

INZAKE ZUID-VIETNAM 
Verklaring van de Politieke Partij 
Radikalen ter gelegenheid van het 
Internationaal Kongres Politieke 
gevangenen Zuid Vietnam 
op 12 oktober 1973

In solidariteit met allen, die waar ook 
ter wereld lijden onder fysiek en 
struktureel geweld, heeft de Politieke 
Partij Radikalen met afschuw kennis 
genomen van het verschrikkelijke lot 
van tienduizenden politieke gevangenen 
in Zuid-Vietnam.
Uit talrijke verklaringen van slacht
offers blijkt, dat de rechten van de 
mens in Zuid-Vietnam op de meest 
grove wijze worden geschonden.
•  In strijd met art. 19 van de 
Universele verklaring van de Rechten 
van de mens, waarin het recht op 
vrijheid van mening en meningsuiting 
wordt gewaarborgd en waarbij ieder de 
vrijheid heeft om zonder inmenging 
een mening te koesteren en door alle 
middelen en ongeacht grenzen inlich
tingen en denkbeelden op te sporen, 
te ontvangen en door te geven, 
wordt in Zuid-Vietnam aan vele politie
ke groeperingen het zwijgen opgelegd. 
9  In strijd met art. 9 waarin staat dat 
niemand onderworpen zal worden aan 
willekeurige arrestatie, detentie of 
verbanning,
worden in Zuid-Vietnam vele duizenden 
in kampen en gevangenissen onder 
arrest gesteld.
•  In strijd met art. 5, dat ieder vrij
waart van folteringen en van wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling 
of bestraffing,
worden duizenden politieke gevange
nen behandeld en stelselmatig 
gefolterd.
® Op grond van art. 21 heeft ieder het 
recht deel te nemen aan het bestuur 
van zijn land, direkt of door middel 
van vrij gekozen vertegenwoordigers: 
heeft ieder het recht op voet van 
gelijkheid te worden toegelaten tot de 
overheidsdiensten van zijn land; zal de 
wil van het volk de grondslag zijn van 
het gezag van de regering; zal deze 
wil tot uiting komen in periodieke en 
eerlijke verkiezingen, die gehouden 
zullen worden krachtens algemeen en 
gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime 
stemmingen of volgens een procedure, 
die evenzeer de vrijheid van stemming 
verzekert.
Door de handelwijze van de Zuid- 
Vietnamese regering wordt dit recht 
van het volk met voeten getreden.
Op grond van bovenstaande overwe
gingen stemt de Politieke Partij 
Radikalen van harte in met de doel
stellingen van het Internationaal Con
gres Politieke Gevangenen Zuid- 
Vietnam.
De P.P.R. hoopt dat mede door dit 
kongres de ogen van velen geopend 
zullen worden voor het mensonterend 
onrecht, dat duizenden wordt aan
gedaan en dat brede lagen van de 
bevolking nu in beweging zullen 
komen om hiertegen te protesteren.
Dit is temeer van belang, omdat de 
aandacht voor het gebeuren in Zuid-



Vietnam dreigt te verslappen nu de 
oorlogsmachine in Vietnam tot zwijgen 
gekomen schijnt te zijn.
Binnen parlement en regering wil de 
P.P.R. al het mogelijke doen dat kan 
bijdragen tot de bevrijding en lots
verbetering van de tienduizenden 
politieke gevangenen in Zuid-Vietnam.

Het hoofdbestuur en 
de kommissie 
Rechten van de Mens 
van de P.P.R.

WERKGROEPEN
Werkgroep spreiding rijksdiensten
Een „werkgroep” die bezig is een radi- 
kale visie te ontwikkelen op de sprei
ding van rijksdiensten vergadert op de 
volgende data in Den Haag:
12 november, 20 u., Soestdijksekade 
908;
29 november, 20 u., Lynckerstraat 35; 
(d.i. bij koördinator Jan Jol, (070) 
39 12 76;
17 december, 20 u., Laan van Poot 264.

Werkgroep jeugdbescherming
Kortgeleden is opgericht een werk
groep „jeugdbescherming/pleeg- en 
adoptiefkinderen” .
Voorlopige doelstelling: aandacht be
steden aan problemen, van kinderen 
waarvoor ik onze maatschappij niet 
vanzelfsprekend een plek is. 
Koördinairice is Janny Boersma, Astrid- 
laan 25, Nunspeet, (03412) 36 82. De 
werkgroep kan nog versterkt worden!
In het bizonder wordt er gezocht naar 
een medewerk(st)er die bekend is met 
het werk van de Medisch Opvoedkundi
ge Buro’s?

Werkgroep Ruimtelijke ordening
De subgroep planologie van de centra
le milieuwerkgroep is van plan een ad- 
hoc-werkgroep te vormen (van pl.m. 25 
personen) om de 1973 te verwachten 
oriënteringsnota over de ruimtelijke or
dening te bestuderen en te bekommen- 
tariëren. De oriënteringsnota beschrijft 
de planologische ontwikkeling en de 
beleidsoverwegingen voor de Derde 
Nota R.O. Ze is bestemd om de menin
gen te peilen ten behoeve van deze 
derde nota.
De bedoeling is dat de werkgroep zich 
in kleinere regionale groepen opsplitst 
en op grond van een door de subgroep 
opgestelde vragenlijst tot een stand
punt vooraf komt. Op basis hiervan 
wordt de oriënteringsnota bestudeerd. 
Vóór én na het uitkomen van de nota 
wordt plenair vergaderd.
We zoeken nog een vijftiental personen 
voor deze groep, vooral (ervaren) pla
nologen. S.v.p. kontakt opnemen met 
Martin Kroon, 1e Jan v. d. Heydenstr. 
144 twee, Amsterdam, tel. werk (023i 
31 90 10 t. 242.
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PARIIJN/EUWS
GRONINGEN
Milieubelasting
Het naar buiten gebrachte Groningse 
4-partijenstandpunt omtrent de. veront
reinigingsheffing (zie de vorige PPRAK) 
heeft binnen de PPR-Groningen nogal 
wat diskussies opgeroepen. Velen mis
ten in de verklaring een totaalvisie. Op 
de provinsjale ledenvergadering is de 
zaak doorgesproken, waarbij de vervui
ling in samenhang met het soosjaal- 
ekonomies bestel en de noodzakelijke 
afremming van de ekonomiese groei 
werd beschouwd. Er is een groep ge
vormd die de werkgroep provinsjale 
politiek oo dit gebied zal ondersteunen.

Opsporing verzocht
PPR-Groningen zoekt de adressen van 
Otten, Henk Steenhuis en Fam. Nijlun- 
sing, Eenrummerweg 10. Dezen en an
deren die een abonnement op INFO 
hebben, maar INFO niet ontvangen, 
worden verzocht hun adres te sturen 
naar Gelkingestraat 64 a., Groningen.

HAREN
Het PPR-aktiecentrum Haren heeft bij 
de eerste steenlegging voor een nieuw 
gemeentehuis door de burgervader al
daar een glazen °teen aangeboden met 
opschrift: symbool tot openheid. De 
PPR-Haren is van mening dat het met 
de bestuurlijke openheid van de ge
meente slecht is gesteld. De burge
meester verklaarde zich bij de aanbie
ding van het doorkijkglas voorstander 
van openheid. De PPR-Haren zou dan 
graag resultaten uit deze opvatting zien 
voortvloeien.'Overigens is het feit dat 
de burgemeester zich zo uitsprak mis
schien een teken dat PPR-Haren iets 
duidelijker moet optreden, zodat de 
burgemeester zoiets niet ongestraft kan 
beweren.

MAASTRICHT is ook een gestencild 
maandblad begonnen „Radix” . Met ver
slagen uit het raadswerk van Thea Pi- 
ters en.Genard Peters, en uit de in- 
spraakkommissie milieuzaken. Voorts 
met uiteenzettingen over werk- en ak- 
tiegroepen (Amnesty International, We
reldwinkel, om te beginnen). En tenslot
te met een bloemlezing uit de krities- 
informatieve pers en literatuur, een 
heel zinnige rubriek (die natuurlijk wél 
wat vergt — dit voor het geval dat men 
het voorbeeld elders volgen wil — van 
geïnformeerd zijn én selektief vermo
gen der redaktie).

ZEELAND
„Radikaal Zeeuws” geeft een uitgebreid 
verslag van het provinciaal kongres 
d.d. 22 september. Daarbij is opgeno
men de komplete tekst van de visie 
voor de komende vier jaar, uitge
sproken door de bij akklamatie tot 
lijsttrekker voor de provinciale staten
verkiezingen aangewezen Constant van

Waterschoot. Een helder betoog. 
Verder een samenvatting van Leo 
Jansen’s inleiding over „een radikale 
politiek van bezuiniging en konsumptie- 
beperking” , en van de daarop ge
volgde diskussies.
En natuurlijk allerlei kommentaren: op 
milieuzaken, kernenergiebeleid (de 
geplande centrale bij Borsele), op de 
progressieve samenwerking (een uit
eenzetting van Age Kamermans) en 
veel meer.
Een voortreffelijk nummer met gedegen 
en zeer gevarieerde informatie.
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(van pag. 12)

volkeren zichzelf kunnen helpen.
Stort een bijdrage op giro 100200 t.n.v. 
NOVIB, Den Haag, onder vermelding 
„Werk aan de wereld."
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PROFIEL
VAN
RAS
Er is — bij Meulenhoff in Baarn — een 
aardig boekje verschenen, dat „De 
Gaay Fortman, profiel van een politi
cus” heet. Het is geschreven door Hans 
van der Werf, chef politieke redaktie 
van het NOS-journaal.
Aardig in meer dan één opzicht. De au
teur is vriéndelijk voor zijn onderwerp, 
interviewt echt niet „hard” , geeft alle 
ruimte aan de ideeën die de geïnter
viewde kwijt wil, is zuinig en uiterst 
voorzichtig met kritiese kanttekeningen.

(Daar behoeven we geen konklusies uit 
te trekken ten aanzien van zijn houding 
ten opzichte van de PPR: hij schreef 
ook dergelijke boekjes over Den Uyl, 
Andriessen en Wiegel; ik heb ze niet 
gelezen, maar neem — de neutrale op
stelling van. het NOS-journaal kennen
de, voetstoots aan dat hun profielen op 
dezelfde wijze getekend zullen zijn.)
Om de politicus in kwestie goed te 
doen uitkomen vult hij een derde deel 
van het boekje met citaten uit diens 
boeken, artikelen en toespraken. In 
Bas' geval zijn dat vooral: „Wie links af 
wil slaan moet voorsorteren", „Het ver
val van de schraperige maatschappij” , 
„Derde Wereld in beweging” , en een 
hoofdstuk uit „Christendom en oorlog". 
Dit deel van het boekje heeft wel het 
meest nivo, inhoudelijk gezien. Dat 
klinkt wellicht wat onaardig, maar zo is 
’t beslist niet bedoeld. Want in de an
dere hoofdstukken heeft de auteur ook 
aardig voor zijn lezers willen zijn, en

daar is hij wel in geslaagd: persoonlij
ke gegevens, meningen over dingen 
van alledag, brokken historie (van ARP- 
spijtstemme' tot Radikaal, het werk in 
Zambia, de PPR-kampanje voorde Ka
merverkiezingen — met onder meer uit
leg over de diepere bedoeling van de 
vechtpet!); visie op kamerwerk, kies
stelsel, politiek spel, enzovoort; Bas 
over andere politici, en anderen over 
B as.. „  een prettig leesbare mengeling 
van verleden, heden, verwachtingen, 
essentiële zaken en franjes van allerlei 
aard die we graag „human interest” 
noemen ..., nou ja, een aardig boekje. 
Waarin de PPR-ideologie ook niet 
slecht uit de hoek komt. Zet ’n pijl in 
de marge van deze bespreking, laat 
deze PPRAK een paar weken wat non
chalant door uw huis slingeren, en u 
krijgt het boekje op de eerste woens
dag van de komende maand aangebo
den. Voor niets. Al kost ’t ƒ 7,90.

Hfn.



INGEZONDEN

Op 27 maart 1971 besloot de PPR tijdens een extra-partij- 
kongres in Utrecht bereid te zijn „te streven — hetzij 
rechtstreeks, hetzij via een federatief verband — naar 
het totstandkomen van een grote vooruitstrevende volks
partij, die wezenlijke hervormingen beoogt”.
De PPR-aktiekrant van oktober 1973 wordt geopend met 
de titel „voorlopig geen federatie" boven een artikel van 
Wouter van Dam, de partijvoorzitter.
Wat zijn de argumenten gebruikt in zijn artikel om het 
besluit van 1971 voorlopig in de ijskast te zetten?
1. De samenwerking loopt zonder die federatie ook al 

goed.
2. Heel grote P.v.d.A. tegenover de twee kleintjes 

D‘66 en PPR.
3. De grootste partij (P.v.d.A.) zal in die federatie 

het gezicht bepalen.
4. D’66 en PPR zouden dan beter maar direkt in de 

P.v.d.A. kunnen opgaan.
5. Massa’s progressieven kunnen zich in de P.v.d.A. niet 

vinden.
6 . Binnen de progressieve drie houden — zonder fede

ratie' — de voortdurende strategische en programma
tische diskussies de zaak levendig.

7. De P.v.d.A. heeft door zijn voorstel aan het eigen 
kongres nu tot een federatie te komen, de beide 
partners overvallen; weinig elegant.

Kan iemand mij uitleggen welke van de eerste zes 
argumenten begin 1971 niet bestonden? Mijn antwoord is: 
ze bestonden toen precies zoals nu, alleen besloten we 
toen wèl eventueel een federatief verband aan te gaan 
op weg naar de vooruitstrevende volkspartij. Het zevende 
argument is nieuw: hoewel, er is geen sprake van een 
overval, de federatieve mogelijkheid zat al in het besluit 
van 1971.
Merkwaardig genoeg wordt het enige echt nieuwe 
argument om nu geen federatie aan te gaan, niet 
genoemd. Namelijk dat de PPR elektoraal sukses heeft 
gehad en nog meer sukses denkt te boeken. Dat daarom 
de PPR als volledig zelfstandige partij wenst voort te 
bestaan. Op zich genomen helemaal niet zo’n gekke 
gedachte, maar wel in strijd met een kongresbesluit, 
een nimmer door een volgend kongres herroepen besluit. 
Mede gezien de vele voorstanders in 1971 van opheffing 
van de PPR en. overstappen naar de P.v.d.A. een besluit 
dat ook niet makkelijk herroepen kan worden.
Wat ik op dit moment zeer in het bijzonder betreur is dat 
het besluit aan de top de federatie voorlopig in de ijskast 
te laten, nu ook op plaatselijk en provinciaal niveau er 
toe leidt het samengaan af te remmen en hier en daar 
terug te draaien. Terwijl juist naar mijn mening het ineen- 
groeien aan de basis zou moeten beginnen wordt daar 
nu meer en meer de eigen identiteit gelijk gesteld met 
het eigen raadslid met het eigen program. Laten onze 
aktiecentra eerst nog eens goed overwegen of het wel 
loont de voor ons gunstige cijfers van opinie-onderzoekin- 
gen uit te buiten als daarmee de groei naar de grote 
vooruitstrevende volkspartij op de tocht wordt gezet; 
het kind vat gauw een griepje en wordt dan bedlegerig 
en zwak. Dat kan toch niet de prijs voor onze 
identiteit zijn?

Michel van Hulten
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iets achtgoeds te maken. 
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TOCH EEN CHAOS 
OP HET PARTUBURO

Donderdagavond 15 november, 
ongeveer 7 uur. Adjunkt-sekretaris 
Louis Vuurboom is even wat gaan eten 
bij een Chineesje in de buurt en Riet 
van Kleef, net ’n paar dagen terug van 
een half jaar Canada, zit alleen op het 
partijburo te werken als er brand 
uitbreekt in de verwarmingskelder. Als 
Riet de brandweer wil bellen moet ze 
eerst Wouter van Dam, die het 
partijburo belt, van de lijn afjagen.
Vier minuten later is de brandweer er. 
En binnen anderhalf uur is de brand 
bedwongen. Onder massale 
belangstelling van de Jordaners; de 
nauwe Bloemstraat staat er vol van

De ravage is enorm. Het vuur is wel 
nagenoeg beperkt gebleven tot de 
begane grond; archief, administratie en 
studiestichting op de eerste verdieping 
hadden dus „alleen maar" roet- en 
waterschade.
Maar gelijkvloers is alles weg. De 
verwarmingskelder was gesitueerd op. 
ongeveer tweederde van het (smalle en 
diepe) partijburo, onder de overgang 
van kantoorruimte naar 
stencilmachines, dichtbij de vuurhaard. 
En wat veel erger was: in die buurt 
lagen ook alle kongresboeken 
verzendklaar!
De hele inboedel, verzekerd voor 25 
mille, (veel te laag, maar wat moet je 
als arme partij?) werd total loss 
verklaard.
Alleen bij een oude adresseermachine 
wilde 'men zekerheidshalve nog wel 
even een ekspert zien . . .

Vrijdagochtend begon het opruimen. 
Louis Vuurboom stond als een soort 
havenklassificeerder aan de uitgang 
met een bloknoot en een rij 
buronrredewerkers, stagiaires, 
bestuursleden en andere vrijwilligers 
trok langs hem met wat ze uit het puin 
hadden „gered". Alles wat nog 
bruikbaar was ging naar de buren: het 
sosiaal kafee „De Tichel” had een 
zaaltje vrij voor opslag. Het was een 
schamele oogst die naar buiten 
gedragen werd. Als het niet geblakerd 
was, zat het op zijn minst onder roet en 
stof en kringen vuil water. En stinken, 
s-t-i-n-k-e-n-. . .

Dezelfde dag ook werd een nieuw 
tijdelijk partijburo gevonden. Men wist 
dat enige panden, schuin tegenover 
nummer 59, waarin een drankenhandel 
zijn opslagplaatsen, garages en 
kantoor had gehad en die nu leeg 
stonden, eigendom waren van de 
gemeente. Han Lammers, wethouder 
Publieke Werken, kreeg in een 
vergadering door zijn sekretaresse een

briefje toegeschoven. Een uur later 
stond er een ambtenaar met de sleutel 
voor de deur! Vrijdag nog werd het 
elektrisch licht aangesloten, maandag 
de telefoon (op de beide oude 
nummers).

De aanbiedingen om te'helpen waren 
trouwens hartverwarmend. De PvdA 
stelde onmiddellijk een kamer met 
stencilmachine ter beschikking om 
nieuwe kongresstukken te produceren. 
De PSP bood kantoorruimte aan, en 
plaatste in „Radikaal" een oproep tot 
steun. De Studentenekklesia bood 
werkruimte aan. Enzovoort. In de nood 
leert men zijn vrienden kennen. 
Vrijdagavond vergaderde het bestuur 
over al dan niet doorgaan van het 
kongres. In het weekend werkten 
vrijwilligers verder aan opruimen van 
het uitgebrande pand en overbrengen 
van spullen naar Bloemstraat 88 . 
Inmiddels werd er ook gewerkt aan een 
financiële aktie. We hadden er al een 
(weet u wei?), maar die had tot dan toe' 
maar goed tien mille opgebracht. 10 • 
procent van wat vóór 5 december 
moest binnenkomen! En de brand had 
ons nu natuurlijk wéér verder achterop 
gebracht. . .  Maandag had Ruud de 
Vringer ai (via de aktiecentra) 5000 
„brandbrieven” de deur uit.

Hfn

GEEN H00FD-
REDAKTEUR
MEER
Een blad als PPRAK hinkt eigenlijk op 
twee gedachten. Het is spreekbuis van 
het bestuur en het dient de leden te 
informeren over al wat er in de partij 
gebeurt en — eventueel onderhuids — 
leeft. Het moet dus ook andere visies 
dan die van bestuur of fraktie ruimte 
geven, het moet ontwikkelingen krifies 
volgen, daarop kommentaar leveren als 
dat kan. '  1
Dit plaatst een hoofdredakteur, die 
tevens bestuurslid is, voortdurend voor 
dilemma’s. Misschien zijn die niet 
onoplosbaar, maar de oplossingen 
werden althans door ondergetekende 
vrijwel nooit geheel bevredigend 
geacht.
Ik realiseer me best dat de PPR, om 
deze regering te helpen overeind te 

. blijven, wel eens water in de wijn moet 
' doen wanneer de partners op bepaalde



punten zich minder radikaal willen 
opstellen dan wij wenselijk achten.
Maar ik. vraag me wel eens af of we 
ons niet vaak iets té gemakkelijk 
aanpassen en bij kompromissen 
neerleggen.
Als écht onafhankelijk hoofdredakteur 
ZOu je zo’n twijfel onmiddelijk 
ventileren in de Aktie-Krant; als 
bestuurslid laat je de overweging dat 
zo'n artikel de partij ook wel eens 
schade zou kunnen doen, wat zwaarder 
wegen.
VVat gebeurt er dus? Je verneemt iets 
(als bestuurslid), je schrijft er een min 
of meer vlammende reaktie op (als 
redakteur), je leest die na een paar 
dagen nog eens over (weer als 
bestuurslid), je gaat wat aan het stuk 
schaven, en soms wordt het daar wel 
eens wat beter van, maar niet zelden 
ook blijft er zo weinig van over dat je 
het maar liever weggooit.
Zo is het me inderdaad herhaaldelijk 
gegaan. En op den duur vind je dan 
dat je erg oneigenlijk bezig bent. Je 
wilt wel radikaler, maar je kunt niet.
Het zit er domweg op het moment niet 
in. De weinig radikale „haalbare kaart” 
levert je veel minder op dan je zou

willen en meent te moeten eisen. 
Wanneer je als bestuur op dit punt 
beland bent, beginnen er voor dat éne 
bestuurslid dat hoofdredakteur is, 
nieuwe problemen: die van het 
dóórgeven. Er gebeurt maar bitter 
weinig dat enthousiast te verkopen is. 
Duidelijk maken dat men met iets 
onbevredigends toch maar tevreden 
moet zijn speel ik niet klaar. De 
óntevredenheid aanwakkeren doe je in 
deze konstellatie niet graag. Je weet 
trouwens niet of dat voor een deel van 
de partij nog wel nodig is. En van een 
ander dëel (de helft van de partij is 
nog pas zo kort lid) weet je nog 
helemaal niet waar het precies staat. 
Natuurlijk kom je herhaaldelijk in de 
verleiding om de knuppel in het 
hoenderhok te gooien. Vooral wanneer 
je in het bestuur een 
minderheidsstandpunt inneemt, zou je 
wel eens de ruimte die je als 
hoofdredakteur gekregen hebt willen 
gebruiken voor kritiek. Dat zou dan wel 
erg ondemokraties zijn en van weinig _ 
solidariteit met je medebestuurders 
getuigen, dus dat doe je niet. Maar het 
effekt is wel dat je, herhaaldelijk kritiek 
inslikkend, van je hart een moordkuil

zit te maken. En je realiseert je telkens 
weer dat dat komt door die koppeling 
van funkties: bestuurslid/ 
hoofdredakteur. Dat die koppeling du3 
moet worden beëindigd.
Dat je moet kiezen voor een van de 
twee.

Daarom heb ik het
hoofdredakteurschap neergelegd. Het 
werk overgelaten aan een 
eindredakteur (let op de andere 
formulering!), Kees Waagmeester, een 
professioneel journalist, wiens 
gewetensvolle aanpak m.i. alle 
vertrouwen wettigt.

Daarom ook heb ik aan het bestuur 
voorgesteld (kongres en brand 
verhinderden behandeling vóór het 
schrijven van dit stuk) om, in plaats 
van een nieuwe hoofdredakteur te 
benoemen, te komen tot een 
redaktieraad van drie personen waarin 
het bestuur slechts één zetel zou 
bezetten. Zodat de Aktie-Krant realiter 
de onafhankelijkhei,d„krijgt die het 
bestuur gewenst vond.

Lou Hoefnagels

URES-IMPRESSIE
Een impressie van het kongres. Geen 
verslag. Door enige beroepsplichten 
elders kon ik het kongres niet eens 
kompleet meemaken.
Op de vrijdagavondzitting hoorde ik dat 
’s middags alles vlot verlopen was: de 
verantwoording van het financieel 
beleid, de begroting voor 1974, zelfs 
het voorstel tot kontributieverhoging 
gaven geen aanleiding tot problemen, 
zo min als de reglementswijzigingen, 
hei voorstel over het dubbel 
lidmaatschap en de reglementen voor 
raads- en statenleden. Vanzelfsprekend 
zal in een volgend nummer uitvoeriger 
en nauwkeuriger neerslag van de 
kongresbesluiten worden opgenomen.

De avond-diskussies gingen over de 
Progressieve samenwerking (met een 
" jn9esch°ven" half uur over 
Griekenland-moties, maar de 
besluitvorming daarover werd tot 
zaterdag uitgesteld).
Door het partijbestuur was een uit elf 
Punten bestaand voorstel aan het 
kongres gedaan, voorafgegaan door 
een globaal overzicht van de 
ontwikkelingen vanaf de oprichting der 
Partij tot nu toe, onderbouwd met enige 
a|gemene overwegingen en 
voorwaarden. Die teksten hadden tot 
2even reakties (deels moties) geleid, 
variërend van de grootst mogelijke 
steun aan het bestuursstandpunt 
Waarvan de essentie onze leden 
bekend is uit het artikeltje van Wouter

van Dam, twee nummers geleden) tot 
onmiddellijke keuze voor een federatie. 
De diskussies waren heftig en mat. 
Voor de diverse mikrofoons hoorden 
we: twee bestuursleden (die niét 
hetzelfde standpunt voorstonden), een 
staatssekretaris, een Eerste-Kamerlid, 
vier Tweede-Kamerleden, een lid van 
Prov. Staten Limburg. Zij pleitten ofwel 
voor de PVP ofwel voor uitstel van de 
PVP. Over het algemeen met vuur.
Uit ,,de zaal” hoorden we nauwelijks 
iemand. Toch had die de eigenlijke 
kongres-diskussie moeten leveren. Je 
vraagt je dan af: vanwaar die matheid? 
Vroeger, toen ieder a titre personnel 
kwam, zouden we een sprekerslijst van 
hier tot gunter gehad hebben over dit 
onderwerp. Nu ieder ruwweg 
gesproken het mandaat van tien 
mensen had, meldde zich bijna 
niemand. Men liet de diverse 
pleitbezorgers praten.
Misschien stond de uitslag van de 
stemming al vast vóór de diskussies 
omdat de zaak in de aktiecentra al 
uitgesproken was? In ieder geval kreeg 
het bestuursstandpunt — dat toch door 
enige prominenten zwaar werd 
aangevochten — de steun van de 
overgrote meerderheid. Een motie van 
het aktiecentrum Zeist (hierbij 
gepubliceerd) werd als aanvulling 
aanvaard.
Zaterdagmorgen werden het beleid van 
het bestuur en van de fraktie 
beoordeeld als ook het optreden van

het kabinet. Gevaarlijke situaties deden 
zich ook hier niet voor. Het hoogst liep 
nog de diskussie over de 
Griekenland-motie van de vorige avond. 
Begrijpelijk dat op dit punt emoties 
oplaaiden. Maar men vond elkaar 
tenslotte in het perspektief dat zo 
spoedig mogelijk in 1974 (als uiterste 
termijn werd 1 juli genoemd) een 
studiedag speciaal aan de 
problematiek van en rond de NATO zou 
worden gewijd om te komen tot een 
beleidslijn in deze.

Over wat door staatssekretaris Michel 
van Hulten te berde werd gebracht 
naar aanleiding van de oliekrisis heeft 
iedere krent zo uitvoerig bericht dat ik 
me van (herhalende) verslaggeving 
ontslagen mag achten.
De middagzitting van zaterdag kon ik 
niet bijwonen. Maar ’s avonds, op het 
PSP-kongres waarop ik het 
PPR-bestuur mocht vertegenwoordigen, 
hoorde ik van een eveneens aanwezige 
medebestuurder dat zich bij de 
behandeling van visiestukken en moties 
geen onverwachte ontwikkelingen 
hadden voorgedaan.
Deze notities vrij snel, op de valreep, 
want het grootste deel van de kopij 
voor dit nummer was al ter zetterij. En 
zoals gezegd: alle voor 
niet-kongressisten relevante informatie 
in het volgende.nummer.



DE MOTIE ZEIST
De PPR wil de praktiese politieke 
samenwerking intensiveren door voor 
de Provinciale Statenverkiezingen 
samen met de PvdA, D’66 en PSP een 
duidelijk progressief kernprogramma te 
formuleren en gezamenlijk de 
verkiezingen in te gaan.
De PPR wil PvdA, D'66 en PSP 
uitnodigen om op korte termijn te 
komen tot het samen ontwerpen van 
een demokratiese procedure voor het 
tot stand kómen van een ,■ 
regeerakkoord op hoofdlijnen. Tevens 
wil de PPR een demokratiese 
procedure om in geval van vervroegde 
verkiezingen snel Keerpunt '72 te 
kunnen omwerken tot een nieuw

regeerakkoord op hoofdlijnen.
Het kongres draagt het partijbestuur op 
in het overleg tussen de progressieve 
drie het bovenstaande gestalte te 
geven.

Het belangrijke doel van de PPR is te 
streven naar een 
mentaliteitsverandering en 
maatschappij-hervormipgen. In de 
programstukken en visie-stukken wordt 
de doelstelling inhoudelijk omschreven. 
Voor het bereiken van dit doel is een 
progressieve meerderheid in het 
parlement noodzakelijk. Daarom is de 
bestaande praktiese politieke 
samenwerking met de PvdA en D'66

voor de PPR vanzelfsprekend. De PPR 
vindt dat de PSP bij deze 
samenwerking een natuurlijke plaats 
heeft die verder verduidelijkt moet 
worden. De PPR vindt het streven naar 
een progressieve meerderheid om de 
zo noodzakelijke maatschappelijke 
hervormingen door te voeren 
belangrijker dan het instituut 
„ Progressieve volkspartij" als doel te 
stellen.
De PPR heeft er behoefte aan zichzelf 
als eigentijdse politieke beweging 
verder te ontwikkelen, en waar 
mogelijk haar werkkracht in te zetten 
voor de maatschappelijke omkering.

Dit is een verhaal in het kader van de uitwisseling met de 
PSP

EKONOMIESE
DEMOKRATIE 
VAN ONDER OP
Een demokratie die zich beperkt tot het 
parlementair-politieke terrein, terwijl zij op andere plaatsen 
autoritaire verhoudingen laat voortbestaan, dient slechts 
het belang van de bevoorrechten en is daarom ten dode 
opgeschreven. Van de Nederlandse beroepsbevolking 
moet de grote meerderheid in een loondienstverhouding 
zijn arbeid aan een bedrijf verkopen. Daar worden de 
meeste inspanningen verricht en moet men elke week 
bijna een kwart van de tijd doorbrengen. Maar in het 
bedrijfsleven bestaat geen werkelijke demokratie, ondanks 
allerlei vormen van inspraak. Daar heerst nog altijd de 
diktatuur van het kapitaalbezit, en wordt de kreativiteit van 
de mens gedood.

Vanouds zijn twee stromingen opgekomen voor een vorm 
van ekonomiese demokratie. Enerzijds is er de 
socialistiese of kommunistiese opvatting, die uitgaat van. 
een onoverbrugbare belangentegenstelling tussen kapitaal 
en arbeid. Uiteindelijk doel is een maatschappij met grote 
moderne bedrijven zonder werkgevers, een zo groot 
mogelijke gelijkheid van zeggenschap en inkomen en een 
maximum aan vrije tijd. Arbeidersraden oefenen de 
ekonomiese macht uit (arbeiderszelfbeheer).
Pogingen in die richting zijn gedaan in de beginjaren van 
de Sowjet-Unie onder het bewind van Lenin en Trotsky, en 
in het Joegoslavië van Tito sinds de jaren ’50. In beide 
gevallen betrof het ekonomies achterlijke landen met een 
onderontwikkelde bevolking, die voor zoiets nog lang niet 
'rijp was. in de USSR stelde Stalin er later een centrale 
staatsburokratie voor in de plaats, terwijl het in 
Joegoslavië leidde tot ongelijke beloning en werkloosheid. 
In de hoogontwikkelde industriestaten van West-Europa 
waar zowel de bevolking,als de ekonomie er rijp voor is, 
heeft het zelfbeheer nog geen kans gekregen.

De andere opvatting is de christelijke, vooral de 
rooms-katholieke zoals die vorm heeft gekregen in enkele 
pauselijke encyklieken: Rerum Novarum (1891), 
Quadragesimo Anno (1931) en Divini Redemptoris (1937).

Bert Weverling, lid van de werkgroep 
Bedrijfsdemokratisering van het 
Studieburo van de PPR schreef dit 
artikel voor het PSP-biad Radikaai in 
het kader van de uitwisseling. Dit 
informatieve artikel lijkt ons voor eigen 
meningsvorming erg nuttig.

Deze gaat uit van de harmonie tussen kapitaal en arbeid 
en het handhaven van kleine bedrijfjes.
Opdeling van werkgevers en werknemers in tegengestelde 
partijen en belangenorganisaties wordt afgewezen en 
samenwerking bepleit (korporatisme). Organen als PBO en 
SER zouden de macht van het liberale kapitalisme moeten 
inperken ter bescherming van de arbeiders. Zowel in het 
Italië van Mussolini als in Nederland na 1945 is hiermee 
geëxperimenteerd, waarbij bleek dat de arbeiders er meer 
door aan banden werden gelegd dan de ondernemers.

Konfessionele vakbondsmilitanten geven al lang een meer 
radikale uitleg aan de ekonomiese demokratie, één die de 
socialistiese dicht benadert. Duidelijke voorbeelden hiervan 
zijn de Franse katholieke vakcentrale CFDT en de 
Werkgroep Maatschappij-kritiese Vakbeweging bestaande 
uit leden van NKV en CNV. Dat er zelfbeheer dient te 
komen staat voor hen vast, maar men is veelal bereid 
(tijdelijk) een vorm van medebeheer te aanvaarden, waarbij 
de macht wordt gedeeld met de kapitaalbezitter. Is dat 
werkelijk mogelijR? Door het ontbreken van belangrijke 
ekonomiese konflikten (stakingen, bezettingen) tussen 
1945 en 1965 is het denken over ekonomiese demokratie in 
ons land nogal achterop geraakt.
Tegenwoordig hebben PPR en PSP op dit punt vergaande 
verlangens in hun program staan, maar die punten zijn
m.i, in beide partijen nog onvoldoende uitgewerkt. Want 
men kan wel gemakkelijk een fraaie toekomst-utopie 
ontwerpen, maar die levert niet veel op zolang mén nalaat 
aan te geven hoe de weg erheen kan verlopen.
In de PSP leeft de vrees dat de PPR wat al te optimisties 
is en de tegenkrachten, die we zuilen tegenkomen op de 
weg naar zelfbeheer, onderschat. Immers, ondernemers 
hebben alleen belang bij het handhaven van het privé-bezit 
van de produktiemiddelen zolang ze er zelf vrijelijk over 
kunnen beschikken. Zij willen investeren in gebieden en 
bedrijfstakken die hen de hoogste winsten en de kleinste 
risiko’s opleveren en minder-winstgevende bedrijven sluiten 
of inkrimpen. En dat kan je ze niet eens meer zo erg



kwalijk nemen, want de moordende konkurrentie tussen 
multi-nationaie konserns beperkt hun ruimte voor het 
bedrijven van liefdadigheid steeds verder. Ekonomiese 
demokratie en produktie voor de winst zijn m.i. daarom 
onverenigbaar. Een vorm van gemeenschapsbezit, mits 
niet op de burokratiese wijze die men thans in de USSR 
en haar satellieten kent, voorkomt dat de 
vertegenwoordigers van de werknemers worden 
gemanipuleerd terwille van de winst. Dit biedt m.i. daarom 
veel betere waarborgen voor ekonomiese demokratie dan 
bijvoorbeeld de aanstelling van arbeiderskommissarissen 
in een NV.

Zo'n toestand bereiken we niet door geduldig te wachten 
op een wettelijke regeling. Dergelijke regelingen worden 
pas haalbaar als ze achteraf de bevestiging zijn van een 
feitelijk reeds bestaande toestand. En we zijn in West- 
Europa op weg. In steeds meer gevallen nemen de 
arbeiders zelf een stuk macht in het bedrijf in handen, van 
onderop, door middel van bedrijfsbezettingen (Upper 
Clyde in Schotland, Lip in Frankrijk, Enka en Van Thiel 
United in Nederland). Het resultaat van zulke akties kan
m.i. voorlopig het beste worden vastgelegd d.m.v. 
arbeiderskontrole, d.w.z. feitelijke zeggenschap van een 
door en uit de bedrijfsledengroepen van de 
vakbeweging gekozen komitee over arbeidstempo 
personeelsbeleid en investeringen, alsmede het bezit van 
een veto tegen afdankingery 
Als de werknemers eensgezind zijn, kunnen ze de 
ondernemer ook buiten de wet om brengen tot een beleid 
waartoe hij anders niet bereid is. Zo kunnen langzaam 
maar zeker stappen vooruit worden gezet naar het moment 
waarop de werkgevers zelf geen belang meer hebben bij 
verdere handhaving van hun bezit. Als PPR, PSP en kritiese 
vakbonders elkaar op zo’n strategie kunnen vinden, zal dit
m.i. een belangrijke pressie op PvdA, CPN en de 
vakcentrales ten gunste van de ekonomiese demokratie 
opieveren.

Erik Meijer
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de brochures.
1) Naar werkelijke zeggenschap, uitgave WMKV, 

postbus 3677, Den Haag. (f 1,50 op giro 2094196)
2) Arbeiderskontrole - Zelfbeheer (debat tussen Pier van 

Gorkum en Ernest Mandei), uitgave KBPL, 
postbus 1875, Amsterdam, (f 2,40sip giro 2629063)

Lenin: Pogingen tot 
arbeiderszeltbeheer. . .

DEMOKRATISERING 
VAN I E T  BEDRIJFSLEVEN
Uit de vele diskussies over 
demokratisering van het bedrijfsleven 
blijkt dat niet iedereen van dezelfde 
gedachte uitgaat. Waarom vragen en 
hoe-vragen zijn vaak de aanleiding 
voor de scheiding der geesten.
Uit artikel kan misschien een 
bescheiden bijdrage zijn in de 
meningsvorming.

Er valt een onderscheid te maken in 
twee doelstellingen van 
demokratisering: een funktionele en 
een principiële.

Is de doelstelling funktioneei, dan is 
bet idee dat hierbij voor ogen staat dat 
door een verruiming van 
beslissingsmogelijkheden bij de lagere 
regionen van een organisatie (bedrijf, 
vereniging), deze organisaties daardoor 
eter gaan draaien. We kunnen ons van

een bedrijf voorstellen, dat het in een 
aantal situaties gebaat is bij snelle 
beslissingen.
Informatie opgedaan aan de basis 
doorspelen naar de top die dan de 
beslissing neemt om,die vervolgens 
weer terug te spelen naar de basis kan 
te lang duren.
Zo worden in elk bedrijf aan de basis 
talloze routinebeslissingen genomen 
waar de top geen weet van heeft. Men 
zou dit al een vorm van demokratie 
kunnen noemen. Alleen is zij niet zo 
ingrijpend omdat routinebeslissingen 
zich altijd houden aan de 
doeleinden van het bedrijf.
Men kan zich echter voorstellen dat er 
veranderingen optreden in de situatie 
buiten het bedrijf, waardoor de 
doeleinden niet meer de meest 
adekwate zijn om die situatie tegemoet 
te treden.

Laat men in zo’n geval de beslissing 
over een ombuiging van de doeleinden 
nemen door mensen die het dichtst bij 
het vuur zitten en daardoor over de 
meeste parate kennis beschikken, dan 
kan men zich voorstellen dat daardoor 
het bedrijf zich soepeler aanpast en 
daardoor effiënter is. Demokratisering 
is hier dus een middel en geen doel.

Is de doelstelling van demokratisering 
principieel dan is het doel 
die demokratisering 
zelf. Het gaat er dan om dat alle leden 
van de organisatie een gelijke mate van 
macht krijgen. Voor de onderneming 
betekent dit, dat de werknemers het 
fundamentele medebeslissingsrecht 
krijgen over wat, hoe en hoeveel er 
geproduceerd wordt alsmede de 
verdeling van de opbrengst.
Deze doelstelling van demokratisering



Is principieel omdat zij stoelt op de 
overtuiging dat alle mensen gelijk zijn, 
wat betekent dat er geen sprake mag 
zijn van knechting van de ene mens 
door de andere.

Wat betreft de eerste doelstelling kan
d.m.v. onderzoek bewezen worden dat 
demokratisering nuttig is. De tweede 
doelstelling kan men niet naar haar nut 
oordelen, omdat zij meer een ethies 
uitgangspunt is. Het is onzin om te 
gaan bewijzen, dat het goed is om 
ieder mens medezeggenschap te geven 
in zijn eigen leefsituatie.
Een andere vraag is, hoe komt het dat 
grote groepen uit deze maatschappij 
dit soort vragen naar bewijzen wel 
stellen. Deze vraag is belangrijk omdat 
die maatschappij in ieder geval bij een 
beginnende demokratisering het kader 
vormt waarbinnen het moet gebeuren. 
Op de vraag hoe het mogelijk is dat 
demokratisering op haar nut beoor-, 
deeld wordt, wil ik hier even ingaan.

ONZE MAATSCHAPPIJ EN DE 
WAARDE „N U T”  •
Veel mensen komt de maatschappij 
waarin wij leven en daarmee ook de 
manier waarop onze produktie ingericht 
is, als normaal voor. Dit komt omdat 
men er altijd in geleefd heeft en zich 
moeilijk een andere 
maatschappij-inrichting voor kan 
stellen. „De ene mens is nu eenmaal 
wat slimmer dan de andere, zodat die 
best meer sukses, inkomen en macht 
mag hebben” , zo luidt ongeveer de 
redenering.
Onze maatschappij-inrichting kan 
daarom •als normaal naar voren komen, 
omdat men vergeet dat zij het resultaat 
is van een bepaald histories proces tot 
nu toe. Zo’n histories proces wordt 
gekenmerkt door een groot aantal 
keuzen, grote en kleine, die gemaakt 
worden en aldus de ontwikkelingsgang 
van een maatschappij bepalen. 
Natuurlijk is niet iedere keuze volledig 
vrij.
Vaak volgt zij noodzakelijk uit een 
voorgaande keuze. Juist dat laatste is 
bedriegelijk omdat het lijkt of de hele 
gang van de geschiedenis een 
noodzakelijke was en daarom een 
normale. Er zijn wel altijd bepaalde 
objektieve faktoren zoals de 
hoeveelheid beschikbare arbeidskracht, 
stand van de techniek etc., maar .de 
aanwending ervan voor een bepaald 
doel is altijd een kwestie van een 
keuze doen.

Wanneer we de geschiedenis opvatten 
als een ontwikkelingsgang met een 
groot aantal keuzemomenten, wordt het 
begrip macht belangrijk. Diegenen die 
de macht hebben, kunnen de keuze 
maken en het is niet verwonderlijk dat 
zij een voor zichzelf zo voordelig 
mogelijke keus zullen maken.
Wie hebben nu de laatste honderd jaar 
de macht gehad en waarom zij?
We bepalen ons maar even tot deze

tijdsperiode, omdat zo omstreeks 1870 
de industrialisatie in Nederland begon. 
We kunnen zeggen dat zeker tot de 
krisis van de jaren '30 de partikuliere 
ondernemer een vrijwel onbeperkte 
macht had.
Het geloof van die tijd  was, dat door 
het partikulier initiatief volledig vrij te 
laten, automaties het goede gediend 
zou zijn. Met het nastreven van het 
eigen belang door zo veel mogelijk 
mensen zou tevens het algemeen 
belang gediend worden. De staat 
diende zich afzijdig te houden van het 
ekonomies leven en moest zich bezig. 
houden met zaken als nationale 
beveiliging e.d. Doorslaggevende faktor 
bij het sukselvol nastreven van eigen, 
belang was het bezit van kapitaal, en 
mensen in dienst nemen die niets 
anders bezaten dan hun arbeidskracht 
die zij aan de hoogstbiedende moesten 
verkopen.

Deze mensen waren machteloos want 
zij bezaten niets, terwijl zij toch 
moesten werken om het hoofd boven 
water te kunnen houden.
De machteloosheid van de arbeider ; 
bleek nog eens duidelijk uit de grote 
ekonomiese krisis. In de daaraan 
voorafgaande periode van optimistisch 
vooruitgangsgeloof was de produktie 
zover opgevoerd dat de koopkrachtige 
vraag tekort schoot.
De produktie moest teruggeschroefd 
worden dus werknemers moesten 
ontslagen worden (waardoor de 
koopkrachtige vraag nog verder 
terugliep enz..)
Het eigenbelang van de ondernemer 
was gediend bij het benadelen van 
anderen in hun belang.
De krisis is aanleiding geweest tot het 
herzien van ekonomiese theorieën; de 
Engelse ekonoom Keynes heeft hierbij 
een belangrijke rol gespeeld. Hij 
bepleitte een konsumptiestimulering om 
daardoor de produktie op peil te 
houden.
Dit bracht de noodzaak van een 
omvangrijk stelsel van sociale 
voorzieningen met zich mee, zodat 
iedereen kon blijven konsumeren. Dit 
werden belangrijke taken voor de staat. 
De ondernemingsgewijzè produktie 
bleef recht overeind.
In deze hele ontwikkeling, in de keuzen 
die gemaakt zijn, speelden 
overwegingen van nut een 
vooraanstaande rol. Vrij 
ondernemerschap aantrekken of 
afstoten van werknemers, de mensen 
aanzetten tot konsumeren, het was 
allemaal nuttig. Zijn we er met zijn 
allen niet geweldig op vooruitgegaan? 
Deze nuttigheid en vooruitgang zijn er 
wel, maar zij hebben alleen betrekking 
op de materiële produktie. De mens is 
hieraan ondergeschikt gemaakt.
Deze mens zijn rol van bestuurder 
teruggeven, hem er weer boven . 
plaatsen, dat is het doel van 
demokratisering; een heel ander doel 
dan die tot dusverre gesteld zijn. Het 
doel wordt echter nog afgemeten aan 
het kriterium nut dat voor die andere 
doelen gold en daar moeten we van af.

HOE?
Het zal duidelijk zijn dat ik meer voel 
voor zo’n principiële demokratie. Valt 
daar in de praktijk van de 
medezeggenschap nou iets van terug 
te vinden? Bij de realisering van de 
medezeggenschap zijn drie vormen te 
onderscheiden: de ondernemingsraad 
(OR), bedrijvenwerk en werkoverleg.
De eerste Wet op de 
Ondernemingsraden kwam tot stand in 
1950. In dat jaar was Nederland nog 
volop in de fase van herstel van de 
geleden oorlogsschade. Een sterk 
saamhorigheidsgevoel was 
noodzakelijk. In die sfeer kon de 
gedachte van een bedrijf als 
belangengemeenschap van werkgevers 
en werknemers goed gedijen en deze 
gedachte is dan ook bepalend geweest 
voor de inhoud van de OR. Het is 
onduidelijk of die gedachte ook bij de 
werknemers leefde. Het waren de 
machtsverhoudingen van dat moment 
die bepalend waren voor de inhoud die 
aan de OR gegeven werd.
De OR is na de tweede Wet op de OR 
op dit punt niet veranderd en dit leidt 
tot felle diskussies. De OR hinkt op 
twee gedachten: behartigen van 
bedrijfsbelang en vertegenwoordigen 
van werknemers. Bovendien heeft hij 
op belangrijke punten alleen 
adviesrecht.
Dat de OR absoluut niet funktioneert 
als mogelijkheid voor 
medezeggenschap voor de werknemers 
blijkt uit de affaires van Enka-Breda en 
Van Thiel, waarbij de werknemers het 
bedrijf moesten bezetten om niet da 
dupe te worden van fouten die de 
bedrijfsleiding gemaakt had.
Meer specifiek op de belangen van de 
werknemer gericht is het 
bedrijvenwerk. Dit is een 
organisatievorm van de vakbond, 
gericht op de onderneming. De leden 
organiseren zich per onderneming in 
bedrijfsledengroepen. Deze kunnen 
stimulerend optreden t.a.v. het overleg 
in de OR, het werkoverleg en de 
kommunikatie tussen leiding en leden 
van de vakbond. Zij geven ook 
mogelijkheid voor georganiseerd 
optreden in het kader van de 
vakbondsakties.
Bedrijvenwerk is prima in te passen jn 
een strategie om tot principiële 
demokratie in de onderneming te 
komen. Werknemers organiseren zich 
zodat zij beter een vuist kunnen 
vormen.

Een derde vorm waarin demokratie 
gegoten wordt is werkoverleg. Deze 
vorm heeft betrekking op de direkte 
werkomstandigheden. Werkoverleg 
heeft zijn voor en zijn tegen. Het kan 
dienen om de werknemers het idee van 
demokratie te geven terwijl het er 
allerminst is. Het kan dienen om de 
leiding informatie door te geven. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de 
Dienst Scholing en Vorming 
Industriebond NKV onlangs een 
brochure uitgaf met de veelzeggende 
titel; „Werkoverleg een nieuwe



opspeen?”
Werkoverleg valt namelijk prima in te 
lassen in een funktionele demokratie. 
Ve moeten werkoverleg echter zeker 
liet afwijzen. Het kan wel degelijk 
lienen als een oefenterrein om 
/erknemers te motiveren om in 
lemokratiese procedures te 
larticiperen. Bovendien is inspraak in 
Ie eigen werksituatie gewoon 
lelangrijk.

fENSLOTTE
iet zou ideaal zijn wanneer de faktoren 
;apitaal en arbeid door dezelfde 
lensen gedragen zouden worden. In 
lit verband is het alleszins nuttig 
iksperimenten als de „Acht van 
trommenie” te volgen, 
leze maken instrumenten, hebben zich 
.fgescheiden van Thomas en Drijver 
'erblifa, hebben kapitaal geleend en 
ipereren nu met zelfbestuur. Bij hen 
eerst geen sterk groeistreven maar 
aat het er meer om de kontinuïteit te 
waarborgen.

De visie van Radikaal op 
demokratisering

Je draait echter een ingewikkelde 
kapitalistiese maatschappij niet zomaar 
onderste boven. In een situatie waarin 
de verschillende produktiefaktoren 
vooralsnog in handen van verschillende 
groepen zijn, moeten we misschien 
denken aan een personeelsraad, een

ALS DAT GETUIGEN IS, 
BLIJVEN WE GETUIGEN
lit de rede die Bas hield op het kon- 
ires in Utrecht lichten wij het hoofd
tukje over het buitenlands beleid, 
let buitenlands beleid van het kabinet 
> onder zware druk komen te staan, 
ierst werkte de oppositie met het 
erwijt van de selektieve verontwaar- 
liging. Wie zich bijvoorbeeld uitsprak 
oor druk op Thieu om de politieke 
levangenen in Zuid-Vietnam vrij te 
aten werd gevraagd waarom hij niets 
leed aan de positie van de joden in de 
>ovjet-Unie. Het kwam erop neer dat 
tiskussies over mogelijkheden om een 
lepaald onrecht te bestrijden steeds 
werfroebeld werden door te verlangen 
lat gelijktijdig aan al het overige on
echt op de wereld een einde zou 
vorden gemaakt.

'lu echter is gebleken dat de huidige 
'egering méér doet voor handhaving 
'an de mensenrechten in Oost-Europa 
tan de vorige — ook het PPR-bestuur 
m de fraktie hebben zich in dit opzicht 
liet onbetuigd gelaten — heeft de 
’ppositie gekozen voor een ander 
yapen. Het getuigen.
:en onderscheid wordt gemaakt tussen 
fatgene wat wij voor onszelf vinden én 
lat wat wij naar buiten brengen. Wij 
nogen wel voor onszelf ervan uitgaan 
tat de bisschoppen in Brazilië terecht 
Protesteren tegen de martelingen in dat 
and. Maar dat moet niet naar buiten 
morden gebracht, want dan komen de 
andingsrechten van de KLM in gevaar.

Wij kunnen deze houding niet anders 
zien dan als verraad aan onze eigen 
demokratie. Onze samenleving is ge
baseerd op respekt voor de menselijke 
waardigheid.

Het volk dat heeft leren zwijgen over 
schending van de menselijke waar
digheid in andere landen, wordt 
daarmee rijp gemaakt voor vernietiging 
van de eigen demokratie.

Als men hehgetüigen noemt wanneer 
wij willen opkomen voor mensen die 
gemarteld worden of vermorzeld door 
tanks, als men het getuigen noemt dat 
wij protesteren tegen junta’s die de 
mitrailleurs laten regeren in de krot
tenwijken van de steden, dan willen wij 
nu voor eens en voor al verklaren dat 
de PPR bereid blijft tot dit getuigen. In 
een wereld die keef op keer machte
loos staat tegenover de terreur van 
tanks en de punt 50’s laten wij ons 
laatste wapen, het wapen van het 
woord, niet uit handen slaan.
Ik herinner mij in dit verband een op
merking van Indhira Ghandi. Op de 
konferentie van niet-gebonden landen 
in Lusaka waj een belangrijk dokument 
tot stand gekomen met betrekking tot 
de bevrijding van zuidelijk Afrika. 
Daarvan werd gezegd dat dit slechts 
woorden waren.
Indhira Ghandi wees er toen op dat bij 
de Indiase vrijheidsstrijd het woord een 
doorslaggevende rol had gespeeld.

oppositioneel orgaan binnen de 
onderneming, dat uitsluitend voor het 
belang van de werknemers opkomt.
Het zal niet gemakkelijk zijn principiële 
demokratie door te voeren. Bestaande 
strukturen en de nutsgedachte die 
daaraan gekoppeld zit, moeten 
doorbroken worden. Een stuk 
vastigheid wordt zo onder de mensen 
weggeslagen. Dit op te vangen is een 
belangrijke taak van o.a. vakbeweging 
en vormingswerk.

Bert Weverling

Voor dit artikel werd gebruik gemaakt 
van: C. J. Lammers, Two conceptions 
ol Democratization in Organizations, 
Leiden 1972.
J-P. Windmuller. Arbeidsverhoudingen 
in Nederland Utrecht/Antwerpen 1970. 
NVV, Tweede nota over de 
medezeggenschap, 1973.
Dienst Scholing en Vorming van 
het NKV, Werkoverleg, een nieuwe 
fopspeen, 1973.

Wél verwachten wij van de regering dat 
waar naast woorden ook daden mo
gelijk zijn, die daden niet achterwege 
blijven. Op de komende NAVO-minis- 
terraad zal moeten blijken dat het 
neerslaan met NAVO-wapens van het 
gevecht voor herstel van de Griekse 
demokratie voor Nederland onaan
vaardbaar is.

Het minste wat kan worden gedaan is 
schorsing van alle NAVO-betrekkingen 
met Griekenland.

Wij zijn ontstemd over de Nederlandse 
stemonthouding in de Verenigde Naties 
bij de resolutie over Guinee-Bissau. De 
onafhankelijke republiek Guinee-Bissau 
moet worden erkend.
Wij willen de regering niet voorschrij
ven op welke datum die erkenning 
moet plaatsvinden, als het maar op 
zeer korte termijn gebeurt. Als Ne
derland vóór de Verenigde Naties’ re
solutie over de noodzaak van erkenning 
van Guinee-Bissau had gestemd, dan 
hadden wij vertrouwen kunnen hebben 
in het beleid van Buitenlandse Zaken 
op dit punt. Voor ons is de erkenning 
van Guinee-Bissau een heel belangrijke 
kwestie, omdat een harde diplomatieke 
strijd tegen Portugal mensenlevens kan 
sparen.



in tweede termijn, nadat de regering 
was ingegaan op de speeches van de 
Kamerleden bij de algemene 
beschouwingen begin oktober, zei Bas 
de Gaay Fortman in de Kamer namens 
de PPR het volgende:

Centraal stonden in dit debat de 
bescherming en de verwerving van 
eigen bezit. Daarom acht ik het nü mijn. 
plicht iets te zeggen over de PPR-visie 
op de bezitsvorming.
Richtinggevend is daarin ons streven 
naar een meer open en ontspannen 
samenleving, een maatschappij, waarin 
mensen zich veilig kunnen voelen, 
waarin zij ontspannen kunnen leven. 
Daarom is het zo onjuist — wat hier is 
gebeurd — het individuele bezit te 
verabsoluteren alsof ons kollektief bezit 
— scholen, dijken, kerken, 
ziekenhuizen, vormingscentra, 
bejaardencentra, wegen — geen rol 
zou spelen. Ook dat dient om mensen 
zich veiliger te doen voelen.
Wij kunnen bijvoorbeeld ook denken 
aan dit parlementsgebouw. Het bezit 
daarvan maakt, dat wij ons veiliger 
voelen. Dit zeggende, kom ik meteen 
op het geestelijk bezit: het kunnen 
deelnemen aan demokratie, aan kunst, 
onderwijs en vorming.
Het kleine bezit, dat dezer dagen zo 
centraal stond, dient om mensen een 
stukje individuele veiligheid te geven in 
een maatschappij, waarin zij zich nog 
onveilig voelen en het risico lopen 
alleen te komen staan. Mensen willen 
graag wat achter de hand hebben.
Voor de één is dat een volkstuintje, . 
voor de ander een boot, of een 
bankrekening of een eigen huis.
Wij begrijpen dat en erkennen dat wij 
ook zelf niet geheel los zijn van de 
neiging het eigen huishoudinkje in te 
dekken tegen onverhoedse gevaren. 
Maar wij zien wat op dat punt gebeurt 
niet als kernpunt van hét beleid zoals 
het hier gepresenteerd is. Kernpunt is 
de ontwikkeling in de richting van een 
meer ontspannen samenleving, waarin 
mensen vrij en onbedreigd kunnen 
leven.
Wat nu de begroting zelf betreft heeft 
de.minister-president nog eens zijn 
stelling uiteengezet over de smalle 
marges in de democratische politiek.
De opmerking van mijn vriend Jurgens, 
dat wij in plaats van onze politieke 
visies te confronteren hier praten over 
de marge van de begroting, 1 a IV 2, 
procent toont wel aan, dat ook wij 
beseffen, dat in de begrotingsbedragen 
niet in één jaar geweldige

m

veranderingen kunnen komen. Wat dat 
betreft ondersteunen wij de stelling van 
de minister-president.

Wij willen er echter twee 
kanttekeningen bij maken. Ten eerste: 
Des te meer is het noodzakelijk op die 
punten, waarop geen beslag op de 
middelen wordt gelegd, tot 
fundamentele hervormingen te komen, 
bij voorbeeld op het terrein van de 
democratisering van het bedrijfsleven. 
Het verheugt ons zeer, dat het kabinet 
die visie deelt.

Ten tweede: Die smalle marge 
betekent, dat men de 
begrotingsbedragen niet zozeer 
absoluut moet beoordelen als wel moet 
kijken naar de richting waarin deze 
bedragen zich bewegen'. '
Het is op dat punt dat wij ons grote 
zorgen maken over de begroting van 
Defensie. Deze begroting vertoont een 
reële stijging. De ministerrpresident 
heeft opgemerkt dat het percentage, 
dat defensie van het nationaal inkomen 
uitmaakt, is gedaald. Als 
collega-econoom zal het hem echter 
niet moëilijk vallen, te begrijpen dat 
die twee kunnen samengaan. Niet de 
hele toeneming van de produktiviteit 
voor volgend jaar maar wel een deel 
daarvan is bestemd voor de vergroting 
van de slagkracht van ons militair 
apparaat. .
Wij aanvaarden dat niet, als het 
gebeurt zonder enige motivering. De 
begroting van Defensie legt niet u it . 
waarom; het wachten is op de 
defensienota. Wij betreuren het dat de 
defensiecommissie onze visie niet heeft 
gedeeld, dat de bedragen van de 
begroting beter kunnen worden 
behandeld als de visie bekend is, wat 
het geval zal zijn als de nota verschijnt. 
Dat die nota komt, is op zich zelf een 
voordeel bij een nadeel. Het betekent 
dat zij nog een visie kan opleveren, 
waarmee ook wij instemmen. Dat zou 
ons bijzonder verheugen.
Met de heer Aantjes willen wij dat het 
kabinet slaagt. Wij zouden het nog 
sterker willen uitdrukken: Als dat niet 
gebeurde, zouden wij dat rampzalig 
achten. Onzefraktie steunt dan ook het 
kabinet. •.

Juist daarom zouden wij bijzonder blij 
zijn als de uitzondering die wij daarop 
moéten maken voor het defensiebeleid, 
kon worden weggenomen.

ATTENTIE
U J

Laat het leeuwtje niet in zijn 
hempie staan. Lees die twee 
binnencsQinE s van het 
oktoDernummer van PPRAK nog 
eens na. Heus er is een hoop 
geld nodig. Om het pariijhuro 
te iaten draaien. Om hei tekort 
op te heffen. Om de verkie
zingen van voigend jaar ie laten 
slagen. Om ook de leden die 
niet veel verdienen in de PPR 
aktief te iaten zijn. Minister Van 
Doorn zei het zo mooi in onze 
tv-uitzending: Het belang van 
het land is gediend met een 
krachtige radikale partij, of zo 
iets.
Wat een kans, iets te kunnen 
doen voor het landsbelang.

★
En denk ook eens aan het hart 
dat Terzijde van Vrij Nederland 
onder onze riem stak: De PPR 
moet maar z ó  denken: hef gaat 
niet om de administratie maar 
om de mens.

★
Attentie: het adres van het 
partijburo is na de brand 
veranderd in Bioemstraat 88, 
Amsterdam. De beide telefoon
nummers zijn niet gewijzigd: 
(020) 2273 42 en 24 75 70.



Veel ondernemingsraden hebben, blijkens de reakties die 
daarover binnenkomen, behoefte aan advies. Ze hebben 
behoefte aan techniese adviezen, ekonomiese, juridiese, 
financiële en bedrijfsorganisatoriese. Ze willen weten wie 
hen daarbij kunnen helpen. Welke links-kritiese mensen 
daartoe ook bekwaam zijn. Wie ze kandidaat kunnen 
stellen voor werknemerskommissaris. Hoe ze met de 
problemen van bedrijfsdemokratisering verder kunnen 
,omen (kontakt met hun achterban, scholing en vorming, 
1Sijeiispei tegen de direktie enz.). Maar ze weten bij Ou 
«lies vaak niet waar ze daarvoor terecht moeten.
Daarom heeft Pier van Gorkum het plan geopperd om een 
adviesburo op te richten voor ondernemingsraadsleden.

Een dergelijk adviesburo kan grotendeels self-supporting 
zijn, omdat adviezen aan ondernemingsraden (volgens de 
nieuwe wet O.R.) door het bedrijf betaald moeten worden. 
De medewerkers aan het adviesburo kunnen salaris en 
kosten grotendeels terugverdienen via deklaraties aan de 
bedrijven. Verder kunnen ze als werknemerskommissaris 
aanspraak maken op een vergoeding. Of als organisator 
van vormingswerk (ook deze kursussen 
worden volgens de wet door het bedrijf 
betaald).
Het bedrijfsleven kent uiteraard vele 
professionele adviesburo’s die normaal 
op winstbasis werken. Deze buro’s 
werken echter uitsluitend voor en in 
opdracht van de direkties. Er is geen 
buro dat alleen en uitsluitend voor 
de ondergeschikten werkt en daar ook 
het vertrouwen geniet van 
onafhankelijk te staan ten opzichte van 
de bedrijfsleiding.
De vakbeweging heeft onvoldoende tijd 
en mankracht voor dit werk, al doet 
men uiteraard wél wat mogelijk is.
Maar het blijft in de marge.
Reden genoeg voor de PPR om er in 
te springen. Een adviesburo dat de 
bedrijfsdemokratisering kan helpen

bevorderen, past natuurlijk geheel in het streven van onze 
partij. Anderzijds zijn de ongeveer 40.000 OR-leden ook 
voor onze partij interessant. Ze zijn door hun achterban 
gekozen, genieten daar een zeker vertrouwen, zijn de 
opinieleiders voor ongeveer 2.000.000 werknemers in het 
bedrijfsleven. En ze kunnen ook ónze partij informeren 
over de daar heersende problemen.
Het adviesburo komt op de kamer van Pier van Gorkum 
in het gebouw van de Tweede Kamer. Voorlopig zal met 
de opbouw nogal wat gemoeid zijn. Er moeten lijsten 
worden aangelegd van beschikbare deskundigen, zowel 
binnen de partij als daarbuiten. Ondernemingsraden 
moeten worden aangeschreven, er moet bekendheid wor
den gegeven aan het buro. Er zal een informatiebulletin 
moeten worden samengesteld. Kontakten gelegd met de 
vakbonden enz.
Voor de aanloopkosten hebben vooraanstaande partijleden 
een bedrag van ƒ 55.000,— toegezegd, als renteloze 
leningen die pas terugbetaald behoeven te worden, 
als het adviesburo self-supporting geworden is. Vanzelf
sprekend hoopt men dat dit spoedig het geval zal zijn.

Pier van Gorkum



SURINAME ACTIE 73

Door zeven (jeugd)bewegingen in Nederland wordt een 
aktie gevoerd om solidariteit met het Surinaamse 
onafhankelijkheidsstreven te tonen. In de PPRAK van 
oktober werden we daarop attent gemaakt. De opzet en 
doelstelling van deze aktie vragen om enige 
kanttekeningen:

1. Als doel wordt genoemd: „zoveel mogelijk steun 
verwerven in Nederland voor de eis van progressief 
Suriname: politieke onafhankelijkheid NU” .
Ik geloof dat dit in principe een juiste eis is: 
onafhankelijkheid; maar zien de organisatoren niet een en 
ander over het hoofd? Politieke onafhankelijkheid is 
voor Suriname voorwaarde om een eigen identiteit te 
verwerven. Akkoord, maar dan zijn we er nog niet.
Na een politieke onafhankelijkheid moet namelijk ook nog 
volgen een ekonomiese en een kulturele 
onafhankelijkheid.

Ik dacht dat dit veel wezenlijker de inhoud van het 
begrip „vrijheid” uitmaakte waar de aktievoerders naar 
zeggen te streven. Ik geloof dat ze in de goede richting 
gaan, maar ik geloof ook dat ze juist daar ophouden 
waar de zaak interessant wordt.
Een politieke onafhankelijkheid met een daaropvolgende 
totale afhankelijkheid op ekonomies en kultureel terrein is 
een situatie die zo mogelijk nóg meer frustrerend 
werkt dan de huidige.
Daarbij komt nog dat die onafhankelijkheid in politieke 
zin ,,NU” moet ingaan. Begrijpelijk vanuit het terechte 
ongeduld der organisatoren. Maar ook niet in het belang 
van de zwakkeren in de Surinaamse samenleving en 
de Surinamers hier in Nederland.
Het Statuut dat de verhouding tussen moeder en 
koloniale dochters regelt is volstrekt verouderd en 
onaanvaardbaar. Echter: juridies kan Nederland niet eens 
zich eenzijdig aan dat Statuut onttrekken. Dat levert 
een machtspositie op voor de Surinaamse partners in 
de onderhandelingen (de Koninkrijkscommissie voert al 
een tijdje hierover besprekingen). Zo kan Suriname meer 
hulp eisen na de onafhankelijkheid en andere 
voorwaarden bijvoorbeeld betreffende het 
staatsburgerschap of garantie van territoriale veiligheid. 
Door op direkte politieke onafhankelijkheid aan te 
dringen dient men misschien wel zijn eigen anti-koloniale 
gevoelen, maar niet de belangen van het Surinaamse 
volk optimaal.

2. Als methode' wordt genoemd informatie over 
Nederlandse uitbuiting, vooral door het bedrijfsleven.
Een uitstekend idee, alleen (alweer) te eenzijdig. Want 
waar ik de afhankelijkheid van en gerichtheid op 
Nederland volkomen afwijs, merk ik ook op dat er nog 
ten minste twee soorten overheersing te noemen zijn.
Eerst is daar het Amerikaanse bedrijfsleven met zijn 
mammoetconcerns en grote winsttransfe'rs. Daarnaast 
bestaat er overheersing door binnenlandse elite, die een 
netwerk vormt van ekonomische, politieke en 
buitenlandse belangen.
Door zich te richten op politieke onafhankelijkheid (de 
relatie met Nederland) en kontra Nederlandse overheersing, 
laden de organisatoren van de Surinaamse Aktie de 
schijn van eenzijdigheid op zich. En dat is jammer.
Want in het gezamenlijke doel kunnen wij elkaar wel 
vinden: steun aan die groeperingen in Suriname die 
werkelijk ernst maken met sociale veranderingen. Dat wil 
onder meer zeggen:

Politieke onafhankelijkheid is onvoldoende.

— een strategie die Suriname het maksimaal haalbare 
uit de onafhankelijkheidsonderhandelingen laat slepen 
(dus niet onafhankelijkheid NU, maar bijvoorbeeld 
vóór 1976)

— een strategie die zich richt tegen alle overheersing, 
van Nederlandse, Amerikaanse en binnenlandse zijde

— een strategie die zich richt op het „invullen” van 
die onafhankelijkheid (bijvoorbeeld zelfbestuur, 
koöperaties, eigen kulturele opbouw, nationalisering 
van buitenlandse bedrijven met behulp van Nederlandse 
steun, inkomensherverdeling, sociale voorzieningen,- 
geen rasse- maar. klassebewustzijn, enz.).

Ik dacht dat wij, voortgaande in deze richting, iets meer 
waar kunnen maken van onze werkelijke betrokkenheid bij 
de strijd van het Surinaamse volk, dat gediend is met 
een echte onafhankelijkheid die zelfbeschikking 
inhoudt en meer is dan een lege dop.

P.S. Voor de geïnteresseerden ligt op het partijburo klaar 
het rapport „Nederland en de zelfstandigheid van 
Suriname en de Nederlandse Antillen” , waar we met 
plezier anderhalf jaar aan hebben gewerkt met een 
werkgroep uit PvdA, D '66 en PPR.
Dit rapport zal onder andere de achtergrond moeten 
vormen voor het beleid van dit kabinet inzake de „West” .

Ron Rote
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VERKLARINGEN VAN HET 
PARTIJBESTUUR
DE AMBASSADEUR VAN 
AMERIKA
22 oktober 1973
Het partijbestuur van de PPR sluit zich 
aan bij de irritatie in de Amerikaanse 
senaat naar aanleiding van de 
benoeming in Nederland van Kingdom 
Gould, nadat deze voor zijn benoeming 
tot ambassadeur in Luxemburg 
$ 101.000,— in het omstreden 
verkiezingsfonds van president Nixon 
had gestort.

Het PPR-bestuur heeft erg veel moeite 
met een politiek systeem waarin rijke 
zakenlieden door het storten van grote 
bedragen in het verkiezingsfonds van 
de president zich lijken te kunnen 
inkopen in een ambassadeurspost. 
Hoewel het storten van zoveel geld in_ 
het verkiezingsfonds van de president 
niet geheel uitsluit dat de voormalige 
zakenman Gould (rijk geworden door 
het verhuren van parkeerplaatsen in 
Washington) onvermoede diplomatieke 
gaven bezit.

Ernstiger acht het PPR-bestuur het 
echter, dat de heer Gould de 
Amerikaanse senaatskommissie heeft 
misleid door de bijdragen van zijn 
vrouw aan het verkiezingsfonds te 
verzwijgen.
Het PPR-bestuur vraagt de regering 
haar bezwaren langs diplomatieke weg 
kenbaar te maken tegen de benoeming 
van een persoon wiens integriteit in 
eigen land openlijk zo in twijfel wordt 
getrokken. Voorts wordt door deze 
benoeming duidelijk welke zeer geringe 
betekenis de Amerikaanse regering 
toekent aan haar verhoudingen tot 
Nederland.
Immers voor een ambassadeurspost 
van enige importantie worden eisen van 
diplomatieke ervaring en 
bekwaamheden gesteld.
Daar de allereerste Amerikaanse 
ambassadeur in Nederland, John 
Adams, later verkozen werd tot 
President, geeft de huidige benoeming 
wel aan tot welk een dieptepunt de 
verhouding van Nederland tot de 
Verenigde Staten gedaald is.

W. van Dam, voorzitter
C. Visser, sekretaris

het m id d en -o o sten
31 OKTOBER 1973
Het partijbestuur van de PPR gaat er 
van uit dat Joden en Arabieren in 
9eüjke mate de mogelijkheid moeten 
hebben om zich te vestigen in het 
9ebied waarop zij — om verschillende 
redenen — recht kunnen doen gelden. 
Het is niet aanvaardbaar dat het

verwezenlijken van dit doel door het 
ene volk de verdrijving van het andere 
volk inhoudt.
De hardnekkigheid waarmee Joden 
geprobeerd hebben een eigen staat te 
stichten en de vasthoudendheid 
waarmee ze deze hebben verdedigd 
zijn een aanwijzing dat zij het land 
waar zij woonden vaak om dwingende 
redenen hebben verlaten.

Hun emotionele, religieuze en 
praktische motieven, die hebben geleid 
tot de stichting van de staat Israël, 
moeten worden erkend.
Dit wil echter niet zeggen dat de keuze 
die zij hebben gedaan voor een 
eksklusief Joodse staat de meest ideale 
oplossing is.
Het Arabisch nationalisme is in het 
verleden onvoldoende erkend. Er is te 
weinig rekening gehouden met de 
gevoeligheden van de Arabische staten, 
veroorzaakt door de snelle opbouw en 
de groeiende welvaart van Israël door 
verloren oorlogen en het verlies van 
grondgebied. De zaak van dë 
Palestijnen is in wezen een onderdeel 
van datzelfde Arabische nationalisme. 
Het is niet juist hun positie te 
neutraliseren tot die van vluchtelingen. 
Er is pas uitzicht op vrede in het 
Midden-Oosten wanneer de Palestijnen 
de gelegenheid krijgen zich te vestigen 
op het grondgebied dat ook hun 
rechtens toekomt.
Er is pas sprake van werkelijke 
veiligheid voor Israël wanneer de 
Joodse bevolking dit gelijke recht van 
de Palestijnen erkent.
De PPR is van mening dat militaire 
strijd een onaanvaardbaar middel is om 
politieke konflikten tot een oplossing te 
brengen. Militaire uitbarstingen staan 
echter niet op zichzelf. Ook de jongste 
oorlog in het Midden-Oosten is een 
fase in een historische ontwikkeling, 
waarin alle betrokken partijen weinig 
hebben gedaan om een politieke 
regeling tot stand te brengen. Men kan 
er daarom niet mee volstaan degene 
die in dit konflikt het eerste schot heeft 
gelost als agressor te brandmerken.

Deze oorlog heeft weer eens duidelijk 
gemaakt dat het vertrouwen op militaire 
kracht geen garantie kan zijn voor een 
duurzame vrede.
Modernere wapens, sterkere grenzen, 
beter geoefende soldaten blijken 
steeds weer van betrekkelijke waarde. 
Een kleine, zich krampachtig 
verdedigende groep, omringd door een 
zich steeds gefrustreerder voelende 
massa, vormt een ideale situatie voor 
steeds nieuwe en steeds gevaarlijker 
wordende uitbarstingen.
De Joodse bevolking van de staat 
Israël heeft — als iedereen — het recht 
te leven binnen veilige grenzen. Het is

echter de vraag of militair verdedigbare 
grenzen ook altijd veilige grenzen zijn. 
Een veilige grens is een grens die door 
alle partijen erkend wordt.
Konkrete voorwaarde voor de oplossing 
van het konflikt is dan ook: de 
teruggave van de in 1967 door Israël 
veroverde gebieden, waarbij 
grenskorrekties tot stand kunnen 
komen met instemming van alle 
betrokken partijen. Eenzijdige 
anneksaties mogen niet erkend worden. 
Bij de vredesregeling, die er nu moet 
komen door direkte onderhandelingen 
van alle betrokkenen, moet het recht van 
zowel Joden als Palestijnen om zich te 
vestigen op het grondgebied van het 
voormalige Palestina worden erkend én 
konkreet worden uitgewerkt.
Het Partijbestuur van de PPR doet een 
dringend beroep op de Nederlandse 
regering het tot stand komen van zo’n 
vredesregeling met alle kracht te 
bevorderen.
Door zich in deze oorlogssituatie echter 
achter één van de oorlogvoerende 
partijen te stellen wordt het konflikt 
slechts verscherpt. Alleen het 
respekteren van de dieperliggende en 
gerechtvaardigde motieven van alle 
betrokkenen lijkt een geloofwaardig 
uitgangspunt om mee te werken aan 
een duurzame vrede in tiet 
Midden-Oosten.
Bovenstaande standpuntbepaling is 
enkele weken geleden door de 
Midden-Oosten-groep van de 
kommissie vredespolitiek voorbereid en 
op 30 oktober door het partijbestuur 
van de PPR bekrachtigd.

De besturen van PvdA, PPR,
PSP en D’66 hebben met bitter
heid en afschuw kennis geno
men van het gewelddadig 
neerslaan van de vrijheidsstrijd 
van de Griekse demokraten. De 
moordpartij door de junta ver
vult ons met diepe walging.
De besturen spreken opnieuw 
hun solidariteit uit met de 
Grieken die strijden voor het 
herstel van de demokratie 
in Griekenland.
Op de Nederlandse regering 
doen onze besturen een beroep 
op de kortst mogelijke termijn 
diplomatieke en politieke 
aktiviteiten te ontplooien om 
opnieuw duidelijk te maken 
waar zij staat en om hetzij een 
bijdrage te leveren aan het 
herstel van de demokratie in 
Griekenland, hetzij om zonodig 
dit Griekse regiem verder uit te 
sluiten van de samenwerking 
tussen de Westerse landen.

Partijbesturen
PvdA, PPR, PSP en D’68.



UIT DE BIJDRAGE VAN ERIK AAN DE 
ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Het is niet de begroting die wij behan
delen. De begroting, met een uitgaven
totaal van meer 'dan 51 miljard is in 
feite niet aan de orde. Aan de orde 
blijkt te zijn wat geschuif aan de 
marge, aan de rand van die begroting. 
Tekenend hiervoor is de VVD-tegen- 
begroting (die overigens, ondanks haar 
inhoud. moet worden gewaardeerd als 
uiting van het voeren van een 
loyale oppositie). Waarop vergasten de 
heer Wiegel en van Aarcenne ons?
Op verschuivingen in uitgaven en in 
middelen van om en nabij 1% van het 
begrotingstotaal. Daar gaat het om: 
om 1 a 1’/2% van de begroting. Het 
gaat om de kruimels die van Lazarus' 
welvoorziene dis vallen. Het gaat 
niet om die dis zelf.

De hele begrotingsbehandeling — 
waar wij nu zóveel tijd aan gaan 
besteden — berust op minstens twee 
levensgrote ficties. De staatsrechtelijke 
fictie is dat het parlement zijn kontrole 
op de Regering met name uitoefent 
door middel van het budgetrecht.
„Als laatste machtsmiddel kunnen wij 
altijd nog de begroting, of een deel 
daarvan, afstemmen" is de stelling.
Dit is bewijsvoering via het mogelijke 
ziektebeeld, in plaats van vanuit de 
werkelijkheid. De enkele amenderingen 
die wèl plaatsvinden bij op het totaal 
gezien ondergeschikte onderdelen van 
de begroting, bestendigen slechts de 
schone schijn van ons budgetrecht.
De tweede fictie is dat een pakket van 
eenjarige begrotings- en meerjarige 
belastingvoorstellen een instrument is 
dat een werkelijke greep op het beleid 
kan verschaffen. De werkelijkheid is 
anders, en dat weten we allemaal.
Het budget is een bijzonder star 
instrument voor degene die het 
hanteren wil: het interne automatisme 
in de omvang van de uitgaven, dat 
„ongewijzigd beleid", dit wil zeggen 
vrijwel onwijzigbaar beleid heet, laat 
zeer weinig ruimte voor ingrijpende 
beleidsverandering.

Bovendien werken externe faktoren op 
de begroting in. Terecht stelt 
F. H. Goudswaard naar aanleiding van 
deze begroting dat eerder de ontwikke
lingen in de partikuliere sektor de. 
omvang van de rijksuitgaven bepalen 
dan omgekeerd de rijksuitgaven de 
toon aangeven.
Daar komt, op de derde plaats, bij dat 
een begroting een hoofdstuksgewijze 
indeling naar departementen heeft.
Eik departement wordt daardoor 
gedwongen voor zijn eigen kontinuïteit 
te ijveren. Er is niet een centrale 
taakstelling, gebaseerd op de hoofd
doelstellingen van het regeringsbeleid,'

met vervolgens toerekening naar de 
departementen toe, maar de 
departementen bepalen kumulatief — 
via de ministerraad — de centrale 
taakstelling. Dit is zelfs nog tot in de 
opbouw van de troonrede merkbaar! 
Deze departementale strijd verzwakt 
opnieuw de positie van de begroting 
als hanteerbaar instrument van rege
ringsbeleid. De begroting is dus een 
weinig geëigend, laat staan centraal 
beleidsinstrument. In de diskussies 
wordt gedaan alsof de begroting ten
minste Depalend is voor het ekono- 
misch beleid.

Kan de Minister van Financiën aan
geven waarom wij — hoewel de begro
ting slechts één beleidsinstrument 
voor de ekonomische politiek is naast 
bijvoorbeeld monetaire politiek, wissel- 
koerspolitiek, loon- en prijsbeleid, 
arbeidsmarkt- en industrialisatie
beleid, beleid ten aanzien van de 
ondernemingsgewijze produktie en de 
zeonenschapsstrukturen daarbinnen — 
toch telkenjare juist aan de hand van 
de begroting gemeen overleg plegen? 
Is de regering bereid een meer zin
volle vorm voor het gemeen overleg te 
vinden over de ekonomische politiek 
als geheel? Is daartoe onder meer 
het werk van de Commissie voor de 
Ontwikkeling van de Beleidsanalyse 
(COBA) een aanzet? Welke rol is hier
bij weggelegd voor de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid?
Ik weet dat de Minister-President en 
de Minister van Financiën in de 
verleiding zullen komen deze funda
mentele vraagstelling — namelijk: 
wat doen wij hier eigenlijk, welwillend 
af te doen, en zich in de konkrete, 
doch kleinere problemen van het 
binnenhalen van de dekkingsmiddelen 
te vermeien. Toch zou ik een prin- 
cmieej antwoord op miin betooo 
willen vernemen. Als we hier inderdaad 
eigenlijk alléén vanwege een rijke 
traditie in deze vorm met elkaar 
diskussiëren, moet dat dan zo bliiven? 
Moeten Regering en parlement blijven 
werken met een beleidsinstrument, met 
een overleastruktuur. met een konvo's- 
techniek die in de laatste eeuw niet 
wezenlijk ziin veranderd? Maken wij 
ons echt wijs dat hier een beleid 
wordt vastgelegd?

Hoe moeilijk het is om in 
troonrede en miljoenennota doel
stellingen van Regeringsbeleid aan de 
hand van begrotingsvoorstellen te 
toetsen, zou kunnen blijken aan de 
hand van de — niet geheel willekeurig 
uitgezóchte — doelstelling „het zorg
vuldig beheren van de natuur en haar 
hulpbronnen” .' *

Bevorderen de maatregelen in deze 
begroting aangekondigd deze doel
stelling? Met name, wat is het effekt 
op de ekonomische groei: bevorderend, 
afremmend, ombuigend?
In de maatstaf „nationaal inkomen” zit 
„ekonomische groei" zodanig ver
werkt, dat hanteren van deze maat
staf in de begroting op zich groei- 
bevorderend werkt. Is dat juist?

Moet een maatstaf als nationaal 
inkomen, die van geheel andere orde 
is, een rol spelen in een stuk als de 
begroting? (zie terzake rapport 
Mansholt, pg. 22).
Kan de Regering aangeven waar in de 
miljoenennota 1974 nadere uitwerking 
wordt gegeven aan de bovengenoemde 
doelstelling van „zorgvuldig beheer 
van natuurlijke hulpbronnen” ? De 
Regering stelt dat de stijgingstenden- 
ties van de uitgaven en de inflatie 
remmende faktoren zijn voor de 
maatschappelijke struktuurwijziging, 
die zij beoogt. Kan zij aangeven in 
hoeverre dit ook geldt voor haar 
doelstelling „het behoud van de 
natuurlijke hulpbronnen".

Is het zinvol om bij de begrotings
behandeling mede te. delen dat 
ombuiging van de ekonomische groei 
gericht op een zorgvuldig beheer van 
de natuurlijke hulpbronnen doelstelling 
is, wanneer die begroting slechts een 
bescheiden instrument in het instru
mentarium is, waarmee bijvoorbeeld 
niet of nauwelijks een sektor-struktuur- 
politiek gevoerd kan worden?
Wat is de zin van deeldiskussies over 
de .bestaande en nieuw in te voeren 
instrumenten (zoals de begroting, ' 
monetair beleid, loonvorming, selektief 
investeringsbeleid, regionale industriali
satie), wanneer op geen moment een 
debat wordt gevoerd over de 
ekonomische politiek als geheel? / 
Is het niet waarschijnlijk dat de ver
schillende instrumenten tegen elkaar 
inwerken wanneer niet een prioriteit in 
de doelstellingen wordt vastgelegd?
Het betoog van mijn politieke vriend 
de Gaay Fortman over de aard van de 
te verschaffen nieuwe werkgelegenheid 
— in een vorm niet gericht op 
ekonomische groei in klassieke zin — 
illustreert bijvoorbeeld wat voor een 
soort prioriteit mijn fraktie legt bij het 
nastreven van de beide doelstellingen: 
afremming van groei èn bestrijding 
van de werkloosheid.
Nogmaals: als de begroting niet de 
plaats is om over deze problematiek 
ais geheel te diskussiëren, hoe en 
wanneer doen we dat dan wél?
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AKTIECENTRA
GRIEKSE GEVANGENEN
Oe Antidiktatoriale Komitees voor de 
Grieken in Nederland (Karei 
Doormanstraat 147 B, Rotterdam, (010- 
12 48 76) beschikken over informaties 
dat ook na de laatste gratieverlening 
door de kolonels toch nog 21 politieke 
gevangenen vastgehouden worden, die 
veelal ernstig ziek zijn.
Ze vragen om handtekeningen 
(eventueel op lijsten, die bij de AdK te 
krijgen zijn) aan het adres van de 
Griekse Ambassade, Alexanderstraat 
17, Den Haag; zoveel mogelijk mensen 
moeten verzoeken om vrijlating.

b io -in d u s t r ie
Er is een aktiegroep „Lekker dier” 
(Kaliumstraat 6, Apeldoorn) die streeft 
naar verbetering in de omstandigheden 
waarin tegenwoordig dieren in de zgn. 
bio-industrie moeten leven (c.q. 
sterven).
U kunt dit streven steunen door minder 
varkensvlees te kopen, want de helft 
van de mestvarkens kan niet staan 
zonder pijn. (Minder varkensvlees is 
trouwens helemaal niet zo 
ongezond ...)
Verder door totaal geen kalfsvlees 
meer te kopen, want verreweg de 
meeste mesterijen hanteren absoluut 
onaanvaardbare methoden (denk maar 
aan het „kistkalf” ).
En tenslotte door geen eieren meer te 
kopen die uit „legbatterijen” komen, en 
te vragen om eieren van loslopende 
kippen (misschien weet de winkelier de 
herkomst...). In legbatterijen staan bv. 
vijf kippen in een hokje van 40 bij 50 
cm; voor de vijfde kip betekent dit dat 
ze zo'n beetje tussen de vier andere in 
hangt. Een jaar lang . . .  Denk daar 
eens aan, in de tram of zo . . .

GLAS
Glas en het milieu is een foldertje van 
de Verenigde Glasfabrieken, waarin 
wordt verteld dat glas een schone 
verpakking is, hoe het wordt 
gefabriceerd en hoe het wordt 
hergebruikt. Gratis te verkrijgen bij de 
Verenigde Glasfabrieken, 
Buitenhovenweg 114-116, Schiedam.

p p r - bo s
Zoals een ieder zich wellicht zal herin
neren heeft ondergetekende namens 
de miljeuwerkgroep een geldinzame- 
hngsaktie gehouden via een verhaaltje 
onder dezelfde titel in de PPRAK van 
april 1973. Deze aktie had ten doel 
geld in te zamelen om bomen te gaan 
Planten in het z.g. vijfde baanbos ter 
compensatie van alle bomen die zijn 
gesneuveld om de PPR van papier te 
voorzien. Dit vijfde-baanbos is door de 
aktiegroep Schiphol-STOP aangelegd 
°P de plaats waar eventueel de vijfde 

aan van Schiphol zal worden aange-

Welnu deze aktie heeft ƒ 215,—  opge
bracht. Het lag in de bedoeling de hier
van aan te schaffen bomen in de herfst 
in het bos te poten. Maar de aktiegroep 
Schiphol-STOP gaat dit najaar géén 
bomen planten, maar wil wachten tot 
volgend voorjaar om dan in één keer 
een heleboel te gaan poten. Wij zullen 
dus geduld moeten hebben met het as
sisteren bij het planten van de door 
ons betaalde bomen.
Wij hopen dat het mogelijk zal zijn een 
ieder tijdig op de hoogte te stellen via 
de PPRAK wanneer het pootfestijn pre
cies plaats zal vinden. Intussen kunt u 
nog steeds geld overschrijven ten be
hoeve van het PPR-bos naar postreke- 
ningnummer 2053131 tnv Lieuwe Zig- 

terman te Roodeschool (Gr)
m.v.v. PPR-bos.

Namens de miljeuwerkgroep,
Lieuwe Zigterman.

GAST AAN TAFEL
Het is een goede traditie dat rondom 
Kerstmis de schijnwerpers van onze 
aandacht en interesse ook worden ge
richt op verre vrienden. De wereld is zo 
klein geworden, dat onze relatie met 
goede buren, evenals zovele zaken, 
een schaalvergroting heeft.ondergaan 
en verre vrienden in feite vlakbij zijn 
gekomen, zich met hun zorgen en no
den aan ons presenteren en onze aktie- 
ve aandacht opeisen. Verre vrienden 
uit arme landen zijn buren geworden 
en de vraag is nu of wij die nabuur
schap ook ten opzichte van hen willen 
beleven. In één woord; zijn wij voor 
verre vrienden ook goede buren gewor
den.
De aktie „Gast aan tafel” is een moge
lijkheid om aan deze wil vorm en ge
stalte te geven. Geef uw bijdrage voor 
blijvende verbetering van voeding in 
arme landen. Voor 25 cent per dag 
bent u gastheer of gastvrouw. Uw bij
dragen kunt u storten op giro 645300 
van de Novib te Den Haag.

ZEELAND
Het congres van de PPR in Zeeland, 
dat 22 september werd gehouden, heeft 
twee moties aangenomen. In de eerste 
motie wordt er bij onze kamerfraktie op 
aangedrongen alles in het werk te stel
len een werkelijke verlaging van de de
fensiebegroting tot stand te brengen en 
geen genoegen te nemen met de 
schijnverlaging, zoals voorgesteid door 
minister Vredeling.
De tweede motie verzoekt de kamer
fraktie (hoe kan het anders) de bouw 
van een tweede kerncentrale in Borsse- 
le met kracht te bestrijden.
Hierover uiteen persbericht van de 
werkgroep demonstratie tegen tweede 
kerncentrale het volgende:
Wij willen grotere garantie voor de vei
ligheid van de Zeeuwse bevolking, wel
ke veiligheid zowel ten aanzien van de 
kerncentrale zelf (noodkoelsysteem) als

ten aanzien van de afvalstoffen nog fe
zeer in diskussie staat.
Het is onvoorstelbaar, dat een over
heidsbedrijf als de NV Provinciale 
Zeeuwse Energie Maatschappij dat 
zich toch in de eerste plaats ten 
dienste moet stellen van de — in dit 
geval Zeeuwse — bevolking, een be
leid ontwikkelt, dat daarmee zozeer in 
strijd is. Dat wordt nog erger, als het 
Zeeuwse energiebedrijf toetreedt tot de 
Samenwerkende Energie Producenten, 
waardoor het zich onttrekt aan de in
vloed van de gekozen volksvertegen
woordiging in de Provinciale Staten 
van Zeeland.

GELDERLAND
Het provinciaal aktiecentrum in 
Gelderland rapporteert, dat de 
samenwerking met PSP, D’66 en PvdA 
de afgelopen maanden goed is 
verlopen. De samenwerking met ook de 
PSP kwam met name op aandringen 
van de PPR tot stand.
Verschillende malen werd ingehaakt op 
plotseling opduikende problemen, zoals 
„onkruidbestrijding” van een spoorlijn. 
Het provinciaal aktiecentrum zou het 
wenselijk vinden als de plaatselijke 
aktiecentra hun opgaven van nieuwe 
leden ook aan de provincie deden, 
zodat ook zijn administratie met die 
van het partijburo klopt. Een eerste 
aanzet wordt gemaakt om ook tot 
berichtgeving binnen de provincie te 
komen. Gegevens die ook voor 
anderen van belang zijn aan het 
provinciaal sekretariaat zenden.
Naast het krities beoordelen van het 
thans gevoerde beleid wordt er in de 
aktiecentra hard gewerkt aan de 
voorbereiding voor de komende 
gemeenteraadsverkeizingen.
Een greep:
Gorssel maakte een stuk over 
planologie en miljeu. In Culemborg en 
Putten zijn de aktiecentra nu goed van 
de grond. Arnhem is ook al zeer aktief; 
het heeft het koncept-program klaar en 
houdt zich verder nog met diverse 
zaken bezig (Roermondspleinbrug — 
neen; trolley — ja enz.)
Evenals in Arnhem wordt ook in 
Apeldoorn een kadertraining 
georganiseerd. In Doetinchem staat 
regelmatig een PPR-kraam op de markt 
waarbij dan met iedereen 
gediskussieerd wordt over allerlei 
Doetinchemse en niet-Doetinchemse 
zaken. In Ede wordt iedere maand op 
drie plaatsen vergaderd en daar blijft 
het natuurlijk niet b i j . . .

ALPHEN AAN DE RIJN
In Alphen aan den Rijn is een 
aktiecentrum opgericht. Een konsept 
gemeenteprogramma is gereed. Met 
andere progressieve partijen wordt 
bekeken hoe het beste kan worden 
samengewerkt bij de



gemeenteraadsverkiezingen. Er is een 
hoop te doen. In Alphen zijn zeer veel 
huizen (flats) gebouwd waarbij de 
welzijnsvoorzieningen voor duizenden 
nieuwe en ook oude inwoners zijn 
vergeten. Ook heeft de gemeente de 
bouw van winkels en kantoren in het 
centrum aan Bredero uit handen 
gegeven.

OVER KALKAR
De Amsterdamse besturen van CPN, 
D'66, PvdA, PPR en PSP gaven de 
volgende verklaring uit: .

Op voorstel van de vorige regering 
werd besloten tot verdere deelname 
van ons land aan de ontwikkeling van 
een snelle kweekreaktor te Kalkar in 
West-Duitsland. Tevens werd het be
sluit genomen om de sterk stijgende 
kosten te financieren door middel van 
verhoging van de elektriciteitstarieven 
met drie procent.
De meerderheid van de gemeenteraad 
van Amsterdam besloot de beslissing 
over de doorvoering van deze heffing 
op te schorten en nader overleg met 
deze regering aan te gaan over de 
intrekking van de Wet financiering 
snelle kweekreaktor.

De Amsterdamse besturen van CPN, 
D’66, PvdA, PPR en PSP sluiten zich bij 
deze.konkiusie van de gemeenteraad 
aan en dringen er eveneens bij u op 
aan stappen te ondernemen die tot 
intrekking van deze wet leiden en bo
vendien af te zien van deelname van 
ons land aan het Kalkar-projekt.
Zij achten het ontwikkelen van zulk een 
snelle kweekreaktor op verschillende 
gronden niet in overeenstemming met 
de belangen van de bevolking.
Sinds het besluit tot deelneming is nog 
duidelijker geworden dat, zolang het 
vraagstuk van de radio-aktieve afval
stoffen van deze reaktoren in het bij
zonder en het vervoer en de opslag 
daarvan en de radio-aktieve straling 
niet is opgelost, het milieu in hoge 
mate en voor de mens op levensge
vaarlijke wijze wordt verontreinigd.
De feiten die hierover bekend zijn, 
waren voor Zweden zelfs aanleiding de 
ontwikkeling van soortgelijke projekten 
stop te zetten. Ook het Amerikaanse 
hof heeft onlangs voor onbepaalde tijd 
een verbod uitgevaardigd om snelle 
kweekreaktoren te bouwen, zolang men 
de gevaren niet volledig onder de knie 
heeft.
Een ander minstens even zwaar we
gend argument is het feit dat zo’n 
reaktor grote hoeveelheden plutonium

produceert, waarmee vrij eenvoudig 
kernwapens kunnen worden vervaar
digd en geen voldoende waarborgen 
kunnen worden gegeven, dat dit plu
tonium niet gebruikt zal worden voor 
de opbouw van een Europese kern
macht, die wij onvoorwaardelijk af
wijzen.

De Amsterdamse besturen van bo
vengenoemde partijen achten het on
juist dat de lasten van de stijgende 
kosten van dit projekt worden verhaald 
op de gebruikers van elektriciteit. En 
dat juist in een periode waarin de 
bestrijding van de inflatie van het 
grootste gewicht is voor de'werkende 
bevolking, elke maatregel die de in
flatie kan bevorderen achterwege dient 
te blijven.

Nogmaals dringen wij aan op intrekking 
van de Wet financiering snelle kweek
reaktor, waarbij ook tot overleg met 
de andere deelnemende landen als 
West-Duitsland, België en Luxemburg 
moet worden overgegaan om tot een 
totale stopzetting yan het Kalkar-pro
jekt te komen.

Korrespondentie-adres 
Kalkarprojekt 
Keizersgracht 640,
Amsterdam.

PVP (2)
Als reaktie op het ingezonden stuk van Michel van Hulten 
het volgende. Het lijkt mij een heel gezonde zaak, dat 
inzichten van een partij in de loop van drie jaar veranderen. 
Ik dacht namelijk dat de PPR geen dogmatische partij was. 
In een dergelijke partij staat een eenmaal ingenomen 
standpunt de gedachtenontwikkelingen in de weg.
En in die drie jaar is er het één en ander in de PPR 
gebeurd. De partij is drie maal zo groot geworden.
Er is ervaring opgedaan in de samenwerking met andere 
partijen. En nu geloof ik, dat de nieuwe gedachten over 
samenwerking juist ontstaan zijn aan de basis! Juist aan de 
basis begint men in te zien dat de eigen radikale 
gedachten van de PPR over bepaalde problemen bij 
PvdA en D '66 niet aanslaan.
We moeten het feit, dat de PPR op de overtuiging van 
grote groepen van ons volk een appèl doet, niet negeren 
door die groepen van ons te vervreemden, omdat we zo 
beslist een grote PVP willen.
De opdracht, die de PPR zichzelf heeft gegeven, kunnen 
we m.i. het béste trouw blijven door de samenwerking, 
die op verschillende plaatsen in frakties bestaat, te 
handhaven en zeker als partij zelfstandig te blijven.

Wieger van der Heide, Middelburg

EEN BLIK OP ONS KOMPAS
Het is uitsluitend bezorgdheid ten opzichte van het 
progressief élan, dat op den duur in staat zal moeten zijn 
de huidige maatschappij fundamenteel te vernieuwen, dat 
mij ertoe brengt u uit te nodigen met mij een blik op ons 
kompas te werpen.
Het gebrek aan eendrachtige visie dat zich m.i. vooral na 
de laatste verkiezingen in de achterban van verschillende 
progressieve partijen manifesteerde, dringt nu blijkbaar 
door in regeringskringen.

INGEZONDEN:
Het positieve zout dat het min of meer progressieve 
kabinet in de vaderlandse pap deed mag niet leiden tot 
akseptatie van al zijn uitingen en maatregelen. Daarmee 
zal iedereen kunnen instemmen.
Mij gaat het hoofdzakelijk om twee punten.
Heeft minister Van der Stoel nu wel of niet gemeend zich 
eens fors op te moeten stellen t.a.v. de oorlog in het 
Midden-Oosten?
Heeft hij al dan niet toegegeven aan de ongetwijfeld 
eerlijke maar weinig kritiese overwegingen van een 
pro-lsraëliese achterban die ook een anti-geweld gezinde 
kan zijn geweest.
Voorop stel ik dat ik wellicht even sterke pro-lsraëliese 
gevoelens koester als de minister en de achterban, maar 
enkele overwegingen zouden mij ervan weerhouden mijn 
gevoelens onverbloemd in te brengen in de praktiese 
buitenlandse politiek.
Beter zou het m.i. zijn ons te bezinnen op de oorsprong 
van onze pro-lsraëliese gevoelens. Schuldgevoelens na de 
tweede wereldoorlog, bewondering voor de Israëliese 
prestaties door de eeuwen heen, kiezen voor de underdog. 
Echter, die punten zijn niet voldoende voor een officieel ' 
standpunt. Er is ook een andere kant. En door terug te 
gaan in ons eigen diepste wezen zouden wij misschien 
in staat zijn,'door taktvolle impulsen een bijdrage te 
leveren tot de opheldering van de tragiek van het ■ 
Midden-Oosten waar, na ruwe grenskonstrukties, beide 
partijen, soms om begrijpelijke maar toch verwerpelijke 
redenen, soms na opoffering van het welzijn van het 
Palestijnse volksdeel, in de fout gingen. Vraag nu niet wie 
de grootste fouten maakte want daar gaat het niet om. Het 
gaat om fouten op zichzelf.
Het tweede punt dat mij bezig houdt is een gevolg van de 
al dan niet manifest geworden energiekrisis.
Als Michel van Hulten tijdens een algemene 
ledenvergadering van onze partij de spreekbank besteeg 
wist ik, dat ik heldere, positieve en meestal sterkende 
woorden te horen zou krijgen, tenmiste, als de 
geluidsinstallatie werkte en nu zegt Michel, alweer al dan
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jet onder invloed van een achterban, dat hij eraan denkt 
mede te werken aan een verbod van rijden op zondag door 
buitenlanders die in het algemeen zelf hun benzine
meebrengen.
uet motief voor het verbod zou zijn het ontzien van de 
gevoelens der Nederlanders. Zijn de Nederlanders 
Merkelijk zo kleinzielig. Moeten wij het toerisme en de 
j,orekasektor een opdoffer geven omdat wij ons eigen 
volk als jankende onvolwaardige kinderen beschouwen of 
moeten wij trachten ons steentje bij te dragen tot 
bewustwording van hun volwassenheid? 
pelus ter Beek van de PvdA zegt via de radio, dat ons 
buitenlands beleid piekfijn is en dat wij, indien wij nu 
terugkwamen op onze pro-lsraëiiese houding ook zouden 
moeten stoppen met onze kritiek op Portugal, Griekenland, 
Zuid-Afrika, Chili en noem maar op, alsof internationaal 
verzet tegen onderdrukking, uitbuiting en geweld hetzelfde 
is als ongenuanceerd partij kiezen waar dat nauwelijks, 
hetzij nogmaals gezegd, iets uithaalt.
Het gaat m.i. niet op, de wensen op ekonomies gebied 
van grote delen van ons volk (b.v. horeka, industrie) door 
kleinzielige maatregelen te frustreren.
Progressief denkenden moeten trachten oplossingen te 
vinden door de in eeuwen gegroeide 
maatschappelijke gezwellen, veroorzaakt door o.a. 
egoïsme, kortzichtigheid en (ja hoor) partijpolitieke 
invloeden koel klinies te benaderen en ze daarna zoveel 
mogelijk weg te nemen.
Dat kan. Ook al weten wij uit ervaring dat andere 
kortzichtigheden en zelfs direkt te onderkennen fouten 
hun intrede zullen doen. Dit dikwijls door angst voor het 
oude en door gebrek aan vertrouwen in het leven zelf, 
welk leven, naar wij hopen, kan leiden niet alleen tot 
nieuwe opbloei maar misschien ook tot een voleinding die 
dan wel anders zal uitvallen dan wij thans kunnen 
bevroeden. Maar dat mede gestoeld zal zijn op zelfkritiek 
en zelfbeheersing en wezenlijk afhankelijk zal zijn van de 
geestelijke en morele inbreng van alle goedwillende 
mensen.

Amsterdam, Chris Spulj

ONTLUISTERING VAN EEN IDEAAL
De ontwikkeling op politiek gebied — namelijk het 
optreden van het kabinet Den Uyi — maakt de PPR als 
mededrager van regeringsverantwoordelijkheid, enigszins 
ongeloofwaardig. De PPR heeft als voorwaarde voor steun 
aan het kabinet gesteld, dat het vraagstuk van de 
beslissingsbevoegdheid voor arbeiders en dat van de 
samenstelling en struktuur van de ondernemingsraden vóór 
1975 moet worden opgelost. Wis en waarachtig dezelfde 
partij, die in haar analyses duidelijk, en terecht, de 
samenhang tussen de maatschappelijke faktoren aantoont, 
ziet m.i. over het hoofd, dat voornoemde eis slechts 
naar wens kan worden uitgevoerd als er sprake is van 
een geïntegreerde aanpak.
Iets waar je tevergeefs naar uitziet, zoals blijkt op het 
gebied van onderwijs, bestuurlijke decentralisatie etc. De 
hamvraag wordt nu: Voldoet onze partijpolitieke konseptie 
(— het samenwerken in progressief verband) als middel 
om ons doel te verwezenlijken?
PPR’ers willen werkzaam zijn zowel op het punt van 
struktuurverandering als ten aanzien van de 
mentaliteitsverandering. Beide punten zijn niet los van 
elkaar te zien. maar de mate waarin en op welk punt we 
de prioriteit leggen dient verder uitgewerkt te worden. Niet 
vergeten dient te worden dat noch het parlement vóór mag 
iopen op de wensen en verlangens, zoals die onder de 
arbeiders leven, noch dat het parlement achterblijft in het 
uiting geven aan de wensen van de achterban.
Nu, die achterban onderkent de reële tegenstellingen 
(tussen kapitaal en arbeid), de onmacht, de 
onrechtvaardigheden etc. en daar zullen we ons bij 
moeten aansluiten.
Konkreet: in ons beleid moeten we niet sleutelen binnen 
de marges. We hebben onze funktie als katalysator 
binnen de progressieve drie overschat. De vergelijking is

wel eens gemaakt: PSP en PPR zijn als zout en peper op 
het gat van Den Uyl, maar nu verkoopt Joop zichzelf als 
scherp gekruid vlees.
Desalniettemin volgt de verwerping van de Verelendung in 
„Bommen voor Brood” op grond van het feit dat men „het 
een illusie vindt, dat men na de afbraak van de oude 
strukturen nog zou kunnen toekomen aan de opbouw van 
het nieuwe” . Zij hielden zich liever bezig met de 
gelijktijdige afbraak van het oude en opbouw van het 
nieuwe. (Een verrot gebit plomberen in plaats van radikale 
sanering, waarna het nieuwe kunstgebit borg staat voor het 
niet vervallen in het oude stramien van enkele, nog steeds, 
slecht funktionerende kiezen). Het is kiezen of delenl 
Terwijl men zich toch wel degelijk bewust is van de 
inkapselingsgevaren, van de repressieve tolerantie en van 
de onmogelijkheid om deeloplossingen naar voldoening te 
doen funktioneren, omdat „parlementaire demokratie niet 
meer kan doen dan bijschaven, korrigeren, voorzieningen 
treffen. De machtspositie wordt zelf niet aangevochten, ze 
heeft er geen vat op”  (citaat PPR 72).
Bovenstaand artikel is geschreven om tot een diskussie te 
komen (ofwel verder uit te bouwen) over onze taak, 
strategie en de wenselijkheid om tot een federatie met de 
PSP te komen. Het spreken met dubbele tongen is D ’66 
al duur komen te staan. Laten wij een duidelijke, komplete 
identiteit zien te ontwikkelen, zonder dat dit leidt tot 
sektarisme.

Ed. Falckenreck, Den Haag

GOD
BAS WIL GOD TERUG IN DE BEDE VAN DE TROONREDE
Het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiêk 
uitgaande van de PvdA moest hij de buren vragen of er 
iemand wilde pleiten voor handhaving van het „ 
overheidsgebed. Bas de Gaay Fortman deed het in een 
vergadering van het centrum met onder andere de 
volgende woorden:

Toen meer dan honderd jaar geleden kardinaal Lavlgerle 
zijn Witte Paters naar Afrika zond, gaf hij hun de volgende 
raad mee:
Tracht nooit een inheems gebruik af te schaffen tenzij 
voldaan is aan twee voorwaarden:
1. Gij moet er absoluut zeker van zijn dat het betreffende 

gebruik strijdig is met het christelijk geloof; en
2. Gij moet het kunnen vervangen door een ander gebruik 

dat minstens even zinvol is.

Ik denk dat de meesten van ons dit een wijze raad vinden. 
Dat zou een aansporing moeten zijn ook in onze eigen 
samenleving niet lichtzinnig te trachten bestaande 
gebruiken af te schaffen.
Wat voor- en tegenstanders van afschaffing van het gebed 
om Gods bijstand in de troonrede verenigt, is dat beiden 
gelijkelijk betreuren dat deze kwestie de diskussie over 
het Regeringsbeleid in zo sterke mate heeft overheerst.
Zo is bij sommigen het misverstand gerezen dat de huidige 
Regering tegen het geloof zou zijn of zou menen het 
zonder Gods zegen te kunnen stellen. Men kan menen dat 
die misverstanden onterecht zijn — of wellicht 
aangewakkerd door lieden met oppositionele 
bijbedoelingen — dat neemt niet weg dat het feit dat er na 
een plotselinge afschaffing, misverstanden zouden rijzen, 
te voorzien was. Juist de politikus moet weten dat er een 
groot verschil is tussen een goed idee hebben en het ook 
op een goede wijze bij de bevolking krijgen.
Als humanisten bezwaar maken tegen het gebruik van 
Gods naam in overheidsbijeenkomsten, dan moeten die 
bezwaren zeer ernstig worden genomen. Ik zou hen erop 
willen wijzen dat geenszins bedoeld wordt een 
monopoliepositie te claimen voor het christelijk geloof. Ik 
zou ook nog wel een beroep willen doen op hun



verdraagzaamheid, al hebben christenen die misschien niet 
verdiend.
De kwestie is nog niet zo grondig doorgepraat tussen 
christenen en humanisten dat vaststaat dat afschaffing de 
enige uitkomst is.
Opvallend is dat de felste kritiek op het overheidsgebed 
niet komt van humanisten maar van christenen. De 
redenering is dan steeds dat Gods naam misbruikt wordt 
om ons beleid .te dekken.
Progressief denkende christenen ergeren zich als Gods 
zegen wordt gevraagd over een conservatief beleid en 
omgekeerd. Afschrikwekkend voorbeeld is de eerste 
wereldoorlog waarin de Duitsers vochten j.mit Gott für 
Kaiser und Reich”  tegen de Fransen die ,,pour Dieu et 
pour la Patrie” in het strijdperk traden.
God mag niet voor onze menselijke karretjes worden 
gespannen. Zonder twijfel brengt het gebruik van Gods 
naam in het politieke leven steeds het gevaar mee van 
vereenzelviging van eigen beleid met de wil van God.
Maar we moeten goed beseffen dat dit bij de 
overheidsgebeden nimmer de bedoeling is geweest. Het 
gaat om Gods bijstand bij het menselijk pogen recht en 
vrede te dienen.
Ik zou dit zo willen samenvatten: Niet datgene wat zoeven 
door de Staatsmacht tot uitdrukking is gebracht, is de 
hoogste norm maar ook dit beleid moet getoetst worden 
aan hogere normen. De gedachte aan staatsraison 
wordt aldus verworpen.
De tweede maatstaf van kardinaal Lavigerie betreft de 
verandering van het gebruik dat men wil afschaffen door 
een ander tenminste even zinvol gebruik.
Porf. Verkuyf heeft in het pas verschenen nummer van het 
VU-magazine een formulering voorgesteld voor de slotbede 
in de troonrede, die elke gedachte aan een gebruik van 
Gods naam ter sanktibnering van menselijk beleid uitsluit.
In die formulering wordt de noodzaak het overheidsbeleid 
steeds weer te toetsen aan hogere normen treffend 
uitgedrukt. Het voorstel van Verkuyl luidt als volgt:
,,Met de bede, dat de arbeid van de regering en de' 
staten-generaal moge geschieden in verantwoordelijkheid 
tegenover God, het Nederlandse volk en de 
volkerensamenleving verklaar ik deze zitting van de staten- 
generaal geopend” .
Ik hoop dat de regering deze bede volgend jaar zal willen 
overnemen. Het is waar dat Gods naam hierin nog steeds 
wordt gebruikt. Doch dit geschiedt op een zodanige wijze 
dat het voor vele gelovigen aanvaardbaar zou moeten zijn, , 
terwijl niet gelovigen zich hopelijk door deze formulering . 
niet voelen gekwetst. Ook hoop ik dat gewicht zal worden 
gegeven aan het feit dat weglating van de naam van God 
op een voor onze volksgemeenschap zo belangrijk moment 
als de aankondiging van de hoofdzaken van het 
regeringsbeleid voor het komend jaar, voor velen een grote 
verarming betekent.
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