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III.7 Plaatsingslijst J.C. Noordwijk-van Veen (DS’70) 1972-1975

Archief van J.C. van Noordwijk-van Veen (DS’70), 1972 – 1975
In 1998 werd hierna op lijst gezette persoonlijke archief van J.C. van Noordwijk-van Veen aan het DNPP
overgedragen.
Mevrouw J.C. (Johanna Catharina) Noordwijk-van Veen werd geboren op 2 februari 1923. Zij studeerde
biologie in Groningen. Na haar studie woonde ze twee jaar in Canada. Na die periode was ze onder meer
enkele jaren werkzaam als docente aan een opleidingsschool voor kleuterleidsters. Zij bekleedde vele
bestuursfuncties, zoals in de Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk
Staatsburgerschap (bron: Politiek Bulletin, november 1971, blz. 12). Ook was zij voorzitter van het
Wereld Natuur Fonds Nederland.
In de jaren 1959-1970 was Van Noordwijk-van Veen voor de Partij van de Arbeid (PvdA) twaalf jaar
lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Van 1966 tot 1970 was zij wethouder van Onderwijs,
Culturele Zaken en Jeugdzaken in de gemeente Hilversum. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970
kwam de PvdA in deze gemeente uit met een gezamenlijke lijst met PPR, PSP en D66 (‘Progressief
Hilversum’). Van Noordwijk-van Veen trok zich daarop terug uit de gemeentelijke politiek. Niet lang
daarna maakte zij de overstap naar de politieke partij Democratisch Socialisten ’70 (DS’70), die zich
eerder dat jaar van de PvdA had afgesplitst. Op het partijcongres van 29 en 30 oktober 1971 werd zij in
het hoofdbestuur van DS’70 gekozen. Een aantal jaren maakte zij deel uit van het dagelijks bestuur. In
1972 trad zij toe tot de dan opgerichte beginsel programmacommissie van de partij. Ook werd zij actief
binnen de commissie Werkprogram DS’70 1973-1977 en enkele werkgroepen. Na de teleurstellend voor
DS’70 verlopen verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 1974 werd zij voorzitter van de
zogeheten Strategiecommissie, die zich moest buigen over vernieuwing van de partij. Zij probeerde in
februari 1975 als vicepartijvoorzitter te bemiddelen in het conflict in de Tweede Kamerfractie in
februari-maart 1975.
Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van het hoofd van het DNPP, zijn
geen beperkende voorwaarden aan het raadplegen van dit archief gesteld.
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Plaatsingslijst van het persoonlijk archief van J.C. van Noordwijk-van Veen (DS’70)
1

Stukken betreffende het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur: agenda’s, besluitenlijsten
en vergaderstukken, 1972 – 1974

2-3

Stukken betreffende partijcongressen, 1973 – 1974
2
Arnhem, 10 november 1973
3
Utrecht, 13-14 december 1974

4

Stukken van de beginselprogrammacommissie, 1972

5

Stukken van de commissie Werkprogram DS’70 1973 – 1975

6

Agenda’s en verslagen van diverse commissies, 1971 – 1975

7

Stukken betreffende de campagneleider jhr. mr. M.L. de Brauw (Tweede Kamer), 1972

8

Stukken betreffende de verkiezingen voor de gemeenteraden en Provinciale Staten van
1974, 1973 – 1974

9

Toegevoegde correspondentie met het Streekarchief Gooi en Vechtstreek inzake mevr.
J.C. van Noordwijk-van Veen, 2005
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