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B ierbij sturen wij jullie een ontV':·erp-verkiezingsprogram voor 

de verkiezingen voor de Tweede Ka.mer en de lrovinciale Staten 194~. 

De Communistische Partij van Nederland· ( HDe ·v1·aarheid 11
) st el t zich 

ten a.oel in de volksvertegenwoordiging voor het vole::ende program 

op te treden~ 
OPBOUV.EN, ORG:L-:,J\1ISEREN, FRODUCEREN! 

1. Opvoering van. de productie, werk voor all en in J.:iet bedrij:f ~ · 

2. h erscholing O;! grote Schaal (lgy .arbeidskrc~vChten. 

hracht:Lg·e en -plar.unatige leiding van het bedrijfsleven door de 

overheid. 

Nationalisatie van de banken, de mijnen, de ha.vens, de gr6te 

scheepvaart- en luohtvaart-~maatschappijeJ.?., de grate metaalbe

drijven en scheepswerven, de fh ilips-fabrieken, de 1\.unstzijde

fabrieken, de bedxijven van de Unileve'r en andere gewichtige 

sleutelbed.rijven, alsmede de bfl.nkerl en verzekeringsmaatschappij

en. 
3. Organisatie van het bedrijfsleven op de volgende grondsla.g: 

terugdringing van de cUc:tatuur van het groot-kapi taal, 
\ . . . . 

Medezegfingschap aei arbeiders, 
uitbreiding van h0t-aandee1·van het k1einb0drijf en a.en midden

stand in het beo.rijfsleven, o.a. door ruimere uitgifte van be-
drijfs-vergunningen,itoe~r;rijzingen en creclieten, ' 

vas tste11ing van lonen en a.rbeidsvoorvlaa.rden in vrije overeen

komst tussen arbeiders- en ondernemersorg:;:misaties , 

onvoorwaardelijke erkenning a.er E.v.c., 
wetge-1;ende bevoegdheid uitsluitend ,door de gekozen volksverte

genwoordiging. 

4. Vergroting van de koopkracht van loon en sala.ris door hogere 

b0loning en ~agsre prijzen. Vaststelling van E·)Gn loonvloer van 

g<:>.Jniodeld 50 g:uleen :per ,id3ek 1; oor gezinshoofden; 

5. Gelijk loon voor gelijken arbeid van man en vrouw ··'··· 
6. Toepassing- ve.n de Collectisve 1'l.rbeids~-overeenkomst in de bouw-

• ('•'l):,'(/ • 

vakken .. op alle arbeiders in a.e D. U .·¥1. 
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7. V1 ettelijke vaca,ntiereg:-:3ling voor alJ_r;m, vr:m minimum e:::m Y1Gek met 

toesla.g. 

8. Onmiddellijko verhoging va,n het 9ud~::irdomspens ioen en andcre pen

sioenon der workers, in vothouding- tot dG lovensduurte. 

9. Invoering van ccn a1[romens socie.le vr..rz·.·::kering voor geheel het 

werksnoe volk, ook a·; zelfwerkc-mde bc.\2r.3n en kleine zelfstandigen 

omvattona., met rechtvaarClige -,·,::;rdoling v?:.n d0 la..sten over de ver

zekera(',3n, de ond".rnei:ai:ng-on en rG st2,at. 

MEER V!UJE\:ID El" t DLV .. ,J:.RT VOOR .BOER Elli TUIFDER ! 

1. Een bodem en pa.chtwet, die hGt gebruik van ae grone. en de vruch

ten van de arbeid a.a,n de zelfwerkende boerei1 en tuindsrs verze

kert. hen betere verdcling van de cultuurgronden, met afronding 

nag,:r boven van to kl0ine bodrijven, zodanig, dat da,arop een gezin 

eon lonend bestaan kan vinden. 
Splitsing vc-~n grote bs(lrj_jv·en. Sticllting van eon l~a,tionaal Bo

demfonds . 

2. ben po1i ti(sk van lago pachten en goodkope crodi8tc:1n, Vorming van 

een staats-hypoth~Jckbanl<:. 

3. Afl0vering t0gen v::i.ste prijzen a.::i.n C:e Stae~t van al het vc:;rbouv•,de 

graan en st;:i,8 .. ts-.monopolis van in- en ui t·vbor van gra:->,n en graan
proc1ucton. 
Door f c staat vastgcstGlde verkoopprij~en v3n alle graansoorten 
voor broodgra.:in, \/OG(~crgra.:::.n en 12ra.::,n voor industriele doelcin

d·sn, zodanig d?,t cicn juiste vorhouding bereikt v1ordt tuss0n de 

productie voor binn0nla11f!s vorbruik en van vorcdclinesproducten 
voor a0 uitvoor. 

4. V(ffZ.Jksring v3.n lonendo prijzen voor de ze;J.fw::::rlrnnds ld:nd- on 

tuinbouwc-;rs van st.::i,01.t m;rogo o oor ov ~or::;srikolnstcn mot de~ L'..nd on 
( : 1' i ·, ~ . ' ' . f,\ 

tuinboU'Norg.?,nisatios ~ 

J_,cn algomen0 tGel tregcling, dis ~e hocvoolhcClcn ,:L,,ngccft ·wolkc 

Van bcpaalde productcn Worden Vr~roist Cm d;J VcrdGling a.J,Z:»rvan 

met mod0w0rking. c:.:,r b0drijfs;..org·2,:nisa.tios. 

Zo spo 1:;rlig rnog Glijko tcrufkr::cr nc:,ar a\. vrij o la.ndbouw en vt:GteGl t, 
mot ui tz one 0ring ve.n dn graa.,nbouw. 

5. Intcmsi voring v.::i,n de L:md- :Jn tuinbouw cm m.:-:'_":ttrc&clcn tot hot 

vvinnc:m en vo:rb0teron v.3.n cul tuurgrondcn, Vifr'k1.Tbij door de b0zGt-



3 . 
ting V8!Woosto on gcinund.G(3rde gGbiodon dG voorkour mocton ge

ni:::ton. l~ieuvrn gewonnen grond.on to gcbruikcn \1 oor varsterking 

van hot 1~a.tiona,a.1 Bodomfonds, door do sta..a.t te vorpci.chtcn. 

6. K:rachtige bevorooring vsi.n do tGol t v,?,n va,rkons en pluimvco, ter 

besch0rming v::i.n de mr--.lkvocstapol. 
7. Organisatie van hct Landbouwbcdrijf door VG·roniging van de Co

op.:JratiovG Veilingsver0nigingon en ?,na~:rc becl:r:ijfsverGnigingon · 

ter bohartiging v.?,n <lo oconomischo bol~1.ngon van hot bodrij f en 

a,s soci.=tle bol-3.ngon van de lsdcn. 

8. Bevordoring van 12,nd- en tuinbouwwotonsche,ppen en land- en tuin

bouwonderv:ij s' dat voo:r allen tocgankclijk moot zijn. 

Eison van b0kwaamhoid voor do vestiging van l,::.na- en tuinbouw

bodrijven. 
9. Verbstering van 1~Ggon on spoorwegverbindingon. Ui tbreiding van 

het aantal ond0rwijs ~instGllingon, vorGni{Tingsg~·:.br::uwen en bi-· 

bliotheken, a.lsmGdo gonooskundige die:nston op het plc_-:i,ttcland. 

10. Regaling d9r lonon en arb0idsvoorv·r:::,.:-:.rdon · dGr L1nd~·trboidors op 

ao h~sis V},n do vioroo loonklasso voor bowHarboidcrs. 

Stichting van landarboidorsscholcn. Towerkstolling van landar

b0id0rs z ovool mogolijlc op ja,:=i:rcontract mot sproiding van d0 

WGrkz aamhoaGn over hot p:0h01e jHI:·n:. Bouvv ve.n l::·m0ti,:rboidcrs 

vrnningen, die aa.n hygirmische en cul turolc ·3ison v oldoon. 

11.Afschaffing kinder~rbGid in do landbouw. 

1. Instolling van. Gen lVIinistcriG van Vo0dsGlvoorzioning en Be

voorrading. 

2. Uitbreiding van hc:;t distributiepakkct, in hot bizondor voor dG 

opgr·ooiendc j ougd en hen die z1varcn 1:ubeid vorrichten. 

3. Goen vrije v0rlwop van artikolon, wa.~=trv ... '..n onvoldoondo voorraad 

is. 
4. B:-::stemming, z o'\' eel mogelijk, van do in ons land goproducccrdc 

1,:->vonsmiddolon en vnrbruiksartiko1en voor oigen g .::bruik. 

De l'lednrla.ndsc botor 1.:oor do l\'odorlanCl:-,rs. Boporking v2n de 

ma:rparins--indust riG. 

5. Borstol \ia,11 bescJ::i.a,aigde woningon r::;n ninuwbowN van vwningon op 

grotc schaal voor hot werkendo volk, ond0r- bohc.cr van gemo(:mte 

en woningbouw-vore:migingen. Distributie van boschikbaro woning
ruimte. 



4. 
HULP All.N DE OORLOGSSLACH TOFJ:;ERS ! 

1. Sarnentrekking V3n alle hulpbronnen en beschikbare werkkra~h
ten tot spoec'lige wederopbouw der. vorwoGs te gebieden. 

2. Bij d0 wet geregelde, voldoende morolo en ma.teriele zorg voor 
alle slachtoff ers van oorlog en verz et en de nabestaanden 
van onze gevallenen. 

3. Voorrang voor ae niet-kapitaalkraohtige gedupeerden bij de 

vergoeding van. oorlogsschade. 

TEGEN DEVALUATIE! VOOR -.DE STABII,ITEIT VAN DE GULDEN! 

1. Inbeslagneming van alle winsten die door hanoel met of diensten 
voor den vijand zijn verkregen. 

2. Inbes lagneming van de bez ittingen der collaboratours • 
3. Reffing ineens op de g:rote vermogens, s terk progressicve .be

lasting op de inkom0ns die bovon den lo.onvloor liggen. 

4, Volledigo deblokkering van de 100-guldens briefjes tot een 
maximum van 1000 gulden. 

5. Boperking der indireote bolastingen op levcnsbehoeften. 
6. Opvordoring van in het bui tenland bologde kapi t'3,lon on hun 

·terugkcor naa.r hct 0igon land. 
7. ProgressievG ve:rhoging van de successie-rechtc3n. 
8. OvE:;rname van tijdens de bez .etting door de gomeenten gemaa.kte 

schuldon doo:r het Rijk. 

BESCHEBMING ONZ:ER JEUGD! 

Extra-distributie van levensmiddelen, vorsnaperingen en kle
ding voor de opgroeiende jeugd. 
Steun aan jeugd-organisaties, bevordering der gelcgonheid 
ter beoofening van do sport, steun aan instellingen voor cul
turele en kunstzinnige ontwikkeling en ui tbroicJing van het 

vak-onderwijs. 
Bovordering van het gezin en de mogelijkheid tot' gezinsvorming. 
Actief kiesrecht op 21-jarige en passiof ki~~recht op 23-
jarige leeftijd. 
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VOOR Db ""ri:P:J\lJI EID VAN '.'n.XJ Jff~DEBL!i..N.D_~iL"Y';rr ':T:RJ~T ••• n .. uo.NB&I-Et .. 

1. Volledige afsohaffing·naar vorm en geest van hot koloniale 
regime in Indonesie, Suriname en.Curacao. 
Terugtrekking van de Bri tse en :Nederlandse oorlogsstrijdkrachten 
uit Indonesie. 
GGen uitz anding van Nedcrlandse dionstplichtingen naar Indo
nesie, intrekking van hGt desbetreffend Koninklijk Besluit. 

2. Tospassing van het rech t van Indonesie op staatkundige zolf
standighoid op de volgcnde gro:hdslag: 

E:rkenning van een zelf stahdige Indonesiseho rogering die 
verantwoording schuldig is aan eon gekoz8n volksvertegen-

. woordiging welke over alle democratische bevoegdheden be
schikt, ook de bovoGgdhcid om de rogering tot aftreden te 
dwingen. 
Uitoofoning van hot gcz.ag in Indonesie· door eon Indonesis ch 
bestuurs apparaat, politie en rechtorlijko macht. 
Erkonning van hct bGschikkingsrocht van hot Indonesische 
volk over d8 natuurlijke rijkd.omm.cn van zijn J.and. 
Strcven nar:tr vrijw.illige samenworking op elk gobied tussen 
Indonesio cm Nederland in oen Gemonebos t mot golijke burger- · 
schapsrechten voor Indor:osiers on Nedorlandors in boide 
landon. 

TEGEF FASCISME EN REAOTIE! DEMOCRATIE VOOR HET VOLK! 

l.Strcngoro zuivori~g van bovon af. Af~andeling van de zuivering 
voor hot einde van hot jaar. 

2.Arrostatio van dG grate collaborateurs en verbourdverklaring 
hunner bez ittingen. 

3.Borechting van alle landverradors en uitvoering van de vonnissen 
voor het einde van hot jaar. 

4.Maatregelon tor gara.ntie van de snelle en doeltreffende werk
zaamheid doz er tribunalen. 

5,Toepassing op do ruimst mogolijke schaal van voorwaa..rdelijke 
straffen door de Tribunalen voor lichte gevallen. Do kogel voor 
de vcrantwoordelijke leiders d0r NSB en anctere oorlogs misdadigers 

6.Dit punt betreft amnestiG voor tijd0ns de bezetti~g begane liohte 
vergrijpon van niet-pclitioke aard. De tekst daarvan wordt nog 
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rk"\dnz- g0tomule•~r4 on aaJ. ter ii1ting van hat ~.:B. wo::.-dcn mede

gede0ld. 
~. Bcecherming van do burgerij en den ste.at door etrengc s trafbepa-

' 1 ingcn tegGn corruptio, vcrspilling van opcnbarc gcldmiddolen, 
administr8ticf onrGcht on zwarte handel. 

8. Ver0onvoudiging on inkrimping van h(;t ambtolijk apparaat, bes trij

ding dor ~ur0aucrati0. 
'~ O~heffing van hot verbod van lidmaatsohap dot link~e organisatios 

van overhGids-personeol. 
10 Volledige golijkste11ing van man Gn vrouw voor do wot, horz.iGning 

~vr huvrnlijkswetgeving in dien zin. 
11.A:t~ chaffing v.:-m do Eerste Ka.mer. 

VOOR BESCHAVING, KUN STEN EN 'ii FfrENSCf.J1-J?Y8N ! 

1. RGorga~satie van het lagor en middolbaar ondervvij s op modernen 

grondsl2,g. Vrijm2,,king d0r riog 'boz otte schoolruimte en bouw van 

nieuwo sch.olcn. 
Ingrijpcndo verbotering van de positiG van hat ondorwijzcnd p0r
soneel. 
l~ .B ..... Dit punt moet nog nader warden aangovuld met concr0to 
maatregolon be't.:roffendo hot onderwijs, Tokst evonoons tor zitting. 

2. Krachtigo bevoroe::ring van st2,atsw0ge der booefening van de kunst 

zonder inmenging in do kunst-opvattingen, Bouw van niouwo tentoon
stcllings-gobouwc~, ~chouwburgon Gn ooncertzalen, Ruimo subsidies 
aan boga,nf de j onge kunst,0naars. Di tbroiding van hot tochnisoh 

HC?ger OndGrwi j s on veree.nv oud~ging der toclating. 
3. Vers tGrking d0r moraal van ons volk, bcvordoring van ord0 en di-, ' ' 

soipline. In core houden van de gees t van hot nationalo v0rzet. 
Strafr0cht0rlijke vcrvolging van anti-s Gmiotischc on andcre op
hi tsing tot rasscnhaat. 

4. Nationals radio-omroep mot v0rzckcl'dG ui tings -mogolijkhoid V<;J()r 

alle g0estclijkc, socialc en politioke stroming~n, ondor leiding 
van con omro0p-bestuur waarin d0zo sttomingen naar ovonrcdigheid 
van h un invloed zijn vortogenwoordigd. 

5. Kraohtigo bevoro.or1ng van d0 volksgezondhoid. Bouw v2.n niouwe 
zickonhuiz0n. Oprichting van een rijks-gczondh c~dsdicnst. be
s trijding van volks- en beroepszickton en de \:oorkoming van 



ten in hot algomoi::m. 

6. Eoschorming van natuurschoon Gn stodonscho'Jn. 

VOOR EEN DE\lOCRATISCH LEGER Ef.: V;LOOT ! 

1. Domocratis Gring van lcg0r en vloct, m.:;t inschakoling v.~t,n de uit · 
hot vorzct voortgokomen krachtcn tot in do hoogsto rangon. 

2. Boporking van hun omvang in ovorGonstomming mot hot Nodorlands0 

a.andool in de intcrnationa.le bov0iliging. 

3. Vollodigo poli tioko moningsv:rijheid en vrijhoid van orga,nisatic 

voor alle militaircn~ 
4. 1'oolat:i.ng tot do kador-oploitling van all en d.io daartoo gi2schikt 

zijn. 

5. Aanpass ing van do boz oldiging0n aan do.lovons-duurto. 

6. Staa.ts-<port·siocn -VOOT ioacr die in a.icnst, hotzij in oorlogs- of 

vrodostijd i:L:-v::?-.lid.c w6rdt, alsmodG voor de nabe.staandon van hen 

die in dionst.het lovon vcirliezsn. 
' 

7. v~ottolijkc bopaling dat dionstplichtigori in hun oudo botrokking 

tcruggenomcn m0Qton wordon, na booindiging van hun dions ttijd. 

VOOR VREDE. EN. VEILIGHEID! 

l. Onvoorwaardolijke doolnamo van N0dcrland aan de uitvooring van 
I . 

d0 boslui ten (J1:;r conforontios van l'otsdam 1945 en. der conforentio 

va.n San Francisco, ter ui tro0ing van do rGston ve,n hct fascismo 

on organisatio van ocn duurzamo vrodc. 

2 •. Eonhoid dor Vor0nigdo 1'1atics .rondom hot bondgonootsch..::1.p va.n de 

S~vjct.-Unio, do Veronigdc Staten on Groot-1rittannio. 

Goon blokvorming. 
3. Volledigo schfl,doloosstolling van Nederland door Du.i tsland in do 

vorm va_n lovcra.nties in natura on aionstcn, mot onvorwijldG 

toruggavo dcr geroof dc goGdcron. 
4. Verb:reking van do diplr;matieko en li::',ndols-botrokkingon m~-;t 

Franco-Spanj ,J. 

Nauwo poli ti oko, oconomisch0 Gn cul turol0 samcnwcrking met allc 

democratischo etaton, in hot bizonoor met .... Bolgio cm Frankrijk. 
Uitbrciding der vricndschappclijko poli ti0ko-~ cul turolc on eeono

m~Bch e botrekkingon mot do Sovjct-Unie on dG domocratisekc lan
de.n in Oos t- 0n Zuid~Oost Euro}.}a. 



8. 
RGorganis atio van dG diplomatiekc diens t volgens democratische 
boginsolon. 

ALQJ2!1]JNLJ]Wf!]:B. 

OPBOU1':EN, ORGANISEREN, PRODUCEREN! 

ARBEID ALLEEN i .. AN ONS REDl.EN! 

SATu'IEN IN H E'T VERZET, SJil\aEN AJ ... N DE OJ?BOUVi ! 

. :.BOU\hT MEE :1~1N HET NIEU\~E NEDERL!:'..1'1D! 

VERSLA~1T D:C R&: .. CTIE! 

. RUH~ Bli .. AJ\T 1;00R HET SOCIALISME! 

VOOR VL DERL1:~l':D, DUiOCRATIE EN SOCIALISNE! 

§l'JJ.9.Iil:Ji]: ·-.J.i~QE~~I 

ZUIVERil\iG VA~ BOVEN AF! 

GERECHTIGB EID, STRENG VOOR DE GROTEN, MILD VOOR DE KLEINEN! 

A.FDOEN!NG V~ ZUI'VER!NG JilN :SE1i..'.ECH l1!t1G NOG l:N :O!T J;t~AR! 

MEER VRIJHEID EN WELV.tV~RT VOOR DEN BOER EN TUINDER! 

BLTBRE VOEDING, WONING EN ICLEDING! 

TEGEN. DE TI(USTS, NA'.rIONAI.ISATIE! 

WEG· l\E:T DE DIOTATUUR VAN HET GRQOT-KAPITAAL ! 

JVIEDEZEGGE'l'WCH AP VOOR DE ARBEIDERS ! 

VOOR EBNE EID VAN VRIJ NEDERLAND MET VRIJ INDONESIE! 
GEEN DIENSTPLICHTIGE:f'if 1.\!AA.R I:NDONESIE! 

H UI·P A ... ~T OORLOGSSLACH TOFFERS ! 

TEGEJ':.T DEVALU1~ ... TIE! VOOR STABILITEIT VAN. DE GULDJ::'N! 

BESCEEBMING ONZER JE'UGD ! 

TEGE1l FASCISME EN REACTIE! D,EMOCRATIE VOOR HET VOLK! 

VOOR BESCH AVING, KUNSTEN EN v~ETENSCH i1.lPEN! 

VERSTERl\:IN G VAN DE MORA.AL VAN ONS VOLK! 

VOOR VREDE fill VEir.n:m EID SAJVlEN MET DE DRIE ! 

WERK VOOR ALLEN, GEEN. Y!ERI'CVERSCH AFJ11INGSMETHODEN! 

GELIJKH EID VOOR MAN EN VROUW! 
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