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Inleiding

Het verslag, dat hier voor u ligt, zal het laatste zijn, dat een termijn van twee jaar
beslaat. In de nieuwe statuten, die in 1969 zijn aangenomen, is overgegaan op jaarlijkse verslagen, zowel wat de organisatorische als de financiële zaken betreft.
De reeds sedert mei 1968 gevolgde methode om jaarlijks een begroting op te stellen,
heeft nu dus ook officieel haar beslag gekregen.
De afgelopen twee jaar worden op organisatorisch gebied gemarkeerd door het in
werking treden van nieuwe partijstatuten en het aanvaarden van een nieuw huishoudelijk reglement.
De belangrijkste wijziging, die in de statuten is opgenomen, is het besluit van de
drie bestaande werkgemeenschappen, om hun bestaan als afzonderlijke organisatie
op te geven en samen te gaan werken in een bezinningsorganisatie, waarin volgens de bewoording van de partljstatuten - leden van de partij zich zouden
kunnen bezinnen op de achtergronden van het politieke handelen, die verband
houden met de levensovertuiging. De benarde financiële situatie, waarin de partij
verkeerde, maakte, dat deze nieuwe organisatie nog niet is gaan funktioneren.
Het reglement voor de kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen werd
eveneens opnieuw vastgesteld. Het ingrijpendst was daarbij de wijziging van de
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer, waarbij het accent geheel bij de gewesten
kwam te liggen en de partijraad slechts zeer beperkte bevoegdheden kreeg. De
gewestelijke grenzen dienden daartoe te worden aangepast aan die van de Kamerkieskringen. In het reglement voor de gemeenteraadsverkiezing verviel het referendum a1s methode van vaststelling van de kandidatenlijst.
Uit het nieuwe huishoudelijk reglement valt ·te vennelden de invoering van het
congrespresidium, het inschakelen van de gewestelijke vergadering bij de voorbereiding van de congresvoorstellen en een nauwer organisatorisch verband tussen
de partij-organen en de vrouwenorganisatie.
In de verslagperiode viel de voorbereiding van de invoering van een centrale
ledenadministratie en centrale contributieinning. Het ledental ontwikkelde zich in
de verslagperiode ongunstig met als direkt gevolg, dat ook de financiële toestand
zorgwekkend werd. Reeds in 1968 werden bezuinigingen doorgevoerd, o.a. door het
beperken van het aantal periodieken, maar in 1969 bleek, dat dit geheel onvoldoende
was om de stljging van de kosten èn de daling van de inkomsten te compenseren,
zodat tot vrij omvangrijke personeelsinkrimping werd overgegaan.
Het stemt tot voldoening, dat wèl besloten kon worden om nadat de centrale
ledenadministratie zou zijn ingevoerd, over te gaan tot de uitgifte van een maandelijks ledenblad.

A.P. SCHILTHUIS
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Partijbestuur
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Het congres-1969 in Den Haag (twaalfde congres> koos de volgende leden in het
partijbestuur:
A. Vondeling,...
voorzitter
1e vice-voorzitter
A. A. van der Louw
2e vice-voorzitter
H. J. Eij~
sekretaris
C. G. Baan'
penningmeester
K. D. Dorsma.n""
internationaal sekretaris
P. Dankert.-A. L. ter Beek
L. 0. ten Cate
G. J. P. Cammelbeeck
D. Dolman-mw. C. v. d. Heuvel-de BlankO
G. Klein
J. Koopman jro
H. Lamroers

L W. Meijer
/:.. W. Polak Emz.
mw. M. Rood-de Boer o
J. G. H. Tanr
J. M. den Uyr"
L mw. I. Vorrink

M.

Vrolijk~

De sekretaris, C. G. Baan, verzocht het partijbestuur hem met ingang van 1 augustus
1969 uit zijn funktie te ontheffen, welk verzoek werd ingewill1gd. Mw. A.P. Schilthuls
werd bereid gevonden als waarnemend sekretaris op te treden tot het congres
difinltief in de vakature kan voorzien. Het P.B. 1s haar daarvoor veel dank verschuldigd.
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Partijsecretariaat

Op 30 september 1969 waren zes en veertig personen in dienst van de partij en de

Wiardi-Beckmanstichting, de algemeen sekretaris en de sekretaris buitenland niet
meegerekend. Vier van hen vervulden geen volledige betrekking.
De samenstelling was:

Sekretariaat
a.. Algemene dienst

d. Huishoudelijke dienst

1 chef de bureau <vakature)
1 waarnemend chef de bureau, tevens
chef van de typekamer, tevens sekretaresse
1 assistent-bestuurder
2 sekretaressen, waarvan één mede ter
beschikking van het Koos Vorrink
Instituut
4 steno-typistes, waarvan één gedeeltelijk voor het Vrouwenkontakt;
2 telefonistes (ged.)
1 hulpkracht voorlichting en dokumentatie

1 cheffin, tevens concierge
1 chauffeur
2 hulpkrachten (ged.)
e. Bijzondere diensten

1 assistent-bestuurder, belast met de
invoering van de centrale ledenadministratie
1 wetenschappelijk medewerker, belast
met de voorbereiding en uitvoering
van de verkiezingsakties
1 wetenschappelijk medewerker ter assistentie van de internationaal sekretaris, tevens ter beschikking van het
Koos Vorrink Instituut

b. Afd. boekhouding en administratie

1 boekhouder
1 loonadministratrtce, tevens boekhoudster, tevens kassierster
1 medewerker voor de afdelingen, belast
met de invoering van de centrale
contributie-inning
6 administratieve krachten, waarvan
één ged.

f.

Vrouwenkontakt

1 assistente van het bestuur
1 steno-typiste(ged.)
g. Werkzaam in de buitendienst

1 assistent-bestuurder <Rotterdam en
Zuid-Holland)
3 administratrices (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag)

c. Afd. reproduktie' en postkamer

1 chef van de afdeling
1 reproduktiekracht
1 archivaresse, tevens frankeerster
3 hulpkrachten

Wiardi Beekman Stichting
1 direkteur-socioloog
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1 politicoloog
1 econoom
1 bibliothekaresse
1 sekretaresse

Sektie Gemeente en Provincie
1 jurist, tevens sekretaris van de sektie
1 sekretaresse
In de verslagperiode en vooral in 1969 is het aantal medewerkers op het partijsekretariaat niet onbelangrijk verminderd (1 oktober 1967 waren zeven en vijftig
personen in dienst van de partij, inclusief de Wiardi Beckmanstichting). De oorzaak
daarvan ligt niet in de laatste plaats in de moeilijke financiële positie van de partij.
Er behoefde echter niemand ontslagen te worden. Wel hebben medewerkers hun
werk beëindigd, die wij graag hadden willen behouden op grond van hun bekwaamheid en werkkracht. Dit heeft lange tijd geleid tot een verzwaring van het werk
van ae overblijvenden. Aan het einde van de verslagperiode waren maatregelen
getroffen om de grootste moeilijkheden op te heffen. Voor de bijzondere inspanning
die door velen is geleverd, is het P.B. dankbaar gestemd.

In memoriam
De partij leed in de verslagperiode gevoelige verliezen door o.a. het overlijden van
Too Janssen te 's-Hertogenbosch, C. W. van Wingerden te Amsterdam, Henk Evers
te Arnhem en Jan Bommer tP. Den Haag.
Too Janssen heeft haar gehele, zeer lange leven op de bres gestaan voor allen die
hulp nodig hadden. Als 18-jarige onderwijzeres trad zij toe tot de S.D.A.P. Vele
jaren was zij bestuurster in de S.D.A.P. en sinds 1946 in de Partij van de Arbeid.
Zij was lid van de Provinciale Staten van Brabant en ereburgeres van de gemeente
's-Hertogenbosch.
Kees van Wingerden heeft de hoofdtaak van zijn leven gevonden in de vakbeweging.
Ook hij trad al zeer jong toe tot de S.D.A.P. Hij was voorzitter van het N.V.V.,
voorzitter van de Metaalbedrijfsbond en lid van de Eerste Kamer.
Henk Evers behoorde tot die toegewijde werkers, waarop iedere beweging en de onze
in het bijzonder, steunt. Voortgekomen, evenals vele anderen, uit de Arbeiders
Jeugd Centrale was hij vele jaren sekretaris van het Gewest Gelderland van de
partij, assistent-bestuurder, lid van de Provinciale Staten van Gelderland en lid van
de gemeenteraad van Arnhem.
Jan Bommer was een autoriteit op het gebied van de volkshuisvesting. Reeds op
22-jarige leeftijd werd hij sekretaris van de Nationale Woningraad, waarvan hij
sedertdien bestuurslid is geweest. Hij was van 1939 tot 1967 lid van de Tweede
Kamer (de laatste jaren tweede voorzitter), tijdelijk onderbroken door zijn wethouderschap voor Volkshuisvesting te Amsterdam.
In deze namen willen wij allen eren die van ons heengingen.
Naast hen hebben vele anderen, vaak toegerust met onvoldoende schoolse opleiding, zich de kennis en de bekwaamheid veroverd die zij nodig hadden voor de
vervulling van de taak die de socialistische beweging op hun schouders legde.
Wij zijn hun grote dank verschuldigd.
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Afdelingen en ledental

TABEL 1
Aantal afdelingen per gewest op:
1 okt. 1967

Friesland .............
Groningen
..........
Drente
Overijssel .........
Gelderland
Utrecht
........... . . . . . . . . .
Noord-Holland-Noord
Noord-Holland-Zuid
Zuid-Holland ....
Zeeland
Noord-Brabant ...................
Limburg
Amsterdam
Rotterdam
. . . . . . ...
Den Haag

.

Totaal

1 okt. 1968

30 sept. 1969

122
77
65
72
100
55
72
38
149
49
42
19
17
22
19

120
74
63
70
100
53
66
38
141
46
39
16
16
20
21

118
72
63
67
101
51
65
38
139
45
39
13
16
19
20

918

883

866

TABEL 2
Ledental per gewest op.

Friesland
Groningen
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland-Noord
Noord-Holland-Zuid
Zuil-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
..........
•

•

.

•

•

•

.

•

0

•

Totaal
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1 okt. 1967

1 okt. 1968

12.025
9.076
6.956
9.206
13.448
7.554
9.048
9.799
18.260
3.433
2.851
1.527
11.620
8.452
7.705

10.813
8.200
6.327
8.384
11.986
6.761
8.277
8.995
16.286
3.151
2.623
1.285
9.311
7.394
6.925

30 sept. 1969

9.976
7.565
5.909
7.839
11.101
6.147
7.673
7.948
15.015
2.965
2.437
1.131
8.684
6.344
6.271

130.960

116.736

107.005

Ledenverloop sinds oprichting partij

TABEL 3
1

2

3 4)

6 5)

4

5

...,

1=1

bO

-oo

~

'0

áj'i::

<ü

'0

-;::::

Ql·s
bl)l4
·~ Ql

Ql

,Q

>
0

'<t'.

.,.;
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8

1=1
Ql

1=1

>

...
'-'
"'
bO
Ql

.r::

...m

Ql

I

"'

::SQl
.r::·~

m

.....

.s

,...;

C'Ó

>~
...;

50.451
13.031
22.347
8.018
5.844
18.248
9.568
11.132
15.604
13.685
25.543
12.148
8.134
26.098
9.131
7.603
10.663
7.814
13.342
7.864
7.048
5.422
2.925
2.998

2.028
1.370
847
499
229
383
478
629
676
1.087
1.112
861
757
992
883
844
575
809
899
822
755
343
249
536

1946 1)
1947
1948
1949
1950 2)
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968 3)
1969

I)

2)

1=1

10.332
16.471
11.817
13.911
8.898
10.474
8.530
7.729
7.087
6.271
5.622
9.062
10.797
14.095
10.953
8.754
7.882
6.045
6.739
6.981
9.748
5.974
11.848
10.286

.....

~~

om

...,<ü "''-'
,g~

.sjo:>'5

<Ö

t-=

cö

Ql
Ql

Ql

302
526
582
702
454
686
713
893
825
947
1.063
1.098
1.223
1.353
1.371
1.362
1.399
1.506
1.555<
1.545
1.490
1.278
1.470
1.212

1=11=1'"'
<ü<ü~

..!.5
<ü >

Ql

... 0

221
439
670
542
353
429
384
409
278
300
347
4U
418
362
465
397
261
262
290
493
968
1.343
3.575
695

.......
<ü.C:
Ql

14.911
18.806
13.916
15.654
9.934
11.972
10.105
9.660
8.866
8.605
8.144
11.439
13.195
16.802
13.622
11.357
10.117
8.622
9.483
9.901
12.961
8.938
17.142
12.729
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a1

~

•......,

.... '0~

0

"'

...,Ql
riJ·~

+35.540
- 5.775
+ 8.431
- 7.636
- 4.090
+ 6.276
- 537
+ 1.472
+ 6.738
+ 5.080
+17.399
709
+
- 5.061
+ 9.296
- 4.491
- 3.754
546
+
808
+ 3.859
- 2.037
- 5.913
- 3.516
-14.217
- 9.731

<üi=lo

~

"Ql ,Q

~~~
~.r::.r::

a;
114.588
108.813
117.244
109.608
105.609
111.885
111.351
112.823
119.561
124.641
142.140
142.849
137.778
147.0741'
142.583
138.829
139.375
138.567
142.426.;
140.389
134.476
130.960
116.736
107.005

Volgens het verslag van het partijbestuur over de periode 9 februari 194631 december 1946, telde de partij bij haar oprichting circa 56.000 leden.
Onder 'ingeschreven' wordt het aantal nieuw toegetreden leden verstaan.
In 195<0 werd het boekjaar gewijzigd in die zin, dat het voortaan loopt van
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1 oktober-30 september. De cijfers van 1950 hebben dan ook betrekking op
9 maanden, nl. van 1 januari 19~30 september 1950.
3 l Vanaf 1 oktober 1968 zijn de ledenadministraties van Gewest Amsterdam en de
afdelingen Zwolle en Utrecht bij wijze van aanloop en proef opgenomen in de
centrale ledenadministratie. Dit heeft, vooral in Amsterdam, geleid tot sanering
van de afdelingsledenadministraties waaruit de plotselinge stijging van de
runriek 'overige afvoeringen' te verklaren is. Voor de betekenis van deze
rubriek zie men noot 5.
4 l Onder 'verhuisverlies' wordt verstaan het verschil tussen de bij ons ontvangen
opgaven dat een lid is uitgeschreven als 'verhuisd naar .... ' en de bij ons
ontvangen opgaven dat een lid is ingeschreven als verhuisd van ....
Wij moeten er echter rekening mee houden, dat een aantal als nieuw lid is
ingeschreve'n en dan in het getal van kolom 2 is opgenomen.
5 l Onuer de rubriek 'overige afvoeringen' zijn opgenomen afvoeringen wegens
kontributieschuld, royement en sanering van de ledenadministratie, voor zover
deze laatste leden bij controle van de ledenadministratie niet meer terug te
vinden waren.

Overige opmerkingen
Kolom 2 geeft het aantal nieuw-ingeschreven leden aan. Het jaar 1968 springt in
het oog wegens het geringe aantal inschrijvingen. In de jaren 1946-1967 werden gemiddeld per jaar 13.510 nieuwe leden ingeschreven, terwijl dit aantal in 1968 slechts
2.925 bedroeg. Het aantal bedankjes, kolom 4, (afgezien van andere redenen van
afvoering) bedroeg in dezelfde jaren gemiddeld 8.876 per jaar. Weliswaar lag 1968
boven dit gemiddelde, maar dat was in een aantal andere jaren ook het geval.
Eensdeels is de teruggang van het ledental te wijten aan een sanering van de
ledenadministratie in de afdelingen, andersdeels aan een achterblijven van nieuwe
inschriJvingen, vergeleken met voorgaande jaren. Dit verschijnsel is het belangrijkste. Het kan wijzen op het algemene verschijnsel van ongebonden willen zijn, op
verminderde werfkracht, of ook op verminderde werkkracht. Aan de beide laatst
genoemde elementen moeten wij in de komende jaren bijzondere aandacht geven.
Uit kolom 3 is op te maken dat het 'verhuisverlies' vrij constant is met een neiging
tot daling. Het is een ervaringsfeit dat verhuizing naar een andere afdeling tot gevolg kan hebben dat iemand, om welke reden dan ook, bedankt als lid van de partij.
Het omgekeerde komt ook voor, nl. dat verhuizing naar een andere gemeente tot
gevolg heeft dat men zich aanmeldt als lid van de partij.
Soms geeft een lid geen kennis van zijn verhuizing en is dan 'zoek'. Een goede
afdelingsadministratie weet zo'n lid dan weer op te sporen. Hierop zullen wij steeds
bedacht moeten zijn, want het is voor de partij en voor het lid niet te aanvaarden
dat een verhuizing leidt tot het verbreken van het kontakt.
Bij kol()m 5 is het aantal leden aangegeven dat door overlijden van de ledenlijst
moest worden afgevoerd. Hierbij moet men er rekening mee houden, dat tot 1955
geen aparte rubriek 'overlijden' op de kwartaalstaat voorkwam. De cijfers van na
dit jaar geven dan ook een juister beeld dan die van vóór 1955.
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Centrale ledenad1ninistratie en
contributie-inning

De partijraad ging op 11 mei akkoord met de invoering van een centraal ledenregister en centrale contributie-inning. Er werd een systeem opgebouwd, waarbij een
dertigtal vrijwilligers als rayonleider optrad om de door de afdelingsbestuurders
ingevulde ledenformulieren te coderen. Op het partijsecretariaat werden ze gereedgemaakt voor electronische verwerking. Aan het eind van de verslagperiode was dit
werk m volle gang.

Scholing en vorming
In de afgelopen verslagperiode hebben zich ten aanzien van de vorming en scholing verschillende wijzigingen voorgedaan.
Per 1 november 1967 trad mej. C. Vonk in dienst van de partij. Naast het sekretariaat van de Vrouwenbond werd zij tevens bela.st met het vormingswerk van de
partij.
Zij werd daarbij gesteund door de vormingscommissie bestaande uit:
C. G. Baan, mej. J. Bakker, mej. R. de Bruyn Ouboter, ds. Sj. Bijleveld, mej. I.
Dales, mr. d!rs. J. Th. Degenkamp, C. Eg!lis (vzt.), drs. H. M. FrlliOSsen, drs. R.
Hajer, ir. F. M!liSo, W. Meijer, mevr. mr. M. Rood--de Boer, H. de Roos, mr. P. R.
Stoffelen, mej. drs. A. A. In 't Veld, mevr. W. V,elders-Vlasblom, E. R. Wieldraaijer (sekr.).

Activiteiten:
Op een drietal plaatsen in het land werd een kadercursus georganiseerd t.w. in:
Bentveld op het vormingscentrum van de Woodbrookers.
Bennekom op het vormingscentrum De Born.
Oisterwijk op de Volkshogeschool 'Noord-Brabant'.

De letding berustte bij de staf van de vormingscentra, die ook zelf de docenten
aantrok, voor zover dit noodzakelijk was.
Het programma was samengesteld door een subcommissie van de vormingscommissie in overleg met de vormingscentra. Het aantal deelnemers bedroeg in:
Bentveld
26
Bennekom 20
Oisterwijk 14

Op vier plaatsen werd éénmaal van vrijdagavond tot zaterdagnamiddag een
14

cursus voor gespreksleiders(sters) belegd, t.w. in:
Kortehemmen (vormingscentrum van de Woodbrookers).
Driebergen (vormingscentrum De Horst).
Bennekom (vormingscentrum De Born).
Bentveld
(vormingscentrum van de Woodbrookers).

Het aantal deelnemers bedroeg resp. 38, 42, 38 en 33.
Ook hier berustte de leiding bij de staf van de vormingscentra en werd het programma samengesteld door de vormingscommisie samen met het vormingscentrum.
Tevens werden er door het vrouwenkontakt op De Bom te Bennekom een aantal
scholingsbijeenkomsten belegd voor discussieclubleidsters.
Door de partij werden gedurende deze verslagperiode de volgende gespreksschema's
- Rol en taak van de vrouw, nu en in de toekomst
- Kiesstelsel
- Politieke democratie
- Inkomensverdeling
- Verdovende middelen
- Abortus provocatus
- Huwelijk eu echtscheiding
- Jeugdproblema;tiek
Mede door de slechte financiële toestand van de partij kwam het vormingswerk
op losse schroeven te staan.
Mej. C. Vonk, inmiddels gehuwd en thans C. Bouwman-Vonk, is per 1 juli 1969
uit onze dienst getreden en niet vervangen.
De bestaande vormingscommissie werd opgeheven. Wel is inmiddels een kleine
commissie aan de gang, die 'Zoveel als iu haar vermogen ligt het werk voortzet
in samenwerking met het vrouwenkontakt.
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Kandidaatstelling Eerste Kamerverkiezing
2

juli 1969

In de vergadering van de partij;raad van 10 mei 1969 werden de kandidatenlijsten
vastgesteld voor de vernieuwing V'8.Il de helft van de leden van de Eerste Kamer.
Aan de beurt van aftreding WM"en de Eel'ste Kamerleden benoemd door de Provinciale Staten van Noord-Holland en Friesland en door de Provinciale staten van
Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limbul'g.

De lijsten werden als volgt samengesteld:
Noord-Holland en Friesland (A)

1. J. H. Zoon te Leeuwarden
2. K. Sikk:ema te Leeuwarden
3. J. van der Hoeven te Amsterdam
4. J. Spiekhout te Leeuwarden

5. J. ten Burg te Leeuwarden
6. A. C. Engelen te Heerenveen
7. D. Beeksma te Leeuwarden

Noord-Holland en Friesland (B)

1.
2.
3.
4.
5.

A. H. Kloos te Landsmeer
H. Versloot te Oostvoorne
E. Steenbergen te Ams·terdam
mw. I. Vorrink te Amsterdam
C. A. Koopman te Alkmaar

6.
7.
8.
9.
10.

J. C. J. Lammers te Amsterdam
M. Steigenga te Naarden
K. Kolthoff te Amsterdam
R. Laan te Zaandam
J. Coerse te Aalsmeer

7.
8.
9.
10.
11.

J. Th. Harteveld te Utrecht

Noord-Brabant en Utrecht

1.
2.
3.
4.
5.
6.

G. J. P. Cammelbeeck te Eindhoven
J. B. Broeksz te Hilversum
E. Brongersma te Heemstede
R. Hajer te Amerstoort
J. Knot te Heerlen
A. van Stuijvenberg te Eindhoven

W. A. Kieboom te Utrecht
J. C. Baggerman te TiJburg
R. de Vries te Maastricht
F. G. K. van Thor te Maastricht

Limburg en Zeeland

Tot en met no. 9 gelijk aan Noord-Brlllbant-Utrecht, vervolgens:
11. R. de Vries te Maastricht

10. F. G. K. van Thor te Maastricht

Het verlies, dat bij de Provinciale Statenverkiezingen in 1966 werd geleden, resulteerde in een kleiner aantal zetels in de Eerste Kamer. In de gedeeltelijk vernieuwde Kamer bezetten wij 20 zetels.
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Samenstelling Eerste Kamerfractie

J. B. Broeksz
E. Brongersma
J. A. W. Burger
G. J. P. Gammelbeeck
P. Damming
G. van Hall
A. H. Kloos
E. Meester

L. M. de Rijk
E. Steenbl'rgen *)
W. Thomassen
M. Troostwijk
M. G. Verburg *)
A. R. Vermeer
H. Versloot *)
J. Visser *)
mw. I. Vorrink *)
J. H. Zoon*)

M. de Niet

A. Querido
*) Deze leden deden

in 1969 hun intrede in de Eerste Kamer.
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Organisatie van de politieke teams

In het vorige jaarverslllig konden wij vaststellen, dat het werk van de politieke
teams vorm had gektregen en dat wij ·er nu aan konden werken aan deze vorm inhoud te geven.
Doel is: de kiezer in direkt kontakt te brengen met zijn vertegenwoordigers in de
gemeente, de provincie en het parlement.
Om dit te bereiken, hebben wij het land ingedeeld in zes en dertig distrikten, in
elk waarvan een team werkt bestaande uit één of twee leden van de Tweede
Kamerfractie, zo mogelijk een lid van de Eerste Kamerfraktie, de voor dit werk
beschikbare staten- en raadsleden, bestuurders en andere partijleden die zich tot
het werk van het politieke team voelen aangetrokken.
De teams kiezen hun eigen werkwijze. Zij hebben ·geen vast omschreven en daarom een zeer uitgebreide taak.
Zij behoren de vraagbaak en de hulp te zijn van elke burger die voorlichting of
hulp behoeft.
In het merendeel van de 2!es en dertig distrikten fungeren zij ook als zodanig. In
een ander deel is het werk nog in ontwikkeling. Zonder dat wij beschikken over in
tabellen of ·staten vast te leggen gegevens (daarvoor is het werk ook vaak van te
persoonlijk karakter) kunnen wij zeggen, dat het werk van de politieke teams zich
volop in ontplooiing bevindt.
In alle distrikten zijn in de verslagperiode sekretarissen door de teams aangewezen, die als vast verbindingspUillt tussen team en kiezer fungeren en de teamleider
(een Tweede Kamerlid) bijstaan.
De ontwikkeling die ertoe leidt dat het parlementslid zoveel mogelijk woont in de
kieskring op de lijst waarvan hij is gekozen, zal een nieuwe stimulans voor het
wevk v·an de politieke teams vormen en daardoor de kiezer sterker betrekken bij
het werk van zijn vertegenwoordiger.
Alle sekretarissen in afdelingen en gewesten zijn, door middel van het adressenboekje, in het bezit van naam en adres van de sekretaris van het politieke team.
In het vorige jaarverslag hebben wij een staat opgenomen van de indeling, alsmede een plattegrond van de verdeling van de politieke teams over ons land.
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Congressen

Elfde congres
Door dat het noodzakelijk was, in verband met de ontbi.nd!:ng van de Tweede
Kamer en de daarop volgende verkiezingen, in januari 1967 het verkiezingscangres
te houden, werd het gewone tweejaarlijks congres gehouden op 23, 24 en 25 november 1967 te Amsterdam.
Een verslllig van dit cong·res is in druk verschenen en aan de afdelingen en an·
dere bekok~enen toegezonden.

Twaalfde congres
Het gewone congres 1969 werd gehouden rte Den HaSJg op 6, 7 en 8 maart 1969. Het
congres behandelde het rapport van de struktuurcommissie en stelde de daarop
gebaseerde nieuwe statuten van de partij vast.
De statuten zijn in druk verschenen en aan de afdelingen toegewnden. Het verslag is niet in druk verschenen. De voornaamste besluiten van het congres laten
wij hieronder volgen.
1. Het congres besluit het partijbestuur opdracht te geven stappen te ondernemen
tot de oprichting van een democratische socialistische p!trtij voor Europa, waarvan
het bestuur gekozen wordt door de leden der socialistische partijen in Europa. Dit
bestuur dient een beginselprogramma op te stellen en aan de leden ter goedkeuring
voor ·te leggen.
2. Het congres is van mening dat de oppositie scherper moet worden gevoerd.
3. Het congres besluit, dat bij het ontwerPen van het reglement kandidaatstelling
van de partij uiltgegall!lll moet worden van het voorstel va:n de meerderheid der
struktuuroommissie, waarbij de kandidllltenlïj,sten voor de Tweede Kamer definitief
worden vastgesteld door de vergil/deringen van de •gewesten.
4. Het congres is van mening, dat de voorstellen van de afdelingen met betrekking
tot de organisatievorm van de partij en de opbouw van de zeggenschap der leden
van de partij, door het congres-1967 in handen gesteld van de struktuurcommissie,
een belangrij~e stimulans en bijdrage zijn geweest voor de studie van de struktuurcommissie;
het heeft kennis genomen van de adviezen terzake van deze commissie;
het dankt de indienende afdelingen en de struktuurcommissie voor de verrichte
arbeid en gaat, ten aanzien van de hieronder genoemde voorstellen en adviezen,
over tot de orde van de dag.
5. Het congres acht het wenselijk, dat ten hoogste 50 percent van het dagelijks
bestuur van de partij, tevens lid van het parlement is.
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Resoluties

Inkomens- en Vermogensverdeling

Het congres van de Partij van de Arbeid,
van oordeel, dat de resolutie van het partijbestuur over de inkomens- en vermogensverdeling zeer onvoldoende in de partij is doorgesproken, terwijl het rapport
van de 'commissie-De Galan• over dit onderwerp niet tijdig beschikbaar is gewees.t;
van mening, dllit deze problematiek samenhangt met onze visie op de toekomst van
de maatschappij ;
overwegende, dat deze vrlliagstukken Vll!n inkomens- en vermogensverdeling een
diepgaande behandeling in de pa,rtij en op het CO!Ilgres eisen, dat deze vraagstukken
ook samenhangen met facetten Vllin techrnologische ontwikkeling, werkgelegenheid
en recht op inkomen, respectievelijk op arbeid;
besluit, de resolwtie en de amendementen 1 tot en mee 68 van hoofdstuk 5 over
inkomens- en vermogensverdeling met veel waardering voor de verrichte werkzaamheden terug te verwijzen naar de afdelingen, en aan dit onderwerp in 1970
een bijzonder partijcongres te wijden.

NAVO
Het congres van de Partij van de Arbeid,
van oordeel dat vrede en vrijheid slechts duurzaam ,gewaarborgd kunnen worden
door een georgli!Diseerde strijd tegen ongelijke welvaartsverdeling in de wereld
en vóór de totstandkoming van een wereldrechtsorde,
'van mening, dat alles gedaan moet worden ter voorkoming van een herleving van
de koude oorlog,
overwegende, dat in de huidige verhoudingen de NAVO een funktie heeft in het
bewaren van de vrede,
1. bevestigt de uitsprook van het partijcongres 1967, dat de NAVO vooralsnog dient
te worden voortgezet, oo~ang geen op wapenbeheersing en wederzijdse gecontroleerde
ontwapening berustend systeem de veiligheid tot stand is gekomen dat machtsmisbruik doOr grote mogendheden uitsluit en afdoende verzekering biedt voor de
veiligheid van ieder land.

2. eist een aktief Nederlands NAVO-beleid, gericht op
- bevordering van een doelmatiger parlementaire controle op de besluitvorming
in de NAVO, o.a. door de omzetting van de zg. Noordatlantische Assemblée in
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een officieel door de betrokken landen erkende parlementaire vergadering met
geleidelijk toenemende bevoegdheden;
het aangrijpen van elke kans om in de kontakten met het Oostblok de ontspanning te bevorderen en de weg te banen naar maatregelen van wapenbeheersing en wederzijds gecontroleerde ontwapening;
versterking en versnelling va.n het overleg binnen de NAVO, in het bijzonder
in geval van crises dreigen of zijn uitgebroken;
geregeld overleg tussen de Westeuropse NAVO-landen over zaken van gemeenschappelijk belang, met name voor wat betreft de gemeenschappelijke produktie
en aanschaf van wapens, mede ter verzekering van een beter evenwioht tussen
de Vererugde Staten en Europa binnen de organisatie;
verwijdering van Griekenland en Portugal uit de NAVO;
zo dit niet lukt:
maximale politieke druk op Griekenland ten einde een terugkeer naar demokratische verhoudingen in dit land te verwezenlijken; onthouding van elke
vorm van economische en militaire hulp zolang het diktatoriaal regime aan de
macht is; niet meedoen aan NAVO-oefeningen in Griekenland zelf of samen
met Griekse onderdelen of staven;
eenzelfde beleid t.a.v. Portugal, mede gericht op de verwezenlijking van een
volledig zelfbeschikkingsrecht voor de Portugese koloniën in Afrika.

Oost-Westverhouding
Het congres van de Partij van de Arbeid,
verontrust over de overweldilging van Tsjecho-Slowakije door de Sowjet-Unie en
enkele van haar bondgenoten en over de daarvoor in de zgn. Gromyko-leeT gegeven rechtvaa,rdiging;
bezorgd over de nadelige uitwerking die dit optreden heeft gehad op de betrekkingen tussen Oost en West;
ervan overtuigd, dat een voortdurend blijk geven van de wil tot ontspanning en
samenwerking door het Westen het beste middel is om die krachten in de Oosteuropese landen te steunen die naar een vergelijk met het Westen streven;
herinnerende aan de Uitspraken over wapenbeheersing, ontwapening en samenwerking met Oost-Europa door het partijcongres 1967;
spreekt zich uit voor een westelijk beleid t.a.v. Oost-Europa, gericht op de volgende
doelstellingen:
1. handhaving en waar mogelijk ve11sterking van de cul'turele en ekonomische betrekkingen met de landen va"n Oost-Europa;

2. het met medewerking en instemming van beide supermachten tot stStnd brengen
van een Europees veiligheidsstelsel, dat effektleve garanties biedt voor de vrijheid
en onafhankelij'kheid van alle betrokken landen en dat het Wrurschaupact en de
NAVO dient te vervangen;
3. het openen van overleg hierover met alle betrokken landen, inklusief de DDR;
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4. het krachtiJg steunen van het overleg in het kader van de Verenigde Naties,
gericht op een zo snel mogelijk tot stand brengen van maatregelen van wapenbeheersing en op het terugschroeven van het nucleaire en conventionele machtsevenwicht tot een steeds l&ger niveau en uiteindelijk tot een zo gering mogelijk
aantal in de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten gelegerde intercontinentale
raketten;
5. volkenrechtelijke erkenning van de DDR.
Extra verhoging defensiebegroting
Het congres van de Partij van de Arbeid,
ge!:loord de diskussies op dit congres,
uitgaande van het standpunt van fraktieleider Den Uyl, dat door de inval in
Tsjecho-Slowakije het machtsevenwicht niet is verstoord;
tevens rekening houdend met de mening van de fraktie dat voortgegaan moet worden met de ontspanningspolitiek;
spreekt a1s zijn menilllg uilt, dat er geen aanleiding was voor een extra-verhoging
van de defensiebegroting;
is van oordeel dat deze als waarschuwingasein bedoelde verhoging belemmerend
werkt op de weg naar ontspanning;
concludeert, dat de prioriteit voor verhoging van andere begrotingen groter was en
spreekt zijn afkeuring uit ov·er het inkonsekwente compromis~standpunt van de
fraktie.
Werkgelegenheid

Het congres van de Pa·rtij van de Arbeid,
bezorgd over de ontwikkeling van de werkgelegenheld in sommige bedrijfstakken,
die vooral buiten de Randstad .tot ernstige werkloosheidsproblemen aanleiding geeft,
daarbij tegelijkertijd constaterende, dat sinds jaar en dag de werkloosheid in die
gebieden op een struktUTeel hoger niveau ligt door onvoldoende industriespreiding
en bij conjunctuur-inzinking aanzienlijk meer stijgt dan in de Randstad;
vaststellende, dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de toekomst steeds moeilijker op elkaar kunnen worden afgestemd en dat private investeringen onvoldoende bijdragen aan een harmonische werkgelegenheidsstruktuur;
ziende, dat door de snelheid van de technische ontwikkeling deze onevenwichtigheden worden vergroot;
vasthoudende aan de door de achtereenvolgende regeringen uitgesproken politiek
van spreiding va;n bevolking en werkgelegenheid;
bevreesd dat door de conjuncturele opleving het struktuurbeleid wederom op de
achtergrond raakt;
eist:
naast de reeds voor het Noorden en voor Limburg door de Tweede Kamerfraktie
bepleite maatregelen, de oprichting van een staatsdeelnemingsma&tschappij met als
doel het stimuleren en zelf ontwikkelen van nieuwe aktiviteiten in ,gebieden en bedrijfstakken wa84' de werkgelegenheid in gevaar komt,
die daartoe met ,gebruik van de resultaten van bedrijfstak-onderzoekingen deelneemt in het risicodragende kapitaal van bestaande of nieuw te vestigen partikuliere
onder nemingen,
en waarvan de investeringen passen in het beleid gericht op de bevordering van
een gezonde ekonomische structuur,
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terwijl minder rendabele bedrijven tijdelijk kunnen wo11den gehandhaafd totdat
vervangende werkgelegenheid tot stand is gekomen;
welke maatschappij gebruik maa~ van de mogelijkheden van de kapitaalmarkt,
en, onder toezicht van de Algemene Rekenkamer, zal worden bestuuro door een
direktie die door de regering wordt benoemd en waarvan het beleid binnen en buiten het parlement ter diskussie staat;
en dringt voorts met klem aan op
een .geïnteg~reero welvaamts- en welzijnsbeleid op langere termijn voor de regio's en
een uitgebreid en voortdurend onderzoek naar de hoeveelheid en de soort arbeid die
op korte en langere termijn in verschillende bedrijfstakken en beroepen nodig zal
zijn;

een hierop gebaseerde aktieve en doelgerichte beroepskeuzevoorlichting;
een bewuste onderwijspolitiek ·gericht op een hogere scholingsgraad en op de gewenste geschiktheid om van beroep te veranderen;
aanvulling van de plannen tot instelling v!lin een Rallid voor de Arbeidsmarkt, door
deze naast adviserende bevoegdheden geleidelijk steeds meer uitvoerende taken te
geven en zo te vormen tot het centrale orgaan voor de voorbereiding vGin een
gecoördineerd beleid door de betrokken ministers;
het met name aSin deze RaG~d opdragen van het v·roegtijdl.g regilstreren van te
verwachten ontsllllgen en van voorgenomen belang~rijke investeringen die va,n invloed
zijn op de arbeidsmarkt (w!l!arVan de all!Dmelding met spoed verplicht gesteld
behoort te woroen), van het organiseren van de omscholing, juist ook voor de met
ontslag bedreigde werknemers, van de COÖl'dinatie van de arbeidsbureaus en andere
mallitregelen die dienstig zijn voor een betere arbeid:svoorzienmg;
de spoedlige totstandkoming van een 'geïntegreero pensioonsysteem, zodat werknemel's die een andere betrekking aanvarurden, niet meer de kans lopen d111t hun
pensioenaanspraken praktisch ver1oren gaan.
KVP
Het congres van de PS!rlij van de ATbeid op 6, 7 en 8 maG~rt 1969 in Den

HaA~Jg bijeen,
gelet op de besluiten van het congres in nov·ember 1967 om te streven naar het
totstandkomen van een progressief stembusakkoord;
gelet op de politieke opstelling van de huidige KVP en de oprichting van de PPR;
spreekt zich uit, dat de Partij van de Arbeid voor de komende Kamerverkiezingen
niet met de KVP een stembusakkoord zal aangaan;
dat de Partij van de Arbeid aansluitend aan de komende Kamerverkiezingen geen
regeringssamenwerking met de KVP zal aangaan.
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Basisprogram commissie
Besluit met betrekkmg tot samenstelli.Illg en werkwijze
Het congres besluit·
1. akkoord te gaan met de volgende taakstelling en werkwijze:
De taak van de basisprogramcommissie is het voortdurend aanpassen van het ba sisprogram. Dit kan op de volgende wijze geschieden:
a. na het congres dient het basisprogram aangepast te worden aan de conP:'"esbesluiten die genomen zijn;
b. het partijbestuur gaat na het congres na - ,en let daarbij op de door het co'lgres
geuite wensen - welke hoofdstukken in de periode tot het komende congres
speciale aandacht verdienen en neemt daarover een besluit, gehoord het advies
van de basisprogramcommisie;
c. de basisprogramcommissie mHal{t ontwerp-hoofdstukl{en. Hiervoor kan de commissie werkgroepen instellen, hearings houden en het partijbestuur verzapken
bepaalde punten in de afdelingen of gespreksgroepen aan de orde te stellen: de
commissie kan verder bij haar arbeid putten uit de volgende bronnen:
standpunten van partijbestuur en Kamerfrakties, studies van WBS en F.""VI,
gevraagde en ongevraagde voorstellen van de afdelingen en de gewesten en overige ideeën van groepen of personen uit de partij, waaronder de commissie zelf;
d. de ontwerp-hoofdstukken worden na beoordeling door het partijbestuur aan het
congres voorgelegd, bijrv. in de vorm van resoluties;

2. akkoord te gaan met de volgende besluiten ten aanzien van de samenstemng:
a. de basisprogramcommissie zal bestaan uit ± 15 personen, waarvan maximaal 3
partijbestuurders en 3 fraktieleden;
b. de voorzitter wordt door de commissie gekozen;
c. de sekretaris dient staflid van partij of WBS te zijn;
d. bij de samenstelling zal vooral gelet worden op personen met een meerzij~ige
belangstelling;
3. de samenstelling en de benoeming van de leden van de basisprogramcommissie
te delegeren aan het partijbestuur;
4. akkoord te gaan met de volgende samenstelling van de basisprogramcommissie
in de periode tussen dit en het volgende congres:
drs. J. A. Bakker
mr. Jaap v. d. Bergh
drs. M. P. A. van Dam
drs. R. Hajer
drs. H. ter Heide
mr. P. H. Hugenholtz
mr. P. M. P. G. Janssens
dr. ir. A. P. Oele
A. Post
mr. S. Rozemond
P. A. de Ruiter

Den Haag
Amsterdam
Utrecht
Amersfoort
Castricum
Amsterdam
Amsterdam
Geleen
Enschede
Voorburg
Vlaardingen
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maatsch. werk Min. CRM
algemeen
wetensch. medewerker PvdA
volksontwikkeling, cultuur
sekr. NVV, econoom
hoofd jur. dienst NVV
juridische faculteit
algemeen (i.h.b. technolog!rl
onderwijs
referendaris buiten!. zaken
adj. redacteur weekblad ESP

prof. dr. E. <van Spiegel
mr. A. Stemerdink
drs. A. R. Vermeer

hoogleraar TH Delft
defensie
algemeen

Delft
Leiden
Arnhem

adviserende leden:

drs. H. A. van Stiphout
drs. A. van der Hek
In banden van het partijbestuur werd gesteld de volgende motie:

Het congres van de Partij van de Arbeid,
van mening,
dat ongeacht eventuele thans te nemen beslissingen mede in rverband met eventuele
alternatieven inzake NAVO en Oost/Westverhouding,
een verdieping van de diskussie in dezen noodzakelijk is,
besluit.
tot het instellen van een commissie, die in een uit te brengen rapport gen~mde
vraagstukken een onderdeel Iaat zijn van een alternatieve vredespolitiek, wa'lrbij
genoemde punten samen met problemen als ontwikkelingssamenwerking, revolutionaire bewegingen, enz. in een samenhangend verband behandeld gaan worden,
verzoekt het partijbetuur:
a. het voorlopige rapport van de commissie in de afdelingen ter diskussie te <~tellen,
b. het resultaat van deze diskussie in aanmerking te doen nemen bij de definitieve
samenstelling van het rapport,
c. dit laatste rapport een onderwerp te doen zijn van een conferentie.
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Partijraad

De partijraa,d kwam viermaal bijeen. Op 6 april 1968 werden de ontwikkelingen bij
de N.V. De Arbeiderspers besproken, naar aanleiding van de ontslagneming van dr.
Th. van Veen.
Voorts werd besloten, dat de vergaderingen van de partijraad voortaan in beginsel
openbaar zijn. Een uitzondering kan in bijzondere gevallen (b.v. van zeer huishoudelijke aard) worden gemaakt.
De partijraad besloot een telegram te zenden aan de Boutbern Christian Leaders
ship Conference in de Verenigde Staten waarin hij zijn deelneming betuigt bij de
moord op Martin Luther King.
In deze vergadering heeft de partijraad de ontwikkeling in de partij en in het land
besproken.
Op 21 september 1968 vergaderde de partijraad en besprak de Miljoenennota en de
Troonrede. Tevens werd beraadslaagd over een reorganisatie van het sekretariaat.
Aan de partijraad was een nota overgelegd door de voorzitter, de sekretaris, de
penningmeester en de internationaal sekretaris betreffende de partij-organisatie
in zijn meest uitgebreide vorm en een nota van de voorzitter van de Tweede-Kamerfraktie over de verhouding tussen partijbestuur en kamerfraktie. Over beide nota's
werd diepgaand gediskussieerd.
Op 11 januari 1969 beraa:dslaagde de partijraad over de stand van zaken met betrekking tot de progressieve concentratie, aan de hand van een inleiding van dr. C.
de Galan.
Voorts werd de toekomst van het wonen ingeleid door mr. Th. J. A. M. van Lier
en mej. N. G. Be.rendregt.
Op 27 september 1969 kwam de partijraad bijeen voor een diskussie over de Miljoenennota en de Troonrede, welke diskussie werd ingeleid door de voorzitter van de
Tweede-Kamerfraktie, drs. J. M. den Uyl.
Daarbij werden de volgende moties aangenomen:
I. Algemeen politiek beleid.

Het politieke beeld van het moment bewijst de behoefte aan een vooruitstrevend
antwoord op het 'beleid' van de regering-De Jong.
De vaak afwijzende houding van D'66 om tot enig samenwerkingsverband te komen,
blijkt in strijd met de wens van rvele kiezers, die in deze politieke groepering een
progressieve beweging zien. Daarom hopen wij, dat D'66 ruim vóór Staten-, Raadsen Kamerverkiezingen ziJn onduidelijke tussenpositie opgeeft.
De wens tot concentratie van progressieve krachten vinden wij wel terug bij de PPR,
maar niet in de uitspraak van de partijraad van de PSP. Wij doen een beroep op
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het komende PSP-congres om alles te doen dat versplintering ter linker zijde kan
voorkomen.
Waar dat noodzakelijk is, zal de Partij van de Arbeid zich met volledige inzet in de
verkiezingsstrijd zelfstandig presenteren. Maar in de eerste plaats blijft ons streven
er op gericht tot een progressief akkoord te komen op plaatselijk, provinciaal en
landelijk niveau.
Hoe nodig dit is blijkt uit het aktuele beleid van de regering-De Jong met:
- Een loonpolitiek met zodanige spelregels dat de werknemers de wapens worden
ontnomen waarmee zij voor hun lotsverbetering kunnen vechten.
- Een belastingpolitiek die de prijzen omhoog drijft en die opnieuw de minst draagkrachtigen - jong en oud - verder achter stelt.
- Een financiële politiek die het de gemeenten onmogelijk maakt het algemeen
welz\in, zoals bijvoorbeeld de onderwijsvernieuwing, de krotopruiming en de
woningbouw, goed te behartigen.
- Een economische politiek die ruim baan laat aan de alleenheerschappij van enkelen met als gevolg de bestaansonzekerheid van grote groepen werknemers.
- Zijn mede-verantwoordelijkheid voor een Europese politiek die ministers in het
geheim laat beslissen over zaken, die de burgers rechtstreeks aangaan, zonder
werkelijke inspraak van een gekozen parlement.
- Een internationale ontwikkelingspolitiek die ertoe bijdraagt dat de rijke landen
aan de arme landen verdienen inplaats van andersom.
11. Demokratisering van de onderneming.
De partijraad, van mening, dat het compromis dat onlangs in de S.E.R. is gesloten
inzake de demokratisering van de onderneming op zich zelf volstrekt onvoldoende
moet worden geacht,
dringt er bij de fraktie op aan er op te blijven hameren, dat uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad een essentiële voorwaarde is voor het funktioneren van echte zeggenschap van de werknemers.
111. Demokratisering van de universiteit.
De partijraad spreekt als haar mening uit, dat de demokratisering van het bestuur

van univeriteiten en hogescholen gestoeld moet zijn op een demokratisch gekozen
raad als hoogste gezag. Zij konstateert, dat de nota-Veringa niet van deze visie
uitgaat en dringt er b~i de Tweede-Kamerfraktie on aan de nota-Veringa op dit punt
krachtig te bestrijden.
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Bijzondere huishoudelijke partijraad

Deze kwam in de versla-gperiode driemaal bijeen, namelijk op 11 mei 1968, 6 september 1969 en 27 september 1969.
Op 11 mei 1968 werden de financiële en organisatorische verslagen over 1965-1967
behandeld. Vanwege de onzekerheid van de toekomstige ontwikkeling werd slechts
de begroting 1968/1969 vastgesteld, i.p.v. de reglementair voorgeschreven tweejaarlijkse begroting. In deze vergadering werd besloten tot invoering van een centrale
ledenadministratie en contributie-inning en tot de uitgave van een ledenblad De
begroting 1969/1970 werd op 6 september 1969 vastgesteld. I.v.m. de zeer ongumtige
financiële ontwikkeling door dalend ledental en stijgende kosten moesten vergaande
bezuinigingen worden aangebracht. De begroting 1969/1970 houdt nog niet een
nieuw evenwicht in, maar moet als een overgangsbegroting worden beschouwd. De
huishoudelijke partijraad van 6 september nam ter zake de volgende moties Pan.
I. De Bijzondere Huishoudelijke Partijraad, op 6 september 1969 te Utrecht bijren,
overwegende, dat de financiële positie van de partij structureel dient te worden
gewijzigd,
van oordeel zijnde, dat uiterlijk ingaande het verenigingsjaar 1970/'71 aan de begroting een prioriteitenstelling ten grondslag dient te liggen en dat in afwa-chting d.>larvan de financiële betrekkingen met de gewesten en de afdelingen ongewijzigd moeten blijven,
van mening Zijnde, dat daardoor een bedrag van ongeveer f 76.000,- ongedekt b2ijft.
besluit, de gewesten te verzoeken te tra-chten hiervoor in dit begrotingsjaar gez<tmenlijk een oplosing te vinden, uitgaande van het beschikbaar stellen van een bedrag
uit hun financiële middelen tot een maximum van 10 ';~ van hun kapitaal inclusief
de reservefondsen,
en draagt daarbij het partijbestuur op, het dan nog mogelijk aanwezige ongedrkte
bedrag uit andere middelen te vinden en zich met spoed te bezinnen omtrePt de
eerder genoemde prioriteitenstelling en een diskussienota terzake tijdig vóór het
begrotingsjaar 1970/71 in de partij ter diskussie te stellen.
II. overwegende, dat de financiële positie van de partij structureel dient te wo... den
gewijzigd,
van oordeel, 4a,t uiterlijk ingaande het verenigingsjaar 1970/71 aan de begroting
een prioriteitenstelling ten grondslag dient te liggen en dat in afwachting daarvan
de financiële betrekkingen met de gewesten en afdelingen ongewijzigd moeten
blijven,
draagt het partijbestuur op, zich met spoed te bezinnen omtrent een dergelijke
prioriteitenstelling en een diskussienota terzake tijdig vóór het begrotingsjaar 1970/71
in de partij ter diskussie te stellen.
III. van mening, dat gezien de uiterst beperkte financiële middelen waarover de
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partij beschikt, een zeer efficiënte organisatie van wetenschappelijk werk, vorming
en informatie meer dan ooit noodzake]jjk is,
konstaterend, dat tot nu toe de partij onvoldoende van het werk van WBS en KV!
heeft kunnen profiteren en dat dit werk onvoldoende resulteerde in goed-opgezette
vorming van de leden van de partij, rverzoekt het partijbestuur de wenselijkheid te
onderzoeken van een spoedige samenvoeging van WBS en KVI en bij dit intituut
ook vorming en scholing onder te brengen,
verzoekt de wetenschappelijke instituten resultaten van hun werk via het lE'denorgaan bekend te maken bij de partijleden.
De beide laatste vergaderingen behandelden de voorstellen van het partijbestuur
voor het vaststellen van de nieuwe huishoude)jjke reglementen en de reglementenkandidaatstelling. Met deze behandeling besloot de bijzondere huishoudelijke pa!'tijraad zijn werkzaamheden, daar in de nieuwe reglementen taak en bevoegdheden
in handen van de partijraad zijn gelegd en de bijzondere huishoudelijke partijraad
is opgeheven.
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Comtnissies

Commissie Congresorde
De commissie congresorde kwam met haar taak gereed en bood op 2 april 1968
haar rapport aan aan het partijbestuur. Het rapport opende met een twaalftal
conclusies, waarna de tot deze conclusies leidende beschouwingen werden gegeven.
Het merendeel van deze conclusies is bij de organisatie van de latere congressen
gevolgd.
Het partijbestuur deelde de commissie mede, dat het het rapport ter beschikking
van de inmiddels gevormde struktuurcommissie heeft gesteld, teneinde betrokken
te worden bij het bespreken en o.ntwerpen van een nieuwe struktuur van de partij.
De commissie congresorde, die bestond uit: J. Bommer (voorzitter), W. J. van
Deelen (sekretaris), R. ter Beek, A. van der Hek, W. Jezek-Aalbers. W. A. Kieboom, G. Klem, A. J. Lems, A. A van der Louw, W. Polak en A. Smit, is na beeindiging van haar werk ontbonden.
Struktuurcommissie
Ter uitvoer~ng van een besluit van het congres-1967 van de partij, gehouden in
november 1967, benoemde het partijbestuur een commissie. die tot taak had de
struktuur van de partij aan een nadere beschouwing te onderwerpen, zo nodig
voorstellen tot wijzigi.ng te ontwerpen en deze wijzigi,ngen te verwerken i.n een ontwerp van nieuwe statuten.
De commissie bestond uit: E. R. Wieldraaijer (voorzitter), C. G. Baan en W. J.
van Deelen (sekretarissen), C. Boerman, K. Kolthoff, A. J. Lems, W. H. A. Nuij,
mevrouw A. P. Schilthuis, J. T. Vellenga. A. Vondeli.ng en mevrouw I. Vorrink, terwijl adviezen werde,n ingewonnen o.a. van A. Hoogerwerf.
Door verblijf in een ziekenhuis heeft A. Vondeling niet aan het werk van de commissie kunnen deelnemen.
De commissie hield haar eerste bijeenkomst op 9 januari 1968 en sloot haar werkzaamheden af, met het vaststellen van haar rapport en het o.ntwerpen van nieuwe
statuten voor de partij, op 8 oktober 1968. Tussen 9 januari en 8 oktober 1968 werden zeventien bijeenkomsten gehouden.
Het struktuurrapport en de ontwerp-statuten werden aan het partijbestuur aangeboden, daG beide stukken met zijn zienswijze voorlegde aan het congres 1969 van
de partij, gehouden i.n maart 1969.
Het struktuurrapport werd voor kennisgeving aangenomen; de ontwerp-statuten
werden door het congres behandeld en vastgesteld. Het partijbestuur kreeg opdracht een reglementencommissie te benoeme.n, die nieuwe reglementen moest ontwerpen op basis van de nieuwe statuten. Het moest deze ontwerp-reglementen ter
vaststelli.ng voorleggen aan de bijzondere huishoudelijke partijraad van september
1969.
Nadat de structuurcommissie haar taak had verricht, werd zij ontbonden.
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Reglementencommissie
Het partijbestuur benoemde de reglementencommissie op 14 maart 1969.
Zij bestond uit: mevrouw A. P. Schilthuis <voorzitter), W. J. van Deelen <sekretaris), c. G. Baan, F. H. J M. Daams. F. van Heezik, mevrouw I. Vorrink enE. R.
Wieldraaijer.
De commissie hield haar eerste vergadering op 27 maart 1969 en kon reeds op
24 april 1969 aan het partijbestuur voorleggen: het ontwerp-huishoudelijk reglement en de ontwerp-reglementen voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer,
de Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad.
Het is duidelijk, dat de commissie zich uitermate heeft ingespannen om het werk
op tijd gereed te krijgen. De beperkte tijd die beschikbaar was werd bepaald door
de omstandigheid dat de ontwerpen reeds op 1 mei 1969, ter amendering, in de afdelingen moesten zijn.
Het partijbestuur verenigde zich met de ontwerpen. De bijzondere huishoudelijke
partijraad stelde de reglementen in haar vergaderingen van 6 september en 27
september 1969 vast.
Met deze vaststelling was het werk tot vernieuwing van de partij-organisatie
voorshands afgerond. Het partijbestuur stelt er prijs op, allen die daaraan hebben
medegewerkt, door het geven van adviezen en het houden van diskussies, te danken voor hun bijdragen.
Financiële commissie
Op verzoek van de bijzondere huishoudelij-ke partijraad in zijn vergadering van
6 september werd de financiële commissie opnieuw samengesteld.
Haar taak is het partijbestuur en meer in het bijzonder de partijpenningmeester
van advies te dienen bij het financiële beleid.
Samenstelling: mevrouw M. Epema-Brugman. A. J. Lems, W. H. A. Nuij, J. L.
Simons.
Comissie midden- en kleinbedrijf
In juni 969 werd de Sektie Middenstand van de Wiardi Beekmanstichting opgeheven en vervangen door een partijcommissie voor het midden- en kleinbedrijf.
Voorzitter: A. J. Lems. Sekretaris: vacature.

Overige comm1ss1es
De volgende commissies adviseren het partijbestuur bij het bepalen van het beleid.
Commissie NAVO- Oost-Westverhouding
voorzitter: M. van der Stoel
sekretaris: P. Dankert. Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
Commissie basisprogram
voorzitter: A. R. Vermeer
sekretaris: mevrouw A. P. Schilthuis, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
Presentatieraad
voorzitter: A. A. van der Louw
sekretaris: C. de Cloe, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
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Militaire commissie
voorzitter: W. Wierda
sekretaris: P. Dankert, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
Commissie buitenland
voorzitter: M. van der Stoel
sekretaris: P. Dankert, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
Commissie alternatieve dienstplicht
voorzitter: H. Kombrink
sekretaris: A. van der Hek, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
Commissie ontwikkelingssamenwerking
voorzitter: G. J. N. M. Ruygers
sekretaris: A. van der Hek, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
EEG-commissie
voorzitter: G. M. Nederhorst
sekretaris: A. van der Hek, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
Koos Vorrink Instituut
voorzitter: G. J. N. M. Ruygers
sekretaris: P. Dankert, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
Sectie Gemeente en Provincie
voorzitter: W. Mensink sr.
sekretaris: P. R. Stoffelen, Tesselschadestraat 31, Amsterdam.
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Opinie

Aan het eind van de verslagperiode werd de redaktie van Opinie gevormd door
de leden: mevrouw G. Brautigam, L. ten Cate, P. Dankert, mevrouw Th. Lemaire,
H. Roethof, G. Ruygers, mevrouw A. P. Schilthuis en A. Sligting.
In de loop vtan deze tijd verlieten M. de Vreede en mevrouw U. den Tex de dienst
va.n de pal'tij. Wij willen beiden danken voor de redaktionele medewerking die zij in
een aantal jaren verleend hebben aan Opinie. Het aantal abonnees bedroeg op
30 september 1969: 8.755.

Ontwikkelingen rond de progressieve
concentratie
Het congres-1967 nam de volgende resolutie aan:
'Het congres van de Partij van de Arbeid overwegende,
A. 1. dat een vernieuwing van het staatkundig bestel de totstandkoming van een
progressieve concentratie vergt,
2. dat een dergelijke concentratie evenzeer geboden is ter wille van een versterking van de vooruitstrevende krachten en van de hervorming van de
partijkstruktuur in ons land;
B.
draagt het partijbestuur op, op basis van Socialistisch Bestek,
- in overleg te treden met daarvoor in aanmerking komende groeperingen en
stromingen om vóór de eerstvolgende algemene verkiezingen tot een progressieve concentratie te geraken;
- tijdens dit overleg de partijraad te raadplegen en voorstellen tot het aangaan
van stembusakkoorden ter goedkeuring voor te leggen aan het congres;
- voorstellen omtrent een nauwer samengaan van panijen, respektievelijk vorming van een nieuwe partij, waarbij de Partij van de Arbeid betrokken is.
tijdig aan het congres voor te leggen.'
(Blz. 65 en 66 van congresverslag 1967)
Direkt na het congres heeft het partijbestuur intern de beraadslagingen gevoerd,
die ter voorbereiding van de uitvoering van deze resolutie noodzakelijk waren.
Aanvaard werd, dat onze inbreng in de te verwachten besprekingen gebaseerd
moest zijn op het onder B. gestelde, nl. op ons basisprogram.
Daarna werden enige kontakten gelegd met politieke groeperingen en stromingen, zoals bedoeld in de resolutie, om de daar bestaande opvattingen te peilen.
Daarbij bleek een bepaalde neiging om, in feite afwijkend van onze opdracht van
het congres, het gesprek op gemeentelijk niveau te houden.
Dit leidde ertoe, dat op 24 juni 1968 een uitvoerige samenvattende diskussie over
de bestaande mogelijkheden plaats vond in de partijbestuursvergadering. Daar
werd besloten tot een uitnodiging aan D'66, PPR en PSP met elkaar te spreken
over de mogelijkheid en vorm van samenwerking.
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Brief van het partijbestuur aan de besturen van D'66, PPR en PSP.
Amsterdam. 15 augustus 1968.
Mijne Heren,
Het in november 1967 gehouden congres van de Partij van de Arbeid heeft het
partijbeStuur opgedragen in overleg te treden met daarvoor in aanmerking komende politieke groeperingen en stromingen om vóór de eerstvolgende algemene verkiezingen tot een progressieve concentratie te geraken.
Een dergelijke concentratie, zo sprak het congres uit, is geboden terwi!lle van
een hervorming van het staatkundig bestel en de versterking van de naar vernieuwing strevende krachten.
Sinds het congres van de Partij van de Arbeid zich uitsprak voor de totstandkoming van politieke samenwerkingsverbanden heeft het proces van partijpolitieke
vernieuwing niet stilgestaan. De PPR werd opgericht. In het parlement bleek
veelvuldig geiijkgezindheid te bestaan tussen de frakties van D'66, PPR, PSP en
PvdA in de benadering van een aantal belangrijke politieke vraagstukken en de
plaatsbepaling ten aanzien van het huidige regeringsbeleid. In talrijke bijeenkomsten op plaatselijk niveau is door leden van deze groeperingen gesproken over
mogelijkheden en vormen van toekomstige verdergaande samenwerking.
Ons bestuur acht deze ontwikkeling van onderaf van grote waarde. Hoewel het
tijdstip van de eerstvolgende algemene verkiezingen, tussentijdse Kamerontbinding
voorbehouden, nog ver af ligt, menen wij dat het intussen nuttig is, indien de
besturen van de betmkken partijen zich uitspreken over de mogelijkheid en de vorm
van samenwerking.
Wij zullen het daaJrom op prij,s stellen, indien u bereid bent uw opvattingen
omtrent de gedachtengang, als weergelegd in de resolutie van het congres van de
Partij van de Arbeid, in een gezamenlijk gesprek van vertegenwoordigers van onze
besturen binnen afzienbare tijd nader te formuleren.
Hoogachtend,
Antwoord PPR d.d. 1 september 1968.
Geacht bestuur,
De bundeling van vernieuwende krachten staat in de doelstellingen van de PPR zo
centraal, dat wij ons antwoord in ieder geval willen beginnen met het uitspreken
van de hoop, dat uw uitnodiging een versnelling betekent in de groei naar een

grotere politieke bundeling, die de kiezers de gelegenheid zal gaan geven zelf een
vooruitstrevende concentratie aan de !l'egering te brengen.
U noemt in uw brief de ARP niet. Hoewel er inderdaad door leidende antirevolutionairen uitspraken zijn •gedaan, die er op duiden, dat de ARP aan een
progressieve concentratie niet zal meedoen, is er, menen wij, geen officiële uitspraak
van deze partij. Wij zullen bij de ARP trachten daarover duidelijkheid te krijgen.
Zowel uw partij, als D' 66, als de PPR leggen grote nadruk op het nut van een
ontwikkeling van ondevop. In onze verklaring van 14 augustus j.l. hebben wij
gesproken van een toenadering, die moet ,groeien, omdat er misverstanden, tradities
en milieuverschillen kunnen zijn, die niet door bruuskheid kunnen worden weggewerkt. Het zou daarom, dachten we, voor de hand lilg1gen als de eersbe uitwisseling
van gedachten zou gaan over de vraag hoe de "toppen" gebruik kunnen maken van
wat ondel'OP groeit en misschien ook OV'6!1' de vraag of de toppen - echter zonder
nou weer alles te gaan regelen - vragen over drin,gende problemen aan de lokale
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gespreksgroepen kunnen voorleggen. Wij zouden een de11gelijke gang van zaken
prettig vinden, ook omdat het nuttig is zoveel mogelijk gedaa-n 1te hebben voor het
geval wij door vervroegde verkiezingen worden ve11mst. Wij hopen, dat D '66 tot een
dergelijke gedachtenwisseling bereid zal zijn. Mocht dat niet zo wezen, dan kan ex
thans geen sprake zijn van een diskussie: "met allen tegelijk". Wij zouden in dat
geval, samen met u als uitnodigende instantie, opnieuw willen bekijken of een
diskussie zoals u heeft voorgesteld, de beste manier is om tot politieke v·ernieuwing
te komen.
Wij hebben wel begrip voor de problemen van D' 66. De heer Van Mierlo heeft
op zijn perskonferentie gesproken over de verkeerde indruk, die de kiezers kunnen
krijgen als zij zien, dat de PvdA-gigant onderhandelt met een aantal peuters, die
nog te weinig hebben kunnen bewijzen, dat zij snel groeien. Daar komt bij, dat de
PvdA ouder is en socialistisch heet - omstandigheden, die niet overal een grote
wervende kracht uitoefenen. Wij zijn het met de heer Van Mierlo eens, dat de
PvdA haar leeftijd niet verweten kan worden.
Zelf zouden wij iets willen zeg~gen over dat "socialisme". Uit onze hoek bekeken
zijn er veel mensen, die zich socialist noemen, omdat zij socialistische dogma's
aanhangen, maar zijn er veel meer mensen, die zich socialist noemen, omdat dit
woord een uitdrukking is van een diepgevoelde solidariteit, gegroeid in een tijd van
schandelijk veel onrecht. En er zijn mensen, voor wie het woord socialisme niets
anders betekent dan wat zijn buurman "vooruitstrevend" noemt. Wij zouden geen
van die groepen iets willen afnemen. Vooral hebben wij begrip en sympathie voo•r
uw partijgenoten, die zijn gaan houden van hun symbolen, omdat deze voor hen
uitdrukking zijn van iets moois. Zolang zij zelf aan die gymbalen - al is het dan·
maar alleen het wool1d "socialisme" - hechten, is het niet aan de PPR een vinger
daarnaar uit te steken.
Om de mogelijkheid te vergroten, dat het gesprek doo11gaat, stellen wij u voor te
onderstrepen, dat het zal gaan om een eerste gedachtenwisseling, waarbij centraal
kan staan hoe de "toppen" gebruik zullen ,gaan maken van de resultaten van de
lokale kontakten.
Met vriendelijke groeten en alle
hoogachting,
Verklaring dagelijks bestuur PPR - 14 augustus 1968

De PPR is gaarne bereid gesprekken te openen met groepen of partijen - met
ieder afzonderlijk of met allen tegelijk - waarvan het vermoeden bestaat, dat zij
bereid zijn mee te doen aan een op vernieuwing gerichte vooruitstrevende politiek.
Daarbij geldt slechts één voorwaaroe: de gesprekspartnem moeten het er over eens
zijn, dat als de diskussies succesvol zi.in, minstens een minimaal stembusakkoord het
gevolg moet wezen. Onder een minimaal stembusakkoord wordt verstaan, dat de
partners afspreken samen in de regering te stappen of samen in de oppositie te gaan.
Als mogelijke - niet als zekere - bondgenoten ziet de PPR op dit moment PvdA,
ARP, D' 66 en PSP.
Het PPR-bestuur is er niet zeker van, dat nu reeds alle kandidaat-bondgenoten
de PPR kunnen nazeg~gen, dlllt alle partners hem even lief zijn. Zoiets moet groeien.
Er kunnen misverstanden, tradities, milieuverschillen zijn, die niet door bruuskheid
kunnen worden weggewerkt. Daarom zijn lokale gesprekken over nieuwe samenWPrkingsverbanden bevorderd, diskussies waarbij men elkaar beter kan leren kennen.
Wanneer anderen echter ook op nrution111al niveau nauwere kontakten willen hebben, dan gaat de PPR zeker niet de boot afhouden, want zij wil niets liever dan
een concentratie als die nu al mogelijk is.
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Antwoord PSP d.d. 7 september 1968.
In antwooro op uw brief van 15 augustus delen wij u mede bereid te zijn tot het
houden van een gesprek als door u voorgesteld.
Wij zijn met de PPR van mening, da.t het zal moeten gaan om een eerste gedachtenwisseling, waarbij centraal kan staan hoe de "toppen" gebruik zullen maken
van de resultaten van de 1okale kontakten. Daarnaast menen wij dat 1n een
2J011gvuldig onderzoek naar de inhoudelijke standpunten .t.a.v. een aantal belangrijke
politieke vr!llgen n!llgegaan zal moeten wol'den of, eventueel met wie en in welke
vorm, samenwerking mogelijk is.
Ons bestuur brengt voorts onder uw aandacht dat onze partij op dit ogenblilt
werkt aan een te publiceren politieke analyse, die wij zo open en algemeen mogelijk
ter diskussie willen gaan stellen, ·terwijl tevens drie stud1ekonferenties op het
programma staan met als onderwerpen:
-de betekenis van de automatisering; het opstellen van een struktuurplan;
- de betekerus van en de verhouding tussen parlementaire en burtenparlementaire
aktie;
- het vra!llgstuk van het geweld in de samenleving.
Wij hopen op deze manier van onze kant een stimulans te verschaffen aan de
door ons allen zo belangrijk geachte ontwikkeling van onder af.
Tenslotte hechten wij er aan om te stellen dat hoewel samenwerking positief kan
worden beoordeeld, terwille van de daarmee eventueel te bereiken concrete resultaten, o.i. de we:zJenlijke meningsverschillen tussen de samenwerkenden duidelijk
gesteld en uitgesproken mogen en moeten worden.
D' 66 deelt op 17 augustus mede, dat zij haar antwooro ui·tstelt tot na het congres.
Persbericht door de PvdA uitgegeven op 24 oktober 1968
Op de uitnodiging van de PvdA 1n augustus 1968, ·gericht tot D '66, PPR en PSP
voor het houden van een oriënterend gesprek over de mogelijkheid tot het vormen
van een progressieve concentratie werd inmiddels positief gereageerd door de beide
laatstgenoemde partijen. Mede op grond van de opstelling van D' 66 op het in
september 1968 gehouden congres van deze partij, heeft het bestuur van de PvdA
aan PPR en PSP voorgesteld het bedoelde gesprek thans tussen deze drie partijen
te doen !lianvangen.
Gesuggereerd irs daarbij D' 66 uit •te nodigen, als waarnemer bij het overleg aanwezig te willen zijn. Het bestuuT van D' 66 is hiervan in kennis gesteld.
(De brieven aan D' 66, PPR en PSP, waarvan hierboven sprake is, waren gedateerd
op 18 oktober 1968)
Brief van D'66 d.d. 28 oktober op uitnodiging van 15 augustus 1968.
Wij hebben u in onze brief van 17 augustus j.l. beloofd :na ons Leid·se congres te
zullen terugkomen op uw vooJJstel van 15 augustus j.l. om onze opvattingen omtrent
de gedachtengang - neengelegd in de resolutie van uw in :november 1967 gehouden
ledencongres - in een gezamenlijk gesprek van onze besturen :nader te formuleren.
Tot onze spijt is het u beloofde antwoord niet tijdig aan u verzonden, waarvoor
wij u gaarne onze excuses aanbieden.
Inmiddels hebben uw bestulll1sleden, die ons congres hebben bij,gewoond, onge.twijfeld uw bestuur reeds oveT de besluiten voo ons oongres ingelicht.
VOOT wat de partijvern1euwing betreft was ons congres van mening, dat niet alleen
binnen de bestaande politieke partijen, maall' vooral ook in andere maatschappelijke
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verbanden er in het denken van individuele buvgers een ontwikkelingsproces gaande
is, dat ver genoeg is gevorderd om aan de basis van het politieke leven mogelijkheden 'te openen tot samenwerking op concrete punten met politiek gebonden of
niet-politiek gebonden anderen.
Dit ontwikkelingsproces is echter nog niet ver genoeg om op landelijk niveau tot
een als werkelijk nieuw te ervaren constellatie te komen. In dit stadium zouden
onderhandelingen op landelijk niveau tussen bestaande politieke partijen op dit
ontwikkelingsproces eerder vel\sta,rrend dan openbrekend werken.
Daamm streven wij er naar om op zoveel mo,gelijk plaa>tsen diskussies op gang
te brengen, op basis van de door ons oongl\es centraal gestelde thema's van open
deelneming en internationale geTichtheid, om daardoor mede de paJrtijvernieuwing
van onderop te bevorderen.
In verband met het bovenstaande menen wij dan ook voorshands niet deel te
moeten nemen aan de ,gesprekken aan de top over de vorming van een landelijk
progressieve concentratie als door u bedoeld.
Inmiddels ontvingen wij ook uw brief van 23 oktober j.l. Zodra ons een voorstel,
als door u aan de PSP en de PPR is gesuggereerd zal bereiken, zullen wij daarop
reageren.
Onze brief d.d. 23 oktober 1968 aan D'66 luidjlle als volgt:
Hiermee heb ik de eer u van het volgende in kennis te stellen: op 15 augustus j.l.
richtten wij ons tot de besturen van D'66, PPR en PSP met de uitnodiging tot een
gesprek over de mogelijkheden tot de vorming van een progressieve concentretie.
Van de zijde van de PPR en de PSP mochten wij intussen een positieve reaktie
op ons verzoek ontvangen.
Hoewel een antwoord uwerzijds ons tot op heden nog niet bereikte, menen wij op
grond van de opstelling van uw jongste congTes te mogen aannemen, dat eenzelfde
reaktie van u niet kan worden verwacht.
Wij zijn evenwel bij na-der beraad ~tot de konklusie gekomen, dat uitsfël van het
door ons in onze brief van 15 augustus j.l. bedoelde overleg in de gegeven omstandigheden niet verantwoord moet worden geacht.
Wij hebben ons daarom tot PPR en PSP gericht met het verzoek thans het gesprek
te doen aanvangen. Wij hebben ev~enwel de suggestie gedaan uw partij uit te nodigen
daarbij als waarnemer aanwezig te willen zijn. Wij wilden u van deze bedoeling niet
onkundig laten. Onzerzijds hopen wij zeer dat u bereid zult zijn een desbetreffend
verzoek in gunstige overweging te nemen.
Brief van PSP d.d. 4 november 1968.
Uw brief van 18 oktober is besproken in onze partijbestuursvergadering. Ook wij
staan positief ten aanzien van het houden van een gesprek met uw partij en de PPR.
Gezien het standpunt van D'66 in deze materie bestaat er wat ons betreft geen
behoefte aan een aanwezigheid van D'66 als waarnemer.
Dit standpunt is voor ons geen voorwaa;rcte voor een gesprek. Een definitieve
afspraak kan in overleg met onze partijvoorzitter gemaakt worden.
Brief PPR d.d. 12 november 1968.
Bij wijze van voorlopig antwool'd op uw brief van 18 oktober j.l. deel ik u mede, dat
het partijbestuur van de Radikalen overeenkomstig het reeds eerder aan u ter
kennis gebrechte standpunt zeker bereid is deel te nemen aan een oriënterend
gesprek over de mogelijkheid 'bo't vorming V31n een progressieve concentratie.
Binnenkort zal ons pacr.-tijbestuur een we~ek-end-bera31d beleggen, bij welke ge37

legenbeid ook uw brief van 18 oktober aan de orde zal komen. Daarbij zal niet in
diskussie zijn, of de Politieke Pal1tij Radikalen met uw sugge.sties akkoord kan gaan,
maar zal ,gespro'ken worden over ,sug1gesties onzerzijds met betrekktng tot de arran·
gementen, die vooT het oriënlterend gespz1ek over een progressieve concentratie getroffen dienen te worden.
Onmiddellijk na het voo11genomen week-end-beraad van het PPR-partijbeStuur
eind van deze maand, kunt u een definitief antwoord mijnerzijds tegemoet zien.
Brief van de PPR d.d. 21 december 1968 aan het partijbestuur Pvd;A.
Wij schreven u al naar aanleiding van uw brief van 18 oktober. Wij vroegen toen
nog even geduld te hebben met ons, ook al omdat wij bezig waren bij de ARP te
proberen, of deze duidelijk zou willen maken of zij eventueel bereid is mee te doen
aan een progressieve concentratie. Wij sluiten hierbij in wat wij de vorige week aan
het part~jbestuur van de ARP schreven. Daaruit blijkt, dat wij 'geen nut zien in een
officieel ~gesprek op delegatie-niveau met de ARP, zolang de ARP verstrikt zit in een
christelijke concentratie. Bij de Radikalen staat immers de wens :naar een concentratie van progressieven, dus van politiek gelijkgezinden voorop.
Het moet ons van het hart, dat dit besluit van D'66 voor ons een tegenvalleT is.
-heeft besloten uw uitnodiging tot een gesprek tussen de besturen van de PvdA,
PSP, D '66 en PPR te aanvaarden.
U zult dit na onze brief van 1 september wel niet anders verwacht hebben.
Wij hebben begrepen, dat D '66 besloten heeft uw uitnodiging niet te aanvaarden.
Het moet ons van het hart, dat dit besluit van D'66 voOT ons een tegenvaller is.
De poging die u met uw uitnodiging hebt ondernomen om ,tot een bundeling van
vooruitstrevende krachten te komen mag immers nooit een onderonsje van PvdA,
PSP en Radikalen worden. De politieke vernieuwing zou daar niet mee zijn gediend.
Daarom hechten wij aan de aanwezigheid van D '66 bij ons ge,sprek. Wij vinden dan
ook uw idee om D '66 als waarnemer uit te nodigen voo,rtreffelijk.
In onze brief van september hebben wij begrip getoond voor twee soorten huiveringen, die voorkomen bij mensen en groeperingen die toch wel vooruitstrevend zijn;
de angst dat de positie van de PvdA tegenover de kleinere palf'!;,rrers overheen;end
zal lijken en de daarmee samenhangende ,gevoeligheid voor de mogelijkheid dat de
vooruitstrevende concentratie een socialistische indruk zou maken of teveel aan
"het oude" zou herinneren.
Wij hebben al gezegd, dat die huiveringen bij ons geringer zijn en dat we boven·
dien bereid zijn om derwille van de politieke vernieuwing risico's te nemen. Maar
wel willen we zoveel mogelijk doen om aan de bezwaren van ande11en tegemoet te
komen. In het gesprek waartoe u ons uitnodlg:t, zouden wij daarom een eerste
gedachtenwisseling willen hebben over de waag hoe openingen kunnen WO!l'den
gemaaM om toekomstilge bondgenoten en medestandens de gelegenheid te geven
naar elkaar toe te komen. Eén van de dingen die mij (evenals u, D '66 en PSP)
willen bereiken, is dat de "toppen" van de paxtijen gebruik kunnen maken van wat
er lokaal g11oeit. Da-t is een ~goede zaak, maar er is- dunkt ons- nog meer te doen.
Wij moeten met elkaar bespreken hoe de problemen en kansen van een progressieve
concentratie zo grondig en zo open mogelijk kunnen worden doo11genomen. Zo kan
men zich voorstellen, dat er met voortvarendheid congressen of congresjes en
werkgroepen woroen geonganiseerd OV'eT vragen als: Waarover zijn de VOO!l'Uit·
strevenden het in NederJ.a,nct zonder meer eens; wa,t zijn de hete hangijzers en welke
zijn de diverse mogelijkheden om bij verkiezingen tot concrete samenwerking te
komen.
Aan de ene kant, menen wij, moeten wij voorkomen dat zulke bijeenkomsten tot
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vage studiekonferenties ontaarden, waarvan de betekenis spoedig vergeten is. Aan
de andere kant dienen wij de zaak niet zo strak rte ol'ganiseren, dat oprechte vooruitstrev,enden gaan denken toch op een <slin~se rnamier te wovden betrokken bij een
soort concentratie die zij niet willen. Daarom dachten wij aan het scheppen van
een platform, dat los staat van de partijen, wel de morele en financiële steun krijgt
van geïnteresseevde groepen maar ,generlei richtlijnen van buiten aanvaarot.
Hier kunnen de mensen op pevsoonlijke titel aktief zijn. Zo'n platform zou een
verzamelpll[l!t van de vernieuwende krachten in de Nederlandse politiek kunnen
worden, ja moeten wooden. De mensen dte daarin medewerken, zouden ermee rekening moeten houden, dat er snel, in ieder ,geval in 1970 (provincie en gemeente) en
1971 <Tweede Kamer) verkiezingen komen.
Dit alles stellen wij u voor, omda.t het de meest snelle en de meest demokratische
methode is die wij kunnen bedenken. Misschien gaan zich door een vevanderoe
situatie nog betere mogelijkheden vonvdoen. Dan moeten onze partijen de zaak
opnieuw bekijken. Kunnen wij in ieder ,geval deze gedachte een belangrijke plaats
op de a.genda van ons gesprek ,geven? (kopie aan: D '66 en PSP)
Brief van het partijbestuur aan D'66, d1.d. 23 december 1968.
Wij ontvingen uw brief van 28 oktober j.l., waarin u te kennen gaf voorshands niet
deel te willen nemen aan gesprekken aan de top over de vorming van een landelijke
progressieve concentratie.
Wij delen u mede, dat de besturen van PSP en PPR ons inmiddels bericht hebben,
wel tot een dergelijk oriënterend gesprek bereid te zijn. Dit gesprek zal thans plaatsvinden op vrijdag 10 januari a.s. in American te Amsterdam nm 19.30 uur. (Blauwe
zaal, ingang Leiclseplein). D.d. 23 oktober betichtten wij u reeds omtrent onze
suggestie u als waarnemer bij de beraamde besprekingen uit te nodigen. Intmsen
is nns gebleken, dat geen van de a.s. gesprekspartners er bezwaar tegen heeft dat u
als waarnemer daarbij aanwezig bent.
Uit het afschrift van de brief van het bestuur rvan de PPR aan ons bestuur d.d.
21 december zal u - voor zover nodig - gebleken zijn, waarom uw aanwezigbeid
op prijs wordt gesteld.
V nor het geval u uw belangstelling mocht willen tonen voor het nu overeengekomen
gesprek, staat derhalve de gelegenheid daartoe voor u open. Wanneer u hiervan
gebruik zoudt willen maken, dan zullen wij dat gaarne alsnog van u verneme~.
Brief Partij van de Arbeid d.d. 23 december 1968 aan PPR en PSP.
Het bestuur van de PSP heeft ons in zijn brieven van 7 september en 4 november.
het bestuur van de PPR in zijn brieven van 1 september, 12 november en 21 decrmber doen weten, bereid te zijn tot een oriënterend gesprek over de mogelijkhrden
tot de vorming van een progressieve concentratie, als voorgesteld in onze brief van
15 augustus j.l.
Wij nodigen u thans uit ,to,t dit gesrprek op vrijdag 10 januari a.s. in American te
Amsterdam om 19.30 uur (Blauwe Zaal, ingang Leidseplein.)
Wij hebben u in onze brief van 18 oktober meegedeeld, het raadzaam te vir.den
D'66 uit te nodigen als waarnemer bij dit gesprek aanwezig te willen zijn Het
bestuur van D'66 heeft ons d.d. 28 oktober 1968 bevestigd, dat het 'voorshands
meent niet deel te moeten nemen aan de gesprekken aan de top over de vorming
van een landelijke progressieve concentratie als door u bedoeld'. In dezelfde brief
deelde bet bestuur van D'66 ons mee op een voorstel om als waarnemer bij dit
gesprek tussen uw besturen en het onze aanwezig te zijn, nader te zullen rea~rren.
Nu u te kennen hebt gegeven geen bezwaar te hebben tegen een dergelijke uitnodiging
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aan D'66, hebben wij met gelijke post het bestuur van D'66 daaJ'!van in k<-nnis
gesteld.
Wij hebben intussen nota genomen van de opvatting, uitgesproken in de nadere
brief van het bestuur van de PPR van 21 december jJ., dat het oriënterend ge~prek
als waartoe thans is besloten, zal worden gevolgd door besprekingen van info.·rnele
aard.
Wij delen u nu reeds mede, dat wij deze stimulerende gedachte graag nader willen
bespreken. Ook wij menen, dat voorkomen moet worden dat een progressief samenwerkingsverband via besprekingen van de toppen van de betrokken politieke groeperingen wordt geforceerd, dan wel zich voortijdig tot een te kleine kring zou
beperken.
Wij hopen zeer, dat de nu overeengekomen gedachtenwiSseling tot vruchtbare
resultaten zal leiden.
Brief Politieke Partij Democraten '66 d.d. 28 december 1968 aan PvdA.
In antwoord op uw brief van 23 december berichten wij u, dat wij geen gebruik

zullen maken van uw vriendelijke uitnodiging,
Reed.s eeraer senreven wij u dat ons congres van mening is, dat werkelijke politieke vernieuwing alleen tot stand kan komen via gesprekken aan de basis" Alle
burgers, ook niet-partijgebondenen, dienen hierin naar onze mening rechtstreeks
te worden betrokken door middel van gesprekken over concrete onderwerpen.
Deze gesprekken aan de basis kunnen echter alleen vrij, open en zinvol zijn
wanneer ze niet worden doorkruist door onderhandelingen of gesprekken aan de
top van de bestaande politieke partijen. Immers, deze onderhandelingen zullen door
de burger terecht als een overleg buiten hem om worden gezien.
Omdat wij het gesprek aan de basis tussen zoveel mogelijk vooruitstrevend denkende groepen en personen zien als de enige methode om te komen tot werkelijke
V'er!Ûeuwing, willen wij niet de indiruk wekken bij een als bedisSeling ervaren oude
methode betrokken te zijn. Deze indruk wordt gewekt ook wanneer wij als waarnemer bij uw besprekingen aanwezig zouden zijn.
afschrift aan: PPR en PSP
Communiqué d.d. 10 januari 1969 van PPR, PSP en Partij van de Arbeid.
Bevorderd zal worden de totstandkoming van een Werkgroep Progressief Akl:oord
(PAK). De bedoeling is, dat deze werkgroep zal bestaan uit leden van de drie partijen
alsmede uit andere personen, die willen meedenken over vorm en inhoud van een
progressieve concentratie. Alle deelnemers in deze werkgroep treden op voor eigen
verantwoordelljkheid. Als taak voor de Werkgroep PAK wordt gezien:
1) Het opstellen van een aantal kernpunten van politiek beleid voor een PC. zo
mogelijk binnen enkele weken;
2) Het nader uitwerken van en het konkreet inhoUd geven aan deze kernpunten,
alsmede het bezien van de techniek van een eventueel stembusakkoord.
Zodra de in punt 1) genoemde kernpunten zijn geïnventall'iseerd, worden d.ere
doorgegeven aan de plaatselijke afdelingen van de drie partijen om ook daar
voorwerp te zijn van een diskussie, die weer open moet staan voor allen, die het
belang inzien van het totstandkomen van een PC.
Gestr>Cefd zal worden naar een wis&elwerk.ing tussen de gesprekken over de kernpunten in de Werkgroep PAK en die van plaatselijke aard.
De partijbesturen stellen zich voor in juli de vraag te bezien, of de inml:!dels
bereikte resultaten van de diverse besprekingen aanleiding geven om op de ingeslagen weg voort te gaan.
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Om de Werkgroep PAK van de grond te krijgen zullen uit elk der drie partijen twee
~sonen aangezocht worden de eliaartoe benodigde initiatierven op kOII'te termijn te
nemen.
Hoewel de vorming van een Werkgroep Progressief Akkoord (PAK) in feite
niet besloten lag in de opdracht van het congres-1967 aan het partijbestuur, wilde
het partijbestuur de totstandkoming van deze werkgroep bevorderen.
Hier lag en ligt een mogelijkheid om plaatselijke vormen te vinden, van belang
voor de groei van een landelijke progressieve concentratie. In hoeverre deze verwachting van het partijbestuur realiteit zal worden, hangt niet alleen af van de
PvdA.
Reeds op 13 januari 1969 richtte het partijbestuur een brief aan de besturen van

de afdelingen en van de toenmalige gewestelijke en stedelijke federaties (thans
gewesten) van de partij, waaraan wij ontlenen:
'Uit mededelingen uit het land is ons gebleken, dat er behoefte bestaat om
ervaringen uit te wisselen en de mogelijkheid na te gaan om tot een gemeenschappelijke gedragslijn te komen daar waar dit mogelijk is en gewenst is.
Daarnaast is het haast wel onvermijdelijk, dat tijdens deze besprekingen problemen aan de orde komen, die de gesprekspartners niet één, twee, drie kunnen oplossen en intern overleg nodig maken.
Ten einde hiertoe te komen, heef,t het partijbestuur besloten om op kOII'te termijn
een bijeenkomst te beleggen.
Deze bijeenkomst is, zoals u uit het voorgaande begrepen zult hebben, bedoeld
voor die afdelingen en gewestelijke en stedelijke federaties, die op dit ogenblik in
gesprek zijn met politieke groeperingen en/of partijen met betrekking tot de progressieve concentratie, of die het voornemen hebben diaarmee t.z.t. te beginnen.
In die afdefulgen en gewestelijke en stedelijke federaties waar reeds een gespreksdelegatie is samengesteld, verdient het wellicht aanbeveling twee deelnemers uit de
delegatie hiervoor te vragen.
Bijgaand treft u twee exemplaren :van een nota aan, waarin de punten zijn
vermeld die op het te bespreken onderwerp betrekking kunnen hebben. Wij ven·oeken
u deze uit te reiken aan de deelnemers die uw afdeling, gewestelijke of stec!Plijke
federatie zullen vertegenwoordigen.'
De nota, waarover hierboven wordt gesproken, had de navolgende inhoud:
NOTA INZAKE PROGRESSIEVE CONCENTRATIE
Op 10 januari 1969 is een gesprek begonnen op landelijk niveau, dat beoogt de
mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot vorming van een progressieve concentratie. Dit is het resultaat van een zorgvuldig :voorbereid initiatief van het
bestuur van de Partij van de Arbeid. Het partijbestuur gaf daarmee gevolg aan
het verlangen, dat door het partijcongres van november 1967 werd geformuleerd in
resolutie nummer 429.
Aan het gesprek wordt deelgenomen door de Politieke Partij Radikalen, de PSP
en de PvdA. D'66 besloot de ook tot haar gerichte uitnodiging niet te aanvaa::-oen.
Ook van de geboden mogelijkheid het gesprek als waarnemer bij te wonen, werd
geen gebruik gemaakt.
Dit wil geenszins zeggen, dat het uiJtgesloten is dat mensen uit de kring van deze
zowel als van een andere progressieve groepering of stroming op persoonlijke titel
aan de verdere gedachtenwisseling zullen deelnemen. De weg daartoe ligt open,
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doordat het gesprek :van 10 januari tot het volgende resultaat heeft geleid:
Bevorderd zal worden de totstandkoming van een Werkgroep Progressief Akkoord
(PAK). De bedoeling is, dat deze werkgroep zal bestaan Uit leden van de drie
partijen alsmede van andere personen, die willen meedenken over vorm en inlloud
van een progressieve concentratie. Alle deelnemers in deze werkgroep treden op
voor eigen verantwoordelijkheid.
Als taak voor de Werkgroep PAK wordt gezien:
1. Het opstellen van een aantal kernpunten van politiek beleid voor een PC, zo

mogelijk binnen enkele weken;
2. Het nader uitwerken van en het konkreet inhoud geven aan deze kernpunten,
alsmede het bezien van de techniek van een eventueel stembusakkoord.
Zodra de in punt 1. genoemde kernpunten zijn geïnventariseerd, worden deze doorgegeven aan de plaatselijke afdelingen van de drie partijen om ook daar voorwerp
te zijn van een diskussie, die weer open moet staan voor allen die het belang inzien
van het totstandkomen van een PC.
Gestreefd zal worden naar een wisselwerking tussen de gesprekken over de kernpunten in de werkgroep PAK en die van plaatselijke aard.
De partijbesturen stellen zich voor in juli de rvraag te bezien of de inmiddels
bereikte resultaten van de diverse besprekingen aanleiding geven om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Om de Werkgroep PAK van de grond te krijgen zullen uit elk der drie partijen
twee peronen worden aangezocht de daartoe benodigde initiatieven op korte termijn
te nemen.
Dit resultaat is duidelijk bepaald door de :volgende uitgangspunten:
1. Beslissingen mogen niet worden bedisseld van bovenaf.
2. Ook aan de basis moet alle gelegenheid bestaan tot meedenken en inspraak.
3. De voorbereiding voor de totstandkoming van een PC dient zo open mogelijk te
zijn.
4. Het gesprek moet aan een bepaalde termijn zijn gebonden.
5. Uiteindelijk moeten de partijen beslissen over het al of niet doorgaan van de
plannen.

Het partijbestuur is rvan oordeel, dat de ontworpen procedure in alle opzichten
tegemoet komt aan de in onze tijd levende verlangens ten aanzien van de wijze
waarop de demokratische besluitvorming tot stamd behoort te komen.
Zij heeft bovendien het voordeel, dat kontakten op plaatselijk en regionaal niveau
worden bevorderd en, voor zover die reeds bestaan, worden gestimuleerd. Maar zij
geeft daarvoor ook enigszins de richting aan waarin moet worden gedacht. en
gewerkt. Ook bij plaatselijke en provinciale kontakten blijft het wenselijk mensen
van D'66 en mdikalen uit AR en eventueel uit andere confessionele partijen in de
samenwerking te betlrekken. Wa.nneer deze mede gericht is op het totstandbrengen
van een akkoord rvoor de raden- en Statenverkiezingen, lijkt het gewenst beslissingen
terzake af te stemmen op wat in juli in landelijk verband zal zijn bereikt.
Wij raken hiermee overigens een problematiek, die aspekten heeft, die niet alle
van dezelfde aard zijn als van de problemen in het landelijk vlak. Staten en Taden
zijn in hun werking immers andere organen dan de kamers. Zij stellen ook pro42

grammatisch andere eisen. Bovendien liggen partijpolitiek en onderlinge verhoudingen in de verschillende delen van ons land noga~ gevarieend. Het partijbes.tuur is
daarom van mening, dat het in dit stadium van de ontwikkeling nuttig kan zijn
vertegenwoordigers van besturen en afdelingen, gewesten en stedelijke feder'lties,
die bij overleg als hier bedoeld betrokken zijn of binnenkort betrokken worden, voor
een gezamenlijke bespreking uit te nodigen. Dit overleg heeft tevens ten doel onderling ervaringen uit te wisselen, zodat men van elkaars bevindingen leren en prefiteren kan. Bovendien kunnen moeilijkheden wor:den onderzocht en besproken, waarvoor men in de praktijk komt te st,aan en die van velerlei aard zijn.
Ten einde enige ondergrond te hebben voor dit laatste punt van onze bedoelingen
laten wij hier een aantal punten volgen, die betrekking hebben op vragen, waarmee
men geconfronteerd kan worden.
1. De partners.

a. Met PSP, PPR en 0'66, Ra.dikalen in AR en eventueel andere confessionele
partijen?
b. Verandert de situatie wezenlijk als er slechts één enkele, bijvoorbeeld PPR,
samenwerking wil of als er één geen samenwerking wil?
c. Is het nuttig vast in de gemeenter:aad, speciaal met PSP en PPR (en Ra;dikalen in AR en e\'entueel andere confessi<meae partijen) naar meer kontakten te
streven? Welke consekwenties geeft dat voor onze wethouders in het college
van B. en W.?
2. De procedure.

Hierbij valt te onderscheiden:
a. Het verkennende/informele stadium volgens besluit van het bestuur.
b. Voelt het bestuur daarna voor voortgezet kontakt, dan wordt dit als v9orstel
voorgelegd aan de ledenvergadering, met de te volgen procedure, de onderhandelingsdelegatie wordt aangewezen en de beleidslijn wordt uitgestippeld.
c. Bij het eerste informele/verkennende kontakt dient o.m. gepeild te worden of
men voelt voor een nader kontakt, of men denkt aan enige vorm van samenwerking en met wie (zie 4 a. t.e.m. e. of een variant), welke mentaliteit/sfeer
bij anderen heerst (door gesprek over gevoerde beleid), of men reeds bepaalde
mensen op het oog heeft voor de lijst, welke programpunten belangrijk, c.q.
essentieel worden geacht.
d. Ook is het nuttig, - maar dat is dan wellicht al iets voor een later stadium
- enig inzicht te krijgen omtrent de verwachtingen t.a.v. de hoeveelheid te
behalen zetels van de potentiële pa,rtners van de progressieve concentratie.
Zie de prognose op ba,sis van de verkiezingsuitslagen en landelijke enquêtes.
Als men naar één lijst zou streven, stelt men dan bepaalde eisen t.a.v. het
aantal vertegenwoordigers dat zijn groep levert onder de 'verkiesbare' plaatsen? Volgens welke procedure dient men zich dan een groslijst te doen
samenstellen? Wiens reglement, of nieuw reglement wordt dat?
3. Het program.

Van bovenstaande punten zijn die welke op het program betrekking hebben,
uiteraard niet de minst belangrijke. Nodig is o.m. de beschikking te hebben over
een aantal kernpunten voor het te voeren beleid na 1970; noodzakelijk is een
standpunt te bepalen over het al of niet of onder voorwaarden <welke?) in het
college van B. en W. zitting nemen.
Dus: In eigen kring een programmacommissie instenen voor de kernpunten.
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Bepalen welke tijd de onderhandelingen mogen duren in verband met kritieke
datum voor kandidaatstelling in de afdeling etc.
4. De vorm van samenwerking.

Mogelijkheden:
a. Elkaar in de verkiezingsstrijd e.d. niet aanvallen (sparen).
b. Gescheiden lijsten houden, maar daarna in gemeenteraad een (losvastel
groep vormen, eventueel met gezamenlijke fraktievergadering (zie prot.-chr.groep).
c. Gescheiden lijsten, maar een aantal zelfde programmapunten, daarna al of
niet één groep (zie b.l.
d. Gescheiden lijsten, maar met de misschien mogelijke lijstverbinding (i.v.m.
restzetels, eerst Kieswet wijzigen).
e. Eén lijst:
Voornaam punt wordt dan hoeveel verkiesbare zetels claimt dan elke partij?
Welke plaatsen op de lijst krijgt een partij? Wat is de basis van overeenstemming? (kernpunten in verkiezingsprogram, zelfde mentaliteit?).
Open brief PSP d.d. 17 juni 1969 aan het partijbestuur van de PvdA en de PPR, met
afschrift aan de Werkgroep Progressief Akkoord.

Wij voelen ons genoodzaakt om u te zeggen, dat ons partijbestuur het ten zeerste
betreunt diat, in het bijzonder bij enige Kamerdebatten en -stemmingen naar aanleiding van recente gebeurtenissen (Maagdenhuis, Ned. Antillen), de frakties van
PvdA en PPR een stellingnrume kozen die onzes Inziens wezenlijk te weinig blijk gaf
van werkelijke bereidheid om de gebeurtenissen te beoordelen in het kader van de
ontwikkelingen naar fundamentele struktuurveranderingen die aan de orde is en die
naar onze overtuiging moet behoren tot de konkrete doelstellingen van een progressief akkoord. Met name achten wij een beroep op de formele spelregels van een
bestaande orde, met de strikte toepassing waarvan tot instandhouding van die orde
veelal wordt bijgedragen, in de gegeven situatie een ontoereikende benadering van
een uiterst belangrijke aktuele problematiek.
Dit verschil in benadering van zulke fundamentele vraagstukken heeft bij ons
ernstige twijfel doen rijzen aan de mogelijkheid om tussen onze partijen over een
voldoend aantal politieke hoofdpunten tot overeenstemming te komen. Juist om die
reden menen wij er goed aan te doen dit standpunt onzerzijds in deze vorm aan u
voor te leggen.
Tevens willen wij u mededeling doen van het volgende:
In januari werd, bij de instelling van de Werkgroep Progressief Akkoord, door de
toen bijeen zijnde initiatiefnemers de afspraak gemaakt, dat elk der partijen
omstreeks begin juli aan de hand van de dan bereikte resultaten voor zichzelf de
beslissing zou nemen of het al dan niet zinvol werd geacht om 'voort te gaan op de
ingeslagen weg'. Wij moeten nu tot onze spijt konstateren, dat de verschillende door
de centrale werkgroep ingestelde subgroepen de daartoe benodigde voorstellen niet
tijdig gereed zullen hebben. Wij hebben daarvoor alle begrip. Wij menen echter, dat
een besiissing als bovenbedoeld feitelijk niet veel langer meer kan worden uitgesteld, omdat dan de voorbereiding van de komende staten- en gemeenteraadsverkiezingen zou moeten plaatsvinden in een voor de partijen onzekere en voor de
kiezer onduidelijke situatie.
Het partijbestuur van de PSP heeft daarom besloten de bedoelde besluitvorming
over het al dan niet voortzetten van de besprekingen van de kant van onze partij
in ieder geval te doen plaatsvinden op 30 augustus. Deze datum moet om de hier44

boven uiteengezette redenen door ons beschouwd worden als een uiterste termijn.

Op 2 juni 1969 had het partijbestuur een verklaring uitgegeven over de Maagdenhuisbezetting, waarop het eerste deel van de open brief blijkbaar een reaktie was.
(Zie daarvoor bl•z. 49).
Het tweede deel van de open brief van de PSP werd als volgt door het partijbestuur
beantwoord op 27 augustus 1969:
Naar aanleiding van uw <open) brief van 17 juni jl. hebben wij ons nader beraden.
Uiteraard vinden ook wij het jammer, dat het overleg in de werkgroep Progressief
Akkoo1·d tegen de verwachting in nog niet is afgerond.
Dat de tngestelde subgro-epen nog niet met hun werk klaar zijn, is niet verwonderlijk. Naar onze mening zijn wèl belangrijke vorderingen gemaakt.
Daarom lijkt het ons redelijk de werkgroep nog tot uiterlijk 1 oktober de gelegenheid te geven een eindrapport te formuleren alvorens conclusies te trekken. Het is
immers nog niet gebleken, dát men in de besprekingen va,n het PAK op 'fundamenteel onoplosbare' problemen is gestoten.
Daar het wenselijk lij·kt ons gezamenlijk over een en ander te beraden, stellen wij u
voor bmnenkort een bijeenkomst te beleggein tussen de initiatiefnemers van de
Werkgroep.
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Verhouding PvdA-KVP

Brief van voorzitter Vondeling aan zijn KVP-collega Van der Stee d.d. 19 maart.
Hierbij heb ik de eer mij met het volgende tot u te wenden.
Zaterdag jl. heb ik in de KRO-radiorubriek een wellicht al te spontaan voorstel
gedaan om tot een openbare gedachtenwisseling te komen tussen KVP en PvdA,
zulks naar aanleiding van de redevoeringen die u en de heer Schmelzer vrijdag jL
hebben gehouden op de Partijraad in Arnhem. Graag wil ik nu mijn verzoek op een
ordelijker wijze aan u voorleggen en verduidelijken. Daartoe gemachtigd door het
dagelijks bestuur van mijn partij zou ik het volgende plan aan u willen voorleggen:
Onze partijen beleggen in de eerstkomende WP.ken, zo enigszins mogelijk nog vóór
Pasen, In elk van de 18 kieskringen een openbare vergadering.
Op die vergaderingen wordt door telkens twee leden van uw en twee leden van
mijn partij, woonachtig in die kieskring, van gedachten gewisseld over b.v. vier van
tevoren door ons in gezamenlijk overleg vast te stellen onderwerpen van actueel
politieke aard.
Op de regel, dat de debaters in hun kieskring woonachtig moeten zijn, zou ik één
uitzondering willen maken, namelijk voor Den Haag of Amsterdam. In één van die
kieskringen zouden de heren Schmelzer en Den Uyl en wij beiden, de degens kunnen
kruisen.
Over de bijzonderheden zouden wij het gemakkelijk eens worden, zodra u met de
hoofdgedachte instemt.
Zou 1k spoedig nader van u kunnen horen?
Het antwoord van 24 maart luidde:
De voorstellen, vervat in uw brief d.d. 19 maart 1969, heb ik met lichte verbazing
bestudeerd.
Op zichzelf zijn wij steeds bereid tot het aangaan van een politieke diskussie. Wij
kunnen echter niet inzien dat uw voorstel op dit moment, nog geen veertien dagen
nadat uw congres samenwerking met de huidige KVP afwees, zin heeft. Een debat
vóór uw congres zou meer voor de hand gelegen hebben. Wij kunnen uw uitnodiging
dan ook slechts plaatsen tegen de achtergrond van de ontwikkelingen van dit ogenblik in uw partij.
In de huidige situatie kan de door u gewilde diskussie alleen leiden tot onvruchtbaar politiek gehakketak en tot verscherping van al dan niet vermeende tegenstellingtm.
Hieraan bestaat onzerzijds geen behoefte.
Vondeling antwoordde diezelfde dag als volgt:
Ons partijbestuur vindt uw afwijzend antwoord erg jammer.
De bedoeling van ons verzoek lijkt niet goed begrepen. Het ging er ons om in openbare gedachtenwisseling vast te stellen welke inhoud onze beide partijen geven aan
een 'consequent vooruitstrevend beleid' en een constructieve politiek.
Deze beide teTmen zijn door u en de heer Schmelzer op de KVP-pa11tijraad ge-
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bruikt. Wij trekken het vooruitstrevend beleid van de KVP in twijfel, u onze mogelijkheid om constructieve politiek te voeren.
Welnu, waarom zouden wij die beide punten dan niet in openbare krachtmetingen
aansnijden? Van gehakketak en verscherping van niet bestaande tegenstellingen
houden wij ook niet. Er zou echter wel een verduidelijking van onze standpunten
uit de gedachtenwisseling kunnen voortkomen.
Het is jammer, dat de kiezers nu niet in de gelegenheid zijn onze opvattingen te
vergelijken en het met eenzijdige uitspraken moeten doen.
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Verklaring van het partijbestuur
d.d. 14 april 1969 over
het Nabije Oosten en Israël

Mede naar aanleiding van door een aantal partij-afdelingen op het congres ingediende moties over het Midden-Oosten heeft het partijbestuur zich in zijn vergadering van 14 april onder meer bezig gehouden met de verontrustende toestand in dat
gebied en het daaruit voortvloeiende gevaar voor de wereldvrede.
Het pa.rtijbestuur kwam tot de volgende conclusies:
Pogingen om door middel van goede diensten een uitweg te vinden uit deze
bijzonder dringend blijvende kwestie verdienen te worden gesteund.
Een duurzame en rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten kan echter niet tot
stand worden gebracht door oplossingen aan Israël of de Arabische landen op te
leggen. Naar de mening van het partijbestuur is de onder andere door Israël aanvaarde resolutie van de Veiligheidsraad van 22 november 1967, waarin het bestaansrecht van Israël is erkend, nog steeds een goede basis voor de bevordering van
overeen8temming over een dergelijke vrede. Het is allereerst nodig, dat tussen de bij
het conflict in het Midden-Oosten direct betrokken partijen overeenstemming
wordt bereikt over de wijze van uitvoering van deze resolutie. Alleen een tenuitvoerlegging van deze resolutie op zodanige wijze, dat de veiligheid van alle landen
in het betreffende gebied wordt gewaarborgd, kan naar de mening van het partijbestuur bijdragen aan het tot stand komen van vrede en samenwerking in het
Midden -Oosten.
Eveneens moeten garanties worden geschapen voor de politieke, sociaaleconomische en culturele ontplooiing van alle in het Midden-Oosten levende volken.
Een definitieve regeling van de problemen van het Midden-Oosten is alleen aanvaardbaar indien deze voortvloeit uit rechtstreekse onderhandelingen tussen de
betrokken partijen.
Het partijbestuur meent voorts, dat overeenstemming moet worden bereikt over
wapenleveranties naar het Midden-Oosten.
Het partijbestuur zal binnen het kader van de Socialistische Internationale
ijveren voor het op gang brengen van gesprekken tussen de met de Partij van de
Arbeid nauw verbonden Israëlische Arbeiderspartij en groeperingen uit de Arabische
lamden en ,tussen Israël en Arebieren in het algemeen.
Tekst resolutie 242 van de Veiligheidsraad van 22 november 1967.
De Veiligheidlsraad:
1. Bevestigt dat de verwezenlijking van de beginselen van het Handvest d11 bevestiging vereist, van een rechtvaardige en duurzame vrede in het Nabije Oosten, die
de toepassing zou moeten inhouden van de volgende principes:
I. Terugtrekking van Israëlische troepen uit in het recente conflict bezette
gebieden;
11. Beëindiging van alle rechten, die voortvloeien uit de oorlogstoestand of van
de staat van oorlog en eerbiediging en erkenning van de soevereiniteit,
territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van iedere Staat in het
gebied en hun recht om in vrede en binnen veilige en erkende grenzen te
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leven, vrij van bedreigingen of gewelddaden;
2. Bevestigt voorts de noodzaak
a. vrijheid van scheepvaart door internationale waterwegen in het gebied te
garanderen;
b. een rechtvaardige regeling van het vluchtelingenvraagstuk te bereiken;
c. de territoriale onschendbaarheid en de politieke onafhankelijkheid van iedere
dtaat in het gebied te garanderen, door middel van maatregelen, die de
instelling van gedemilitariseerde zones inhouden;
3. Verzoekt de Sekretaris-Generaal een Speciale Vertegenwoordiger aan te wijzen,
die zich naar het Nabije Oosten begeeft om met de betrokken Staten kontakt op
te nemen en te onderhouden, ten einde overeenstemming te bevorderen en
pogingen bij te staan om een vreedzame en aanvaarde regeling te bereiken, in
overeenstemming met de bepalingen en beginselen van deze resolutie;
4. Verzoekt de Sekretaris-Generaal zo spoedig mogelijk aan de Veiligheidsraad
rapport uit te brengen over de voortgang van de pogingen van de Speciale
Vertegenwoordiger.

Verklaring partijbestuur PvdA inzake
gebeurtenissen Universiteit Arnsterdam
d.d. 2 juni I 969
Het partijbestuur heeft zich uiteraard beziggehouden met de gebeurtenissen rond de
universiteit van Amsterdam. Algemeen is het van oordeel, dat de bezetting van het
Maagdenhuis, gegeven de Amsterdamse verhoudingen, niet aanvaardbaar was. De
principiële standpuntbepaling zoals door de fraktievoorzitter in de Tweede Kamer
is vertolkt, over het gebruik van niet-wettige middelen in een demokratie, onderschrijft het partijbestuur volledii en unaniem.
Het partijbestuur is dus met de fraktie van mening, dat in een demokratie een
bezetting alleen geoorloofd is als een uiterst middel, in een werkelijke noodsituatie,
tegenvver een kennelijk onredelijke tegenstander en nadat alle middelen, om door
normaal overleg het doe te bereiken, zijn uitgeput.
Enkele leden van het partijbestuur waren daarnaast van mening, dat in de door
de fraktie ingediende motie ook de fouten, die hun inziens door de besturen van
stad en universiteit en door de politie zijn gemaakt, hadden moeten worden
veroordeeld.
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Vrouwenkontakt

Inleiding

Dit tweejarige organisatorische en financiële verslag is 1n zijn huidige vorm het
eerste. Immers het vorige verslag besloeg een periode van 3 jaar. Dit verslag omvat de periode va.n 1 oktober 1967-30 september 1969.
Toch omvat ook dit verslag in wezen twee gedeelten; n.l. het eerste gedeelte
tot aan 14 januari 1969 waarin de Vrouwenbond werkte met een bezoldigd sekretaresse en het gedeelte na 14 januari waarin dit voor het Vrouwenkontakt niet
meer het geval was. Sindsdien wordt een groot gedeelte van het organisatorische
werk uitgevoerd door onze bestuursassistente mej. A. Slagt.
Deze nieuwe werkwijze is niet de meest ideale, maar de verhoudingen onderling
zijn bijzonder goed, zodat van een hechte samenwerking kan worden gesproken.
Het bestuur

Op 30 september 1969 bestond het hoofdbestuur uit:
N. v. d. Bor-Lafeber, Woerden; W. Brouwer-Schoondorp, Heerenveen; H. DalmanDeggeler, Son; M. Epema-Brugman, Puttershoek; C. v. d. Heuvel-de Blank (vzt.),
Den Haag; J. A. Hille-Kalsbeek, Wormerveer; A. Ie Jong-Slager, Amsterdam; A.
Krouwel-Vlam, Hengelo; F. de Leeuw-Mertens, Baarn; R. Maso-Italianer, Rotterdam; S. E. Steigenga-Kouwe, Naarden; W. Velders-Vlasbom (secr.), Utrecht;
M. Westerhout-van Sparrentak, Wageningen; M. A. C. Wijnperle-Oskamp, Tiel.
Er is één vakature. T. Geertsema-Loodsma, Rijswijk-Z.H. heeft enkele maanden
na haar benoeming haar zetel ter beschikking gesteld.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
C. v.d. Heuvel-de Blank, J. A. Hille-Kalsbeek, A. Krouwel-Vlam, W. Velders-Vlasblom, N. v. à. Bor-Lafeber.
F. de Leeuw-Mertens woont de D.B.-vergaderingen bij met het oog op de publiciteit.
Organisatie

Het aantal groepen is in de verslagperiode met 26 afgenomen, het aantal correspondentschappen nam met zes toe.
Totaal aantal groepen per 30 september 1969: 322.
Totaal aantal correspondentschappen per 30 september 1969: 133.
Totaal aantal vrouwelijke leden per 30 september 1969: 38.899.
Vorming en scholing

Ook in deze verslagperiole zijn landelijk weer enkele kursussen en studieconferenties georganiseerd.
De kursus voor diskussieclubleidisteTs in het voorjaar van 1968, bestaande uit twee
weekends van vrijdagmiddag tot zondagmiddag werd g~olgd door 17 deelneemsters.
50

De leiddng was in handen van C. Bouwman-Vonk, N. Blaak, W. Veldiers-Vlasblom
en G. van der Vlugt.
In november 1967 werd op de Born een studieconferentie gehouden over Gelijkgerechtigdheid en verder ... onder leiding van mw. M. Rood-de Boer. Voor deze
conferentie hadden 36 deelneemsters zich aangemeld.
Voor de studieconferentie op de Born in het voorjaar van 1969 over Kater van
de kultuur bl~ek roveel bela.ngstelling te bestaan, dat deze herhaald moest worden.
Deze conferentie was voorbereid door de voorzitster en de sekretaresse van het
Vrouwenkontakt samen met de directrice van de Bom.
De leiding berustte de eerste keer bij: A. Bakker en W. Velders-Vlasblom en de
tweede keer bij: W. Velders-Vlasblom en J. Rosseel. Het programma was beide keren gelijk. Het aantal deelneemsters bedroeg de eerste keer 35 en de tweede keer 28.
Diskussieschema's

De diskussieschema's worden uitgegeven in samenwerking met de partij. Door het
Vrouwenkontakt worden geen afzonderlijke schema's verstrekt.
De diskussieschema's worden alleen aan de gespreksleiders(sters) en diskussieclubleidsters toegezonden. In het mededelingenblad voor de afdelingen en voor de
groepen worden de gespreksschema's aangekondigd, zodat de diverse besturen er
toch van op de hoogte zijn wat beschikbaar is en exemplaren kunnen aanvragen.
Per 30 september 1969 waren er 289 geregistreerde diskussieclubleidsters.
Gewestelijke scholing/vorming

Door de andere opzet, het komen en gaan van C. Bouwman-Vonk is de gewestelijke scholing even in het gedrang gekomen.
Toch zijn er wel gewestelijke aktiviteiten geweest op dat terrein. Men heeft gezocht naar nieuwe wegen. Het geheel ging meer in de richting van de vorming en
informatie en dat laatste dan gebracht volgens nieuwe methodieken.
Ons Werk

Tot het bondscangres op 14 januari 1969 is de redaktie van Ons Werk verzorgd
door de bondssekretaresse.
Na het congres is een redaktie ingesteld. De redaktie wordt gevormd door W.
Velders-Vlasbom, R. Maso-Italianer en M. Epema-Brugman. Het aantal betalende
abonnees per 1 oktober 1969 bedroeg 801.
De totale oplage: 1425.
Wij Vrouwen

De uitgave van Wij Vrouwen werd per 1 april 1968 gestaakt.
Bondsraad

De bondsraad kwam bijeen op 16 mei 1968 in het Erasmushuis te Utrecht. Aanwezig waren 54 afgevaardigden van de gewesten, 13 leden van het hoofdbestuur
en 10 genodigden.
De hoofdschotel werd gevormd door de behandeling van het rapport van de reorganisatiecommissie, dat uitmondde in twee voorstellen.
Voorstel I kreeg 69 stemmen.
Voorste~ II kreeg 199 stemmen.
Hondscongres 1969
Het bondscong11es, dat op 14 januari 1969 in Tivoli te Utrecht werd gehouden, werd
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bezocht door 382 afgevaardigden van 203 groepen, 37 leden van gewestelijke bestu·
ren en 15 gasten uit partijafdelingen waar geen vrouwengroep is en een groot
aantal belangstellenden.
Een van de belangrijkste onderwerpen was het reorganisatievoorstel van het
hoofdbestuur. De keuzemogelijkheid tussen a. het voortgaan op de bekende ma·
nier en b. het vrouwenwerk gaan bedrijven onder de paraplu van het afdelings·
bestuur, werd met grote meerderheid aanvaard.
In het najaar van 1968 hebben de groepen zich aan de hand van een diskussie·
schema en wagen beraden over de Rol en ·taak van de vrouw, IliU en in de toekomst.
J. Kool·Smit sprak daarover op het congres. Aan de afgevaardigden werd over dit
onderwerp een resolutie voorgelegd die, zij het met enkele wijzigingen, werd aan·
genomen. Behalve deze resolutie werd ook een resolutie aangenomen over het kleu·
ter- en basisonàexlwijs, die zijn ont.s'tlaan te danken had aan een aantal over dat
onderwerp ingediende voorstellen.
Voorts werd gediskussieerd over een aantal door de groepen ingediende voorstellen en werd o.a. afscheid genomen van de voorzitster H. Singer-Dekker en van T.
van de Marel-v. d. Meer, die de laatste acht maanden als waarnemend voorzitster
was opgetreden.
Ook we11d afscheid genomen van C. Bouwman-Vonk. Haar funktie was komen te
vervallen door het aannemen van het reorganisatievoorstel, waarin ook geen plaats
meer was voor een bezoldigde sekretaresse.

COMMISSIEWERK
De Consumentencommissie is opgeheven. Hiervoor in de plaats iJ:I echter gekomen
het Consumentenkontakt.
Dit wordt gevormd door een vertegenwoordigster in de NHR (W. Jezek-Aalbers)
en in de Nat. Fed. voor Huishoudelijke en Gez1nsvoorlichting (A. Wilzen-Hellendoorn), W. Groenendaal-Theunisse (voor het kontact met de VAC's) enE. Sevenhuyzen-Hoogewoning (sekretaresse van de Nederlandse Consumentenbond).
Commissie Internationaal Kontakt
Leden: R. de Bruyn Ouboter, C. v. d. Heuvel-de Bla.nk, A. Th. Thomassen-Lind, S.
Sixma-van Dok, H. Dalman-neggeler en A. Stork-Luberti.
Commissie Rol en taak van de vrouw nu en in de toekomst
Leden: A. Weidema. A. de Jong-Slager, s. E. Stelgenga-Kouwe en H. DalmanDeggeler.
Deze commissie heeft tot taak op het bandscongres aangenomen resoluties over
cl..at onderwf'.rp nader uit te werken.
Onderwijscommissie
Leden: A. Krauwel-Vlam, M. Manschot-Mansholt en M. Holthuis-Wissing. Deze
commissie heeft de opdracht de onderwijsresolutie verder uit te werken.
De Bom
Namens het hoofdbestuur hebben in het bestuur van de Born zitting: W. VeldersVlasblom (ambtshalve), J. A. Hille-Kalsbeek, M. A. C. Wijnperle-Oskamp.
Vertegenwoordigingen
In verschillende organisaties en commissies is het Vrouwenkontakt vertegenwoor52

digd, t.w. in het Nederlandse Vrouwen Comi·té door C. v. d. Heuvel-de Blank, plv.
R. Maso-Italianer.
In de Raad van Beheer van de Nederlandse Huishoudraad door W. Jezek-Aalbers,
plv. M. Westerhout-van Sparrentak.
In de Nederlandse Federatie voor VrO'Uwelijke Vrijwillige Hulpverlening door C.
de Vries-Kropveld. Plv. M. Kranenburg-Lyclama à Nyeholt.
In commissie Bejaardenwerk van de N.F.V.V.H. door E. Pasman-Visser. Door een
bijzondere samenloop van omstandigheden heeft mw. Pasman nooit een vergadering
van deze commissie kunnen bijwonen. Na afloop van de verslagperiode is mw. Pasman opgevolgd door T. v. d. Marel-v. d. Meer met als plv. J. A. Hille-Kalsbeek.
In de Stichting Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting
door A. Wilzen-Hellendoorn.
In de Algemene Emigratie Centrale door R. de Bruyn Ouboter met als plv. A.
Prinsen.
In het Comité tot Verdediging van de Vrijheid voor de Arbeid van de Vrouw
door F. J. van Gelder-Droste.
In de partijraad van de Partij van de Arbeid hebben namens het Vrouwenkontakt zitting: W. Velders-Vlasblom, A. Krouwel-Vlam, F. de Leeuw-Mertens, A. de
Jong-Slager en S. E. Steigenga-Kouwe.
In de Evert Vermeer Stichting voor Internationale Solidariteit is het Vrouwenkontakt vertegenwoordigd door C. v. d. Heuvel-de Blank en R. de Bruyn Ouboter.
Eerstgenoemde is tevens sekretaresse van de Evert Vermeer Stiching.

Internationaal kontakt
Internationale Raad van Sociaal-Democratische Vrouwen
Het werkcomité van de Internationale Raad van Sociaal-Democratische Vrouwen
heeft acht maal vergaderd.
Op 13 en 14 juni 1969 had de driejaarlijkse conferentie van de Internationale
Raad plaats te Eastbourne. Deze conferentie is bijgewoond door C. v. d. Heuvel-de
Blank. Het onderwerp van deze conferentie was 'Het overbruggen van de kloven in
de samenleving'.
De conferentie is voorafgegaan door een studieweek, ook gehouden te Eastbourne
en bijgewoond door C. v. d. Heuvel-de Blank. over het o.nderwerp 'Vrouwenkracht
voor ontwikkeling en vooruitgang'.
Van 8---15 november 1968 werd een studiereis georganiseerd naar Kenia en Tanzania, aansluitend werd een studieconferentie gehouden van 16-23 november in
Madagascar. Aan deze studiereis en -conferentie is deelgenomen door R. de Bruyn
Ouboter.
Raadgevend Comité voor de ontwikkellnr van vrouwen In de ontwikkelingslanden
Bovengenoemd comité is ingesteld door het werkcomité van de Internationale Raad
van Sociaal-Democratische Vrouwe.n. Er werd vier maal vergaderd.
C. v. d. Heuvel-de Blank vertegenwoordigt het Vrouwenkontakt zowel in de
Internationale Raad als in het Raadgevend Comité.
Werkcommissie voor Vrouwen van het Verbmdlngsbureau van de socialistische
fraktie van het Europees Parlement.
c. v. d. Heuvel-de Blank vertegenwoordigt ook in deze werkcommissie het Vrouwenkontakt.
In de verslagperiode vonden twee studiebijeenkomsten plaats te Brussel, waaraan uit elk la,nd een delegatie van zes vrouwen deelnam.
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Er werd gesproken over de stand van de Europese integratie, en het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de consument, de harmonisatie van de wetgeving
en de bescherming van het moederschap en over de economische politiek op middellange termijn.
Ook de gebruikelijke jaarlijkse informatiebezoeken aan Straatsburg werden
weer gehouden. Hieraan kunnen uit elk van de zes landen 40 vrouwen deelnemen.
In 1968 werden resoluties besproken en vastgesteld over de opheffing van rechtsdiscriminatie van buitenechtelijke kinderen en over de harmonisatie van de rechten
van de ouders ten opzichte van hun wettige kinderen.
In 1969 over de verbetering van de positie van de vrouw als staatsburger en in
beroep en gezin en over het Plan-Mansholt.
De Werkcommissie voor Vrouwen vergaderoe gedurende deze verslagperiode vier
maal, steeds tijdens een studiebijeenkomst of informatiebezoek.
Door het sekretariaat van het Verbindingsbureau is een vragenlijst opgesteld
over de behandeling van de vrouw t.a.v. de belastingheffing en ter beantwoording
toegezonden aan de leden van de Werkcommissie voor Vrouwen.
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Wiardi Beekman Stichting

In de verslagperiode hebben zich in verschillende opzichten belangrijke veranderingen voorgedaan. Het betreft zowel de samenstelling van het curatorium, de personeelsbezetting, de financiële basis van de Stichting als het studieprogramma.
Curatorium
In de samenstelling van het curatorium (het bestuur) zijn enkele wijzigingen opgetreden. Prof. dr. W. Drees jr. prof. mr. H. Drion, drs. D. Roemers, prof. dr. I.
Samkalden zagen zich genoodzaakt hun lidmaatschap te beëindigen.
Drs. S. Miedema was zeer korte tijd lid van het curatorium, maar moest vanwege
vertrek naar het buitenland als lid van het curatorium bedanken. Vanwege de
beëindiging van zijn functie als secretaris van de PvdA is tenslotte pg. C. G. Baan
als curator, tevens penningmeester van de WBS, vertrokken.
Als nieuwe loden zijn door het partijbestuur benoemd: ir. Th. Quené, dr. J. A.
Weijel en K. D. Dorsman, welke laatste tevens penningmeester is.
Het curatoritL'Il, dat in de verslagperiode regelmatig vergaderde, is als volgt
samengesteld:
drs. A. A. van Ameringen, Wassenaar (voorz.)
D. Dorsman, Hippolytushoef (penn.l
prof. mr. H. J. Hofstra, Den Haag
mr. G. E. Langemeijer, Scheveningen
mr. Th. J. A. M. van Lier, Den Haag
drs. G. M. Nederhorst, Gouda
drs. W. Olthof, Amsterdam
ir. Th. Quené, Voorschoten
dr. J. G. H. Tans, Mechelen/Wittem

K.

drs. J. M. den Uyl, Amsterdam
mevr. dr. H. Verwey-Jonker, Utrecht
prof. dr. P. Vinke, Oegstgeest
dr. A. Vondeling, Leeuwarden
C. v. d. Waerden, Amsterdam
dr. J. A. Weijel, Amsterdam
J. M. Willems, Oisterwijk
drs. H. A. van Stiphout, Abcoude (secr.)

Personeel
In de personeelssft:er dient het vertrek van dr. C. de Galan vermeld te worden,
die in oktober li:l67 benoemd werd tot lector aan de Rijksuniversiteit in Groningen.
Op 1 april 19613 werd drs. H. A. van Stiphout tot directeur van de WBS benoemd.
In de tussenliggende periode 11.rad drs. R. de Rooi als waarnemend directeur op.
In de periode '68· '69 tekenden zich reeds de beperkte financiële mogelijkheden
voor het toekomstig verslagjaar af. Dit heeft geleid tot een inkrimping van de
staf, welke per 30 september 1969 was teruggebracht van 6 naar 4 medewerkers. De
omvang der werkzaamheden kon echter grotendeels worden gehandhaafd. Voor enige
werkgroepen konden namelijk secretarissen gevonden worden buiten de vaste staf.
Verder hebben zevrn kandidaats-studenten een stageperiode van enkele maanden
bij de WBS d<><:~rgebracht. De resultaten van hun werkzaamheden zijn ingebracht
in de diverse studlegroepen en secties.
Langs deze weg kon de verminderde mankracht van de staf ten dele worden
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opgevangen. Op de bibliotheek hebben een tijdelijke werkkracht en leerlingen
van de Btbliotheekschool een stage van twee maanden verricht, waardoor de werkzaamheden voor een belangrijk deel lwnden worden voortgezet.
Publikaties
In de verslagperiode werden vijf rapporten gepubliceerd. Daarnaast zijn nog op
andere wijzen de resultaten van studie in de openbaarheid gebracht.
Wat de publlkaties betreft kan gewezen worden op:
Het rapport Gezondheidszorg (oktober 1967), waarin een structuurplan voor de
gezondheidszorg wordt geschetst en de achtergronden waartegen de organisatorische
opbouw moet worden bezien.
Het rapport Inkcmensverdeling (maart 1969). Hierin wordt de ontwikkeling en
de analyse van de huidige inkomensverdeling behandeld als ook de maatstaven om
tot een redelijke verdeling van inkomens te komen met toepassingen t.a.v. inkomensbronnen, beloningen, uitkeringen en belastingen.
In april 1969 vE:rscheen het rapport Streekgemeenten en stadsgewesten, waarin
een grondige en planmatige bestuurlijke herindeling van Nederland wordt bepleit.
Een studie over ruilverkaveling werd gepubliceerd in september 1969 onder de
titel •van ruilverkaveling tot inrichting van landelijke gebieden'. Hierin wordt een
nieuwe wettelijke procedure uitgewerkt t.a.v. de inrichting van landelijke gebieden.
In september 1969 versoheen eveneens het rapport De Vrijheidsstraf. In deze
studie worden voorstellen gedaan om de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen
beter te richten op doeleinden als preventie (voorkóming van herhaling van strafbare feiten) en resocialisatie.
In maart 1968 werd het interim-rapport over de Proeve van een nieuwe Grondwet aan de MiTJ.i:>ter van Binnenlandse Zaken aangeboden. In april 1969 werd het
eind-rapport a·mgeboden.
Een nota over structurele werkgelegenheid werd opgesteld in verband met behandeling van dit vraagstuk op het congres van maart 1969. Het maandblad De
Gemeente is regelmatig verschenen. In januari 1968 is een speciaal nummer gewijd
aan de Mammoetwet, in januari 1959 aan Lokale democratie.
Conferenties
In de verslagperiode werden acht conferenties gehouden, waarvan er drie aan het
onderwijs waren gewijd.
Op 24 april 1968 werd door de agrarische sectie te Amersfoort geconfereerd over
ruilverkaveling.
Op 8 juni 1968 werd een con!arentie over gezondheidszorg belegd naar aanleiding
van het rapport. Ook sprekers van andere organisaties en politieke partijen hebben
hier inleidingen gehouden.
Op 23 oktober 1968 confereerde de sectie gemeente en provincie te Arnhem over
het vraagstuk van de Financiële nood van gemeenten. 125 deelnemers namen
hieraan deel.
Een bijeenkomst over Gemeente en topsport werd belegd door de sectie sport
en recreatie op 23 november 1968. Door 70 deelnemers werd deze conferentie bezocht.
Een grote bijff"nkomst had plaats op 13 februari 1969 te Amsterdam naar aanleiding van ~let Püm-Mansholt. 400 deelnemers beluisterden een inleiding van dr
S. L. Mansholt, waarna een forumdiscussie plaatsvond.
Op 30 augustus, ti september en 13 september 1969 werden onderwijsconferenties
gehouden in rer-p. Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Het aantal deelnemers bedroeg resp. 150, 45 en 60. Door in totaal 8 inleiders en inleidsters, verdeeld over de
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verschillende bijeenkomsten, werd het kleuter- en basisonderwijs behandeld met
name de vernieuwing die in deze takken van onderwijs noodzakelijk is.
Secties

Naast het studiewerk dat in de vorm van rapporten of conferenties wordt gepresenteerd, bestaat het WBS-werk voor een belangrijk deel uit het begeleiden van de
fracties in de Eerstf. en Tweede Kamer. Dit heeft voornamelijk plaats in de secties. Dit zijn pe~manente commissies, die zich met actuele politieke vraagstukken
bezighouden. MJmenteel beschikken we over 15 secties.
Het volgende beknopte overzicht geeft enkele voorbeelden.
Vrijwel alle teeties hebben zich bezig gehouden met de besprekingen van de
begroting 1968 en 1969. In gecombineerde vergaderingen van de economische en
financiële secties is de miljoenennota besproken, eveneens is een vergadering gewijd aan het ;aarverslag van de Nederlandse Bank.
Het bestuur '"an de sectie gemeente en provincie heeft geregeld en frequent vergaderd. In mei :96!1 heeft zij in samenwerking met het partijbestuur opnieuw
scherp geprotes~eerd tegen de ernstige gevolgen die het regeringsbeleid heeft voor
de mogelijkheid tot het voeren van een socialistische regeringspolitiek. Daartoe
werd op 21 mei aan de regering een protest-verklaring aangeboden, ondertekend
door vrijwel alle gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, allen leden van de
PvdA. Afzonderlijke bijeenkomsten werden belegd met partijgenoten-burgemeesters
en wethouders over actuele problemen. Door de secretaris van de sectie worden
zeer veel adviezen verstrekt zowel schriftelijk als telefonisch, ongeveer 1000 per jaar.
In de sectie sociale vragen heeft een werkgroep financiering sociale verzekering
haar werkzaamheden afgesloten met een nota, die binnenkort in Socialisme en
Democratie gepubliceerd zal wordea.
De sectie onderwijs heeft zich met actuele problemen bezig gehouden; de voorbereiding van de conferenties heeft veel tijd gevergd.
De juridische sectie heeft o.a. aandacht besteed aan de hervorming van de rechterlijke macht en d(: wetgeving over pornografie. Dit laatste in samenwerking met
de werkgroep cultuurpolitiek.
De sectie industriepolitiek en wetenschapsbeleid heeft een concept-rapport over
wetenschapsbeleid behandeld.
De sectie ruimtelijke ordening heeft zich met de begroting 1969 bezig gehouden,
als ook nota's van regering en fractie besproken. Aandacht is voorts besteed aan
het regionaal beletd en het vraagstuk van ruimtelijke ordening in Z.W.-Nederlana
is aan de orde geweest.
De sectie gezondheidszorg heeft vergaderd over een nota aangaande geestelijke
gezondheidszorg, d.•e door een aparte werkgroep zal worden voltooid. Met partijgenoten-artsen z"jn de begrotingen besproken.
De sectie sport en recreatie en de sectie maatschappelijk werk werken hoofdzakelijk in het kaaer van de centrale studie, die hierna besproken zal worden. Beide
secties behandele'l r,ctuele politieke vraagstukken.
Centrale studie en werkgroepen

Het hoofdaccent van het WBS-werk ligt momenteel op een studieprogramma, dat
vanuit een centrale gedachte de huidige ontwikkeling in ons land op velerlei gebieden beoordeel;; en tot alternatieve beleidsvoorstellen tracht te komen. De centrale gedachte is de verwezenlijking van de gelijkwaardigheid van de mens in onze
samenleving. Deztc probleemstelling is in afzonderlijke nota's uitgewerkt. De werk57

zaamheden voor dit project zijn gestart in januari 1969, nadat de staf voorbereidende werkzaamheden h'ld verricht.
Het werk vinat plaats in secties en in afzonderlijke werkgroepen. In dit verband
kunnen worden gtnoemd als werkgroepen van de economische sectie: economische
macht, consumptievraagstukken en arbeidsmarktbeleid. Deze laatste is pas zeer
onlangs gestart, de eerste twee zijn sinds voorjaar 1969 aan het werk. Voorts dient
vermeld de werkgroep economisch externe effecten <vraagstuk van leefbaarheid),
die al een coneept-rapport gereed heeft. De commissie nationalisatie verzekeringswezen heeft t.g v. gbrek aan deskundigen en wisseling van leden een wat langzame
start gehad. Inmiddels heeft zij echter een werkbare studie-opzet gevonden.
De werkgroep democratisering behandelt drie onderwerpen vanuit dit gezichtspunt t.w. bedrijfsleven, parlementair stelsel en positie van de vrouw. Een algemene
nota werd opP,'estelc! alvorens deze terreinen in behandeling te nemen.
Democratisering van het onderwijs is bij de sectie onderwijs ondergebracht.
Over geestelijKe gezondheidszorg, sociale dienstverlening en sport en recreatie
zijn nota's door de betreffende secties opgesteld. Deze zullen in het komend jaar
verder worden uitgewerk!t. T.a.v. de landbouw is het Plan-Mans'ho~t eenbraai gesteld.
Op de WBS verricht momenteel een stagiaire een studie over wijziging van de omvang van het landbouwareaal en het vraagstuk van de bedrijfsgrootte.
Voor volkshuisvesting is een aparte werkgroep in het leven geroepen, die inmiddels al enkele nuta's over deelonderwerpen heeft geproduceerd.
Voor industriepolitiek en wetenschapsbeleid heeft de sectie werkstukken opgeleverd, daarnaast is door een stagiaire op de WBS een concept-rapport over democratisering van het wetenschapsbeleid opgesteld. Op grond van dit materiaal is het
rapport te verwachten, waarop we reeds wezen in de paragraaf secties van dit verslag.
Voor ruimtelijke ordening is in de centrale studie een werkgroep uit de sectie aan
het werk ten einde tot een werkbare prO'bleemstelling te komen. Uitwerking hiervan
zal vervolgens door de sectie of werkgroep plaatsvinden.
De sectie gemeente en provincie heeft een werkgroep lokale democratie ingesteld,
die inmiddels een concept-rapport van de hand van de sectiesecretaris in bespreking heeft. Bedoeling is het rapport in februari 1970 te publiceren.
Voor de werkgroep cultuurpolitiek heeft een stagiaire op de WBS gedurende vier
maanden een studie gemaakt van de economische aspecten van het cultuurbeleid.
De coördinatie van de centrale studie vindt plaats in een stuurgroep (voorzitter:
dr. c. de GalanJ, welke in april 1969 met haar werkzaamheden is begonnen.
Buiten de centrale studie worden momenteel door een stagiaire de nota's van de
werkgroep efficiency bij de overheid omgewerkt tot een interim-rapport, dat tegen
het einde van het jaar gereed zal zijn.
De werkgroep vereenvoudiging van de sociale verzekering heeft voor de diverse
onderdelen nota's opgesteld; deze zullen in het najaar van 1969 tot een rapport
worden verwerkt.
Over het onderwerp van de institutionalisering van het sociaal-economisch overleg is momenteel een stagiaire bij de WBS werkzaam.
Organisatie

Naast de vermmdering van de
krimping van het personeel op
omdat dit secretaiiaat de WBS
satie van conferenties, uitgeven
van de WBS gekomen, hetgeen

personeelsbezetting bij de WBS dient ook de inhet secretariaat van de partij vermeld te worden,
verschillende hulpdiensten verleende m.b.t. organivan rapporten en tijdschriften is geheel ten laste
een aanzienlijke hoeveelheid werk met zich mee58

brengt. Ook voor het organiseren van conferenties is onze taak duidelijk verzwaard,
hetgeen zich bij de onderwijsconferenties heeft doen gevoelen. Tengevolge van de
kleinere stafbezetting is per 1 september 1969 besloten het vergaderen met enkele
secties - in zoverre hiervoor een beroep op stafmedewerkers van de WBS zou worden gedaan - tijdelijk op te schorten.
Hoewel de centrale studie de hoogste prioriteit heeft gekregen, blijft er voor de
meeste secties nog voldoende gelegenheid om zich met actuele politieke vraagstukken bezig te houden.
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Federatie van j oogerengroepen

Verslag van oktober 196s-eptember 1969
De F.J.G. heeft een moeilijk jaar achiter zich. De verwachtingen, die eind 1968 wer-

den gewekt wat betreft de groei van aktiviteiten, leden en landelijke bekendheid
o.a. dankzij de grote publiciteit rondom het F.J.G.-blad De Kapitalist, zijn in cie
tweede helft van het verslagjaar niet ingelost. Of het gaat om een vertraging, stilstand of zelfs teruggang in de opgaande lijn die de F.J.G. in 1968 duidelijk te pakken had, valt nog niet met zekerheid te zeggen. De oorzaken van de problemen
waarmee de F.J.G. worstelt, zijn echter grotendeels wel aan te geven
In de eerste plaats is het niet gelukt het dagelijks bestuur (DB) van de F.J.G.
blijvend te bemannen met vold'Oende capabele leden die bovendien ruim tijd en
energie aan de F.J.G. zouden kunnen wijden.
Het 'ver<loop' in het DB is uitzonder<lijk groot geweest .. O.a. werd voorzitter Relus
ter Beek in maart 1969 in het P.v.d.A.-bestuur gekozen en trad daarom als F.J.G.bestuurder af. Zijn opvolger Wou1Jeir Koning voorspelde bij zijn aantreden reeds dat
hij veel minder tijd dan Relus aan de F.J.G. zou kunnen besteden, maar vertrouwde op de vaste werkkracht van de •vrijgestelde' sekretaris Fred van Heezik. Deze
werd - Fred vertelde buiten medeweten van het F.J.G.-bestuur op de Tesselschadestraat te weinig werk aan de F.J.G. te hebben - steeds meer door niet-F.J.G.werkzaamheden in beslag genomen. totdat hij vanaf september een andere werkkring aanvaardde, hetgeen uitstekend bleek te passen in de bezuiningingsmaatregelen van de P.v.d.A.: een opvolger werd niet meer aangetrokken. Vice-V'Oorzitter
Jan Nagel bleef officieel wel aan, maar kondigde in de zomer al aan, dat hij vanwege een nieuw radioprogramma dat hem was toevertrouwd zijn F.J.G.-werk moest
inkrimpen; dit bleek het begin van een periode die tot nu voortduurt, waarin de
redaktie van De Kapitalist er niet in kon slagen een nummer van het blad samen
te stellen en uit te brengen.
Deze peroonele perikelen vormen echter niet de enige oorzaak van de moeilijkheden in de F.J.G. In politiek opzicht wordt de F.J.G. n.l. gekenmerkt door een
fundamentele tweeslachtigheid die zeker na het vorig jaarlijks congres niet meer
ontkend kan worden Toen immers sprak de F.J.G. zich met grote meerderheid uit
voor een Nederlands uittreden uit de NATO. Daarmee koos men tegelijkertijd voor
een feitelijke onafhankelijkheid van de P.v.d.A., hoewel over een formele loskoppeling nauwelijks meer werd gerept, al was dit dan het hele voorgaande jaar een
van de belangrijkste strijdpunten in de F.J.G. geweest. Sinds dit 'uit-de-NATO'congres hebben zich in de landelijke F.J.G. geen fundamentele politieke meningsverschillen meer voorgedaan. Algemeen keerde men zich tegen de heersende partijlijn van de kleinere aanpassingen en stelde men zich op tegen de huidige politieke
establishment in Nederland, waarvan de P.v.d.A.-leiding zich echter weigert los te
maken, naar het schijnt uit vrees in wat men ziet als een uitzichtloos isolement te
geraken.
Deze afkeer van de officiële P.v.d.A. blijkt o.a. uit de volstrekt afwijkende waar60

dering van studentenakties (de veroordeling van de Maagdenhuisbezetting door
P.v.dA.-fraktie en -bac;tuur w~d door het F.J.G.-AB scherp gehekeld, het praktisch volledig gebrek aan enthousiasme in de F.J.G. om aan la;ndelijke PAK~ba'!pre
kingen mee te doen of om 'voor deze P.v.d.A. me voor verkiezingen in te spanne.n',
de sterk uiteenlopende visies op de socialistische strategie (waaraan dit jaar in de
F.J.G. veel aandacht is besteed) en dergelijke. Maar ondanks deze afkeer blijft
de F.J.G. zich -.niet alleen voor de buitenwacht! - richten op diezelfde P.v.d.A.
En dit is die fundamentele tweeslachtigheid waaraan de F.J.G. evengoed lijdt als
een groot deel van Nieuw Links. De stap uit de P.v.d.A. wordt voortdurend door
individuele personen gedaan, maar de organisatie ziet als geheel geen nut in de
poging de roveelste club te worden in de politieke wildernis links van de sociaaldemokratie. Men wil oppositie voeren binnen deze partij, maar de juiste methode
en technieken zijn daarvoor nog niet gevonden.
Zo leefde de F.J.G. tussen de drang zich te gedragen als een onafhankelijke aktiegroep en de wens tegelijkertijd door beïnvloeding van een 'verantwoordelijke' partij
van binnenuit bepaalde veranderingen dichterbij te brengen, - waarschijnlijk was
het ook deze tweeslachtigheid die de F.J.G. het afgelopen jaar dikwijls tussen tafel
en stoel deed belanden.
Het algemeen bestuur (AB) kwam praktisch eens per maand bijeen. Toch bleek
het kqntakt met de 'basis' via de gewestelijke vertegenwoordigers nog steeds slecht
te verlopen. Eind augustus werd besloten de knoop door te hakken en voorlopig als
proef direkt vertegenwoordigers van de afdelingen het AB te laten vormen. Het
resultaat van deze wijziging is nog ;niet goed merkbaar, maar het is wel tekenend
voor de minder-formele sfeer in het AB dat op de laatste vergaderingen in principe alle aanwezigen gelijk spreek- en stemrecht werd gegeven, zonder dat iemand
daartegen bezwaar maakte.
DB en AB zagen zich voortdurend geconfronteerd met organisatorische kwesties.
Vanuit het AB werd lange tijd aangedrongen op een weekend om de problemen
eens grondig door te spreken. Nadat het sekretariaat niet tijdig een geschikt oord
had kunnen vinden zodat de bijeenkomst eerst nog eens moest worden uitgesteld,
kwam men half juli in Driebergen bijeen. De noodzaak tot bezinning was inmiddels
vergroot doordat de bezuinigingsplannen van de partij bekend waren geworden, hetgeen voor de F.J.G. vooral het verlies van de vaste kracht op de Tesselschadestraat
betekende. Tijdens dit weekend werd de filosofie ontwikkeld dat de landelijke F.J.G.
"\"oornamelijk een service-tlaak zou moeten hebben voor de eigenlijke plaatselijke
F.J.G.-kernen; die service strekte zich ruw gezegd uit van het verstrekken van
informatie door bulletin en Kapitalist via stimuleren door mogelijke inschakeling
bij akties en het aanbieden van landelijke weekenden, diskussies en congressen tot
een meer algemene propaganda en 'public relations' voor de F.J.G. via de grote
communicatiemedia in het geval "\"an landelijke verklaringen, 'onthullingen' in De
Kapitalist e.d. Het echte F.J.G.-leven zou zich vooral plaatselijk moeten afspelen;
het landelijke kontakt had meer een ondersteunende funktie.
Deze theoretische aanpassing aan de al grotendeels bestaande praktische situatie
betekende een zekere verlegging van de prioriteiten in het DB-werk. Het vertegenwoordigen van de F.J.G. naar buiten (partij, andere politieke jongere.nclubs, buitenland) kreeg minder betekenis dan een goed functioneren van de i,nterne F.J.G.communicatie. Helaas doorkruiste juist het wegvallen van de vaste kracht deze
accentverschuiving, doordat het niet lukte tijdig het sekretariaat te reorganiseren.
Het begint er nu op te lijken dat de omschakeling van de Tesselschade-burelen naar
het Pieterspoortcentrum (waar ook 's avonds kan worden gewerkt) de ergste organisatorische problemen heeft weggewerkt, mits altha,ns voor een voldoende bezet61

ting kan worden gezorgd. Door het uitvallen van De Kapitalist dit najaar is de
F.J.G. echter een zware slag teegebTacht die ook organisatorisch doO!rwerkt, omdat
de landelijke contributie gekoppeld is aan het blad, zodat met de inning nog moet
worden gewacht.
Veel aandacht is dit jaar besteed aan diskussies over een socialistische strategie,
nadat bij een bezoek van een zware partijdelegatie aan de AB-vergadering van februari was afgesproken, dat beiderzijds over dit kernpunt zou worden gedacht om
later nog eens een nieuwe, goed voorbereide diskussie aa.n te gaa.n. Voor de F.J.G.
schreef Willem van de zandschulp een doorwrocht betoog, dat de basis werà van
enkele landelijke bijeenkomsten.
We zijn nu zover, dat de partij tot een ope,n conferentie volgend voorjaar kan
worden aangespoord.
Programmatisch was de F.J.G. al vroeg aktief in 1969 bij de voorbereiding van
de overigens nogal ongelukkig verlopen VPRO-TV -uitzending over de standpunten
van de politieke jongerenorganisaties. De organisatoren lieten de uitzending ontsporen in het gebruikelijke politieke gekissebis over coalitievorming. Daardoor leek
de inspanning van met name Hans Kombrink voor de inhoud van het politiek program waarop de deelnemende jonge PSP, PPR, D '66 en F.J.G. zich konden verenigen, wat nutteloos geworden.
Voor de pogingen van de landelijke PAK-werkgroep is de F.J.G. niet warm gelopen. De individuele F.J.G.'ers die aan besprekingen in enkele commissies hebben
deelgenomen, Tiepen al gauw dood op de aan immobilisme grenzende organisatorische traagheid. Nu de toetreding va.n de KVP'ers Van Maarseveen en Beugels,
ondanks de duidelijke anti-KVP-motie van het maartse P.v.d.A.-congres, de ganse
onderneming geheel tot het niveau van een holle politieke klucht heeft veroordeeld,
is het oorspronkelijk gebrek aan e;nthousiasme (helaas?) bevestigd.
Ook de pogingen aan wat minder gezapige kant om tot concentratie van Links
Nederland te geraken vonden na het verwarde Nijmeegse co;ngres, waar enkele
F.J.G.'ers uit Utrecht en Alkmaar poolshoogte namen, geen weerklank meer in de
F.J.G.
Zoals hierboven ai werd aangeduid, vormde het verschijnen van het ledenblad
De Kapitalist onder leiding van Jan Nagel in september 1968 een grote stimulans
voor de F.J.G. Hoewel de politieke inhoud niet wezenlijk verschilde van het vroegere Langs Nieuwe Lijnen, zorgde de voortreffelijke vormgeving en uitgekiende presentatie bij de pers steeds voor een goede ontvangst. Ongetwijfeld werd De Kapitalist direkt het meest opvallende politieke jongerenblad. Nu werd het ook mogelijk
landelijk een goed overzicht van de ledenstand te krijgen. De administratie en
verzending bleef echter het hele jaar problemen geven. Ook kwam er van de abo;nnees wel kritiek, wanneer de belangrljkste stukken al uitvoerig in de pers besproken
waren, dagen voordat het blad werkelijk in de bus viel. Verder dreigde het blad
soms teveel een eigen leven te gaan leiden buiten de eigenlijke F.J.G.-organisatie.
Na het maartcongres van de partij ongeveer. bleef de redaktie te lang in gebreke
met een nieuw nummer. De precaire financiële positie maakte het onmogelijk in juli
nog een nummer uit te geven. Bij de besprekingen in de F.J.G. n.a.v. de bezuiniging
die door de partij werd afgedwongen, kreeg De Kapitalist echter grote prioriteit,
omdat het blad voor veel verspreid wonende leden verreweg de belangrijkste F.J.G.manifestatie bleef. De partij bleek ook bereid de f 2000,- garantie per jaar op het
exploitatietekort te blijven geven voor het jaar '69-'70. Helaas produceerde de redaktie, die nu onder leidi;ng van Bart Tromp stond omdat Jan Nagel te zeer in beslag genomen werd door een nieuw radioprogramma op de zaterdagmiddag, geen
enkel nieuw nummer meer. Ondanks vele pogingen kon het DB geen werkelijk
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kontakt met Ja,n Nagel of Bart Tromp tot stand brengen. Voor het nieuwe bestuur
ligt dus al een eerste dwingende opdracht te wachten.
Op sociaal gebied kwam het F.J.G.-bestuur tot weinig initiatieven; dit is hoofdzakelijk te wijten aan de herhaalde wisseling in deze bestuursfunktie.
Op buitenlands gebied bleef de IUSY- (International Union of Socialist Youth)
kwestie slepen. Na de onthullingen over de contacten met CIA-mantelorganisaties
op het Executive Committee van Amsterdam juli 1968. waarbij de F.J.G. een aktieve rol had, dreigde de hele 'Organisatie bij gebrek aan vertrouwen en financiële mogelijkheden ineen te storten.
De diepere oorzaak voor de stagnatie ligt mogelijk in de tegengestelde doelen van
de verschillende lidorganisaties. De grotere rijkere unies uit Duitsland, Oostenrijk
e.d. voelden er weinig voor een IUSY -congres mogelijk te maken dat radikalere uitspraken wu doen dan in de politiek van de respektleve moederpartijen zou passen.
Wellicht werd zelfs een weerslag op de verkiezingskansen gevreesd.
De F.J.G. stuurde afgevaardigden naar EEG-studiedagen, naar Oost-Duitsland
en naar de Europese veiligheidsconferentie in Boekarest.
Op buitenlands gebied moet tenslotte ook de Mozambique-solidariteitsaktie worden genoemd die dit najaar voor het FRELIMO en het Mozambique Instituut in
Nederland werd geV'Oerd. De F.J.G.'ers Hans Linnekamp en Hans Kombrink hadden een bijzonder aktief aandeel in de organisatie. Veel F.J.G.-afdelingen vormden
plaatselijk de motor bij deze aktie
De partijraadsdelegatie bestond na het congres uit Willem van de Zandschulp,
Hans Kombrink, Jan Nagel, Tom Stom en Henk de Hamer, wel~e laatste in september om redenen van ongezondheid bedankte en toen eenmaal door Arie de Graaf
(op aa.nwijziging door het DB) is vervangen. In de politieke diskussie bleven de
F.J.G.'ers een belangrijke rol spelen, hoewel niet meer zo dominerend als vorig
jaar wel eens het geval is geweest. Bij de besluitvorming stond de delegatie vaak
eenzaam bij de kleine minderheid ontevredenen. Vooral de laatste partijraad eind
september wekte het ongenoegen op, doordat de kanonnen van achter de tafel wel
heel veel tijd aan het woord waren maar desondanks door de F.J.G.'ers genoemde
punten van kritiek lieten liggen.
Bij de financiële diskussie betoogden wij, dat nog steeds te rooskleurig wordt begroot; wij drongen aan op een nieu~e werkelijke afweging van de prioriteiten, ook
al zou dat kunnen uitlopen op een nog verdere beknotting van het eigen F.J.G.budget. Men sloeg de waarschuwingen echter met grote meerderheid in de wind.
Bij de vaststelling van de reglementen is wel aangedrongen op de verplichte opname van F.J.G.'ers in de lagere partijbesturen, zoals door het F.J.G.-congres werd
gewenst, maar dit verlies werd minder ernstig opgevat. V'Oortaan zal onze vertegenwoordig.i,ng slechts spreekrecht in de nieuwe partijraad-zonder-kwaliteitszetels
hebben.
Wat betreft het funktioneren van de basis van de F.J.G., de afdelingen, kan
vooral van grote aktiviteit worden gesproken in Alkmaar, Amsterdam, Utrecht,
Twente en Zeela,nd.
Het aantal landelijk betalende leden bedroeg ruim 600. Daarnaast telde De Kapitalist nog zo'n 200 losse abonnees.
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Evert Vermeer Stichting

Op 1 februari 1967 besloten Partij van dP- Arbeid, Vrouwenbond PvdA en FJG tot
oprichting van de Evert Vermeer Stichting, ten einde te komen tot coördinatie van
aktiviteiten die in de verschillende organisaties werden ondernomen om te komen
tot direkte hulpverlening in ontwikkelingslanden.
De doelstelling van de E.V.S., zoals die in de statuten is vastgelegd, luidt: 'Het
doel der Stichting is de ontwikkeling in economisch achtergebleven delen van de
wereld te bevorderen, zo mogelijk in democratisch-socialistische richting.'
Volgens de statuten vaardigt elk der drie samenwerkende organisaties 2 bestuursleden af, terwijl de voorzitter wordt gekozen voor de tijd van twee jaar door de
partijraad, op voordracht van het partijbestuur.
Per 30-9-1969 was het bestuur als volgt samengesteld:
voorzitter:
sekretaris:
leden:
penningmeester:

G. J. N. M. Ruygers
C. v. d. Heuvel-de Blank <Vrouwenkontakt)
A. V. d. Hek (PvdA)
M. P. de Bruyn Ou boter (Vrouwenkontakt)
P. Dankert <PvdA)
H. Kombrink (FJG)
H. Linnenkamp (FJG)

In de verslagperiode werden de volgende projekten in het programma opgenomen
en/of afgewerkt:
M.ayflowerschool, Ikenne/Nigeria
In het kader van het mede-financieringsprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken (waarbij 25% van het benodigde bedrag door een partikuliere organisatie en 75% door de Nederlandse regering wordt ingebracht) werd de bouw van een
school-laboratorium afgehandeld en startte men de bouw van een slaapzaal voor
meisje:>.
Hiernaast nam de E.V.S. enkele studiebeurzen voor haar rekening voor leerlingen
van deze school.
Door inspanning van een comité 'de vrienden van Mayflower' werd de aktie gevoerd voor het verkrijgen van een aantal vaste studiebeurs-kontribuanten.
Uit dit fonds ontvangen op dit ogenblik 30 leerlingen een beurs. Een bijzonder
waardevol initiatief, waarvoor men het E.V.S.-bestuur heel dankbaar is.
Gemeenschapshuis Kameroen
Op verzoek van een partijgenote, die in het kader van het Jongeren Vrijwilligers
Programma in Kameroen heeft gewerkt, kon uit het E.V.S.-fonds de bouw van een
dorpsgemeenschapshuis worden gefinancierd.
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Girls Industrial School, Accra/Ghana
Met de direktrice van deze school, die destijds voor rekening van het fonds internationale solidariteit van de Vrouwenbond studeerde aan het Institute for Social
Studif•s te Den Haag, bestaat nog steeds goed kontakt, vooral vanuit de groepen
van het Vrouwenkontakt.
Door deze groepen ingezamelde naaimachines (waaraan men op deze school voor
delinquente meisjes dringend behoefte had) konden op kosten van de E.V.S. worden
gereviseerd en verzonden. Aan de zending werden ook enkele Plektrische kookplaten
+ pannen toegevoegd. Helaas zijn de vrachtkosten op dergelijke zendingen zo hoog,
dat veel van het nuttig effekt verloren gaat. Er wordt nog steeds gezocht naar
goedkope verzendingsmogelijkheid om meer van deze zendingen mogelijk te maken.
Mozambique Instituut, Dar es Salaam/Tanzania
Dit instituut, aanvankelijk opgezet als middelbare school, verschaft thans de mogelijkheid van verschillende soorten onderwijs aan vluchtelingen als gevolg van de
vrijheidsstrijd van het volk van Mozambique tegen de Portugese overheersing. De
mei-inzameling van 1968 was aan dit projekt gewijd.
De F.J.G.-vertegenwoordigers in het E.V.S.-bestuur namen het initiatief tot een
grootscheepse inzamelingsaktie door verschillende jongerenorganisaties in Nederland. Deze aktie is een financieel succes geworden, terwijl er bovendien veel propagandistische waarde van is uitgegaan.
In het financieel verslag zult u deze laatste aktie niet terugvinden, omdat inmiddels is opgericht de Eduardo Mondlane Stichting, die zich vooral concentreert op
hulp aan het Mozambique Instituut en die voor overmaking van de ingezamelde
gelden zorg draagt.
Milton Obote Foundation, Kampala/Uganda
Deze uitgeverij van schoolboeken, annex drukkerij enz. enz., waar veel gedaan wordt
aan vakopleiding voor typografen, vroeg ons om hulp bij de bouw van een drukkerij
met daaraan verbor..den vakopleiding (totale kosten ± 1 miljoen).
Aangezien het de krachten van de E.V.S. te boven ging 25% van het totaal in te
brengen, werd overleg gepleegd met de Milton Obote Foundation. Men bleek daar,
door reeds gedane investeringen e.d. in staat deze 25% in te brengen. De E.V.S.
verleende bemiddeling en slaagde erin dit projekt door de Nederlandse regering
mede gefinancierd te krijgen.
Sociaal centrum voor de samenwerkende vrouwenorganisaties van Uganda
Omdat de funktie van de vrouwenorganisaties in een ontwikkelingsland bijzonder
belangrijk is, besloot het bestuur van de E.V.S. tot medwerking aan het tot stand
komen van een voorlichtings- en scholingscentrum. Het betreft weer een groot
projekt (1 miljoen), omdat het gebouw zó moet worden ingericht, dat vrouwen van
het platteland samengebracht kunnen worden voor cursussen e.d. Derhalve moet er
ook logiesruimte beschikbaar zijn.
De vrouwenorganisaties in Uganda werken hard aan het bijeen brengen van geld,
omdat ook hier het inbrengen van 25% onmogelijk is voor de E.V.S. Toch zal ook
van onze kant een belangrijke bijdrage moeten komen.

Terugziende mag men vaststellen, dat de E.V.S., haar beperkte middelen in aanmerking genomen, nuttig werk heeft gedaan in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.
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Dat deze resultaten bereikt konden worden is voornamelijk te danken aan de
groepen van het Vrouwenkontakt die heel vindingrijk blijken te zijn als het er om
gaat aan geld te komen.
Het zou wenselijk zijn, als ook onze mannelijke partijgenoten zich bewust werden
dat hier een stukje konkrete hulp kan worden geboden, waarvoor men belangstelling
zou kunnen verwachten in een tijd waarin de roep om konkretisering van de schone
woorcten, zo veelvuldig gehoord wordt.
Mocht binnen de partij de bereidheid de E.V.S. te steunen in de komende periode
flink toenemen, dan kan het bestuur u nu alvast een lijst van interessante projekten voor het komende tweejaarlijks verslag beloven.
Onbegrijpelijk blijft, dat vele partij-afdelingen het werken voor de E.V.S. als een
'vrouwen-aangelegenheid' zien en slechts in uitzonderingsgevallen tot aktie komen.
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Werkge1neenschappen

Humanistische Werkgemeenschap
Bij de aanvang van de verslagperiode (1 oktober 1967) werd het bestuur van de
H.W.G. gevormd door:
mr. H. B. Engelsman (voorz.), c. de Vries (sekr.), drs. J. Zwakhals (penningmeec;ter)
en de leden: Sj. Bijleveld, J. H. Helder, N. Hesseler, drs. Th. J. Hogendorp, J. Jonkhart, drs. J. Koopman, W. Mensink, mej. A.B. Pomper, dr. H. J. Roethof, mej. A. A.
Wolfsdorff en H. van Woudenberg Aan dit bestuur waren de buitengewone hoofdbestuursleden prof dr. J. P. van Praag en dr. G. Stelllnga toegevoegd.
Op de jaarvergadering op 6 januari 1968 traden de bestuursleden H. van Woudenberg en drs. J. Koopman af. Bij het afscheid van de aftredende bestuursleden
schonk de voorzitter vooral aandacht aan het vertrek van pg. Van Woudenberg, die
s.inds 21 november 1953 deel van het bestuur had uitgemaakt, wall!l"VRn een groot
aantal jaren als sekretaris. Op deze jaarvergadering werd pg. P. Kos in het bestuur
gekozen.
Op 16 augustus 1968 overleed ons zo gewaardeerd HB-lid drs. Th. J. Hogendorp.
In de partijraad werd de H.W.G. vertegenwoordigd door H. van Woudenberg en
drs. J. Zwakhals.
Bestuursvergaderingen:
In de verslagperiode vergaderde het bestuur op: 2 november 1967, 20 december 1967,
29 februari 1968, 4 april 1968, 30 mei 1968, 30 september 1968, 7 november 1968. 20
december 1968, 27 februari 1969, 20 maart 1969, 21 mei 1969, 13 augustus 1960 en
6 september 1969.
In de bestuUIWergadering kwamen ·verschillende onderwerpen aan de orde, o.a.:
parlementaire demokratie, Humanisme en arbeid (rapport van de Stichting Soerates), cultuurpolitiek en vooral besprekingen over de samenwerking tussen de 3 werkgemeenschappen met als noodzaak het opheffen van de H.W.G.
Conferenties/Jaarvergaderingen:
Op 7 oktober 1967 werd een conferentie belegd over het onderwerp: Publiciteit en

demokratie. Inleiders waren hier prof. dr. J. P. van Praag en dr. H. J. RoetnoL
Op 6 januari 1968 vond de jaarvergadering plaats. Naast de organisatorische zaken
kwam een gedachtenwisseling over: 'Heeft de Humanistische Werkgemeenschap nog
een taak' aan de orde. Inleiders over dit onderwerp waren dr. H. J. Roethof en C.
de Vries. Na aflooop werd de volgende verklaring over dit onderwerp afgegeven:
'De vergadering kwam met algemene stemmen tot de conclusie, da.t het verba.nd
tussen levensbeschouwing en politieke keuze voor de toekomst van wezenlijk belang
blijft. Daarom dient in de PvdA onder de huidige omstandigheden de mogelijkheiè
te blijven bestaan om zich in Humanistisch verband te blijven bezinnen op vraagstukken als de gelijkwaardige plaats van het buitenkerkelijk volksdeel, gelet on het
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belang van de bewustwording van de mens in een snel veranderende en in mPnig
opzicht zich in technocratische en commerciële richting bewegende samenleving
Aangezien het echter duidelijk is, dat organisatorische strukturen steeds a;mgepast dienen te worden aan de eisen van de tijd en de PwdA voor haar interne organisatie dan ook terecht een struktuurcommiSsie heeft ingesteld, heeft de H.W.G.
volledig begrip en staat zij volkomen open voor ieder overleg over de georgamiseerde
beleving van het Humanisme in de partij en de verhouding tot de andere levensbeschouwelijke groepen.'
Voorts nam de H.W.G. op deze jaarvergadering een resolutie aan over het vraagstuk-Vietnam, waarin diepe ongerustheid werd uitgesproken over de ont,stane
situatie.
Op 5 oktober 1968 werd een conferentie belegd over: 'CUltuurpolitiek in deze tijd'.
Inleider hier was pg. L. 0. ten Cate. Na de inleiding volgde een bijzonder ge•:mimeerde diskussie over het onderwerp.
Op 26 april 1969 vond opnieuw een jaarvergadering plaats. Een aangekontüf!dc
inleiding over 'Humanisme en arbeid' moest helaas vervallen in verband met ziekte
van de inleider, terwijl op korte termijn geen vervanging was te krijgen.
Hoewel vallend buiten de verslagperiode moet melding gemaakt worden van de
vergadering op 4 oktober 1969 waar de opheffing aan de orde kwam, maar waar
tevens de inleiding over 'Humanisme en arbeid' kon plaatsvinden.
De inleider, pg. A. L. den Broeder, gaf kort en zakelijk een goede samenvaltting
van het over dit onderwerp uitgebrachte rapport van de Humanistische Stichting
Socrates.
Samenwerking met andere werkgemeenschappen.

Regelmatige gesprekken in het zgn. werkgemeenchapsoverleg, bestaande uit de
voorzitters en sekretarissen van de drie werkgemeenschappen, leidde ertoe, dat aan
de door de partij ingestelde strUktuurcommissie via het partijbestuur een nota kon
worden overhandigd, waarin nieuwe :mogelijkheden voor een bezinningsorganisatie
werden aangegeven. In de nieuwe statuten van de partij kwam een en and: ·r tot
nadere omschrijving.
Verdere gesprekken en gezamenlijke bestuursvergaderingen brachten de, drie
werkgemeenschappen nader tot elkaar, zodat de opheffing van de bestaande en de
oprichting van één nieuwe bezinningsorganisatie tot de mogelijkheden 1eek te behoren.
Helaas bleek als gevolg van de financiële moeilijkheden de partij niet in staat
financiering van een nieuwe organisatie te realiseren.
De H.W.G. besloot op 4 oktober 1969 in een vergadering van de leden tot opheffing.
Uitgesproken werd daar duidelijk, dat de leden individueel van harte bereid zijn
aan een nieuwe :vorm mede te werken. V:oor dat doel werden de pgn. mr. H. B.
Engelsman, dr. H. J. Roethof, mej. A. A. Wolfsdorff en C. de Vries gemachtigd de
nadere gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van de andere - innuddels
ook opgeheven- werkgemeenschappen en het partijbestuur.
Bij dit laatste verslag van en over de H.W.G. in het jaarverslag van de partij
mag een woord van dank aan allen, die sinds 1946 hebben medegewerkt aan de
gedachtenwisseling in de H.W.G. niet ontbreken. M0gelijk ontmoeten wij elkaar weer
in een nieuw gesprek, maar dan 'interwerkgemeenschappelijk'.
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Werkgemeenschap van Rooms-Ka.tholieken in de Partij va.n de Arbeid (K.W.G.)

Dit laatste tweejaarlijkse verslag van onze K.W.G. ('vanaf 1-10-1967) wordt door mij
als oud-voorzitter uitgebracht, vanwege het fett, dat onze sekretaris, M. c. de Vogel,
reeds geruime tijd ziek is. Het vorige verslag eindigde met de belangrijke uitspraak
van de zomerconferentie in september 1967, dat naar de mening vam de leden van
de K.W.G. aan de positie van de werkgemeenschappen 'als constituerend element
in de organisatorische opbouw van de P.v.dA. niet langer behoefte bestaat.' De
K.W.G.-vergadering vroeg het partijbestuur, daaruit op korte termijn alle praktische consequelllties te trekken. Wel bleven de K.W.G.-leden van oordeel 'dat de
bezinning op het door de P.v.dA. erkende verbrund tussen partijpolitieke keuze en
levensbeschouwing op enigerlei wijze binnen de partij tot zijn recht zal moeten
kunnen blijven komen.'
Met deze uitspvaak was de K.W.G. de eerste van de drie werkgemeenschappen om
te kennen te geven, dat de ontwikkelingen der laatste jaren tot een ingrijpende
struktuurwijziging zouden moeten leiden. Hiermede w:as niet alleen het beleid van
het nieuwe K.W.G.-bestuur bepaald, maar werd tevens een appèl gedaan op de
andere werkgemeenschappen om zich gezamenlijk op de nieuwe koers te beraden.
In deze laatste verslagperiode bestond het bestuur uit de volgende zeven personen:
mr. F. H. J. M. Daams (voorzitter); M. G. de Vogel (sekretaris); P.G. Martens
(penningmeester); en als overige leden: mevr. W. de Rijk, drs. P. Hagers, W. H. A.
Nuy en G. J. c. A. Persoon. Hiervan fungeerde pg. Nuy als \'ice-voorzitt'er.
Aangezien tijdens de cliiskussies in 1967 duidelijk was gebleken, dat de K.W.G.leden grote behoefte hadden aan voorti!:ooting van de traditie der zomerconferenties
werd voor 20, 21 en 22 september 1968 wederom een dergelijke conferentie gepland.
Bovendien was door de toenemende bela.ngstelling ook van andere zijden voor onze
conferenties in de laatste jaren eveneens duidelijk gebleken, dat vanuit deze conferenties een wezenlijke bijdrage kon worden geleverd aan de ollltwikkelingen in
het politieke denken.
Als inleiders verklaarden zich beschikbaar: 1. prof. dr. H. Foi\tmann te Nijmegen over
het thema: 'De mens in de bam van techniek en welvaart'. 2. drs. Jac. Vroemen,
adj. hoofdirectakteur \'an de Nieuwe Linie over: 'Noodzakelijke vernieuwingen in de
Nederlandse politieke verhoudingen en in onze samenlevmgsstrutk.1Juur'. 3. mr. P. J.
Teunissen van het Polemologisch Instituut te Groningen over: 'mondiale solidariteit'.
Op de vergadering van zondag 22 september zou dan in het bijzonder gedacht en
gesproken worden O'Ver de eventuele voortzetting van het werk der werkgemeenschappen in een nieuw instituut.
De-.le vergaderingen werden georganiseerd in nauw overleg met de Politieke Partij
Radikalen, waarbij de conferentie organisato,risch uiteraard geheel voor verantwoordelijkheid van de K.W.G. bleef, doch met de P.P.R. wel overeenstemming bestond over opzet en inhoud van de conferentie en waarbij de P.P.R. eveneens een
in kwantita.tief en kwalitatief oogpunt belangrijke afvaardiging toezegde.
Deze naar onze eigen mening bijzonder zinvolle conferentie moest echter tot onze
grote spijt op het laatste ogenblik WOTden uitgesteld, met name vanwege het samenvallen met een zeer belangrijke vergadering van de partüraad.
Er is naar gestreefd de conferentie in plaats daarvan in het voorjaar van 1969
te beleggen, doch om organisatorische redenen was dit niet rond te krijgen, evenmin
als het organiseren van een driedaagse conferentie in september 1969.
Om die reden moest WOTden volstaan met een ééndaagse vergadering op zaterdag
13 september 1969 in Hotel-Restaurant Bloemink te Apeldoorn, waarover straks
meer.
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De arbeid van de K.W.G. kreeg - nog sterker dan in de voorafgaande jaren
- het karakter van samenwerking met de andere werkgemeenschappen. Om die
reden werd ook het gezamenlijk beraad in het zogenaamde werkgemeenschappenoverleg tussen de voorzitters en sekretarissen der drie werkgemeensch!!Appen steeds
meer geïntensiveerd. Voorzitter van dit overleg bleef de K.W.G.-voorzitter, mr.
F. H. J. M. Daams, terwijl als sekretaris daarvan bleef optreden mr. J. W. Masman,
sekretaris van de W.P.C.
Het ligt voor de hand, d!!it van dit overleg een zeer belangrijk onderdeel uitmaakte
het beraad over onze nieuwe struktuur.
Nadat ook de W.P.C. en de H.W.G. zich voor een herzientng terzake hadden
uitgesproken, althans in beginsel, werd begonnen aan een uitwerking van een
mogelijke ·vormgeving daarvan. Allereerst kwam tot stand een conceptie betreffende
de instelling van een centrum ter bevordering van het denken 'binnen de partij
over de achtergronden van het politieke handelen in verband met de levensovertuiging en de politieke keuze'. Voorts werd een concept.-reglement 'Bezinningsorganisatie' ontworpen.
Tenslotte werd op 17 juni 1968 aa.n het partijbesuur een en ander aangeboden
met de bedoeling, dat de struktuurcommissie van de partij met een en ander zou
kunnen werken.
Aangezien volgens art. 19 van de nieuwe statuten van de partij de werkgemeenschappen als zodanig zouden verdwijnen en vervangen kunnen worden door een
bezinningsorganisatie, moesten tenslotte ook de verschillende reglementen van de
partij en van haar organen gewijzigd worden. Vanwege de werkgemeenschappen
had in de reglementenoommissie van de partij, die daarover voorstellen moest uitwerken voor de zevende bijzondere huishoudelijke partijraad van september 1969,
zitting de voorzitter van het werkgemeenschappenoverleg, pg. Daams.
Al deze a;rbeid is tot een goed einde gebracht kunnen worden. Maar tegelijkertijd
ontstond helaas een levensgrote financiële impasse. Medio 1969 bleek aan de hand
van de cijfers over het eerste halfjaar van het lopende boekj-aar van de PMti.i, dat
een begroting, opgesteld op dezelfde grondslag als die voor het lopende jaar, voor
het begrotingsjaar 1969;1970 zou sluiten met een tekort van meer dan een half
miljoen gulden. Op alle werkterreinen moest daarom drastisch bezuinigd worden.
Nadat tussen partijbestuur en werkgemeenschappenoverleg over deze situatie beraad had plaatsgevonden, is tenslotte besloten, dat de bezinningsorga.ntsatie op de
nieuwe begroting als p.m.-post zou worden opgevoerd.
Toegezegd werd, dat zodm enig reëel perspektief zou ontstaan, nader kontakt
tussen p.b. en werkgemeenschappenoverleg zou worden opgenomen. Dit zou uiteindelijk in het voorjaar van 1970 tot stand komen. Verwacht ma;g worden, dat.
in het volgend tweejaarlijks verslag van de partij melding gemaakt zal worden
van de succesvolle start van de nieuwe organisatie.
Het door het werkgemeenschappenoverleg inmiddels <met instemming van het
partij·bestuur) ) tot stand gebrachte beraad met de bekende werkgroep 2000, ten einde
onder haar auspiciën 'tot vorming van gespreksgroepen te komen, die de zo noodzakelijke pantijpolitieke vernieuwingen zouden helpen tot stand brengen, is helaas
uiteindelijk niet van de grond gekomen.
Bijna. ieder jaar ontvallen OillS door de dood leden, wier aanwezigheid ons zo
vertrouwd geworden is, dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, dat wij voortaan
onze weg zonder hen moeten gaan. Hoewel buiten de eigenlijke periode van dit
verslag, meen ik toch op de(l)e plaa.ts, n.l. in het laatste verslag van de K.W.G., te
moeten herdenken Geert Ruygers, die op 18 februari 1970 is overleden. Ik vertrouw
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erop, dat met de herdenking van Geert de leden van de K.W.G. ook onze andere afgestorvenen zullen herdacht willen zien. Want mèt Joan Willems was Geert Ruygers toch min of meer de personificatie van de ideeën, die tot de 'doorbraak:, de oprichting van de P.v.d.A. en van de K.W.G. hebben geleid.
Twintig jaar la.ng was hij onze hoofdredakteur en spreker op talloze conferenties, tot en met de allerlaatste op 13 september 1969. Geert Ruygers hee:U een rijk
en vruchtbaar leven afgesloten, ten dienste van partij en land, van kerk en wereld.
Daarin heeft hij veel en veel meer op gang gebracht, dat nu nog diep doorwerkt
in de wereldkerk, in de vredesbeweging en in de ontwikkelingshulp, dan vele voorzichtigen bevroeden. Mede deze wetenschap, zo ontroerend mooi onder woorden
gebracht in het radio-'In Memoriam' van minister Mrurga Klompé, moge zijn vrouw
kracht geven.
Nog een tweede oveirledene moet ik hier gedenken. Op 27 juli 1968 overleed in
Nijmegen prof. W. J. M. A. Asselbergs (dr. Anton van Duinkerken). Hij was onze
geestverwant gebleven, hoewel hij vanwege de stormen van het Bisschoppelijk.
Mandement 1954 omwille van zijn positie als hoogleraar aan de R.K.-universiteit
voor het lidmaatschap van de patr:tij moest beda.nken. Hij heeft onder die situatie
bitter geleden. Typerend is, dat hij zijn vrouw toen vroeg om mede namens hem
lid te blijven. De ommekeer in het denken van het katholieke volksdeel van Nederland en VMl zijn episcopaat heeft de laatste jaren veel vroeger leed vergoed.
De ommekeer kwam gelukkig ook tot uitdrukking ter gelegenheid VMl de laatste
bijeenkomst, waail"op dit tot uiting kon komen, n.l. de opheffingsvergadering va.n
de K.W.G. op 13 september 1969 in Apeldoorn. Op 2 juni j.l. had ik het episcopaat
onder vermelding van de redenen van de ontwikkelingen in de K.W.G. gevraagd,
of hetzij de kardinaal, hetzij een der andere bisschoppen allin onze laatste vergadering zouden willen deelnemen. Reeds op 10 juni besloot het episcopaat, dat mgr.
Bluyssen, de bisschop van Den Bosch, als zijn officiële afgeva111rdigde a~~~nwezig zou
zijn. Ik ben nog altijd blij, dat ik da:t initiatief heb genomen en dat. het met zoveel
welwillendheid is beantwoord. Ik ben het n.l. eens met het commentarur van De
Gelderl!lillder, die schreef, dat het episcopa111t er recht op had daar te zijn en iets
te zeggen.
In de ochtendvergadering had tevoren prof. dr. W. Albeda, hoogleraar te Rotterdam en Eerste Kamerlid voor de A.R.P. gesproken over 'De noodzaak van vernieuwingen in de Nederlandse politieke verhoudingen'. Dit PAK-lid à titre' persounel
schetste duidelijk de crisissituatie der Nederlandse politieke partijen en even duidelijk de noodzaak van een beleid, dat zich laat inspireren door werkelijke demokratisering van staat en ekonomisch leven, d.w.z. dat het een 'egalitaire' inslag
moet hebben (nivellering van inkomens en vermogens; evenwlicht tussen economische groei en welzijn van de mens).
Even duidelijk stelde de inleider ook, dat zo'n beleid er met de V.V.D. niet zal
komen, maar ook niet, ·als de P.v.d.A. blijvend voor de oppositie kiest. En dat is dan
jammer genoeg net de impasse van dit moment, waarvoor de overigens zeer levendige diskussie ook geen oplossing vond.
In de middagvergadering sprak zoals gezegd mgr. dr. J. W. M. Bluyssen ons toe
en schetste ons de verbindingslijnen tussen kerk en polit.iek, zoals hij die thans ziet.
Voorts sprak voor het laatst in de eigen kring Geert Ruygers, die een terugblik
wierp op het bestaan van de K.W.G. en een vooruitblik op de taak van de nieuwe
bezinningsorganisatie. Daarnaast gaven dr. A. Vondeling als partijvoorzitter en de
oud-sekretaris van de W.P.C., pg. J. H. Scheps als niet-katholiek mede-christen,
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hun visies op de verdiensten van de K.W.G. en op de nieuwe relaties tussen gelovig
denken en politiek handelen.
Onder leiding van pg. Daams sprak de vergadering zich tenslotte unaniem uit
vóór de opheffing van onze K.W.G. en vóór de oprichting van een nieuwe gezamenlijke bezinningsorganisatie binnen de partij, die zich niet alleen zou bezig
houden met specüiek levensbeschouwelijk gekleurde politiek relevante zaken, maar
in het algemeen met de vanuit levensbeschouwelijke houdingen geïnspireerde algemene drang naar omvorming van de maatschappij. Op deze wijze zal het bezinningscentrum een stimulans zowel voor de partij als daarbuiten kunnen zijn
en een waarborg tegen het afglijden naar louter pragmatisme.
De laatste vergadering van de K.W.G. tmk grote belangstelling zowel door aanwezigheid in persoon als in de publiciteitsmedia van pers, radio en t.v. In de voorafgaande dagen hadden vele couranten interviews gepubliceerd over de achtergronden van de komende beslissing met o.a. Willems, Ruygers en mij :z~elf. Ik
herinner me deze uitgebreide interviews b.v. gezien te hebben in De Gelderlander,
Trouw, Het Parool, De Nieuwe Linie en de Brabant-pers. In De Tijd wijdde Herman
van Run een van zijn bekende onparlementaire rapportages aan ons afscheid.
Zo is de K.W.G. dan heengegaan. Zij had haar taak volbracht en schrok er niet
voor terug een verouderde organisatievorm te beëindigen. Daarom ging zij ook met
ere heen. Hier past een laatste woord van dank aan allen, die in en door haar
hebben gewerkt voor haar idealen. Va;nuit haar in verhouding kleine ledental hebben buiten proportie velen harer leden de partij de jaren door op tal van verantwoordelijke posten gediend. En haar misschien sympatiekste eigenschap: in die
arbeid werden zij allen echte vrienden; zózeer, dat in het laatste verslag in Vrij
Nederland over de laatste driedaagse zomerconferentie het opschrift kon luiden:
'Als de P.v.d.A. wordt opgeheven, blijft de K.W.G. bestaan'.
Inderdaad zal di<e vriendenband blijven bestaan en we zullen proberen op gezette
tijden nog eens als reünisten bijeen te komen.
Van het zittende bestuur stelden de navolgende personen zich beschikbaar om
samen met de andere werkgemeenschapsbestuursleden en met het p.b. het beraad
over de realisering van de nieuwe bezinningsorganisatie voort te zetten: de pgn.
Daams, Hagers, Martens, Persoon en mevr. De Rijk.
Werkgemeenschap van Protestantse Christenen.
Hoofdkenmerk van de WPC gedurende de verslagperiode is geweest om vanuit de
bestaande samenwerking tot een integratie te komen met de HWG en de KWG,
om van ooaruit een bijdrage tot de vernieuwing binnen de partij te leveren.
Grondslag was het rapport van de zgn. commissie-Westerhout IT. In een aantal
regionale en landelijke bijeenkomsten bleek, dat het door deze commissie opgestelde
concept-rapport over het algemeen instemming ondervond. Het wees op de wenselijkheid om binnen de partij te komen tot één centrum voor de achtergrondsvragen
van het politieke handelen in verband met de levensovertuiging. Dat betekende
meer dan alleen samenvoeging van de drie bestaande werkgemeenschappen. Het
zou een centrum moeten worden voor ieder partijlid, dat <dit wenste. Dus ook voor
die leden, die zich niet bij een der drie werkgemeenschappen lieten indelen. Tegelijkertijd zou een grote openheid na;ar buiten kenmerk moeten zijn.
In de lijn hiervan besloOit de WPC in haar jaarvergadering 1969 het partijbestuur
voor te stellen de werkgemeenschap op te heffen onder gelijktijdig verzoek het
bedoelde ene centrum op te richten.
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In de overige activiteiten was er begrijpelijkerwijze aansluiting aan zaken die in
onze kring speciale aandacht genieten.
Zo was er in de jaarvergadering 1967 het contact met de Christen-Radicalen.
Inleiders waren de AR-radicaal D. Th. Kuiper en de PPR-voorzitter E. Jurgens.
De jaarvergadering 1968 had als thema Revolutie en gerechtigheid. Inleiders
waren J. Verkuyl en C. P. van Andel.
In het voorjaar van 1969 we:rden in een d:rietal plaa;tsen, t.w. Utrecht, Rotterdam
en Haarlem, bijeenkomsten gehouden gewijd aan het communisme. Inleiders en
onderwerpen waren resp. P. Tijmes ove:r Marxistische filosofie en christelijk denken,
W. Gortzak over Buitenlandse politiek van communistische landen en A. J. Koejemans over Binnenlandse politiek van communistische landen, de relatie tussen
christendom en communisme.
De centrale studiecommissie verrichtte weer belangrijke diensten. De gereedgekomen brochure Welva,art en verantwoordelijkheid verkreeg brede belangstelling
in en buiten de partij. Een aantal andere studies werd ondernomen. Om. over
Arbeid en samenleving, Overheid, Cultuurpolitiek. Veel materiaal kan worden orvergedragen aan het op te richten bezinningscentrum.
In plaatselijk en regionaal verband werden nog tal van bijeenkomsten over zeer
vcrschillende zaken gehouden. Zonder de andere tekort te doen, mogen speciaal de
activiteiten van de gewestelijke werkgroep Zuid-Holland worden genoemd.
In de verslagperiode kwam de fusie tot stand van het blad van de werkgemeenschap In de tussentijd met Tijd en Taak. Het nieuwe produkt verschijnt al geruime tijd.
In de jaarvergadering 1969 was er de onzekerheid over het nieuwe en het afstand
doen van het vertrouwde. Een gezonde spanning in een zich vernieuwende partij.
Het toepasselijk thema luidde: Noodzaak de:r bezinning, ingeleid door L. H. Ruitenberg.
Nu voor het laatst een WPC-verslag verschijnt, is het zinvol- daarin al diegenen
dankend, die gedurende vele jaren in de werkgemeenschap hun bijdrage aan de
partij hebben geg!even - te eindigen met de slotconclusie die Ruitenberg onder
brede instemming verdedigde:
'de PvdA zou door aan bezinningsaxbeid een hoge prioriteit te geven, een
treffend antwoord kunnen geven op het de ziel eraderende karakter van het
pragmatisme én op het verstarrend conservatisme'.
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Financieel verslag
van
I

oktober 1967-30 septe1nber 1968
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Amsterdam-C., 3 september 1969.
Aan de
BIJZONDERE HUISHOUDELIJKE
PARTIJRAAD VAN DE
PARTIJ VAN DE ARBEID,
Tesselschadestraat 31,
AMSTERDAM (W).

Rapport Nr. 1802/50/691.
Mijne Heren,
IngeV1olge Uw opdracht hebben wij de jaarrekening over de periode 1 oktober 1967
tot en met 30 september 1968 van de Partij van de Arbeid en haar instellingen gekontroleerd.
Deze jaarrekeningen, waarin, voor zover van belang, de vergelijkende cijfers over
het boekjaar 1966/1967 mede zijn opgenome.n, betreffen:

Bijlage 1: Balans per 30 september 1968 van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 2: Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1967 tot en met 30
september 1968 van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 3: Balans per 30 september 1968 en staat van bate.n en lasten over de periode 1 oktober 1967 tot en met 30 september 1968 van het Verkiezingsfonds van
de Partij van de Arbeid.
Bijlage 4: Balans per 30 september 1968 van de Dr. Wiardi Beckmanstichting.
Bijlage 5: Staat van baten e.n lasten over de periode 1 oktober 1967 tot en met 30
september 1968 van de Dr. Wiardi Beckmanstichting.
Bijlage 6: Balans per 30 september 1968 en staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1967 tot en met 30 september 1968 van de Vrouwenbond van de
Partij van de Arbeid.
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Naar aanleiding van ons onderzoek delen wij U het volgende mede:
A. Kontrole.

Bovengenoemde jaarrekeningen zijn door ons gekontroleerd en akkoord bevonden.
B. Resultaat.
De staat van baten en lasten van de Partij van de Arbeid (bijlage 2) sluit met een
nadelig saldo van f 350.920,75. In het boekjaar 1966/1967 bedroeg het nadelige saldo
f 276.451,22.
De ongunstiger uitkomst in 1967/1968 ad ± f 74.500,- is als volgt te analyseren:
Hogere organisatiekosten . . . . . . . . . . . . . . . . .
f 166.000,Hogere dotatie Bijzondere Bestemmingen . . . . . . . . . . .
f 50.000,Hogere kosten voor scholing en voorlichting, studie en dokumentatie
f 76.500,!292.500,-

af: Hogere baten:
t.w.netto kontributie-bate
interest . . . . .
'Regelrecht Geb:1ar' . . .

f 171.500,~
f 23.000,f 23.500,f 218.000,f 74.500.-

In dit overzicht valt o.a. de grote stijging van de organisatiekosten op met
± f 166.000,-. Belangrijk hoger waren in deze rubriek de bestuurskosten en de

kosten van het sekretariaat, terwijl bove;ndien een incidentele last in de vorm van
het I.U.S.Y.-kamp te Vierhouten van bijna f 71.000,- een nadelige invloed had op
de hoogte van de organisatiekosten. Of van de kosten ad f 71.000.- van het
I.U.S.Y.-kamp nog een gedeelte verhaalbaar is op derden onttrekt zich aan onze
beoordeling; op grond van verkregen informaties, o.a. van de huidige penningmeester, is de kans hierop vrijwel nihil te achten.
Aan de Reserve Bijzondere Bestemmingen werd ten laste van de verslagperiode
f 150.000,- gedoteerd. Deze reserve had op de balans per 30 september 1968 een
omvang van ruim f 328.000,-. Wij vragen ons af, of deze reserve, die bedoeld was
'voor en versteviging van het contact met de leden', waarbij o.a. gedacht is aan
een centrale ledenadministratie en een ledenorgaan, nog meer heeft dan een administratieve betekenis. Aangezien liquiditeiten als belegging van de Reserve Bijzondere Bestemmingen niet aanwezig zijn, is de reële betekenis van een en ander
zeer gering. Het zou ons dan ook als verantwoord voorkomen, wanneer de reserve
wordt opgeheven en voortaan de werkelijk gemaakte kosten van bijv. de centrale
ledenadministratie ten laste van de exploitatie van het desbetreffende boekjaar
werden gebracht.
De hogere kosten voor scholing, studie, etc. zijn veroorzaakt door een stijging
in bijna alle betreffende kostensectoren. De kosten van de Dr. Wiardi Beekmanstichting waren ± f 30.000,- hoger dan in 1966/1967. Ingevolge een besluit van Uw
Raad zou 10% van de netto-kontributie-bate als richtlijn voor de kosten van de
Dr. Wiardi Beekmanstichting moeten gelden. Een en ander blijkt ook uit de begroting. In 1967/1968 maakt 10% van de netto-kontributie-bate een bedrag uit van
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± f 125.500,-. De werkelijke kosten waren in 1967/1968 ± f 58.000,- hoger dan de
bovenomschreven norm.

De kontributie-brute steeg o.a. door een toegeplllSte kont1ibutieved1oging van pirn.
25 pct. per 1 oktober 1967. De ledenstand daalde echter van 130.960 ultimo september
1967 tot 116.736 ultimo september 1968.
De interest-bate steeg als gevolg van ontvangen rente op de lening ad f 900.000,van de N.V. Arbeiderspers.
Voorts leverde de aktie 'Regelrecht Gebaar' een bijzondere bate van ruim
f 23.000,- op.
C. Financi-ële positie.

De financiële en inhaerent hieraan de liquiditeitspositie zijn zeer zorgwekkend.
Het liquiditeitstekort ultimo september 1968 is als volgt te becijferen:
f 379.500,Diverse schulden op korte termijn .
Verkiezingsfonds . . .
f 496.200,Spaarfonds afdelingen
f 232.700.-

Reserve
Reserve
Reserve
Interne

f
f
f
f

bijzondere verplichtingen
congressen . . . . . .
bijzondere bestemmingen
rekening-courantverhoudingen

f

728.900,-

f

472.900,-

141.500,20.000,328.300,16.900,-

f 1.581.300,Hiertegenover staan:
Dadelijk beschikbare middelen
Diverse vorderingen op korte termijn:
Afdelingen
. . . . . .
Debiteuren en verreke.ningen . . . .

f 158.600,f 326.500,f 225.100,-

f 551.600,f 3.700.-

Kasmiddelen Verkiezingsfonds

Liquiditeitstekort

f

713.900,-

f

867.400.-

--·~--

Ultimo september 1967 WlllS het liquiditeitstekort = f 540.000,-.
De liquiditeitspositie is gedurende de verslagperiode dus verder achteruitgegaan.
Wat de financiële positie betreft wijzen wij er op, dat het kapitaalsaldo ultimo
september 1968 met ±f 100.000,- is gestegen in vergelijking met de balans per 30
september 1967.
Dit is echter veroorzaakt door het afstoten van de aandelen N.V. Arbeiderspers,
die tegen nominale waarde (f 500.000,-) waren gewaardeerd, doch volgens de verkoopovereenkomst tegen een minimale koers van 200 zijn overgenomen. Een en
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ander leverde een koerswinst op van f 500.000,-, waarmede de kapitaalrekening
werd verhoogd.
De kapitaalrekening werd verlaagd met het tekort over het boekjaar 1967/1968
ad f 350.920,75 alsmede met de toevoeging van de Reserve Bijzondere Verplichtingen
ad ruim f 66.000,-. Deze laatste post houdt verband met een hernieuwde actuariële
berekening van enkele pensioenverplichtingen.
Het te verwachten tekort over het boekjaar 1968/1969 zal eveneens ernstige vormen aannemen.
Het is dus vrijwel overbodig te zeggen, in welk een crisissituatie de financiële positie van Uw partij is geraakt. Reeds in onze vorige jaarrapporten hebben wij aan de
toen al ernstige situatie aandacht geschonke,n en er op gewezen hoe zeer het nemen
van maatregelen noodzakelijk was.
Deze maatregelen moeten op dit ogenblik wel liggen in een beperking van de
aktiviteiten i.c. het bepalen van prioriteiten van deze aktiviteiten.
D. Toelichting jaarrekeningen.
Bijlage 1:
Balans Partij van de Arbeid.
Reserve bijzondere verplichtingen:
Stand 1 oktober 1967 .

f 83.891,59
f 12.603,51

af: Uitgekeerd pensioen . . . .

f 71.288,08
bij: Toevoeging rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 3.491.54
f 74.779,62

bij: Toevoeging ten laste van de kapitaalrekening, ingevolge
actuariële berekening

f 66.751,38

Stand 30 september 1968

f 141.531.-

Reserve bijzondere bestemmingen:

Stand 1 oktober 1967
af: Kosten ledennummers 'Opinie'

f 200.000,f 21.653,89

oij: Toevoeging ten laste van de staat van baten en lasten

f 178.346,11
f 150.000,-

Stand 30 september 1968

f 328.346.11

Kapitaal:

Stand 1 oktober 1967
bij: Ontvangsten uit nalatenschappen
Koerswinst bij verkoop aandelen N.V.
'De Arbeiderspers'

f 127.610,76
f

18.017,88

j

500.000,-

f 518.017,88
f 645.628,64
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af: Koersverschil effecten
f
317,25
Toevoeging aan reserve bijzondere verplichtingen
f 66.751,38
Nadeling saldo volgens de staat van baten en lasten
over het boekjaar 1967/68
f 350.920,75

f 417.989,38

f 227.639,26

Stand 30 september 1968

Bijlage 2:
Staat. van baten en lasten Partij van de Arbeid.
Kosten bestuur:

Salarissen
Sociale lasten
Onkosten
Vergaderingen
Autokosten
Partijvergaderingen
Accountantskosten

f
f
f
f
f
f
f

69.662,15
37.845.60
7.780,46
11.924,50
12.509,17
3.956,05
13.500,-

f 157.177,93

Kosten rayonbestuurders:

Salarissen
Sociale lasten
Onkosten
Autokosten

........... .

f
f
f
f

66.186,35
20.389,90
4.227,46
13.530,75

f 104.334,46

Kosten secretariaat:

f 220.457,80
f 62.581,44
f 23.224,82

Salarissen personeel, algemeen ..
Sociale lasten personeel, algemeen
Porti, telefoon en telegrammen
Bureaukosten
Huisvestingskosten
Abonnementen

f
f
f

16.941,52
41.815,20
1.158,38

f 366.179,16

Kosten contributie-inning, enz.:

Druk- en verzendkosten zegels en contr;ibutiekaarten
Bijdrage voor sanering afdelingen
Controle afdelingen

81

f
f
f

9.974,76
733,41
22.805,42

f

33.513,59

Algemene kosten scholing en voorlichting:
Salarissen
..............
. ............. .
Sociale lasten
Autokosten
Porti, telefoon en telegrammen
Bureaukosten
Huisvestingskosten

f
f
f
f
f
f

61.419,98
22.706,21
37.527,50
3.006,02
5.395,62
4.195,92

f 134.251,25
Subsidies:
Kamerfractie
Nederlandse Raad der Europese beweging
Diverse bijdragen

f
f
f

3.052,09
1.300,5.150,-

f

9.502,09

Bijlage 3:
Balans verkiezingsfonds.
Kapitaal:
Stand 1 oktober 1967
f 260.219,78
bij: Voordelig saldo volgens de staat van baten en lasten over het
boekjaar 1967/1968
f 235.991,82
Stand 30 September 1968

f 496.211,60

Bijlage 5:
Staat van baten en lasten Dr. Wiardi Beekman Stichting.
Algemene kosten studie- en werkgroepen:
Salarissen en sociale lasten
Porti, telefoon en telegrammen
Bureaukosten

f
f
f

85.821,37
2.682,55
2.687,47

f

91.191,39

f
f
f

9.347,21
2.436,04
2.687,47

f

14.470,72

Algemene kosten bibliotheek en documentatie:
Salarissen en sociale lasten
Porti, telefoon en telegrammen
Bureaukosten

Algemene kosten algemeen onderzoek:
!5alarissen en sociale lasten
Onkosten bureauleiding
Porti, telefoon en telegrammen
Bureaukosten

f 56.263,20
1.273,01
f
1.743,77
f
1.833,42
f
f
82

61.113,40

Diversen:

Accountantskosten
Diverse kosten

f
f

825,767,67

f

1.592,67

f
f
f

6.029,47
7.612,14
825,-

f

14.466,61

Bijlage 6:
Staat van baten en lasten Vrouwenbond.
Kosten bestuur:

EaL8.ris&en en sociale lasten
Onkosten en vergalderingen bestuur
Accountamrtskosten

Kosten secretariaat:

Salarissen en sociale lasten
Bureaukosten
Porti, telefoon en telegrammen
Huisvestingskosten

f 25.714,45
3.777,76
f
.f 3.924,08
.f 2.797,28
-

.f 36.213,57

·---

..

Ons tot het verstrekken van naldere inlichtingen gaarne bereid verklarend, verblijven wij,
hoogachtend,
WEGERIF. LEGUYT, VAN MEURS & CO.
<w.g.) I. K. Bakker
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PARTIJ VAN DE ARBEID,
Activa:
Dadelijk beschikbare middelen:
Kas, bank- en girorekeningen
Effecten
Vorderingen en vooruitbetaald:
Lening u/g
Hypotheek u/g
Afdelingen
Diverse vorderingen en vooruitbetaald
Vastgeiegde middelen:
Meubilair, kantoormachines, enz.
af: Afschrijving
Auto's
af: Afschrijving

Deelnemingen:
Aandelen N.V. 'De Arbeiderspers'
Aandelen N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Vereenigingsgebouwen
Totaal der activa:
Passiva:
Schulden en vooruitontvangen:
Leningen o/g
Crediteuren
Gewesten
Diverse schulden en vooruitontvangen
Reserve afdelingen
Reserve bijzondere verplichtingen
Reserve partijcongres
Reserve agrarisch congres
Reserve bijzondere bestemmingen
Schulden uit borgstellingen, e.d.
Interne rekening-courantverhoudingen:
'Dr. Wiardi Beekman Stichting'
'Vrouwenbond'
'Verkiezingsfonds'
'Evert Vermeer Stichting', voor internationale solidariteit

af: N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Vereenigingsgebouwen

Totaal der passiva:
Kapitaal:
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GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Bijlage 1 tot Rapport Nr. 1802/50/691.

Balans per 30 september 1968 Balans per 30 september 196'7

. . . . . . . . . . .................

f
f

122.236,37
36.379,38

f
f
f
f

900.000,5.965,326.532,56
256.209,03

f
f

104.751,77
75.871,82

f
f

81.600,54
33.350,54

f

-,-

f

1.000,-

f

f
f

49.305,67
36.796,63

f
f
f
f

-,6.195,287.135,82
217.011,07

f
f

106.547,10
68.374,82

f
f

41.510,34
13.010,34

f

500.000,-

f

1.000,-

158.615,75

f 1.488.706,59

f

f

f

28.879,95

48.250,-

1.000,-

f 1.725.452,29

..........

f
f
f
f

21.319,43
297.452,42
12.701,86
69.355,14

f
f
f
f
f

35.000,141.531,15.000,5.000,328.346,11

.........

f
f
f

572.107,07

510.341,89

f

38.172,28

f

28.500,-

f

501.000,-

f
f
f
f
f
f

708.360,07
136.253,-

f

259.490,77
7.543,37
107.891,71

400.828,85

f 524.877,11
promemorie
11.440,16
af f
af f
1.008,21
arff
af f
f 725.252,88
f
4.444,44
af f
f
f
f

86.102,30

f 1.164.116,47
f
f
f
f

f

f

374.925,85

35.000,83.891,59
30.000,-

-,200.000,-

f 348.891,59
promemorie
1.838,73
611,36
406.644,82
37.288,68
441.483,41
128.795,14

f

312.688,27

f 1.497.813,03
f 227.639,26

f 1.036.505,71
f 127.610,76

f 1.725.452,29

f 1.164.116,47
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PARTIJ VAN DE ARBEID!
Staten van baten en lasten over de perioden:

1 oktober 1967-i

Baten:
Contributies
af: Contributie-aandelen

f 2.124.504,89
f 868.712,97

Interest
'Regelrecht gebaar'
Totaal der baten:

Lasten:
Organisatiekosten:
Kosten bestuur
Kosten rayonbestuurders
Kosten secretariaat
Kosten contributie-inning, controle afdelingen, enz.
Partijcongres 1967
af: Reserve

Reserve partijcongres 1969
Buitengewoon congres
Diverse vergaderingen
Internationaal contact
Lidmaatschap 'Internationale'
I.U.S.Y.-camp 1968, Vierhouten
'Vrouwenbond'
Federatie van Jongerengroepen
Werkgemeenschappen
Bijdragen aan Gewestelijke en Stedelijke federaties
Diverse organisatiekosten

f
f
f
f

157.177,93
104.334,46
366.179,16
33.513,59

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

18.334,52,
15.000,-

f 48.334,52
f 30.000,-

-,3.356,99:
53.598,70:
15.193,21
70.794,011
87.130,091
45.889,70
15.498,181
83.700,32',
7.401,67:

I

Scholing en voorlichting:
Algemene kosten
Kadercursussen
'Opinie'
Ledenwerfactie
Diverse vergaderingen en congressen
Diverse scholings- en voorlichtingskosten
Brochures

Transporteren:
86

I

f
f
f
f
f
f
f

134.251,251
29.437,08:

f

224.403,76'

f

224.403,76 i

24.936,251
17.791,54,
968,70
13.320,24 i
3.698,70

i

Bijlage 2 tot Rapport Nr. 1802/50/691

GEVESTIGD TE AMSTERDAM

30 septemmber 1968

en

1 oktober 1966--30 septemmber 1967

f 1.834.339,48
f 750.234,96

f 1.255.791,92
f

f

f 1.084.104,52
f
1.204,21
f
-,-

24.042,24
23.443,43

f 1.303.277,59

f 1.082.900,31

f
f
f
f

103.055,05
138.104,87
319.718,74
31.821,50

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

15.000,-

-,9.452,28
2.056,05
39.859,20
17.526,27

-,90.357,94
40.312,09
26.851,13
74.064,22
2.822,45

f 1.077.102,53

f 1.077.102,53 f 1.303.277,59

f
f
f
f
f
f
f

115.703,68
17.795,01
24.567,18
6.924,66
8.412,03
16.505,86
10.555,96

f

200.464,38

f

200.464,38
87

f

911.001,79

f

911.001,79

f 1.082.900,31

Staten van baten en lasten over de perioden:

1 oktober

Transport:

f

Studie en documentatie:
'Dr. Wiardi Beekman Stichting'

'Koos Vorrink Instituut'
Sectie 'Gemeente en Provincie'
Sectie 'Agrarische Vragen'
Sectie 'Middenstand'
Diverse studie- en documentatiekosten

f 183.666,32
44.499,39
f
6.635.57
f
12.072,57
f
2.966,36
f
7.914,38
f

1967~

224.403A

'

I
f

257.754,5J

f

482.158,3~

f

80.000,-1

I

af: Ontvangen subsidie van 'De Centrale
t.b.v. 'W.B.S.' en Scholingswerk

······~.

Subsidies
Reserve bijzondere bestemmingen
Diversen

I

............ ,

Totaal der lasten
Nadelig saldo
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Vervolg bijlage 2 tot Rapport Nr. 1802/50/691.
30 september 1968

f 1.077.102,53

en

1 oktober 1966--30 september 1967

f 1.303.277,59

.f 200.464,38

f

911.001,79

f
f
f
f

325.626,95
8.850,50
100.000,13.872,29

f 1.082.900,31

f 153.207,82
32.431,46
f
4.252,02
f
10.064,40
f
2.615,29
f
2.591,58
f

-----

f

205.162,57

f

405.626,95

f

80.000,-

f 402.158,35
9.502,09
f
f 150.000,f 15.435,37
f 1.654.198,34

f 1.359.351.53

f

f

350.920,75

89

276.451.22

VERKIEZINGSFONDS VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID
Bijlage 3 tot Rapport
Nr. 1802/50/691.
Balans per 30 september 1968
Activa:
Bank- en girorekeningen
Partlij van de Arbeid, rekening-courant

f

3.717,73

f 725.252,88

Totaal der activa:

f 728.970,61

Passiva:
Spaarfonds afdelingen

f 232.759,01

Kapitaal Verkiezingsfonds:

f 496.211,60

Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1967-30 september 1968
Baten:
Opslag contributies
Diverse ontvangsten

f 211.881,09
f 99.000,46

Totaal der baten:

f 310.881,55

Lasten:
Publiciteitls-, verkiezingskosten, enz.

f

Voordelig saldo (toegevoegd aan het kapitaalsaldo Verkiezingsfonds)

f 235.991,82

90

74.889,73

Bijlage 4 tot Rapport
Nr. 1802/50/691
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING
Balans per 30 september 1968
Activa:

f 14.439,16
f
1,-

Bank- en girorekeningen
Bibliotheek

f 14.440,16

Totaal der activa:
Passiva:

f 11.440,16
f 2.000,f 1.000,-

Partij van de Arbeid, rekening-courant
Stichtingskapitaal
Reserve voor bijzondere bestemmingen

f 14.440,16

Totaal der passiva:
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Bijlage 5 tot Rapport
Nr. 1802/50/691
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING
Staten van baten en lasten over de perioden:
1/10-1967-30/9-1968 en 1/10-1966-30/9-1967

Baten:
Donaties
Diverse ontvangsten:

f
f

f 24.250,05
f 1.454,85

9.479,40
5.000,-

rotaal der baten:

f

14.479,40

Lasten:
Studie- en werkgroepen:
Alg. kosten
f 91.191,39
Reis-, verblijf- en vergaderkosten f 6.902,13
Diverse kosten
f 5.232,90

f

25.704,90

f

83.134,78

f

25.622,38

1.200,- f

64.755,12
4.306,48
1.093,96

f 72.920,06
f 6.210,81
f 4.003,91
f 103.326,42

Bibliotheek en documentatie:
Alg. kosten ..
Bibliotheek
Abonnementen
Diverse kosten

f 14.470,72
f 2.783,49
f 1.158,39
f 5.793,68

.f
f
f
f
f

Algemeen onderzoek:
Alg. kosten ..
Vergaderingen
Diverse kosten

24.206,28

f 61.049,05
f 2.045,77
f 2.860,30

f 61.113,40
f 1.722,08
f 3.997,62
f 66.833,10

af: Opbrengst v. bewezen diensten f

.i

.. ,

f 65.955,12

1.200,- f

65.633,10 f
3.387,25
1.592,67

Brochures
Diversen

f
f

Totaal der lasten:

f 198.145,72

f 178.912,72

Nadelig saldo:
(voor rekening van de Partij van de Arbeid)

f 183.666,32

f 153.207,82
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!·I

18.801,93
1.113,93
1.147,54
4.558,98

f
f

Bijlage 6 tot Rapport
Nr. 1802/50/691
VROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID
Balans per 30 september 1968

Activa:

Bank- en girorekeningen
Vrouwengroepen
Vooruitbetaalde kosten

f
f
f

1.126,64
1.887,60
493,97

Totaal der activa:

f

3.508,21

f

3.508,21

Passiva:

'Thiele Wibautfonds'
Partij van de Arbeid, rekening-courant

f
f

2.500,1.008,21

Totaal der passiva:

Staten van baten en lasten over de perioden:
1/10-1967-30/9-1968

1/10-1966-30/9-1937

Verkoop materiaal

f

150,05

f

404,40

Te taal der baten:

f

150,05

f

404,40

Baten:

Lasten:

Kosten bestuur
Kosten secretariaat
Congres/Bandsraadsvergadering
Diverse vergaderingen
Scholingswerk
'Wij Vrouwen'
'Ons Werk'
Diverse kosten

f 35.735,85
f 26.602,88
f 6.877,16
f
688,73
f 2.532,06
f 14.406,02

f 14.466,61
f 36.213,57
f 1.251,55
f 2.139,61
f 1.778,85
f 26.831,42
f
f

f

3.401,62
896,80

Totaal der lasten

f

3.055,65
863,99

f 86.980,o4

f 90.762,34

f 87.130,09

f 90.357,94

Nadelig saldo

(voor rekening van de Partlij van de Arbeid)
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