
WE  

BIJLAGE  VII.  OVERZICHT VAN DE UITGETIKTE GELUIDSBANDEN 

- Radiotoespraak Geert Ruygers over de Nederlandse Volksbeweging 

23 juni 1945 

- Radiopraatje dr. H. Brugmans over de problemen van de dag, de politieke 

verhoudingen 

28 december 19145 

- Radiorede Koos Vorrink over partijvernieuwing in Nederland, met name over 

de plannen voor de stichting van de Partij van de Arbeid 

3b januari 1946 

Radiorede prof. ir. W. Schermerhorn over de Partij van de Arbeid 

11 februari 1946 

Radiotoespraak Geert Ruygers over 'geestelijke horizonnen' 

iT april 1946 

- Radiorede jhr. mr. N. van der Goes van Haters 'Voor een vrij volk' tgv. 

1 mei-feest 

23 april 1946 

- Radiotoespraak dr. W. Drees over 'Het socialisme en de toekomst' 

8 januari 1917 

- Toespraak dr. W. Drees op 1 mei-demonstratie van de afdeling Schiedam 

van de PvdA 

1 mei 19141 

- Toespraak W.J. Andriessen ter gelegenheid van 50 jaar katholieke politie- 

ke organisatie 

17 mei 1941 

- Redes van W. Schermerhorn en E.  Vermeer  te Leeuwarden over  Indonesia  en 

de dreiging van reactie en communisme 

21 februari 1948 

- Interview met B.  Vermeer  over "De socialistische partijen en het plan 

Marshall" 

25 maart 1948 

- Vergadering te Amsterdam tegen de zogenaamde "welvaartscomits" van de 

communisten. Spreker: wethouder B. Franken. Commentaar: B.  Vermeer  

5 april  1948 - 

- Verkiezingsrede van minister-president L.J.M. Beel op het Vrijthof te 

Maastricht 

6 juli 19148 

- Verkiezingsrede van C.P.M. Homme 

juli 1948 



- Standpunt van de KVP over de tweede politionele actie. Radioredes van 

C.P.M. Romme en W. J. Andriessen 

21 december 19148 

- Souvereiniteitsoverdracht van  Indonesia.  Openbare vergadering van de 

federatie Amsterdam van de PvdA 

30 december 19119 

- Minister-president W. Drees over pogingen van de communisten door middel 

van wilde stakingen een systematische regeling van lonen en arbeidsvoor- 

waarden te doorbreken (twee fragmenten) 

19 augustus 1950 

- Kabinetscrisis naar aanleiding van de kwestie-Nieuw-Guinea. Overzicht 

van G. Hoek van de Kamerzitting betreffende het Nieuw-Guinea-beleid 

van de regering 

24 januari 1951 

- Commentaren, onder andere van het PvdA-Kamerlid Posthumus, op de kabinets- 

crisis naar aanleiding van het Nieuw-Guinea-beleid 

25 januari 1951 

- Verkiezingstoespraak van C.P.M. Romme 

6 april 1952 

- Verkiezingstoespraak van Ch.J.I.M.  Welter,  voorzitter en Tweede-Kamerlid 

van de KNP 

21 juni 1952 

- Radio-uitzending van de ARP in het kader van de zendtijd voor politieke 

partijen 

januari-februari 1959 

- Televisie-uitzending verzorgd door de Arjos 

27 november 19687 

- 'Bezinningsconferentie' van de ARP over het rapport van de commissie 

'Evangelie en Politiek' 

30 mei 1970 

- Besloten partijconvent van de ARP over het conflict tussen de ARP-Kamer-

fractie en ARP-ministers, dat oorzaak was van de kabinetscrisis in decem-

ber 1960 

18 maart 1961 

- Praatje van B.W. Biesheuvel in een televisie-uitzending van de ARP 

19 oktober 1966 

- Huldiging en installatie tot ere-lid van Gerbrandy en  Rutgers  op een 

partijconvent van de ARP 

31 oktober 1959 



- Deputatenvergadering van de  APP  over het Program van Actie en de kandi- 

daten voor de verkiezingen 

214 januari 1959 
-- Televisie-debat tussen oud-minister Suurhoif (PvdA) en staatssecretaris 

Roolvink  (APP)  

1962? 

- Interview met minister Van Aartsen  (APP)  in het kader van de aan de po- 

litieke partijen beschikbaar gestelde zendtijd 

23 september 1963 

- Uitzending van de  APP  in het kader van de aan politieke partijen beschik- 

baar gestelde zendtijd  (Mr.  Dr. A. Veerman en mr. B.W. Biesheuvel) 

ongeveer 29 mei 1911 

- Televisie-debat tussen B.W. Biesheuvel en H.A.F.M.0. van Mierlo in het 

programma "Vanavond in Nieuwspoort" 

17 maart 1910 

- Uitzending van de  APP  in het kader van aan de politieke partijen beschik- 

baar gestelde zendtijd  (Mr.  B.W. Biesheuvel) 

na 28 april 1971 

- Gesprek met B.W. Biesheuvel in "Brandpunt" 

11 mei 1971 

- Uitzending van de  APP  in het kader van de aan politieke partijen beschik- 

baar gestelde zendtijd  (Mr.  W. Aantjes) 

na 28 april 1971 




