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Verslag van het Partiibestuur van de Partii van de Arbeid 
over de iaren 1947 en 1948 

INLEIDING 

Dit verslag is het eerste volledige verslag over een periode van twee 
jaren, dat sedert het tot stand komen van de Partij van de Arbeid 
wordt uitgebracht. 
De afgelopen twee jaren zijn voor het partijleven wel uitermate 
bewogen geweest. Het politieke leven werd in grote mate beheerst 
door de moeilijkheden in de onderhandelingen tussen Nederland en 
de Republiek Indonesia enerzijds, anderzijds door de toenemende 
spanningen tussen het loon- en prijspeil, welke het gevolg waren van 
het feit, dat de regering genoodzaakt was maatregelen te treffen om 
de oorlogseconomie langzaam maar zeker te liquideren. 
De ontwikkeling van het Indonesische vraagstuk heeft in de verslag
periode een weinig bevredigend verloop gehad. Nadat de Nederlandse 
Regering, na uitgebreide discussies in het parlement, op 18 Maart 
1947 de Commissie-Generaal had gemachtigd tot tekening van de 
ontwerp-overeenkomst van Linggadjati over te gaan, mocht men 
hopen, dat de oplossing van het Indonesische probleem langs vreed
zame weg bereikt zou kunnen worden. 
De onderhandelingen echter verliepen dermate stroef, dat op 27 Mei 
'47 de Commissie-Generaal aan de Republiek een nota met een 
ultimatief karakter zond. Na weken van intense spanning, schijnt 
dan toch op 15 Juli nog volledige overeenstemming te Batavia zijn 
bereikt; de politieke horizon lijkt opgeklaard. De volgende dag echter 
komt het bericht, dat de republikeinse regering in Djokja het met 
de minister-president Sjarifoeddin als hoofd van de Indonesische 
delegatie bereikte accoord niet aanvaardt. 
In de nu volgende dagen bereikt de politieke activiteit haar hoogte
punt en op de Partijraad van 19 Juli wordt na lange discussies het 
standpunt ingenomen, dat de Partij de regering zal blijven steunen, 
wanneer de situatie in Indonesië gewapend optreden ten gevolge 
zou hebben. 
Op 2U Juli '47 begon de politionele actie op Java. 
De Partij kori de schok hiervan aanvankelijk bezwaarlijk opvangen. 
Zeer vele democratische socialisten konden het besluit van Partij
raad, Partijbestuur en Kamerfractie, om zich achter de regering te 
plaatsen, niet aanvaarden. 
Op 15 en 16 Augustus kwam de Partij bijeen in een Buitengewoon 
Congres te Amsterdam, waar na inleidingen door de pgn. Logemann 
en Buskes een resolutie werd aangenomen, welke als bijlage VI aan 
dit verslag is toegevoegd. Over de interpretatie van deze resolutie 
ontstonden ook weer moeilijkheden. 
Het ledental ondervond vanzelfsprekend de weerslag van deze 
politieke moeilijkheden en gedurende het derde kwartaal was dan 
ook een vrij grote achteruitgang te constateren, welke zich in het 
vierde kwartaal nog flauw doorzette. Langzaam echter drong het 
besef door, dat de Partij wederom tot volle activiteit moest komen. 
De door de regering aangenomen houding tegenover het drijven van 
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de rechtse groepen in ons land om te komen tot een opmars naar 
Djokja, nadat door bemiddeling van de Veiligheidsraad der Verenigde 
Naties op 4 Augustus '47 aan beide zijden het bevel "staakt het vuren" 
was gegeven, was hiervan één der oorzaken. · 
Een andere oorzaak is ongetwijfeld de trouw aan het democratisch 
socialistisch beginsel, dat onze partijgenoten bezielt en hen over de 
teleurstelling van het ogenblik heen, bereid doet zijn opnieuw hun 
werkkracht in dienst van de partij en haar idealen te stellen. 
Van de partijleiding werd onder deze omstandigheden het uiterste 
aan werkkracht gevraagd. 
Direct na het bekend worden van de politionele actie zijn in alle 
federaties der partij grote kadervergaderingen gehouden, waar het 
door de regering ingenomen standpunt werd uiteengezet en verdedigd. 
Deze vergaderingen zijn gevolgd door een groot aantal huishoudelijke 
vergaderingen van de afdelingen, waarin leden van de Kamerfractie 
en het Partijbestuur een toelichting op de genomen stappen hebben 
gegeven. Dank zij deze activiteit heeft de partij de schok kunnen 
doorstaan. 
In '48 werden de onderhandelingen, reeds in '47 onder leiding van 
de Commissie van Goede Diensten begonnen, voortgezet en zij leidden 
tot de Renville-overeenkomst, welke op 17 Januari '48 werd afgesloten. 
Het hier bereikte accoord over de volledige wapenstilstand en de 
politieke onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek Indo
nesia moest in de daarop volgende maanden verder worden uit
gewerkt. Ook dit lukte echter niet en doordat inmiddels de aanvan
kelijk binnen republikeins gebied teruggetrokken T.N.I.-troepen in 
grote getale de door Nederland gecontroleerde gebieden infiltreerden 
en daar orde en rust bedreigden, ontstond een onhoudbare situatie. 
De republikeinse regering had bovendien te kampen met een opstand 
van communistische elementen onder leiding van Moeso, die er 
tijdelijk in slaagden om in Madioen een eigen centrum te vestigen. 
Deze opstand werd door de republikeinse regering bedwongen, doch 
intussen kwamen de onderhandelingen met de Nederlandse vertegen
woordigers en de Commissie van Goede Diensten niet tot enig 
resultaat. 
De regering besloot toen één van naar ministers persoonlijk af te 
vaardigen, waarop minister Stikker, die intussen als minister van 
Buitenlandse Zaken was opgetreden in het kabinet-Drees, naar Java 
ging en ip Kalioeraug op republikeins gebied besprekingen voerde 
met de republikeinse minister-president Mohammed Hatta. De resul
taten van deze besprekingen waren van dien aard, dat de regering 
verwachten mocht door middel van een delegatie, die over uitgebreide 
bevoegdheden beschikte, tot volledige overeenstemming met de 
republikeinse regering te zullen geraken. Deze delegatie bestond uit 
de ministers Sassen en Stikker, en ir L. Neher, terwijl vijf leden der 
Staten-Generaal als waarnemers de reis naar Indonesië aanvaard
den. Ook deze laatste poging liep op niets uit en op Zaterdagavond 
18 December '48 maakte de Nederlandse Regering bekend, d·at zij 
zich tot haar spijt genoodzaakt zag het bestand met de Republiek 
op te zeggen en haar vrijheid van handelen te hernemen. 
Dit betekende hernieuwd politioneel optreden en had tot gevolg, dat 
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de republikeinse hoofdstad Djokjakarta 8 uur later in handen van 
de Nederlandse troepen was gevallen, waarbij een groot aantal 
Republikeinse leiders zich gevangen gaf. 
In een vergadering van onze beide Kamerfracties met het Partij
bestuur, keurde de meerderheid de met instemming van onze ministers 
door de Regering genomen beslissing goed. 
In de partij veroorzaakte deze", gehele actie opnieuw grote beweging. 
Het Partijbestuur gaf op de avond van 20 December een verklaring 
af, waarin werd bekend gemaakt, dat de Partijraad op 23 December 
bij een zou worden geroepen. 
In deze Partij raad werden twee moties, die een afkeuring van de 
gevoerde politiek inhielden, verworpen. 
Ondanks deze moeilijkheden met de Republiek Indonesia, werd het 
overleg met de z.g. federale staten voortgezet. Nadat in Bandoeng 
hierover een uitvoerige bespreking was gehouden, werd in Augustus 
'48 in Nederland met de federale staten volledige overeenstemming 
bereikt. Onmiddellijk na de kabinetsformatie van '48 en na de goed
keuring van de Grondwetsherziening, waarbij deze in overeenstem
ming werd gebracht met de nieuwe verhoudingen in Indonesië, werd 
een wetsontwerp ingediend, dat de nieuwe verhoudingen tussen 
Nederland en de overzeese gebiedsdelen vastlegde en dat bekend is 
onder de naam B.l.O.-wet (Bewindvoering Indonesië in overgangs
tijd), terwijl verder de Noodwet-Indonesië werd aangenomen, die de 
regering de nodige vrijheid gaf om maatregelen t~ nemen, die nodig 
zouden zijn voor de regeling der nieuwe verhoudingen, welke dan 
daarna ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd. 
Ook met Suriname, CUraçao en de Nederlandse Antillen is overleg 
gaande over de vormgeving voor deze gebieden en de komende samen
werking in de Nederlands-Indonesische Unie. 
Op de Partijbestuursvergadering van 3 Januari '49 werd een ver
klaring opgesteld, die in de pers werd gepubliceerd en als bijlage X 
aan dit verslag is toegevoegd. 
Onder invloed van deze gebeurtenissen vertoonde het ledental in de 
herfst van '47 een dalende lijn, die in het vierde kwartaal nog 
enigszins doorzette. De matheid, die na de eerste politionele actie 
over de partij was gekomen, verdween langzaam en maakte aan het 
eind van het jaar plaats voor een groeiende activiteit, die zich alom 
in het land manifesteerde en haar hoogtepunt vond in de door de 
Federatie Amsterdam op 29 December '47 belegde grote meeting in 
het R.A.I.-gebouw te Amsterdam, waar ongeveer 12.000 demonstran
ten hun trouw aan de partij betuigden. 
De door de V.A.R.A. verzorgde uitzending van deze grootse manifes
tatie heeft het land aangespoord tot de grootst mogelijke krachts
inspannihg. 
Het was een waardig slot van het moeilijke jaar 1947. 
Gedurende het eerste halfjaar van '48 boekte de partij een zeer grote 
ledenwinst. Per 30 Juni '48 kon zelfs een winst van 10.000 leden worden 
gemeld. De gevolgen, die de hernieuwde actie in Indonesië van 
December '48 voor de groei van de partij zal hebben, zijn op het 
ogenblik dat dit verslag geschreven wordt, nog niet te overzien. 
In het eerste halfjaar van 1948 is er een grote activiteit in de Partij 
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ontwikkeld, ter voorbereiding eerst en tot het voeren daarna van 
de actie voor de Tweede-Kamer-verkiezingen. 
Op. 7 Juli 1948 vonden deze verkiezingen plaats, waarbij de Grond
wetsherziening, die nodig was voor de wettelijke regeling van de 
nieuwe verhouding tussen Nederland en de overzeese gebiedsdelen, 
de inzet vormde. 
Voor de bijzonderheden over de verkiezingsactie en de uitslag wordt 
verwezen naar het verslag over de verkiezingen 1948. 
Langdurig werd na de uitslag van de verkiezingen beraadslaagd over 
de vorming van de nieuwe regering. Nadat de afgetreden minister
president dr Beel tot tweemaal toe een opdracht tot vorming van 
een kabinet had ontvangen, maar bij zijn pogingen niet was ge
slaagd, werd een dergelijke opdracht vervolgens aan de heer Van 
Schaik gegeven, die er in slaagde een niet-parlementair kabinet 
samen te stellen met pg. dr W. Drees als minister-president. In het 
nieuwe kabinet beschikt onze Partij over de volgende portefeuilles: 
Pg. Lieftinck bleef minister van Financiën, pg. Mansholt werd 
gehandhaafd als minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening en ook pg. In 't Veld kon zijn werk als minister van Weder
opbouw- en Volkshuisvesting voortzetten. 
Pg. Joekes nam de plaats van pg. Drees in als minister van Sociale 
Zaken. 
Dit betekende derhalve, dat de partijgenoten Jonkman en Vos niet 
in het kabinet terugkeerden. De Partij verloor de portefeuille van 
Overzeese Gebiedsdelen, zowel als die van Verkeer en Waterstaat. 
Verder telt het kabinet zes K.V.P.-ministers, terwijl de V.V.D. in de 
persoon van mr Stikker de post van Buitenlandse Zaken bezet en 
de C.H.U. beslag heeft gelegd op het departement van Oorlog, waar 
mr Schokking de teugels in handen heeft genomen. Ten slotte telt 
het nieuwe kabinet nog twee vakministers, de heren Spitzen en 
Götzen, die niet tot een politieke partij behoren. 
Uit het bovenstaande blijkt, dat aan de samenwerking tussen P.v.d.J\.. 
en K.V P., zoals die in de jaren '46 en '47 tot aan de verkiezingen van 
'48 heeft bestaan, een einde is gekomen. 
Het kabinet-Drees is een programregering, de parlementaire fracties 
zijn niet gebonden op de wijze zoals dat bij een parlementair kabinet 
gebruikelijk is. 
In de regeringsverklaring, die bij het optreden van het nieuwe kabinet 
bij monde van minister-president Drees werd afgelegd, werd aan
gekondigd, dat de subsidies, welke tot dat ogenblik werden verstrekt 
op de belangrijkste eerste levensbehoeften, gezien de stand van 
's lands financiën niet langer op dezelfde hoogte konden worden 
gehandhaafd, echter "zonder te kort te doen aan de bevordering der 

. volkswelvaart eJ+ aan de eisen der sociale rechtvaardigheid". 
Na indiening van de begroting ontstond onrust doordat niet duidelijk 
bekend was, hoe groot de prijsstijgingen zouden zijn, die als gevolg 
van de subsidieverlaging te verwachten waren en evenmin duidelijk 
was welke compensaties voor deze prijsstijgingen zouden komen. 
In dit stadium achtte het partijbestuur het nuttig en nodig een 
verklaring ten aanzien van de loon- en prijspolitiek af te geven. Deze 
verklaring, welke is opgenomen als bijlage XII werd vastgesteld in 
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de Partijbestuursvergadering van 9 October '48 en gepubliceerd in 
"Het Vrije Volk" van 11 October d.a.v. Langzamerhand tekende zich 
in de maatregelen, die werden voorgesteld, de lijn af die de regering 
zich ten doel had gesteld en bleek het, dat de prijsstijgingen, als 
gevolg van de subsidieverlaging, voor een groot deel werden opge
vangen doordat de regering besloot voor de lonen beneden f 3700,
per jaar een toeslag van f 1,- per week toe te staan, welke toeslag 
niet in de prijzen mocht worden doorberekend. Daarnaast werden nog 
verschillende aanvullende maatregelen getroffen. 
De ontwikkeling in de landen van Oost-Europa onder de druk van 
Sowjet-Rusland en vooral de gebeurtenissen in Februari '48 in 
Tsjechoslowakije hebben haar invloed doen gelden ook op de politieke 
verhoudingen in Nederland. Onze Partij heeft daarbij een grote activi
teit ontwikkeld. Tegenover de vertegenwoordigers der C.P.N. in de 
openbare lichamen, bepaalden de fracties van onze Partij opnieuw 
haar houding. 
In de verslagperiode trof het democratisch socialisme tweemaal een 
zwaar verlies door het overlijden van twee der grootste voorgangers 
en strijders: W. H. Vliegen en A. H. Gerhard. Op 29 Juni '47 overleed 
W. H. Vliep-en, één der "twaalf apostelen", die in 1894 het oprichtings
manifest van de S.D.A.P. ondertekenden. Op 2 Juli werd in een 
plechtige bijeenkomst in het Concertgebouw te Amsterdam afscheid 
van deze pionier genomen, waarna onder grote belangstelling de 
crematie op Westerveld volgde. Op 7 April '48 had een huldiging 
plaats gehad van A. H. Gerhard, ter gelegenheid van het bereiken 
van de 90-jarige leeftijd. Kort daarna kwam het ontstellende bericht, 
dat deze laatste der oprichters van de S.D.A.P. was overleden. op 
3 Juli '48. Op 8 Juli werd hij, volgens zijn wens in alle eenvoud, op 
Westerveld ter aarde besteld. AANTAL AFDELINGEN 

Het aantal afdelingen daalde in het jaar 1947 van 917 tot 908 en in 
de loop van 1948 tot 900. 
In tabel A is een totaal overzicht gegeven van de aantallen afdelingen 
per gewestelijke of stedelijke federatie. 

Tabel A Toe- of 
Gewestelijke of Aantal afdelingen Aantal afdelingen afname 
Stedelijke in 1947 in 1948 v.Jan. '47 
Federatie lil 31/3 30/6 30/9 31/12 31!3 30/6 30/9 31/12 -Dec. '48 
Friesland ········· 161 162 161 161 160 156 15E 155 155 6 
Groningen 85 85 85 85 85 84 87 86 86 + 1 
Drente ............... 66 66 66 66 63 63 . 63 64 64 2 
Overijsel ........... 55 57 60 61 60 60 61 61 58 + 3 
Gelderland ........ 107 106 105 105 104 102 103 102 101 6 
Utrecht ............. 45 45 44 44 44 44 45 45 46 + 1 
Nrd. Hol!. Nrd .... 87 86 86 86 85 85 84 84 84 3 
Nrd. Hol!. Zd. . .. 40 40 40 39 39 40 40 40 39 1 
Zuid-Holland .... 135 133 132 133 133 132 132 131 130 5 
Zeeland ............. 55 53 51 52 52 53 57 55 54 1 
Nrd.-Brabant. ... 26 26 26 27 27 27 28 27 26 
Limburg ············ 20 20 19 19 18 18 18 18 19 - 1 
Amsterdam ······· j 7 7 7 7 7 7 7 7 7. 
Den Haag ......... 12 12 13 13 13 13 13 13 13 + 1 
Rotterdam ........ 16 16 17 18 18 18 18 18 18 + 2 
Totaal ............. 917 914 912 916 908 902 911 906 900 -17 
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Na de grote stijging in 1946, na de oprichting der partij, bleef het 
aantal afdelingen practisch gelijk. De kleine teruggang werd voor
namelijk veroorzaakt door het opheffen van enige kleine afdelingen, 
die in de practijk geen levensvatbaarheid bleken te bezitten. Deze 
opheffing geschiedde als regel na overleg met het gewestelijk bestuur. 

2. HET LEDENTAL 

Het ledental van de partij, dat eind 1946 bedroeg: 

ontwikkelde zich in 
1947 en 1948 als volgt: 
op 31 Maart 1947 ························ 
" 

30 Juni 1947 ························ 
" 

30 Sept. 1947 ........................ 
" 

31 Dec. 1947 ························ 
" 31 Maart 1948 ························ 
" 

30 Juni 1948 ························ 
" 

30 Sept. 1948 ························ 
" 

31 Dec. 1948 ························ 

Mannen 
83.389 

82.976 
83.478 
80.265 
77.546 
79.220 
83.329 
83.413 
81.349 

Vrouwen 
31.199 

31.746 
32.600 
31.457 
31.267 
32.890 
35.695 
36.096 
35.895 

Totaal 
114.588 

114.722 
116.078 
111.722 
108.813 
112.110 
119.024 
119.509 
117.244 

Uit deze cijfers spreekt duidelijk een opgaande lijn, welke door de 
gebeurtenissen in Indonesië in de zomer van '47 werd omgebogen in 
een dalende. De totale daling over het jaar '47 bedroeg: 5.775 leden 
=ruim 5%. 
In '48 zette door de grote activiteit, die door de leden tijdens de ver
kiezingsactie werd ontwikkeld, een flinke stijging in, waardoor de 
partij in de zomer van '48 tot bijna 120.000 leden kwam. In het derde 
kwartaal van 1948 was er nog een kleine stijging; in het vierde 
kwartaal is er enige achteruitgang ingetreden. 
In tabel B-1 wordt een meer uitgewerkt overzicht gegeven van het 
verloop van het ledental over 1947, in tabel B-2 ove!'4 1948. 

3. HET PARTIJBESTUUR 

Het Partijbestuur bestond bij de aanvang van het verslagjaar 1947 
uit de partijgenoten: 
R. v. d. Brug, J. Coenraadts, W. Drees, F. J. Goedhart, M. v. d. Goes 
v. Naters, J. Harmsen, B. W. Haveman, A. M. Joekes, J. v. d. Kieft, 
C. Kleywegt, R. Kranenburg, C. J. van Lienden, P.J. Oud, L. N. Palar, 
A.E. Ribbius Peletier, G. J. N.M. Ruygers, J. H. Scheps, W. Schermer
horn, N. Stufkens, W. Thomassen, J. Tuin, J. J. Vorrink, G. E. van 
Walsum, J. Willems en C. Woudenberg. 
Pg. Koos Vorrihk trad op als Algemeen Voorzitter, de partijgenoten 
Joekes, Ruygers en v. d. Brug als voorzitters. 
Pg. C. Woudenberg was Algemeen Secretaris-Penningmeester. 
De pgn. W. Thomassen en J. Willems secretaris. 
Met ingang van 1 Januari 1947 werd pg. J. H. Scheps als secretaris 
benoemd als vertegenwoordiger van de Protestants-Christelijke 
Werkgemeenschap in de Partij. Het presidium, de secretarissen en 
pge Ribbius Peletier vormden te zamen het D.B. 
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Tabel BI VERLOOP VAN HET LEDENTAL OVER DE PERIODE I JANUARI 1947-31 DECEMBER 1947 

Ledental per 
Federatie 

1-1-'47 31-12-'47 

Friesland .. . ... 13.082 

Groningen .. .. 8.559 

Drente ......... 

Overijsel ....... 

4.923 

8.301 

Gelderland .. . 10.393 

Utrecht ........ 

N-Holland Nrd 

N-Holland Zd 

7.208 

8.862 

8.375 

Z.-Holland .... 14.632 

Zeeland ........ 

N. Brabant ... 

2.215 

2.280 

Limburg .. .. .. 1.254 

Amsterdam •. 11.941 

's-Gravenhage 5.751 

Rotterdam .... 6.812 

12.248 

8.212 

4.484 

7.796 

10.070 

6.456 

8.451 

7.625 

13.965 

2.149 

2.104 

1.181 

11.422 

5.438 

7.212 

~ 
Q) .... .c 

~<.) 
;:;~ 
Q)bJ) 
·-I': Z.-

906 

939 

505 

800 

1.501 

661 

867 

662 

1.788 

274 

320 

138 

1.248 

791 

1.631 

I': 
Q) 

> 
Q) .... 
,CQ)I'l 
<.) .... Q) 
<llQ)bD 
Q) '0 I': 
b.DI:l ....... 
~cdOJ 
;,.....,'0 
o·;:;~ 

313 

178 

89 

155 

217 

234 

174 

206 

188 

34 

40 

21 

300 

284 

148 

~ .... _.c 
~<.) 

~"' ~Q) oM 
t-<.5 

1.219 

1.117 

594 

955 

1.718 

895 

1.041 

868 

1.976 

308 

360 

159 

1.548 

1.075 

1.779 

I': 
Q) 

> 
Q)Q) 

.Él~~ 
u '0 Q) 
"'!=!bil 
~ ~.s 
~áQ) 
:>o:!'O 
Or::~ 

456 

299 

147 

294 

343 

291 

236 

290 

332 

65 

91 

34 

386 

410 

277 

..... 

.!<: 
§ 
'0 
Q) 

~ 

1.506 

1.101 

842 

1.076 

1.591 

1.290 

1.151 

1.257 

"' ffi:g 
bJ);:$ 
Q),C 

~~ 

>~ 
Q).._, 
MI=: 
""'o <u 

19 

27 

27 

47 

53 

25 

27 

23 

2.114 123 

294 

420 

189 

1.630 

945 

1.065 

2 

15 

4 

6 

13 

17 

'0 

~· 
s .... 
Q) 

0 

1 

1 

2 

2 

4 

1 

IC! 
~ 
~ 

~ 
0 

71 

36 

17 

43 

52 

41 

36 

48 

70 

13 

9 

5 

45 

20 

20 

~ 
Q) .... _.c 

~u 
~"' ..._,Q) 

oM 
E-<~ 

2.053 

1.464 

Ledental 
p. 31-12-'47 

mannen vrouwen 

9.127 

5.861 

3.121 

2.351 

1.033 3.631 853 

1.736 

2.168 

1.889 

2.520 

2.591 

3.761 

1.460 6.060 

2.041 

1.647 

1.452 

1.618 

7.902 

4.567 

5.931 

5.034 

2.643 10.204 

374 

536 

232 

1.827 

1.663 

322 

441 

276 

4.536 

1.822 

Vooruit- resp. 
achteruitgang 

Totaal 

834 

347 

439 

505 

323 

in% van 
1 Jan. '47 

6,4 

4,1 

8,9 

6,1 

3,1 

752 -10,4 

411 

750 

667 

66 

176 

73 

519 

313 

4,6 

9,0 

4,6 

3,0 

7,7 

5,8 

4,3 

5,4 

2.067 

1.388 

1.379 

905 

6.886 

3.616 

4.332 2.880 + 400 + 5,9 

co Totaal .. .... .. .. 114.588 108.813 13.031 2.581 15.612 3.951 16.471 428 11 526 21.387 77.546 31.267 - 5.775 - 5,0 



6 Tabel B 11 VERLOOP VAN HET LEDENTAL OVER ÓE PERIODE I JANUARI 1948-31 DECEMBER 1948 

Ledental per 
Federatie 

1-1-'48 31-12-'48 

Friesland ...... 12.248 12.515 

8.673 

4.440 

8.600 

Groningen •. . . 8.212 

Drente ........ . 

Overijsel ..... . 

4.484 

7.796 

~ 
> 
(]) .... 
.c 

I!:~ 
::l(],) 

-~ ~ 
Z.~ 

1.667 

1.396 

542 

1.731 

Gelderland ... 10.070 10.731 1.866 

utrecht ........ 6.456 6.719 1.172 

N.·Holland N.rd 8.451 9.203 1.657 

N.-Holland Zd 7.625 8.332 1.508 

Z.-Holland . .. 13.965 14.598 2.187 

Zeeland .. . ... . . 2.149 2.444 624 

N. Brabant . . . 2.104 2.126 416 

Limburg .. . . . . . 1.181 1.263 228 

Amsterdam ... 11.422 12.438 2.437 

's Gravenhage 5.438 6.121 1.796 

Rotterdam ... 7.212 9.041 3.120 

r:l 
~ 
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.C(])s:l 
() .... (]) 
Cll(])tl.O 
Q) 'Ö s:l 
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...... .c 
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al"' .._.(]) :Ud~ 
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224 

86 

217 

otto 
E-<.5 

1.984 

1.620 

628 

1.948 

249 2.115 

186 1.358 

200 1.857 

287 1.795 

197 2.384 

48 672 

43 459 

39 267 

430 2.867 

169 1.965 

158 3.278 
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(]) 

> 
(]) Q) 
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~ al.S .............. 
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118 

290 

260 
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329 
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48 

66 

54 
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'Ö 
(]) 

t:Q 

/ 

Cl) 

~'Ö 
(]) ...... 
~.ê 
1!:1;5 

>~ 
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1.199 19 

828 11 

499 

785 

40 

15 

1.088 57 

798 16 

778 28 

634 76 

1.325 117 

305 6 

327 36 

121 8 

961 200 

1.009 10 

1.160 23 

Totaal ......... 108.813 117.244 22.347 2.850 25.197 3.697 11.817 662 

'Ö .... 
~ 
8 
~ 
0 

2 

3 

1 

~ 
~ ... 
~ 
0 

74 

40 

13 

51 

~ Ledental 
~ p. 31-12-'48 
.... 

...... .c 
~ ~ mannen vrouwen 

...... bD 

~~ 

1.717 

1.159 

672 

1.144 

9.109 

6.068 

3.518 

6.318 

3.406 

2.605 

922 

2.282 

49 1.454 8.171 2.560 

35 1.095 4.717 2.002 

56 1.105 6.229 2.974 

48 1.088 5.403 2.929 

69 1.751 10.502 4.096 

18 377 2.035 409 

8 437 1.590 536 

2 185 953 310 

56 1.851 7.289 5.149 

28 1.282 3.980 2.141 

35 1.449 5.467 4.574 

8 582 16.766 81.349 35.895 

ach teruitgang 
Vooruit- resp. 

Totaal in% van 
1 Jan. '48 

267 + 2,2 

461 + 5,6 

44 - 1,0 

804 + 10,3 

661 '1- 6,6 

263 + 4,1 

752 + 8,9 

707 + 9,3 

633 + 4,5 

295 + 13,7 

22 + 1,0 

82 + 6,9 

1.016 + 8,9 

683 + 12,6 

;1..828 + 25,4 

8.431 + 7,7 



In de O.B.-vergadering van 7 Januari '47 werd pge A. E. Ribblus 
Peletier op haar verzoek wegens drukke werkzaamheden ontheven 
van het lidmaatschap van het D.B. 

Op het eerste Congres van de Partij, dat gehouden werd op 24, 25 
en 26 April 1947 in "Tivoli", te Utrecht, werd het nieuwe Partijbestuur 
gekozen, bestaande uit de partijgenoten: 
R. v. d. Brug, M. v. d. Goes v. Naters, H. J. Hofstra, A. M. Joekes, 
c. Kleywegt, R. Kranenburg, C. J. van Lienden, L. W. van Lindonk, 
L. N. Palar, A. E. Ribbius Peletier, G. J. N. M. Ruygers, J. H. Scheps, 
W. Schermerhorn, N. Stufkens, W. Thomassen, J. Tuin, E. Vermeer, 
K. Vorrink, G. E. van Walsum, J. M. Willems, C. Woudenberg. 

In de P.E.-vergadering van 19 Mei '47 werd besloten, dat in het 
Dagelijks Bestuur zitting hebben: -
de pgn. Vorrink, voorzitter; Joekes, vice-voorzitter; C. Woudenberg, 
algemeen secretaris-penningmeester; L. W. van Lindonk, secretaresse; 
J. H. Scheps, Thomassen en Willems, secretarissen; terwijl de pgn. 
v.d. Brug en Ruygers als leden van het P.B. zitting hebben in hetD.B. 
In de P.E.-vergadering van 19 Mei werd besloten, dat de pgn. Goed
hart en v. d. Kieft, die in de nieuwe samenstelling geen deel meer 
uitmaakten van het P.B., de vergaderingen van het P.B. zouden bij
wonen als adviserende leden. In de loop van het jaar werd tevens 
nog Pg. J. de Kadt, één van de voornaamste medewerkers van het 
weekblad "Paraat", als adviserend lid tot genoemde vergaderingen 
toegelaten. 

De op 20 Juli aangevangen politionele actie in Indonesië noopte het 
P.B.-lid L. N. Palar als lid van de Partij en derhalve als lid van het 
P.B. te bedanken. Hij stelde zijn Kamerzetel ter beschikking van 
de Partij. In de vacature in het P.B. werd niet voorzien. 
Pge Van Lindonk nam op 1 October '47 om gezondheidsredenen 
ontslag als secretaresse van de Vrouwenbond en derhalve ook als 
secretaresse van de Partij. 
In de vergadering van het P.B. van 24 Januari '48 werd tot haar 
opvolgster benoemd pge L. Lopes Dias, tot die tijd redactrice van 
het 14-daagse blad "Wij Vrouwen". 
Ten gevolge van zijn benoeming tot burgemeester van Zaandam, 
welke begin Mei '48 afkwam, nam pg. Thomassen ontslag als secretaris 
van de partij. Het P.B. besloot tot het congres van '49 pg. Thomassen 
als lid van het P.B. te handhaven, hoewel hij op het Congres '47 in 
functie gekozen was. 
Toen bij de vorming van het kabinet-Drees in Augustus '48 pg. Joekes 
tot minister van Sociale Zaken werd benoemd, legde ook hij zijn 
functie van partijbestuurder neer. 
In de Partijbestuursvergadering van 9 September '48 werd in zijn 
plaats tot tweede voorzitter benoemd: pg. Van Walsum. 
Op het Congres van '47 werd art. 56 van het Huishoudelijk Reglement, 
dat bepaalt, dat het aantal P.B.-leden, tevens lid van de TWeede 
Kamer, niet meer dan 10 mag bedragen, voorlopig opgeschort. 
Het P.B. bestond na het Congres van '47 uit 21 leden, waarvan 15 in 
de Tweede Kamer zitting hadden. Aangezien in de practijk bleek 
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dat een dergelijke samenstelling minder gewenst is, heeft het Partij
bestuur het besluit genomen, dat op het Congres '49 art. 56 zal 
worden aangehouden. 

Het Partijbestuur vergaderde in .het jaar 1947 negentien maal, waar
van een aantal keren voorafgaand aan of tijdens vergaderingen van 
de Partijraad of het Buitengewoon Congres. In 1948 kwam het twaalf 
maal bij een. 
Het Dagelijks Bestuur kwam in 1947 achttien maal bijeen, voor 1948 
was dit dertig maal. 

4. HET SECRE~ ARIAAT 

Het secretariaat werd in de verslagperiode voor de taak gesteld een 
aantal grote congressen te organiseren, nl. het algemene Congres 
van de Partij, het Buitengewoon Congres in zake Indonesië, beide 
in 1947, en het Verkiezingscangres in 1948. 

Bij de Dr Wiardi Beekman-Stichting ontstond een vacature, doordat 
mr G. H. Slotemaker de Bruine in verband met de moeilijkheden in 
Indonesië na 20 Juli als lid van de Partij bedankte en heenging als 
directeur van de Stichting. In de vacature werd in 1947 niet voorzien. 
Na een in de dagbladen geplaatste advertentie en een keuze uit de 
sollicitanten werd in de P.E.-vergadering van 24 Januari 1948 
pg. mr dr J. Barents tot directeur van de Stichting benoemd. In de 
herfst van '48 werd pg. Barents benoemd tot professor aan de 7e 
Faculteit van de Amsterdamse Universiteit. Hij legde hierdoor per 
1 November '48 zijn functie neer. 
Met ingang van 15 Januari 1949 werd pg. drs J. M. den Uyl tot 
directeur van de Dr Wiardi Beekman-Stichting benoemd. 
Na het vertrek van Palartrad mr A. B. Cohen Stuart op als secretaris 
van de Commissie Indonesië, Suriname en Curaçao. 
Per 1 December '48 werd pg. H. Peschar, drs in de economie, aan
gesteld als assistent voor deze commissie, welke intussen was omgezet 
in een sectie van de Dr W. B.-Stichting, genaamd: Sectie Nederland, 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. 
Tevens werd pg. Peschar belast met de verzorging van documentatie
materiaal, dat vanaf 1 Jan. '49 wederom iedere 14 dagen aan degenen 
die zich er op abonneerden, wordt toegezonden. 
De propagandist J. Sprankers werd gekozen tot secretaris van het 
Gewest Zuid-Holland van de Partij. 
Met ingang van 1 October '48 kwam pg. H. Evers in dienst van het 
secretariaat, ten einde de verkoop van orw;e geschriften te stimuleren 
en bij de propaganda behulpzaam te zijn. 
Aan het einde van '47 waren werkzaam op de verschillende afdelin
gen van het partijsE!cretariaat, met inbegrip van de bezoldigde 
bestuurders: 53 personen. Op 31 December '48 bédroeg dit aantal 
eveneens 53. 
Met ingang van 1 Juli '47 werd met de Algemene Ned. Bond van 
Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers "Mercurius" een 
collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten voor de leden van het 
personeel. 
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In de P.E.-vergadering van 4 November '47 is uitvoerig gesproken 
over de zetel van de Partij. Ingevolge het congresbesluit van '47, 
waarbij de statuten van de Partij werden goedgekeurd, is daartoe 
Amsterdam aangewezen. Op grond van verschillende overwegingen 
kwam het P.B. tot de conclusie, dat het wenselijk zou zijn de zetel 
van de Partij in Den Haag te vestigen, al gaf men er zich wel reken
schap van, dat in verband met de huisvesting grote moeilijkheden 
rouden zijn op te lossen. 

5. EERSTE PARTIJCONGRES OP 24, 25 EN 26 APRIL 1947 

Het eerste Partijcongres, gehouden in "Tivoli" te Utrecht, had een 
omvangrijke agenda te verwerken. Het moest de jonge Partij conso
lideren. 
Na de openingsrede van Koos Varrink en de begroeting der buiten
landse gasten, nam het werk een aanvang met de behandeling van 
de ca. 160 voorstellen, die door de afdelingen van de Partij waren 
ingediend. 
Besloten werd, dat het huishoudelijk reglement van de Partij door 
de Partijraad zou worden behandeld. Er zal om de twee jaren een 
Partijcongres worden gehouden. De contributieregeling werd onge-
wijzigd gehandhaafd. · 
De Ontwerp-Statuten werden, nadat een door het Congres ingestelde 
commissie over de ingediende amendèmenten prae-advies had uit
gebracht, met algemene stemmen aangenomen. 
Pg. Logemann hield een inleiding over de Indonesische kwestie. Na 
een uitvoerig debat werd een resolutie aangenomen. 
Pg. Vos besprak de economische toestand van ons land. Ook ten aan
zien van dit punt werd aan het Congres een ontwerp-resolutie voor
gelegd. Aan het begin van de tweede Congresdag werd een groot 
aantal verklaringen van instemming met de doelstellingen van de 
Partij voorgelezen, nl. van de Kath. en Prot. Chr. Werkgemeenschap, 
de werkgeversgroep, de A.J.C., "Politeia", de Vrouwenbond, de "Nieuwe 
Koers" en twee resoluties van de socialistische journalisten. 
Bij de behandeling van de jaarverslag en, het beleid van het Partij
bestuur, de Kamerfractie en de hoofdredactie van "Het Vrije Volk", 
werd door een groot aantal sprekers het woord gevoerd. Pg. Voskuil 
gaf een toelichting op het beleid van de krant. 
Met algemene stemmen werd het beleid van Partijbestuur, Kamer
fractie en hoofdredactie goedgekeurd. 
Vervolgens kwam het beginselprogram aan de orde, ingeleid door 
prof. Banning. Na uitgebreide besprekingen en het aanbrengen van 
enige wijzigingen werd het beginselprogram definitief aanvaard. 
Pg. v. d. Goes v. Naters sprak de slotrede uit, waarin hij opriep tot 
steeds verdergaande studie en uitbouw van het socialisme, waarbij 
gebruik moet worden gemaakt van de vorderingen der wetenschap. 
Ten slotte werd het nieuwe Partijbestuur gekozen, waarbij werd 
aanvaard, om ditmaal af te wijken van art. 57 (ontwerp huishoudelijk 
reglement), dat bepaalt, dat niet meer dan zeven leden het lidmaat
schap van het Partijbestuur kunnen verenigen met dat van de 
Tweede Kamer. (Na de definitieve vaststelling van het Huishoudelijk 
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Reglement is dit gewijzigd in minder dan de helft van het aantal 
leden van het Partijbestuur.) 
Bij enkele candidaatstelling werden gekozen: K. Vorrink, algemeen 
voorzitter; C. Woudenberg, algemeen secretaris-penningmeester en 
L. van Lindonk, secretaresse Vrouwenbond. 
Voor de verkiezing van de overige secretarissen werden uitgebracht 
2469 stemmen, waarvan 5 blanco of ongeldig, zodat in totaal 2464 
geldige stemmen werden uitgebracht. Op Niesen werden uitgebracht 
311 stemmen, op Scheps 2367, Thomassen 2351 en Willems 2307. 
Gekozen derhalve: Scheps, Thomassen en Willems. 

Bij de verkiezing van de vier regionale vertegenwoordigers in het 
Partijbestuur werden gekozen: 
Voor rayon I (Friesland, Groningen en Drente), uitgebracht 2404 
stemmen, waarvan op Van Apeldoorn 189, Donia 205, Tuin 1897. 
Gekozen werd pg. J. Tuin. 

Voor rayon II (Overijse! en Gelderland), uitgebracht 2266 stemmen, 
waarvan op Kleywegt 1501 en op Vlam 765. 
Gekozen: C. Kleywegt. 
Voor rayon III (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), uitgebracht 
2232 stemmen, waarvan op Van Lienden 2006, op Sleebe 226. 
Gekozen: C. J. van Lienden. 
Voor rayon IV (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), uitgebracht 
2455 stemmen, waarvan op De Bruijn 144, v. d. Burg 40, Deering 320, 
De Roos 485, Vermeer 875, Willemse 591. Er moest een herstemming 
plaats hebben tussen Vermeer en Willemse, waarvan de uitslag was: 
Vermeer 1271 en Willemse 1020, bij 2327 totaal uitgebrachte stemmen. 
Gekozen: E. Vermeer. 
Voor de verkiezing van de overige onbezoldigde leden van het Partij
bestuur (11) werden uitgebracht in totaal 2530 geldige stemmen, 
volstrekte meerderheid 1266. Uitgebrachte stemmen: J. Barents, Den 
Haag, 299; R. v. d. Brug (aftr.), Gouda, 1422; J. A. W. Burger, 
Dordrecht, 516; G. J. P. Cammelbeeck, Eindhoven, 51; J. C. Deering, 
Voorburg, 237; J. Donia, Hoogeveen, 116; L. A. Donker,Rotterdam, 306; 
Mevr. E. van Eck-Thiel, Haarlem, 121; C. Egas, Bakkeveen, 108; B. C. 
Franke, Amsterdam, 261; D. J. A. Geluk, Haarlem, 94; F. J. Goedhart 
(aftr.) Amsterdam, 1192; M. v. d. Goes v. Naters (aftr.), Wassenaar, 
2203; B. W. Haveman (aftr.), Voorburg, 582; H. J. Hofstra, Wassenaar, 
1281; mej. C. J. Janssen, Den Bosch, 70; A.M. Joekes (aftr.), Den Haag, 
2353; J. de Kadt, Amsterdam, 762; J. v.d. Kieft (aftr.), Bussum, 1218; 
J. Kluytenaar, Zwolle, 72; R. Kranenburg (aftr.), Leiden, 1451; mevr. 
A. J. Otte-Arnolli, Hilversum, 221; L. N. Palar (aftr.), Amsterdam, 
2230; mej. A.E. Ribbius Peletier, (aftr.), Amsterdam, 1539; A. de Roos, 
Amsterdam, 179; mevr. c. de Roos-Oudegeest, Amsterdam, 264; J. M. 
Rudelsheim, Zwolle, 15; G. Ruygers (aftr.), Rijswijk, 2101; w. Scher
merhom (aftr.), Delft, 2169; J. Slager, Schoonhoven, 24; J. C. Sleebe, 
Maastricht, 40; N. Stufkens (aftr.), De Bilt, 1462; A.c. Swaters, Gorin
chem, 105; J. B. Vlam, Goor, 193; G. E. van Walsum, (aftr.), Rotterdam, 
1734; G. L. P. Warburg, Groningen, 104; H. Willemse, Rotterdam, 592; 
H. J. Wijtema, Beilen, 65 stemmen. 
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Gekozen derhalve: R. v.d. Brug, M. v.d. Goes v. Naters, H. J. Hofstra, 
A.M. Joekes, R. Kranenburg, L. N. Palar, mej. A.E. Ribbius Peletier, 
G. Ruygers, w. Schermerhorn, N. Stufkensen G. E. van Walsum. 
Door deze verkiezing keerden niet in het P.B. terug de pgn. Goedhart, 
Haveman en v. d. Kieft. 
De aftredende P.B.-leden J. Coenraadts, W. Drees, J. Harmsen en 
P.J. Oud hadden geen nieuwe candidatuur aanvaard. 
Als nieuw lid deed pg. Hofstra zijn intrede. 
Voor verdere bijzonderheden betreffende het Partijcongres van '47 
wordt verwezen naar het uitvoerig verslag dat hiervan is verschenen. 

6. BUITENGEWOON CONGRES 1947 

Op 15 en 16 Augustus 1947 werd in Krasnapolski te Amsterdam een 
Bui tengewoon Congres van de Partij belegd naar aanleiding van de 
door de regering genomen beslissing op 20 Juli in Indonesië een poli
tionele actie te beginnen. 
Door pg. Logemann werd een inleiding gehouden, terwijl de oppositie 
tegen het besluit van de regering werd vertolkt door de pgn. J. de 
Kadt en ds Buskes. 
Het Congres heeft veel bijgedragen tot het doen verminderen van de 
spanningen, die door het regeringsbesluit in de Partij waren ontstaan. 
Er werd een resolutie aangenomen, die reeds eerder werd vermeld en 
die als Bijlage VI aan dit verslag is toegevoegd. 

7. PARTIJRAAD 

De Partijraad kwam in 1947 driemaal bijeen en wel op 14 Juni, 19 Juli 
en 11 October. 
De vergaderingen van 14 Juni en 19 Juli werden speciaal bijeenge
roepen in verband met de politieke situatie rondom Indonesië. In die 
van 14 Juni werd tevens het huishoudelijk reglement van de Partij 
vastgesteld. Wij verwijzen voor bijzonderheden naar het volgende 
hoofdstuk. 
De Partijraad van 11 October was gewijd aan de inzet van het winter
werk, alsmede aan het afdoen van enkele organisatorische zaken. In 
deze Partijraad werd tevens de afwikkeling van de voorstellen, die 
door het Partijcongres in handen van het Partijbestuur en diverse 
commissies waren gesteld, goedgekeurd. De afdelingen zijn er van op 
de hoogte gebracht op welke wijze hun voorstel is afgehandeld. 
De in handen van de Kamerfractie gestelde voorstellen waren in de 
loop van de verslagperiode nog in behandeling. 
In 1948 vergaderde de Partijraad in totaal zeven maal en wel op 14 Fe
bruari, 27 Maart, 29 Mei, 28 Juli, 23 October, 11 en 23 December. 
De vergadering van 14 Februari hield zich bezig met de vraag of er 
één of meerdere lijstaanvoerders moesten zijn bij de Kamerverkie
zingen en met hoeveel lijsten moest worden uitgekomen voor de ver
schillende kieskringen. 
In de Partijraad van 27 Maart werd de groslijst vastgesteld voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. 
In de vergadering van 29 Mei geschiedde hetzelfde voor de Eerste 
Kamer. 

15 



De Partijraad van 28 Juli besprak de kabinetsformatie. 
Op de vergadering van 23 October was het winterwerk het hoofdpunt 
van de agenda. Verder werd hier.een bespreking gewijd aan het vraag
stuk van "lonen en prijzen" en alles wat daarmede samenhangt. 
De vergaderingen van 11 en 23 December ten slotte waren geheel 
gewijd aan de bespreking van de Indonesische kwestie. 

8. INDONESIË 

In de verslagperiode werd van de zijde van het Partijbestuur getracht 
ook door persoonlijk contact een beter begrip van de situatie in 
Indonesië te verkrijgen. 
Zo besloot het Partijbestuur in het begin van '47, dat Palar een 
studiereis naar Indonesië zou maken, ten einde zich ter plaatse van 
de ontwikkeling der toestanden op de hoogte te stellen. 
Na deze eerste goodwill-missie bleek de noodzakelijkheid om, toen 
de spanningen rondom het Indonesische vraagstuk toenamen, op
nieuw één der leden van het Partijbestuur naar Indonesië af te 
vaardigen en in Juli '47 vertrok pg. Goedhart daarheen. 
Zoals in dit verslag reeds enige malen is opgemerkt werden in ver
schillende instanties van de Partij regelmatig besprekingen gehouden 
over de ontwikkeling van de onderhandelingen tussen de Republiek 
en de Commissie-Generaal. Tweemaal in '47, op 14 Juli en op 19 Juli, 
werd een Partijraad belegd om een uitspraak van de Partij te ver
krijgen. 
In de vergadering van de Partijraad van 14 Juni '47 werd een resolutie 
aangenomen, waarin er op werd aangedrongen om tot het uiterste te 
trachten langs de weg van vreedzaam overleg tot een oplossing te 
geraken. Deze resolutie is als bijlage I aan dit verslag toegevoegd. 
In de Partijbestuursvergadering van 19 Juli bepaalde het Partijbestuur 
na uitvoerige discussie zijn standpunt ten aanzien van de houding van 
de Partij indien de regering van mening zou zijn, dat in Indonesië tot 
politioneel optreden moest worden overgegaan. Het P.B. besloot in dat 
geval de regering te blijven steunen, al werd betreurd, dat een derge
lijke actie noodzakelijk was geworden. 
De Partijraad van 19 Juli aanvaardde na lange besprekingen dit stand
punt van het Partijbestuur. 
Nadat op 20 Juli de regering had besloten over te gaan tot de politio
nele actie, kwam het D.B. van de Partij op 21 Juli bijeen en stelde een 
verklaring op, welke op 22 Juli d.a.v. in de pers werd gepubliceerd en 
is opgenomen in bijlage II. 
Enige dagen later verscheen in de pers een verklaring van een aantal 
leden, die zich niet konden verenigen met het besluit van de regering. 
Deze verklaring is opgenomen in bijlage III. 
De verklaring werd gevolgd door een telegram, gericht aan het Partij
bestuur, waarvan de inhoud in bijlage IV is opgenomen en waarin 
werd aangedrongen op het houden van een Buitengewoon Congres 
betreffende Indonesië. 
In zijn vergadering van 28 Juli besloot het Partijbestuur tot hethouden 
van dit Congres, de daarop betrekking hebbende verklaring werd op 
29 Juli in "Het Vrije Volk" opgenomen, zie bijlage V. 
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Over het Buitengewoon Congres, dat op 15 en 16 Augustus werd 
gehouden, is reeds één en ander gemeld, evenals over de resolutie, die 
hier tot stand kwam (bijlage VI). 
Naar aanleiding van een artikel van pg. Voskuil in "Het Vrije Volk" 
ontstond een polemiek in de pers. Na de verklaring van een aantal 
leden in "Het Vrije Volk" van Donderdag 21 Augustus, opgenomen in 
bijlage VII, kwam als repliek een verklaring van het Partijbestuur in 
dit blad op 25 Augustus d.a.v. (bijlage VIII). 
Op 28 Augustus volgde als sluitstuk een verklaring van de pgn. Barents, 
Goedhart en De Kadt (bijlage IX). 
Na de gebeurtenissen in '48, werd op 3 Januari '49 een verklaring van 
het Partijbestuur in de pers gepubliceerd, welke als bijlage X aan dit 
verslag is toegevoegd. 

9. INTER,NATIONAAL CONTACT 

A. Benelux. 

Reeds op de eerste internationale Clacton-conferentie (Mei 1946), is 
door de Nederlandse gedelegeerde, Van der Goes van Naters, ver
klaard, dat voortaan de socialisten van Nederland met die van België 
en Luxemburg moesten behoren tot één groep: de Socialistische Bene
lux. Deze gedachte is in de afgelopen jaren door de Luxemburgers 
krachtig ondersteund. De Belgen hebben meermalen van meer reserve 
blijk gegeven, gegrond op de moeilijkheden, die men vooral voor de 
arbeidersklasse van een Economische Unie met Nederland vreesde. 
Daarnaast bestond in het bijzonder in Antwerpen ook aan socialis
tische zijde de vrees voor groter moeilijkheden op het gebied van haven 
en kanalen. Verder bleek wel, dat men ook op ideologisch gebied na 
de oorlog niet geheel dezelfde wegen had bewandeld. 
De Partij van de Arbeid heeft zich steeds op het standpunt gesteld, 
dat ter wille van het volksbestaan zelf van de Lage Landen, Benelux 
moet slagen, en dat het de roeping van het over de grenzen heen 
reikende socialisme is, het te doen slagen. Waar blijven wij met al 
onze mooie internationale plannen, als dit ons niet zou gelukken? 
Van 17 tot 20 Januari 1947 is er op initiatief van de P.v.d.A. te Nun
speet een oriënterende bespreking geweest tussen een dertigtal voor
aanstaanden uit de Belgische Socialistische Partij en de P.v.d.A. Deze 
bespreking was, ook wat de ideologische uitwisseling betreft, een 
succes. Helaas is zij, ondanks herhaalde aandrang, nog niet door een 
nieuwe bijeenkomst gevolgd. 
Op 12 en 13 December 1947 vond, ook weer op grond van Nederlands 
initiatief, een meer economisch georiënteerde bespreking plaats bij 
Breda tussen socialistische vertegenwoordigers der drie landen. Enige 
Belgische en Nederlandse ministers woonden haar bij. Ook deze be
spreking was een succes. Besloten werd tot de oprichting van een 
permanente algemene Benelux-Commissie en van drie driedelige tech
nische commissies. 
Nog binnen een maand gaf de P.v.d.A. haar leden voor deze commis
sies aan de andere partijen op; thans, na ruim een jaar, zijn zij nog 
niet samengesteld. 
Niettemin was het persoonlijk contact nauw en vriendschappelijk. 
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Woudenberg en v. d. Goes namen deel aan herdenkingen en huldi
gingen van Emile Vandervelde, van Kamiel Huysmans, van de 
Brouckère en van Eduard Anseele. Varrink en v. d. Goes vervulden 
herhaaldelijk spreekbeurten in België; mevrouw v. d. Goes van Naters 
deed dit voor de vrouwen in België en Luxemburg. Hofstra, Neder
horst en Schilthuis hadden contact op economisch en financieel 
gebied. 
Ter gelegenheid van de jaarlijkse vergadering der Interoarlementaire 
Benelux-Unie vond steeds contact tussen de parlementsleden der 
drie landen plaats. Op de congressen der Partijen en in de Comisco
vergaderingen, bestond een uitstekend contact. 
En toch zijn wij niet tevreden. Bestaande moeilijkheden moeten uit 
de weg worden geruimd; wij zullen moeten komen tot gezamenlijke 
publicaties en geregelde medewerking aan elkaars partijorganen. De 
Socialistische Benelux zál slagen! 

B. Vijjlanden-organisatie. 

Het verdrag van 17 Maart 1948 beoogt een nauwe, men mag wel zeg
gen: planologische, aaneensluiting tussen Engeland, Frankrijk en 
Benelux: vijf landen, die cultureel en politiek zeer verwant zijn. 
Hebben socialisten daarin een eigen taak? Natuurlijk hebben zij die 
en wel in het bijzonder: het scheppen, zo veel mogelijk, van een 
socialistisch "klimaat" in de permanente organen der vijf landen. 
Een voorlopige bespreking vond plaats te Parijs op 26 April 1948, waar 
omtrent tamelijk concrete doelstellingen overeenstemming werd 
bereikt. 
Op de Comisco-conferentie van Wenen (Juni 1948, zie hieronder), 
werd de verdere uitwerking van deze samenwerking besproken. Het 
"verzamelpunt" zou zijn: Brussel; echter eventueel administratief 
of studievereisend werk, waarmee kosten gemoeid zouden kunnen zijn, 
zou geconcentreerd blijven bij Comisco te Londen. 
De volgende bijeenkomst vond plaats even buiten de verslagperiode, 
nl. op 14 en 15 Januari 1949 te Brussel. Hier speelde het Federalisme 
een grote rol, zoals het van socialistisch standpunt uit dient te worden 
bevorderd. De gehouden bijeenkomsten werden bijgewoond door Van 
der Goes van Naters. 

C. Marshall-organisatie. 

Binnen het kader van Comisco (zie hieronder) is het vraagstuk in 
studie genomen van socialistische samenwerking der zestien landen 
van het Europees Economisch Herstelplan. 
Een eerste bijeenkomst vond plaats op initiatief van de Labour Party 
in Seisdon Park, bij Londen, op 21 en 22 Maart 1948 (Nederlandse 
delegatie: Bolle, Van der Goes van Naters, Hofstra, Nederhorst en 
Vorrink). Er bestond toen reeds een conflict met de Italiaanse (op 
fusie met de communisten gerichte) P.S.I. De aanwezige veertien 
partijen stonden positief tegenover het Marshall-plan. 
Een volgende conferentie vond plaats te Parijs op 24 en 25 April 1948. 
(Nederlandse delegatie: Van der Goes, Joekes, Nederhorst en Vorrink). 
Aan de uitstekende schriftelijke documentatie voor deze bijeenkomst 
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was door Hofstra medegewerkt. Onze denkbeelden omtrent boven
nationale "nieuwe organen" wonnen belangrijk veld. Deze bespre
kingen zijn echter niet goed te scheiden van die sub D, en het is 
duidelijk, dat de organisatie het beste ook in handen kan zijn van 
Comisco te Londen, al kan het wetenschappelijk verzamelpunt heel 
goed in Parijs liggen. 

D. Commissie voor Socialistische Gonjerenties (COMISCO). 

Dit is de (bescheiden) benaming voor het nieuwe organisatie-centrum 
van de Internationale der vrijheidslievende socialisten te Londen. 
Comisco heeft een periode van aarzeling en onenigheid doorgemaakt, 
zolang de breuk met Oost-Europa nog niet compleet was. Aan de 
andere kant wilde men zo lang mogelijk nog enig contact met de 
andere zijde van het IJzeren Gordijn handhaven. De breuk kwam 
in Maart 1948, toen in een principiële verklaring van Comisco -
waaraan door Vorrink krachtig werd meegewerkt- geantwoord werd 
op de beruchte Cominform-verklaring. Hongarije, Tsjechoslowakije, 
Polen, Bulgarije en practisch ook de Italiaanse P.S.I. traden toen uit. 
Thans maken de democratisch-socialistische partijen uit de volgende 
landen deel uit van Comisco: 

1. Uruguay 8. Duitsland 15. Noorwegen 
2. Oostenrijk 9. Griekenland 16. Palestina 
3. België 10. Nederland 17. Spanje 
4. Canada 11. IJsland 18. Zweden 
5. Denemarken 12. Verenigde Staten 19. Zwitserland 
6. Finland 13. Italië 20. Triëst 
7. Frankrijk 14. Luxemburg 21. Engeland 

Comisco leeft dus in de eerste plaats van zijn verbindings-bureau te 
Londen uit. Dit staat onder de voortreffelijke leiding van onze Neder
landse partijgenoot Bolle, die te Londen woonachtig is, en reeds vele 
malen aldaar ook als de zeer gewaardeerde vertegenwoordiger van 
de P.v.d.A. is opgetreden. 
Verder zijn er in Comisco sub-commissies geweest, o.a. voor: 
a. Het probleem der Internationale. (vert. Van der Goes). Besloten 
werd, mede op onze aandrang, bij de bestaande verscheurdheid van 
de wereld niet een - dan toch slechts in naam bestaande - nieuwe 
Internationale op te richten. 
b. Vluchtelingen en contact Oost-Europese partijen. De organisatie 
hiervan is in gang. Vorrink, Thomassen en Lena Lopes Dias hebben 
hun aandacht hieraan gegeven. 
c. Duitsland. In de commissie had Van der Goes zitting. Te Zürich 
is het eerste directe contact met de Duitsers opgenomen. Te Wenen 
zijn zij officieel als gelijkwaardige leden toegelaten. 
d. Spanje. Er bestonden twee groepen, waarvan er één, die van pg. 
R. Llopis en pg. A. Perez, die niet onder communistische invloed staat, 
als de werkelijke vertegenwoordiger van de Spaanse socialisten moet 
worden gezien. Van der Goes woonde de diverse verhoren te Brussel 
bij. Besloten werd, de leiding van Llopis en Perez te erkennen en de 
Spaanse Partij onder hun leiding tot Comisco toe te laten. 
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De volgende grote internationale conterenties van Comisco zijn in 
de verslagperiode gehouden en bij gewoond: 
1. Zürich, 6-8 Juni 1947. (Delegatie: Van der Goes, Scheps, Thomas
sen, Willems en Woudenberg). 
Sterk is hier door Van der Goes gepleit voor de toelating van de 
Duitse S.P.D. 
2. Antwerpen, 28 Nov.-2 Dec. 1947. (Delegatie: Bolle, Goedhart. 
Van der Goes, Joekes, mej. Ribbius Peletier, Thomassen, Vorrink, 
Willems, Woudenberg). Deze conferentie lag sterk onder de druk van 
de Cominformdreiging. De tegenstellingen waren uiterst scherp. De 
meerderheid wilde nu maar principiële uitspraken vermijden. Het was 
vooral Vorrink, die hier krachtig tegenin ging. Een veel te lange en 
vage resolutie beantwoordde wel aan de stemming der vergadering, 
maar niet aan die van de Nederlandse delegatie. 
3. Wenen, 4-7 Juni 1948. (Delegatie: Van der Goes, Lena Lopes Dias, 
Nederhorst, Vorrink). 
Deze conferentie was allereerst een politieke demonstratie zonder 
weerga. Dit bleek vooral op een geweldige betoging, in de Russische 
sector der stad, waar voor onze delegatie Varrink het woord voerde 
over het communisme. 
De atmosfeer was nu, na Antwerpen, volkomen gezuiverd. Over de 
Roerkwestie kwam men tot overeenstemming. Over het onderwerp 
"Socialistische Planning", werd door Nederhorst een zeer gunstig 
ontvangen inleiding gehouden. Over de Politieke en Sociale Rechten 
spraken Varrink en Van der Goes. Als leidraad voor de democratisch
socialistische partijen werd een algemene politieke resolutie aanvaard. 
De volgende conferentie zal in Mei 1949 plaats vinden. 

E. Overige contacten. 

Op uitnodiging van de Labour Party heeft een conferentie over 
Socialisatie en Nationalisatie plaats gevonden, nabij Londen, waaraan 
de partijgenoten Vos en Nederhorst deelnamen. De samenwerking 
met de Labour Party is nauw. Contact met Duitsland werd door een 
aantal partijgenoten, in de eerste plaats Vorrink, opgenomen, ten 
einde met de S.P.D. tot samenwerking op Westeuropese voet te komen. 
Dit is zeer noodzakelijk, want telkens blijkt (reactie op grenscorrec
ties, Roer-statuut, nationalisme) dat men de bestaande afstand nog 
niet heeft overbrugd. 
De hulp aan Berlijn heeft, evenals die aan Oostenrijk, wel geleid tot 
politieke toenadering. Over de Benelux-contacten werd reeds gespro
ken. Samenwerking met de Franse Partij is er, vooral op het gebied 
van het Federalisme, evenals met de Italiaanse en de Spaanse Partij. 
Deze drie laatste contacten werden vooral door Van der Goes onder
houden. 

Tot slot van dit verslag betreffende het internationale contact nog 
een opsomming van de congressen der buitenlandse partijen en andere 
gebeurtenissen, waar de Partij vertegenwoordigd was. 
Op 24 Januari '47 woonde pg. Thomassen een vergadering van het 
bureau te Londen bij, terwijl half Augustus een te Parijs gehouden 
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vergadering, in aansluiting aan het Congres van de Franse Socialisti
sche Partij werd bijgewoond door pg. L. J. Kleijn. 
Pg. Thomassen was van 9-10 Januari '48 in Londen ter bijwoning van 
een Silo-vergadering. 
Een op 27 November te Londen belegde conferentie van de vluchte
lingencommissie, werd voor onze Partij bijgewoond door pg. Bolle. 
De Gornisco-vergadering van 3 December werd bezocht door pg. 
Vorrink. 
Op 1, 2 en 3 Februari '47 werd het Congres van de Hongaarse Partij 
te Budapest gehouden, waar de Partij vertegenwoordigd was door Koos 
Vorrink, vergezeld van pg. Jokel. 
De begrafenis van pg. minister Krier van Luxemburg in Februari '47 
werd bijgewoond door pg. Woudenberg. 
Het Congres van de S.P.D. te Neurenberg van 29 Juni tot 2 Juli werd 
bijgewoond door de pgn. v. d. Goes v. Naters, Thomassen en Willems. 
Te Lyon werd van 14 tot 17 Augustus het Congres van de Franse 
Socialistische Partij gehouden. Pg. Kleijn van "Het Vrije Volk", die 
door de krant was afgevaardigd, vertegenwoordigde hier tevens de 
Partij. 
Het Congres van de Roemeense Partij te Boekarest van 4 tot 8 October 
werd bijgewoond door de pgn. Vorrink en Jokel. 
De Oostenrijkse Partij hield op 23-26 October haar Congres, waarheen 
de pgn. Woudenberg en Willeros waren afgevaardigd. 
Vervolgens werd van 25-27 October het Congres van de Belgische 
Socialistische Partij bezocht door de pgn. v. d. Goes v. Naters, Joekes, 
Van Lienden en Ruygers. 
Naar het Congres van de Tsjechische Partij te Brno van 14-16 Novem
ber werden de pgn. Vorrink en Joke! afgevaardigd. 
Pg. Jokel woonde tevens het Congres van de Poolse Partij bij, dat van 
14-17 December werd gehouden. 
Pg. v.d. Goes v. Naters en pg. A. Mozer begaven zich eind Februari '48 
naar Duitsland om contact op te nemen met de S.P.D. 
Het Congres van de Hongaarse Partij op 7, 8 en 9 Maart werd bijge
woond door pg. Jokel. 
Begin Juni vertegenwoordigde pg. Vorrink de Partij op het Congres 
van de Zweedse Partij. 
Op een in April te Bern gehouden bespreking over de actie voor poli
tieke vluchtelingen was pg. Thomassen aanwezig. In aansluiting hier
aan woonde hij het Congres van de Zwitserse Partij bij. 
Begin Juni waren de pgn. v. d. Goes en Vorrink aanwezig bij een her
denkingsbijeenkomst te Frankfurt. 
Het Congres van de Franse Partij van 1-4 Juli werd door pg. Kleijn 
bij gewoond. 
Van 11-14 September werd te Dusseldorp het S.P.D.-Gongres gehou
den, waar de pgn. Scheps, Vorrink en Willeros aanwezig waren. 
Naar het Congres van de Belgische Socialistische Partij van 6-7 No
vember werden de pgn. Willeros en Kleijn afgevaardigd. 
Voor wat betreft het internationaal contact binnen onze grenzen: 
Een delegatie van de S.P.D., bestaande uit de pgn. Grimme, Ollenhauer 
en Lotte Lemke vertoefde op uitnodiging van de Partij in ons land van 
23-25 October. Verschillende besprekingen vonden plaats, dioe veel 
bijdroegen tot de oriëntering omtrent het Duitse probleem. 
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De Hollandvertretung van de S.P.D. te Amsterdam werd door het 
Partijbestuur, na gevoerd overleg met de Duitse Partij, te Hannover als 
zodanig erkend. 
Naar aanleiding van een bezoek aan het Congres van de Oostenrijkse 
Partij te Wenen werd in Nederland het initiatief genomen tot een 
hulpactie voor Oostenrijkse kinderen. In samenwerking met het N.V.V. 
werd een commissie gevormd, die zich met de voorbereiding van deze 
actie belastte. 
In het voorjaar van '48 kwam een 500-tal Oostenrijkse kinderen naar 
ons land om gedurende enige maanden in de gezinnen van partijge
noteil te worden opgenomen. In de herfst kwam een tweede transport, 
'terwijl aan het eind van de verslagperiode plannen werden gemaakt 
voor een derde transport van Oostenrijkse, hetzij Berlijnse kinderen. 
Door de loop der gebeurtenissen in Indonesië bleef het contact met de 
overzeese gebieden moeilijk; pogingen werden echter aangewend 
hierin verbetering te brengen. 

10. VERTEGENWOORDIGINGEN 

Het Partijbestuur was op verschillende bijeenkomsten in de verslag
periode vertegenwoordigd: 
Op 24 Januari waren de pgn. Van der Goes en Woudenberg aanwezig 
bij de opening van het Vandervelde-instituut in Brussel. 
Bij de herdenking van de Februari-staking op 25 Februari te Amster
dam, vertegenwoordigde het Amsterdamse Federatiebestuur de Partij. 
Op 1 Maart vertegenwoordigde pg. Scheps het Partijbestuur ·op het 
Congres van het nationale comité tegen het alcoholisme. 
Het Congres van de A.J.C. op 5, 6 en 7 April werd namens de Partij 
bijgewoond door de pgn. Thomassen en Vermeer. 
Op het op 10 Mei gehouden Congres van de N.V.B. tegen het anti
papisme waren de pgn. Van der Brug, Ruygers en Scheps tegenwoordig. 
Het Congres van de D.S.J.V. "Nieuwe Koers" op 25 en 26 October werd 
bijgewoond door pgn. Thomassen en Vermeer, terwijl pg. Varrink een 
inleiding hield. 
Bij de onthulling van het gedenkteken voor Henri Polak op 26 October 
was het Partijbestuur vertegenwoordigd door de pgn. Vermeer en 
Vorrink, waarbij laatstgenoemde een korte herdenkingsrede uitsprak. 
Op de vergadering van de Prot. Christelijke Werkgemeenschap op 
21 Februari '48 te Utrecht was pg. Willems aanwezig namens de 
Kath. Werkgemeenschap en de pgn. Joekes en Woudenberg namens 
het Partijbestuur. 
Op 1 Maart organiseerde deze werkgemeenschap een bijeenkomst 
met predikanten, waar de pgn. Thomassen en Varrink het P.B. ver
tegenwoordigden. 
Ten slotte was op de jaarvergadering der werkgemeenschap, welke 
op 1 en 2 October werd gehouden, pg. Vorrink aanwezig voor het P.B. 
Het N.V.V. belegde op 28 Februari een demonstratief congres in 
Utrecht, waar de pgn. Hofstra en Nederhorst tegenwoordig waren. 
Ter gelegenheid van het lustrum der Kath. Studentenvereniging 
in Delft op 9 April vertegenwoordigden de pgn. Joekes en Willems 
het P.B. 
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De vergadering van de Katholieke Werkgemeenschap op 24 April 
werd namens het P.B. bijgewoond door pg. Schermerhorn, voor de 
Prot. Chr. Werkgemeenschap waren de pgn. Stufkeus en Van Walsurn 
aanwezig. 
Pg. Woudenberg was voor het P.B. aanwezig bij de begrafenis van 
pg. Van Eek, te Leiden, welke eind Mei plaats vond. 
Op 6 Mei hield "Nieuwe Koers" een landdag, waar pg. v. d. Brug het 
P.B. vertegenwoordigde. 
Op 26 Juni vond de heropening van het Traelstra-Oord te Egmond 
aan Zee plaats. Hierbij waren de pgn. Vermeer en v. d. Brug aan
wezig. 
Op de receptie, die op 7 Augustus werd gehouden ter gelegenheid 
van het 30-jarig bestaan van het Volksgebouw in Den Haag, werden 
de gelukwensen van het P.B. overgebracht door pg. Vorrink. 
Op 24 October werd een receptie door "De Stem des Volks" gehouden 
ter gelegenheid van het jubileum van de heren Krelage en Kuil. 
Het P.B. zond als afgevaardigden de pgn. L. Lopes Dias en Vermeer. 
Ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag werd Jan van Zutphen op 
18 November te Amsterdam gehuldigd. Pg. Albarda sprak namens de 
Partij de jubilaris toe; ook de pgn. Varrink en Woudenberg waren 
aanwezig. 
Aan het eind van het jaar werd door de A.J.C. op 12 December het 
25-jarig bestaan van "De Paasheuvel" herdacht, waarbij de pgn. 
Vorrink, Vermeer en L. Lopes Dias het P.B. vertegenwoordigden. 
Met de gewestelijke en stedelijke federatiebesturen werd een intensief 
contact onderhouden, evenals met de werkgemeenschappen. 

In de verslagperiode was het Partijbestuur vertegenwoordigd op de 
volgende gewestelijke jaarvergaderingen: 

Groningen hield in '48 2 gewestelijke vergaderingen, op die van 
20 Maart was pg. Thomassen aanwezig, op de najaarsvergadering op 
6 November vertegenwoordigde pg. Woudenberg het P.B. 

Drente: hier woonde op 1 Nov. '47 pg. Woudenberg de gewestelijke 
najaarsvergadering bij. In '48 was in de vergadering in het voorjaar 
pg. v. d. Brug aanwezig, terwijl op 27 November een vergadering werd 
gehouden waar pg. Scheps bij tegenwoordig was. 

Friesland hield in '47 op 19 April de voorjaarsvergadering met pg. 
Tuin en op 25 October de najaarsvergadering met pg. Vermeer. In 
'48 waren op de vergadering van 13 Maart de pgn. Joekes en Vermeer 
aanwezig, terwijl bij de najaarsvergadering op 30 October pg. Vermeer 
het P.B. vertegenwoordigde. 

Overijsel: in '47 was pg. v. d. Brug op 15 November te Zwolle op de 
jaarvergadering, ook op 20 Maart '48 vertegenwoordigde pg. v. d. Brug 
hier het P .B. 

Utrecht: op 15 Maart '47 was pg. Thomassen aanwezig bij de geweste
lijke vergadering, terwijl pg. v. d. Brug de vergadering op 8 November 
bijwoonde. 
In '48 werd op 13 Maart een vergadering gehouden, waar pg. Kleywegt 
het P.B. vertegenwoordigde en pg. neering de Kamerfractie. 
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Noord-Holland/Noord hield in '47 gewestelijke vergaderingen op 29 
Maart, waar pg. Vermeer tegenwoordig was en op 18 October met 
pg. Woudenberg. 
In '48 vergaderde dit gewest op 24 April, waarbij pg. Thomassen het 
P.B. vertegenwoordigde, en op 16 October met pg. Vermeer. 

Noord-Holland/Zuid vergaderde op 8 November '47 met pg. Joekes 
als vertegenwoordiger van het P.B., in '48 op 6 Maart met pg. Vermeer 
en op 30 October met pg. Scheps. 

Zuid-Holland had vergaderingen op 12 April '47 met pg. Woudenberg 
en op 17 October met pg. Vermeer. In '48 woonde op 3 April pg. Ruygers 
de vergadering bij en op 9 October was dit pg. Vermeer. 

Zeeland had in '47 de voorjaarsvergadering met pg. Thomassen op 
10 Mei en met pg. Van Walsurn op 8 November. Op 20 Maart '48 ver
gaderden met dit gewest pg. Van Lienden namens het P.B. en pg. 
Posthumus namens de Kamer-fractie, terwijl bij de najaarsvergade
ring op 30 October pg. Stufkeus aanwezig was. 

Noord-Brabant hield op 10 Mei '47 de jaarvergadering, waar pg. Ver
meer aanwezig was. De voorjaarsvergadering op 3 April '48 werd bij
gewoond door pg. Woudenberg. 

Limburg vergaderde op 18 October '47, waar pg. Van Lienden zowel 
P.B. als fractie vertegenwoordigde. Ook op 20 Maart '48 was pg. Van 
Lienden bij de vergadering van dit gewest tegenwoordig. 

Gelderland hield op 22 Maart '47 de gewestelijke vergadering met pg. 
v. d. Goes v. Naters als vertegenwoordiger van het P.B. Op 24 April '48 
vergaderde dit gewest in tegenwoordigheid van pg. Woudenberg, even
als op 9 October. 

11. BIJZONDERE CONGRESSEN 

Het Partijbestuur heeft in de verslagperiode een aantal bijzondere 
congressen belegd en wel op 28 Februari '47 een Agrarisch Congres in 
"Tivoli", te Utrecht. Voor dit Congres waren de volgende prae-adviezen 
uitgebracht: 
H. Manders: De plaats van het agrarisch leven binnen het Neder
landse volk; 
Ir A. Vondeling;· Enige hoofdtrekken van de toekomstige landbouw
politiek; 
C. Egas: Het landarbeidersvraagstuk; 
A. Vedder: Het kleine boerenbedrijf in Nederland; 
Mej. J. Kooistra: Het maats~happelijk werk ten plattelande. 

- Het Congres werd na een inleidend woord van de Partijvoorzitter 
geopend door een begroetingsrede van minister Mansholt. 
Na een korte toelichting door de inleiders volgde een geanimeerde dis
cussie, waarna de inleiders gelegenheid kregen in een slotwoord de 
gemaakte opmerkingen te beantwoorden. 
De afdelingen ontvingen na het Congres een verslag, waarin opge
nomen de toelichtingen der inleiders en de gevoerde discussie. 
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Op 3 en 4 October werd in Krasnapolsky te Amsterdam het Economisch 
Congres van de Partij gehouden; inleidingen werden gehouden door: 
ir H. Vos over het Marshall-plan en 
drs G. M. Nederhorst over de economische toestand van ons land. 
Het Congres werd bijgewoond door een groot aantal afgevaardigden 
en belangstellenden. De inleiders gaven een uitvoerige toelichting op 
de vóór het Congres rondgezonden stellingen betreffende de boven
genoemde onderwerpen. 
Aan het slot van het Congres werd met algemene stemmen een reso
lutie aangenomen van de volgende inhoud: 

Conclusies van het Economisch Congres: 

1. Blijvend herstel van de Nederlandse welvaart is alleen mogelijk 
door vergroting van de productie, welke dient te geschieden door: 
a. inschakeling van meer arbeidskrachten voor productieve doel

einden; 
b. vergroting van de prestaties; 
c. verbetering van het productie-apparaat door meerdere inves

tering; 
d. rationalisatie in de distributie, de landbouw, het verkeer en de 

industrie. 
2. De tot nu toe gevoerde loon- en prijspolitiek heeft ten gevolge 

gehad, dat het dreigende inflatiegevaar is afgewend. Handhaving 
van de planmatige loon- en prijspolitiek vereist, dat de verlaging 
in de kostprijzen, welke mogelijk is door verhoogde arbeidsproduc
tiviteit, aanleiding is, zowel tot verlaging van de winsten door een 
scherpe prijspolitiek als tot verlaging van de prijs voor de consu
ment en vermindering van de overheidslasten, terwijl voorts in 
bepaalde gevallen een beperkte loonherziening ter correctie van 
scheef getrokken onderlinge loonsverhoudingen mogelijk moet 
blijven. 

3. Naast verhoogde inspanning blijft buitenlandse hulp door het ver
strekken van leningen noodzakelijk, ten einde een ernstige daling 
van het levenspeil in Nederland tegen te gaan. De in het plan
Marshall aangewezen weg voor internationale ·samenwerking biedt 
een uitweg uit de Europese economische moeilijkheden bij vol
doende krachtsinspanning in de onderscheiden daarbij betrokken 
landen. Deze internationale hulp kan niet anders dan van tijdelijke 
aard zijn. 

4. Een oproep tot het inzetten van alle productieve krachten in ons 
land kan alleen dan tot het gewenste resultaat leiden, indien de 
economische medezeggenschap van de arbeidersorganisaties op zeer 
korte termijn in uitzicht wordt gesteld. Hiervoor is een publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie nodig met voldoende invloed van de 
overheid, ten einde het dreigende gevaar van het overheersen van 
het groepsbelang te voorkomen, terwijl in een aantal gevallen 
alleen volledige socialisatie tot het gewenste doel van een goede 
en op het algemeen belang gerichte bedrijfsvoering kan leiden. 

Het verslag van het Economisch Congres werd gedrukt in een oplaag 
van 2000 exemplaren en toegezonden aan die afdelingen, welke op het 
Congres waren vertegenwoordigd. 
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Op Vrijdag 6 en Zaterdag 7 Februari 1948 werd wederom in "Tivoli" 
te Utrecht een Landbouwcongres gehouden. Vooraf waren aan de deel
nemers de stellingen rondgezonden van ir J. Kluytenaar over: De 
regeling van het grondgebruik, en 
ir A. Vondeling over: Enkele gedachten betreffende de oplossing van 
het vraagstuk van de te kleine bedrijven in de landbouw. 
Na de opening door de Partijvoorzitter lichtte ir Kluytenaar zijn 
stellingen toe, waarna discussie volgde. 
Op de tweede Congresdag kwam pg. Vondeling aan het woord. Ook 
zijn stellingen werden uitvoerig door de aanwezigen besproken. 
Aan het eind van het Congres gaf pg. Mansholt, minister van Land
bouw en Voedselvoorziening, een samenvatting van het besprokene. 
Een verslag van dit Congres werd aan alle belangstellenden ter be
schikking gesteld. 
Kort hierna volgde op 21 Februari, wederom te Utrecht, het Tuinbouw
congres, waar pg. Emmens de door hem opgestelde stellingen toe
lichtte. Na de discussie en de beantwoording der vragen door pg. 
Emmens volgde een rede van pg. Mansholt, waarin deze de vraagstuk
ken en mogelijkheden die met de tuinbouw samenhangen besprak. 
Ook van dit Congres werd een verslag aan de deelnemers en belang
stellenden gezonden. 
Over het op 7 en 8 Mei gehouden Verkiezingscangres vindt men nadere 
bijzonderheden in het verslag over de verkiezingen 1948, 

12. WERKGEMEENSCHAPPEN 

Bij de vaststelling van Statuten en Huishoudelijk Reglement van de 
Partij werd op voorstel van de Humanistische groep in de Partij 
besloten de naam "werkverband" te wijzigen in "werkgemeenschap". 
In de verslagperiode werd met de werkgemeenschappen een goed 
contact onderhouden. 

Met ingang van 1 Januari '47 trad als secretaris van de Partij op pg. 
J. H. Scheps, tevens secretaris van de Protestants-Christelijke Werk
gemeenschap. In het jaarverslag over '46 werd reeds melding gemaakt 
van de oprichting van de 

Humanistische Werkgemeenschap 

op 4 Januari '47 te Utrecht. Als voorlopig Dagelijks Bestuur werden 
toen benoemd de partijgenoten W. Happé, voorzitter, mevr. mr B. R. J. 
Beelaerts van Blokland-Jessurun, secretaresse, R. Breur, penning
meester. 
Tot nu toe heeft deze werkgemeenschap in de Partij geen belangrijke 
plaats ingenomen. Toch zal het nodig zijn, dat ook zij haar taak gaat 
volvoeren op het gebied van de diepere beleving van het socialistisch 
beginsel vanuit de levensbeschouwing, door hen wier geestelijke 
levensbasis niet van godsdienstigè en kerkelijke aard is. Het geestelijk 
federalisme, waarop de Partij van de Arbeid mede steunt, kan niet 
volledig tot haar recht komen, zolang er niet ook bij de buiten
kerkelijke leden bezinningsmogelijkheid is, binnen de Partij, op de 
geestelijke fundering van de socialistische doelstelling. 
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Behalve de reeds genoemde leden van het Dagelijks Bestuur, bestaat 
het bestuur uit de partijgenoten: 
Prof. dr N. A. Donkersloot, W. van Halm, H. Oosterhuis, dr J. P. van 
Praag, mr J. in 't Veld, J. Vlam, M. G. Warffemius en C. Woudenberg. 
In Amsterdam werkt de afdeling van de Humanistische Werkgemeen
schap o.a. door de bekende Zondagmorgenbijeenkomsten, die regel
matig een zeer bevredigende belangstelling trekken. 
In de werkzaamheden van het "Thuisfront" voor repatriërende 
militairen uit Indonesië, heeft de Humanistische Werkgemeenschap 
haar aandeel. Ook aan de verzorging van de kindertransporten uit 
Wenen heeft de Humanistische Werkgemeenschap deelgenomen. 

Katholieke Werkgemeenschap 

In het jaar 1947 werd de Katholieke Werkgemeenschap geconsolideerd. 
Met de Prot. Christ. Werkgemeenschap werd op 25 en 26 Januari '47 
een gemeenschappelijk weekend te Bentveld gehouden. 
Voor ca. 50 leden der Werkgemeenschap werd van 30 Augustus tot 
2 September een uitgebreid weekend belegd op het conferentie-oord 
"De Vonk" te Noordwijkerhout. Hier werden inleidingen gehouden 
door minister Drees, dr B. Delfgaauw, K. Vorrink, dr J. F. de Jongh, 
prof. dr J. H.A.Logemannen dr J. H. Terlingen. 
De conferentie had een zeer geslaagd en geanimeerd verloop. Ook 
gewestelijk en plaatselijk kwamen dergelijke contacten tot stand. 
Aandacht werd voorts besteed aan contact met geestverwanten in het 
buitenland: mr Th. van Lier, mr A. Peters en drs J. van Hessen hadden 
half November een tweedaagse samenkomst te Dusseldorp met voor
aanstaande leden van de "Bund christlicher Sozialisten". 
Het bestuur werd op de algemene ledenvergadering van 23 April '47 
te Utrecht gekozen in de volgende samenstelling: 
J. Willems, voorzitter, mr. Th. van Lier, vice-voorzitter, V. Beermann, 
secretaris-penningmeester, mej. mr M. v. Beek en mr A. Peters (tevens 
leden van het dagelijks bestuur), ir G. Castenmiller, L. F. du Bois, H. 
Welling, C. Letschert, J. Herbrink, P. van Zeeland en dr J. Tans, 
bestuursleden. .. 
G. Ruygers hield ter vergadering een inleiding, waarna de volgende 
resolutie werd aangenomen: 
Aan de vooravond van het eerste grote Congres van de Partij van de 
Arbeid geeft de Katholieke Werkgemeenschap uiting aan zijn onver
brekelijke trouw aan de idealen van socialisme, personalisme en demo
cratie, waarvoor de Partij van de Arbeid op de bres staat. 
De ervaringen van het afgelopen jaar hebben enerzijds ons gesterkt in 
onze overtuiging, dat een confessionele eenheid een onvoldoende 
grondslag vormt voor een eenheid van politieke actie, anderzijds de 
mogelijkheid bewezen van een politieke samenwerking die op grond
slag van een geestelijk federalisme onze gemeenschappelijke verant
woordelijkheid tot gelding brengt tegenover de grote politieke en 
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. 
Dankbaar voor het begrip en de steun, die wij in het afgelopen jaar 
in zo ruime mate mochten ontvangen, zullen wij, die aan vooruitstre
vende daden hechten boven vooruitstrevende woorden, onze strijd 
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voortzetten om in de Partij van de Arbeid te verenigen al die progres
sieve katholieken, die met ons gekweld worden door de nood en de 
verdrukking ten gevolge van het kapitalisme, die principiële demo
craten zijn, die de mensheid liefhebben en het socialisme. 
Omdat de Partij van de Arbeid voor Nederland de draagster is van de 
idealen, waarvan op dit beslissend keerpunt der Europese geschiedenis 
de toekomst afhangt van de mens en zijn vrijheid, de sociale gerechtig
heid en de vrede onder de volken. 
Concluderende kan worden vastgesteld, dat de gang van zaken in het 
jaar '47 voor de Katholieke Werkgemeenschap reden tot tevredenheid 
heeft gegeven en dat deze zonder twijfel haar levensvatbaarheid en 
bestaansrecht heeft bewezen. 
Over '48 kan met betrekking tot deze Werkgemeenschap nog het 
volgende worden gemeld: 
In dit jaar werd de Werkgemeenschap verder uitgebouwd, niet zozeer 
in ledental, als wel in het ontwikkelen van activiteit. Hierbij verdient 
vermelding het slagen van de op 13 en 14 November '48 op Schloss 
Lauvenburg bij Düsseldorf gehouden internationale conferentie van 
Duitse en Nederlandse katholieke socialisten. Hier vergaderden acht 
leden van de K.W.G. met een dertiental Duitsers, vooraanstaande 
leden der S.P.D., maar ook leden van andere politieke partijen, alle 
katholieken én socialisten. 
Ook de partijvoorzitter was hier een halve dag aanwezig. 
Franse en Britse katholieke socialisten konden helaas niet aanwezig 
zijn, maar het contact, ook met hen, is gelegd. In deze richting zal 
moeten worden voortgewerkt. 
Een ander belangrijk symptoom van deze innerlijke uitbouw is de 
vorming van studie-commissi~s binnen het kader van de Werk
gemeenschap, kleine werkgroepen bestuderen politieke en andere 
onderwerpen, welke nauw met de levensbeschouwing verband houden. 
Zo is er een kinderbijslag-commissie, een groep die zich bezig houdt 
met de arbeid van de gehuwde vrouw en een, welke verschillende 
aspecten van het onderwijsvraagstuk onder de loupe neemt. Ten 
slotte is er nog een commissie gevormd, welke het vraagstuk van de 
eigendom in studie heeft genomen. 
Daarnaast heeft zich een werkgroep gevormd, welke het onderling 
contact tussen de leden der K.W.G. en de interne organisatie zal gaan 
verstevigen. Speciale aandacht blijft besteed aan ons maandorgaan, 
waarvan het abonnementental ook dit jaar steeg, hoewel het nog 
steeds te gering blijft. 
Met de Prot.-Christelijke Werkgemeenschap bleef de uitstekende 
verstandhouding bestaan, terwijl de besprekingen over diverse onder
werpen met het Centrum voor Staatkundige Vorming werden voort
gezet. 
De reeds tot traditie geworden zomerconferentie werd ditmaal iets 
later gehouden dan gewoonlijk, nl. van 2-4 October op "De Barn" te 
Bennekom. 
Inleiders waren: mr A. J. Haakman over kinderbijslag; minister 
mr A. M. Joekes over algemene lijnen van de regeringspolitiek; prof. 
ir W. Schermerhorn over veranderingen in het socialisme en ir H. Vos 
ovel' de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Geert Ruygers sloot de 
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rij met een beschouwing over de Katholiek in de moderne samen
leving. Opkomst en verloop van de conferentie waren zeer bevredigend. 
De jaarvergadering werd op 24 April te Hilversum gehouden. Het 
zittende bestuur, dat in zijn geheel werd herkozen, werd uitgebreid 
met mr G. Cammelbeeck, drs J. van Hessen en dr B. Al, terwijl later 
in het jaar mr P. Menger tot het Dagelijks Bestuur toetrad, belast met 
de functie van tweede secretaris-penningmeester. Dr E. Brongersma, 
lid van de Eerste Kamer, hield op de jaarvergadering een inleiding 
over de politieke situatie. 
Het bestuur van de Katholieke Werkgemeenschap, dat uit de aard der 
zaak op het federalistisch karakter van de Partij de nadruk legt, 
wordt door de loop der gebeurtenissen in zijn opvatting bevestigd, dat 
de keuze van 1946 een juiste was, maar ervaart tevens, dat de strijd 
er één is van lange termijn en dat geduld en volharding vereist zijn. 

Protestants Christelijke Werkgemeenschap 

De Prot. Christelijke Werkgemeenschap mocht zich in het jaar 1947 
in bloei verheugen, het leven der afdelingen verkreeg zijn geregelde 
en vaste vormen. 
In de op 23 April '47 gehouden Eerste Algemene Vergadering werd een 
definitief bestuur gekozen, dat als volgt was samengesteld: 
Mr G. E. van Walsum, voorzitter, J. H. Scheps, secretaris, R. v.d. Brug, 
ds N. van Gelder, mevr. de wed. De Geus-Smelt, mr J. P. Hogerzeil, 
C. Kleywegt, mr dr A. A. van Rhijn, ds L. H. Ruitenberg, jhr mr T. A. 
J. W. Schorer, N. Stufkens, leden. 
Aan het eind van '47 telde de P.C.W.G. 2598 leden en 61 afdelingen. 
Vier gewesten waren gevormd. Onder de leden zijn 155 predikanten, 
7 godsdienstonderwijzers en 163 leraren/onderwijzers. 
Het blad "Tijd en Taak" werd orgaan van de werkgemeenschap. Het 
aantal abonné's op dit blad steeg in '47 van 3997 op 4185. 
Aan verschillende vraagstukken werd aandacht geschonken, o.m. het 
Indonesische vraagstuk, de heiliging van de Zondag en de "doorbraak". 
Verder het Christelijk onderwijs, lidmaatschap van de vakbeweging, 
vnl. C.N.V., benoeming van R.K. burgemeesters, verhouding tot de 
K.V.P., verhouding tot de Protestantse Unie, enz. 
Van een tweetal brochures, nl. die van prof. dr Ph. Kohnstamm, ge
titeld "De A.R. Partij en het socialisme" en het geschrift "Kan een 
Christen lid zijn van de Partij van de Arbeid?", werd de verkoop actief 
ter hand genomen. 
Over '48 kan nog het volgende gemeld worden: 
In de tweede jaarvergadering, gehouden op Zaterdag 2 October '48 te 
Amsterdam, werd het Bestuur als volgt gewijzigd: 
Mr G. E. van Walsum, voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; R. v.d. Brug, 
mevr. M. de Geus-Smelt, mr J. P. Hogerzeil, K. Jongkind, C. Kleij
wegt, J. Quast, mr dr A. A. van Rhijn, ds L. H. Ruitenberg, jhr mr 
T. A. J. W. Schorer, E. J. van Spankeren, J. Spiekhout, J. H. Stoker, 
N. Stufkeus en ds H. J. de Wijs. 
Na deze bestuursuitbreiding werd in de vergadering van 13 November 
een Dagelijks Bestuur gekozen, bestaande uit de partijgenoten: 
Mr G. E. van Walsum, voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; R. v. d. 
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Brug, K, Jongkind, mr dr A. A. van Rhijn, ds L. H. Ruitenberg en 
N. Stufkens. 
Belangrijke vraagstukken hielden het bestuur bezig, waarbij o.a. het 
Indonesische vraagstuk, de samenwerking met de K.V.P., het onder
wijsvraagstuk, enz. 
Aan het eind van '48 telde de Werkgemeenschap 74 afdelingen, enige 
correspondentschappen en 3358 leden. 
Evenals in '47 was ook in '48 de verhouding met de V.A.R.A. uit
stekend. Vrijwel regelmatig werd eens per maand een uitzending 
verzorgd. 
Een sprekerslijst, een lijst van leden-predikanten en leden-leraren 
en -onderwijzers werd samengesteld en uitgegeven. 
Behalve de reeds voor '47 genoemde geschriften, verschenen nog: "De 
dienaar des woords en de politieke spanningen in de Gemeente", door 
ds R. Bijlsma. "Evangelische beginselen voor maatschappij en staat" 
door ds D. Bakker, "Uitvoerige documentatie betreffende het weigeren 
van een subsidie aan het Chr. Lyceum te Sneek" door D. de Loor, "De 
Partij van de Arbeid en de Kerken" door mr G. E. van Walsum. 
Op 21 Februari '48 werd te Utrecht een vergadering belegd voor het 
kader. De pgn. Scheps en Stufkeus bespraken ieder een zijde van de 
verhouding tot de Kath. Volkspartij. 
Op de laatste algemene vergadering, op 3 April te Amersfoort, hield 
pg Jongkind een inleiding. Deze bijeenkomst was de inzet voor de 
goed geslaagde verkiezingsactie. 
Alle afdelingen van de Werkgemeenschap hebben practisch aan de 
verkiezingsactie deelgenomen. 
De Werkgemeenschap gaat met kracht vooruit en ziet met vertrouwen 
de toekomst tegemoet. 

13. N.V. "DE ARBEIDERSPERS" 

In de loop van de verslagperiode waren de onderhandelingen om te 
komen tot rechtsherstel bij de N.V. De Arbeiderspers zover gevorderd, 
dat door de Partij van de Arbeid een zestal vertegenwoordigers kon 
worden aangewezen in de Raad van Commissarissen. In de loop van 
'47 werden door het P.B. de volgende dubbeltallen voorgedragen: 
A.M. Joekes en J. Harmsen, M. A. Reinalda en J. Tuin, K. Varrink en 
R. v.d. Brug, G. E. van Walsurn en J. H. Scheps, J. M. Willems en W. J. 
Bartels, C. Woudenberg en W. Thomassen. De eerstgenoemde van ieder 
dubbeltal werd als commissaris benoemd. Pg. Woudenberg treedt op 
als gedelegeerd commissaris. 
Toen pg. Joekes bij zijn benoeming tot minister van Sociale Zaken in 
Augustus '48 zich terugtrok als commissaris van de Arbeiderspers, werd 
in de vacature als dubbeltal gesteld J. Harmsen en P. J. Kapteyn. Pg. 
Harmsen werd tot commissaris benoemd. 
In verband met de toegenomen kapitaalbehoefte werd in '47 besloten, 
dat uit de winst van de N.V. De Arbeiderspers het geplaatste en ge
storte kapitaal van f 740.000,- zou worden verhoogd tot f 1.000.000,-. 
Derhalve beschikt de Partij thans over een aandelenpakket van 
f 500.000,-. 
Ten aanzien van de redactie van "Het Vrije Volk" heeft het Partij-
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bestuur in de loop van de verslagperiode enige malen uitvoerig van 
gedachten gewisseld. Mede naar aanleiding hiervari zijn verschillende 
technische verbeteringen in de krant aangebracht. 
De oplaag bleef in de verslagperiode op hetzelfde peil gehandhaafd 
niettegenstaande het feit, dat in October '48 de abonnementsprijs, in 
verband met de zeer gestegen papierprijzen, moest worden verhoogd. 
Het was een teleurstelling dat in de loop van '47 besloten moest worden 
tot opheffing van "De Nieuwe Nederlander", daar de oplaag van het 
blad ontoereikend was om de hoge exploitatiekosten te dekken. Na de 
opheffing van "De Nieuwe Nederlander" werd het weekblad "Tijd en 
Taak" door de Prot. Christelijke Werkgemeenschap als haar wekelijks 
orgaan benut. 
Vanaf 1 Augustus '48 heeft deze werkgemeenschap haar eigen orgaan, 
getiteld "Doorbraak". 

14. DIVERSE PERIODIEKEN 

"Paraat" 
Met ingang van 1 Januari '47 werd "Paraat" in een nieuw formaat 
uitgegeven. Gedurende het gehele jaar traden als bezoldigde redac
teuren op de partijgenoten H. van Hulst en A. Mozer, terwijl in het 
begin de redactie verder bestond uit de pgn. Barents, Bartels, Opstelten 
en Ruygers. Half Mei werd aan de redactie toegevoegd pg. J. de Kadt, 
terwijl in de plaats van pg. Ruygers, die wegens drukke werkzaam
heden zijn functie moest neerleggen, pg. Hijlkema werd benoemd. 
In de vacature, ontstaan door het bedanken van pg. Opstelten, met 
ingang van Augustus, werd niet voorzien. Een grootscheepse campagne 
om het aantal abonné's op te voeren heeft niet geleid tot het resultaat 
dat hiervan was verwacht. 
Het weekblad "Paraat" dat op populaire wijze voorlichting wil geven 
over allerlei vraagstukken van politieke, maatschappelijke en econo
mische aard, bleek juist door deze uitgebreide doelstelling niet te 
kunnen concurreren tegen bladen als "Je Maintiendrai", "Vrij Neder
land", etc. 
In verband met de financiële consequenties van de achteruitgang van 
het ledental werd het noodzakelijk in December '47 maatregelen te 
overwegen waardoor in belangrijke mate sanering van de financiële 
positie werd bereikt. Als gevolg hiervan werd door het P.B. aan het 
eind van het jaar besloten, dat de redactie verder zou worden gevoerd 
door pg, A. Mozer als bezoldigd redacteur en door pg. Thomassen. Pg. 
Van Hulst had inmiddels met ingang van 1 Januari '48 zijn dienst
verband bij de Partij beëindigd. 
Het aantal abonné's op "Paraat" bedroeg aan het begin van de verslag
periode 8800, aan het eind van '47 7800 en aan het eind van '48: 6473. 
In de loop van '48 werd besloten een commissie van beroep voor 
geschillen in te stellen, waarvoor de pgn. Al, Franke, Ten Hagen en 
Kapteyn werden aangezocht. 
Voor de financiële verantwoording van de kosten van "Paraat" wordt 
verwezen naar het desbetreffende overzicht in het financiële verslag. 

"Part ij con tact" 
Het Partijbestuur heeft zijn op het Congres '47 gedane belofte, dat 
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"Partijcontact" in '47 regelmatig zou uitkomen, gestand kunnen doen. 
In de verslagperiode kwam het blad iedere 15e van de maand van de 
pers om de functionarissen in het land op de hoogte te houden van 
belangrijke gebeurtenissen in de Partij, van wat er op stapel was gezet 
en welke nieuwe brochures door de Partij waren uitgegeven. 
Aan alle afdelingen werden 3 exemplaren van "Partijcontact" gratis 
toegezonden. Ook werd de gelegenheid opengesteld zich tegen betaling 
van f 1,- per jaar te abonneren. 
Met de verschijning van "In de Partij" werd "Partijcontact" eind 
December '48 opgeheven. 

Huisorgaan 

Naar aanleiding van het op het Congres '47 ingediende voorstel om 
aan alle partijleden elke maand gratis een blad te zenden, werd, nadat 
betreffende de kosten van een dergelijke uitgave inlichtingen waren 
ingewonnen, door het P.B. in zijn vergadering van 19 Mei '47 besloten, 
dat stappen zouden worden ondernomen om tot een dergelijke uitgave 
te komen. De nodige papiertoewijzing werd aanvankelijk geweigerd, 
maar begin '48 werd eindelijk toestemming verkregen. In verb:;md met 
de voorbereiding voor de verkiezingsactie achtte het P.B. het op dat 
ogenblik niet wenselijk de opzet van dit orgaan in handen te nemen. 
Op 1 Januari '49 is het eerste nummer van dit contactorgaan, getiteld 
"In de Partij", van de pers gekomen. Het hoopt er toe te kunnen bij
dragen de band tussen leden en partijleiding hechter te maken. 

"Socialisme en Democratie" 

In het wetenschappelijk maandschrift van de Partij kwamen in de 
loop van de verslagperiode verschillende belangrijke wetenschappelijke 
vraagstukken aan de orde. De redactie, die begin '47 bestond uit de 
pgn. prof. dr W. Banning, dr J. F. de Jongh, dr C. D. J. Brandt, ds J. J. 
Buskes, Anton van Duinkerken, mr M. v. d. Goes v. Naters, J. de Kadt, 
J. v. d. Kieft, prof. mr R. Kranenburg, H. Oosterhuis, N. Stufkeus en 
Koos Vorrink, werd in '48 uitgebreid door de toetreding van prof. J. 
Barents. 
De oplaag van "Socialisme en Democratie" bedroeg in het begin van 
'47 2300 stuks en was in December '47 gedaald tot 1900. Eind '48 was 
de oplaag 1730, het aantal betalende abonné's bedroeg 1527. De exploi
tatie is in handen van de N.V. De Arbeiderspers, zodat dit blad voor 
de Partij geen financiële baten of lasten oplevert. 

,,Met Volle Zeilen" 

De redactie van het colportage-orgaan was in de verslagperiode in 
handen van pg. A. de Jonge, die met zijn medewerkers en een aantal 
tekenaars er in slaagde het blad een fleurig en aantrekkelijk uiterlijk 
te geven. 
De activiteit, die de afdelingen bij de colportage ontwikkelden was 
niet geheel bevredigend. Uit de jaarverslagen over '47 van de verschil
lende afdelingen blijkt steeds weer, dat de afdelingen, die met dit 
colportage-orgaan werken, ook in financieel opzicht gunstige resul-
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taten hebben geboekt. In de practijk bleek bovendien, dat een contin
gent vaste lezers op het blad "Met Volle Zeilen" na bewerking als lid 
van de Partij is in te schrijven. Destemeer is het te betreuren, dat een 
zeer groot deel der afdelingen aan de colportage met dit orgaan geen 
deel neemt. 
Nadat de colportage in het begin van 1947 door de buitengewoon 
strenge winter grote moeilijkheden had opgeleverd, steeg de omzet in 
het voorjaar weer, totdat de colportage in begin Juli 1947 tijdens de 
zomermaanden werd stopgezet. 
In de tabellen C 1 en C 2 wordt een overzicht gegeven van de omzet 
van "Met Volle Zeilen" per gewest gedurende 1947, resp. 1948. Uit dit 
overzicht blijkt, dat de oplaag zich in 1947 steeds om de 50.000 num
mers bewoog. In de zomer was er een inzinking (nrs. 21 en 22), tegen 
het eind van het jaar bedroeg de omzet per nummer weer ca 50.000. 
Door de grote activiteit, die tijdens de verkiezingsactie werd ontwik
keld, kon de omzet in het voorjaar van 1948 worden opgevoerd tot 
ca 72.000 stuks. Van het speciaal verzorgde Mei-nummer, dat in drie
kleurendruk werd gebracht, werden ruim 105.000 ex. omgezet. Helaas 
is na de stijging in het eerste halfjaar van 1948 over de tweede helft 
van 1948 weer een teruggang te constateren. Aan het eind van 1948 
was de omzet ruim 48.000 stuks. 
Voor de financiële resultaten wordt verwezen naar het betreffende 
overzicht in het financieel verslag. 

"De Gemeente" 

In de verslagperiode verscheen het voorlichtingsargaan voor onze 
Raads- en Statenleden regelmatig elke maand en talrijke problemen 
van de lagere bestuursorganen werden hierin op duidelijke en instruc
tieve wijze aan de orde gesteld. 
De samenstelling van de redactie onderging in 1947 geen wijzigingen. 
In Maart 1948 werd pg. E. F. Albrecht, naast pg. mr R. v.d. Bergh, tot 
redactie-secretaris benoemd. De oplaag van het blad bleef 2700 ex. 
Voor de financiële verantwoording wordt ook hier verwezen naar het 
financiële verslag onder het hoofd "Sectie Gemeente en Provincie". 

"Ploegen en Zaaien" 

Vanaf 1 Mei 1948 verschijnt maandelijks een contactorgaan, onder 
bovenstaande titel, dat gratis wordt verspreid onder de partijgenoten, 
die werkzaam zijn in, of betrokken bij de agrarische bedrijven. Ver
schillende vraagstukken op agrarisch gebied worden in dit blaadje 
behandeld, dat via de gewestelijke agrarische commissies aan de pgn 
agrariërs word.t toegezonden. 
De oplaag bedraagt ca 3000 ex. 

"Wij Vrouwen" 

In 1947 werd de redactie van "Wij Vrouwen" gevoerd door pge L. Lopes 
Di as. 
Niettegenstaande de verzorgde uitvoering en de interessante inhoud 
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~Tab~ C I 

Gewest 

Friesland 

Groningen 

Drente 

OMZET .,MET VOLLE ZEILEN" OVER 1947 

nr 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

2.570 1.790 2.495 2.305 1.907 1.972 1.692 2.329 2.205 2.112 1.722 1.577 1.579 1.569 1.610 1.770 2.000 1.840 2.240 2.160 2.410 2.580 

2.286 2.416 2.316 1.591 1.742 1.662 1.592 2.366 1.911 1.891 1.786 1.846 1.796 1.706 1.730 1.710 2.160 2.810 2.730 2.520 2.490 2.620 

1.277 1.352 1.327 1.157 1.147 1.063 993 1.078 838 768 698 . 531 496 464 310 380 380 460 490 520 530 620 

Overijsel 3.275 3.882 3.862 3.957 3.999 3.704 3.969 4.001 3.711 3.391 3.431 3.531 3.261 2.881 2.140 2:990 3.280 3.630 3.990 3.940 4.100 4.090 

Gelderland 4.136 4.306 4.034 3.880 3.874 3.589 3.564 3.374 3.199 3.559 3.475 4.320 2.893 2.758 2.930 3.150 3.540 3.900 3.460 3.590 3.910 3.890 

Utrecht 3.942 4.032 4.297 4.074 3.559 3.634 3.914 4.514 4.524 4.354 4.379 4.644 4.007 1.632 2.890 3.360 3.600 4.080 4.260 4.480 4.480 4.470 

N.-Holland N. 4.230 4.160 4.710 4.695 3.665 4.705 4.775 4.775 4.765 4.820 4.950 4.295 2.785 2.415. 2.950 2.830 3.390 3.640 3.770 3.840 4.110 3.970 

N.-Holland z. 4.880 4.920 5.200 4.665 3.725 3.280 4.805 4.925 4.920 4.765 4.195 4.440 4.345 3.165 2.330 2.530 2.770 3.050 3.380 3.640 3.650 3.600 

Zuid-Holland 6.686 6.893 7.043 6.692 5.878 5.776 5.996 6.831 7.309 6.964 7.394 7.306 7.241 7.169 5.930 6.040 6.980 7.020 7.420 7.330 7.180 7.100 

Zeeland 1.089 979 944 1.034 1.074 1.079 1.089 1.114 1.104 1.104 1.064 1.109 1.034 1.034 990 1.040 1.040 1.050 1.050 1.160 1.150 1.150 . 
Noord-Brabant 1.180 1.140 1.065 1.020 970 1.100 1.030 875 875 865 805 795 795 795 640 710 740 720 730 750 700 770 

Limburg 

Amsterdam 

Den Haag 

Rotterdam 

330 330 330 315 340 250 198 361 496 450 427 412 312 312 220 460 360 310 370 420 520 550 

6.560 6.450 6.825 7.120 6.755 7.895 6.965 8.150 8.050 8.115 8.130 8.025 7.100 3.675 5.990 6.960 7.170 7.140 7:290 7.260 7.370 7.370 

2.025 2.500 2.655 1.375 1.430 1.250 2.200 2.575 2.400 2.485 2.380 2.230 1.925 1.010 1.360 1.470 1.640 1.770 2.160 2.210 2.100 2.150 

4.980 5.390 5.440 5.490 5.360 4.560 5.720 5.770 5.620 5.770 5.795 5.935 5.485 5.410 5.580 5.810 5.610 5.640 5.660 5.640 5.510 5.500 

Totaal per nr 49.446 50.540 52.543 49.370 45.425 45.519 48.502 53".038 51.927 51.413 50.631 50.996 45.054 35.995 37.600 41.210 44.660 47.060 49.000 49.460 50.210 50.430 



label C 11 OMZET "MET VOLLE ZEILEN" OVER 1948 

Gewest nr 30 31 32 33 34 35 36 37 

Friesland 2.360 2.520 2.880 3.340 3.120 3.500 3.130 3.350 

Groningen 2.570 2.270 2.930 3.190 3.550 4.190 3.420 3.600 

Drente 630 660 950 1.140 1.180 1.910 1.980 2.030 

Overijsel 3.680 3.640 4.000 4.190 4.650 4.470 4.760 4.730 

Gelderland 4.070 4.810 4.670 5.170, 5.380 5.580 5.220 5.550 

Utrecht 4.290 4.890 4.560 5.460 5.210 6.050 6.360 6.660 

N.-Holland N. 4.160 4.560 4.810 5.250 5.590 6.290 6.830 6.910 

N.-Holland Z. 3.730 4.390 9.850 6.080 6.280 6.790 6.640 6.290 

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

8.640 3.050 2.770 2.450 2.420 2.150 1.840 1.470 1.350 1.500 1.650 1.740 1.590 1.430 

7.770 3.130 3.580 3.420 3.410 3.070 1.700 1.880 1.730 1.670 1.860 2.050 2.000 2.170 

3.610 1.910 2.180 1. 960 720 760 400 420 290 310 320 520 460 470 

6.100 4.800 5.250 4. 770 5.250 5.910 3.600 3.400 3.820 3.970 3.820 4.000 4.110 4.000 

8.830 4.750 4.560 4.940 5.250 5.190 3.600 3.610 3.400 3.350 3.590 4.500 3.960 3.690 

9.690 6.660 6.840 6.890 6.950 6.590 5.160 4.820 4.870 5.000 5.090 4.970 4.790 4.710 

9.270 6.460 6.580 6.060 6.130 6.830 3.480 3.560 3.610 4.040 4.060 4.410 4.450 4.400 

8.680 6.390 6.980 6.950 6.750 6.910 3.090 3.800 4.010 4.520 4.190 4.240 4.510 4.290 

Zuid-Holland 6.950 7.430 7.910 8.870 9.730 11.120 10.190 10.750 13.880 10.600 9.490 9.800 9.040 9.120 6.500 6.850 6.570 6.320 6.240 6.330 6.140 6.100 

Zeeland 1.170 1.200 1.190 1.190 1.240 1.280 1.310 1.770 3.000 1.320 1.350 1.620 1.400 1.410 1.320 1.250 1.340 1.380 1.330 1.380 1.550 1.410 

Noord-Brabant 740 740 750 840 890 1.070 1.180 980 1.650 1.320 1.240 1.340 1.250 840 530 530 650 770 830 840 880 860 

Limburg 570 560 450 440 530 520 610 580 1.400 780 640 650 690 690 450 200 90 250 320 280 180 180 

Amsterdam 

Den Haag 

Rotterdam 

7.370 7.600 7.870 7.970 8.690 8.460 8.680 9.010 11.500 8.920 9.240 9.300 8.860 8.800 7.750 7.850 7.810 7.660 7.470 7.620 7.590 7.400 

2.120 2.440 2.710 2.810 2.960 3.410 3.650 3.680 4.300 3.950 4.270 4.130 3.920 3.770 2.630 2.550 2.770 2.970 2.840 2.650 2.420 1.590 

5.200 5.590 5.640 5.660 5.710 5.770 6.030 6.090 7.100 6.060 6.020 6.550 7.060 6.660 4.930 5.730 5.900 6.440 5.390 5.850 5.760 5.620 

Totaal per nr 49.610 53.300 61.170 61.600 64.710 70.410 69.990 71.980 105.420 70.100 70.990 70.830 69.100 68.700 46.980 47.920 48.210 50.150 49.000 51.380 50.390 48.320 



van het blad, slaagde de in October 1947 gevoerde propaganda-actie 
er niet in het abonnementental belangrijk op te voeren. 
Op 1 Januari 1947 bedroeg de oplaag 28.600 ex., terwijl er 27.005 
abonné's waren (colportage-nummers inbegrepen). Op 31 December 
van dat jaar was de oplaag dezelfde, het aantal abonné's bedroeg toen 
27.653. In verband met de minder goede financiële resultaten werd 
besloten het blad per 1 Juli aan de N.V. D~ Arbeiderspers over te 
dragen. Een aantal H.B.-leden werkt nog regelmatig hieraan mee en 
de samenwerking met de redactie is uitstekend. 
Nadere gegevens zijn te vinden in het financieel overzicht van de 
Vrouwenbond. 

"De Bron", later "Ons werk" 

Ten behoeve van het kader van de Vrouwenbond bleef het blad "De 
Bron" verschijnen. De oplaag was in 1947 1200 ex., het verscheen in 
dat jaar drie maal. In het najaar van 1948 werd dit leidstersblad ver
vangen door het blad "Ons Werk". Aan het eind van de verslagperiode 
bedroeg het aantal abonné's op "Ons Werk" 725, terwijl 341 gratis 
exemplaren werden verstrekt. 

"De Katholiele in de Partij van de Arbeid" 

Met ingang van 1 Januari 1947 verscheen voor de eerste maal het 
maandorgaan "De Katholiek in de P.v.d.A." als uitgave van de Katho
lieke Werkgemeenschap in de Partij. 
Het blad heeft door zijn goede uitvoering reeds in het eerste jaar een 
vaste lezerskring verkregen. 
De hoofdredactie is in handen van Geert Ruygers, terwijl administra
tie en verzorg'ing geschiedt door pg. Hylkema. 
Een 80-tal afdelingen maken met "De Katholiek" geregeld propa
ganda. 
Gestadig is de oplaag van het orgaan omhoog gegaan en bereikte per 
31 December 1947, buiten de abonnementen, die door de afdelingen 
werden genomen een aantal van 4.000 stuks. Op 31 December 1948 
was de oplaag 4.500 ex. 

"Doorbraak" 

Zoals reeds onder het hoofd N.V. De Arbeiderspers' werd gemeld, heeft 
ook de Prot. Christelijke Werkgemeenschap thans haar eigen maand
orgaan "Doorbraak". 
Op 1 Augustus '48 verscheen het eerste nummer, verder regelmatig 
elke maand. De redactie wordt gevoerd door de pgn. R. v. d. Brug, 
N. Stufkens, J. H. Schepsen G. van Walsum. 
Op 1 Januri '49 bedroeg het aantal abonné's 2.007. Het is vermelding 
waard, dat 45% der abonné's geen lid van de Partij of Werkgemeen
schap is. De oplaag bedroeg 5.000 ex., daar er op ruime schaal met het 
blad gecolporteerd wordt. Het aantal abonné's beweegt zich in 
stijgende lijn . 
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15. BROCHURES 

In het overzicht op blz. 38 en 39 is een chronologische opsomming 
gegeven van de in de verslagperiode omgezette brochures, hetzij nog 
voorradig, hetzij nieuw uitgegeven of ook herdrukt. 

16. VOORLICHTING EN SCHOLING 

In het voorjaar van 1947 werd een propagandacampagne opgezet en 
gevoerd onder de leus "Actie tegen de Reactie". 
Nadat op 12 Februari met de besturen der Gewestelijke en Stedelijke 
Federaties de eerste inleidende besprekingen waren gevoerd, werd 
gedurende de maanden Maart en April een groot aantal kaderverga
deringen georganiseerd, waar de leden van de Kamerfractie een toe
lichting gaven op de politieke situatie, waarbij de discussie de moge
lijkheid tot verdieping van het inzicht der partijgenoten gaf. 
De gehele actie werd bovendien ondersteund door de uitgave van een 
plaat "Het smeult nog", welke in twee afmetingen tegen een zeer 
geringe vergoeding aan de Partij -afdelingen ter beschikking werd 
gesteld. Deze vergoeding gaf slechts de mogelijkheid een zeer gering 
gedeelte van de kosten in de Partijkas terug te laten vloeien. De plaat 
werd in de afmeting 50 X 70 cm in een oplaag van 16.000 stuks, en 
in de afmeting 35 X 50 cm in een oplaag van 10.750 stuks in het land 
geplaatst. 
Toen op 21 Juli 1947 de politionele actie in Indonesië een aanvang nam 
werd onmiddellijk door het Partijbestuur een reeks kadervergaderin
gen belegd, waarop een uiteenzetting werd gegeven van de gang van 
zaken, die aanleiding was geweest dat de regering tot deze stap was 
overgegaan. 
Toen door de reactie een affiche-campagne werd ontketend en een 
petitionnementsactie werd begonnen door het Comité Handhaving 
Rijkseenheid, werd hierop door de Partij gereageerd met een affiche 
"3.000.000 Kiezers eisen van Nederland en Indonesië loyale uitvoering 
van Linggadjati NU!", welke plaat in de afmetingen 100 X 64 cm en 
50 X 32 cm aan de afdelingen ter beschikking werd gesteld. 
Met de besturen van de Gewestelijke en Stedelijke Federaties werd op 
22 en 23 November een weekeind gehouden op de Paasheuvel in Vier
houten. Hier werd een uiteenzetting gegeven van de plannen van het 
Partijbestuur in verband met de in 1948 te houden verkiezingen voor 
de Tweede Kamer. Hier werd de grondslag gelegd voor de in 1948 te 
voeren actie. 
Ook bij de invoering van de Noodwet-Drees is een affiche uitgegeven. 
dat de aandacht vestigde op het belangrijke feit van de totstand
koming van deze sociale maatregel, die voor Nederland van buiten
gewone betekenis is. Tevens werd een manifest verspreid tot hetzelfde 
doel. 
Ten slotte werd in een manifest aan de agrarische bevolking de bete
kenis uiteengezet van de interpellatie van pg. Vondeling in de Tweede 
Kamer. Dit manifest werd op grote schaal op het platteland verspreid. 
Zoals reeds eerder gemeld, werd. aan het eind van 1947 een grote 
bijeenkomst geho11den in het R.A.V·gebouw te Amsterdam. 
In de eerste helft van 1948 werd een aantal bijeenkomsten belegd, 
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co Naam Schrijver 

Een halve eeuw beginselstrijd (1945) ......... K. Vorrink ............................. . 
Verslag 46e Congres S.D.A.P ....................................................................... . 
Een nieuw begin (1946) ........................... G. Ruygers ............................ . 
Uit nood winst (1946) .. ..... ....................... Mr A. M. Joekes ..................... . 
Welvaart op het platteland (1946) ............ D. Groenveld ......................... . 
Opening van Zaken (1946) ...................... W. Thomassen ....................... . 
Een andere Grondwet? (1946) .. ................ Mr G. H. Slotemaker de Bruine 
Het nieuwe begin (1946) .. ...... ..... ............. (Verslag Stichtingscongres) .... . 
Schaepman en Wij (1946) .............. ·........... G. Ruygers ............................ . 
Lonen en Prijzen (1946) .. . .. .. .. ...... .. .. ... . .... Drs D. Roemers ...................... . 
Vers~~g Indonesisch Congres ...................................................................... . 
Katholieken doen mee (herdruk) .............. G. Ruygers ........................... .. 
Wat wil de P.v.d.A.? (herdruk) .. .. .... .. .. .. . W. Thomassen ...................... .. 
Welvaart in een democratisch bestel (herdr.) M. v. d. Goes v. Naters .......... .. 
Van Ned. 0.-Indië tot Indonesië ................................................................ . 
Indonesië .. .. .... .. . .. . .. .. .. .... .. . .. .. .. ..... .. .. .. .. .. (naar geg. van prof. Logemann 

bewerkt door E. Vermeer) ...... . 
De Humanist en het modP.rne Socialisme . .. J. C. Brandt Corstius .............. . 
Er dreigt gevaar! ..................................................................................... .. 
Oud en Arm-Wet Drees ............................ J. G. Suurhoff ...................... .. 
Beginselprogram 1947 ............................................................................... . 
Naar sociale zekerheid .. .. . .. . .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. Mr S. Mok ............................ .. 
Lonen, Prijzen en Winsten .. ......... ............ K. Voskuil ............................ .. 
Kompas .................................................. Prof. dr W. Banning ............. .. 
Verslag Congres '47 P.v.d.A ........................................................................ . 

Oplaag 

2.000 

13.700 
15.200 
5.000 

10.000 

5.040 
10.000 
10.000 
25.000 
60.000 
5.000 

20.000 
15.000 
2.000 

Omzet in '47 

90 ex. 
228 
32 
91 

107 
37 

123 
65 

575 
132 
23 

13.700 uitv. 
15.200 
4.081 

10.000 " 

5.040 " 
3.571 
5.400 

24.818 
49.906 

1.806 
20.000 
5.331 

150 

in '48 

297 

173 

56 
1.083 

6 

193 

732 

182 
5.151 

553 

1.711 



Naam Schrijver 

Van V.D.B. tot P.v.d.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr A. M. Joekes .................... . 
Verslag Economisch Congres ...................................................................... . 
Adresboekje .............................................................................................. . 
Statutenboekje ......................................................................................... . 
Sluitzegels ................................................................................................ . 

1948 

Na-oorlogse sociale politiek ..................... . Mr dr A. A. van Rhijn .......... .. 
Paard van Troje ..................................... . A. de Jonge .......................... . 
Alarm in Praag ...................................... . K. Vorrink en v. Reuven Goedh. 
Hard tegen hard etc ................................ . Kalebas ................................ . 
Kleine zaken, grote zorgen ..................... .. K. Voskuil ............................. . 
Wie moet dat betalen? ............................ . H. J. Hofstra ........................ .. 
Middenstandsvraagstukken .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . Dr Tob i en drs Nederhorst ..... . 
Federatief Europa ..................................................................................... . 
Een Socialist spreekt .. ................... ........... P. H. Spaak ......................... .. 
Levenspeil, etc .............................. :. .. .. .. . .. Ir H. Vos .............................. . 

Door de Arbeiderspers uitgegeven: 

Waarheid over Oost-Europa ...................................................................... . 
Wat deed Koos Vorrink? ........................................................................... .. 

Aangekochte brochures: 

Rusland en Wij .. ..................................... J. de Kadt ............................. . 
De A.R. Partij en het Socialisme ............... Prof. Kohnstamm ................. .. 

~ Heb ik recht op een nooduitkering? ........... Gerritse ............................... .. 

Oplaag 

5.000 
2.000 
3.000 

40.000 
200.000 

20.000 
10.000 
40.00{) 
10.000 
5.000 
8.000 
3.000 
5.000 

24.048 
10.000 

4.000 
5.000 
1.000 

Omzet in '47 

4.300 
762 

1.397 
12.715 

153.500 

2.778 
4.910 
1.000 

in '48 

705 
215 
169 

10.554 
41.800 

17.440 
10.000 
37.057 
10.000 
3.633 
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die alle stonden in het teken van de voorbereiding der verkiezings
actie. In het verslag over de verkiezingsactie wordt hierover het één 
en ander gezegd. 
Het Partijbestuur heeft in de verslagperiode door middel van een 
aantal verklaringen aan de partijgenoten voorlichting gegeven om
trent het standpunt, dat t.a.v. enkele vraagstukken door de Partij 
werd ingenomen. 
Zo werd in Maart 1948 een communiqué van het P.B. gepubliceerd, 
waarin werd medegedeeld dat het P.B. het toetreden tot de vrijwillige 
militie en politie aanbeveelt. In hetzelfde communiqué werd het 
standpunt uiteen gezet, dat naar de mening van de partijleiding moet 
worden ingenomen tegenover communisten in commissies der ge
meenteraden, in de colleges van B. en W. en in Gedeputeerde Staten. 
In een op 24 April gepubliceerde verklaring, nodigde het P.B. de partij
genoten, die lid zijn van de E.V.C., dringend uit als lid te bedanken 
van de E.V.C. op grond van de communistische oriëntatie van deze 
vakorganisatie. Deze verklaring werd afgegeven nadat het royement 
van een E.V.C.-hoofdbestuurslid door een Partij-afdeling, door het 
P.B. bekrachtigd was. 
In verband met de gevoelde behoefte, dat de Partij een standpunt zou 
bepalen met betrekking tot de socialisatie, werd aan pg. drs Neder
horst opdracht gegeven een rapport over de socialisatie samen te 
stellen. Dit rapport is eind December 1948 gereed gekomen en zal in 
het begin van 1949 worden gepubliceerd. 
In November verscheen het "Raderwerk", een boekje ter voorlichting 
en instructie van afdelingsbestuurders en andere partijfunctionarissen 
over het practische organisatorische werk in de Partij. Dit boekje is 
aan alle afdelingen toegezonden, terwijl nog een groot aantal exem
plaren is gereserveerd om aan verdere aanvragen te kunnen voldoen. 
Gedurende de zomer van 1947 werden in samenwerking met de D.S.J.V. 
"Nieuwe Koers" twee kampen voor jongeren van 18-30 jaar belegd. 
Beide kampen stonden onder leiding van E. Vermeer. 
Van 21-28 Juni werd het eerste kamp op "De Paasheuvel" gehouden 
met als inleiders de pgn. Mozer, De Kadt, Palar, Ruygers, Stufkens, 
v. d. Goes v. Naters, E. Meester enE. Vermeer. 
Het tweede kamp werd gehouden van 5-12 Juli in het Meenthuis te 
Huizen. Hier waren de inleiders de pgn. Mozer, Van Rhijn, De Vrank
rijker, Nederhorst, Hofstra, Logemann en Vorrink. 
Beide kampen zijn zeer goed geslaagd. Van de oorspronkelijke opzet 
om vier kampen te houden moest worden afgezien, omdat hiervoor 
geen voldoende deelneming was. 
In 1948 zijn de kampen alleen door de D.S.J.V. "Nieuwe Koers" geor
ganiseerd. De Partij had toen hiermede geen bemoeienis. 

1 MEI-VIERING 

Deze geschiedde in de twee afgelopen jaren in vrijwel alle plaatsen 
in overleg en samenwerking met de plaatselijke bestuurdersbonden 
of organen van het N.V.V. en de andere organisaties op democratisch
socialistische grondslag. 
In 1947 was als leuze voor de Mei-viering vastgesteld: Geestelijke 
vrijheid - bedrijfsdemocratie - wereldvrede; in 1948 werd het feest 
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gevierd onder de leuze: Wereldvrede, democratie en bestaanszekerheid 
door socialistische ordening. 
In 1948 werd een Mei-spel voor de afdelingen beschikbaar gesteld, 
getiteld "Feest en Bezinning" en samengesteld door Willem van Iepen
daal en Gerrit Lindenberg. Het werd in een groot aantal afdelingen 
met veel succes uitgevoerd. 
Het Meifeest bracht voor het secretariaat nog wel eens problemen 
mee om voor alle afdelingen een goede spreker te vinden. Wellicht is 
voor kleine afdelingen de oplossing daarin te vinden, dat zij met 
andere afdelingen samen één streekmeeting houden, die dan ook wat 
groter kan worden opgezet dan het de afdelingen afzonderlijk moge
lijk zou zijn. 

17. DIVERSE COMMISSIES 

De verschillende commissies in de Partij zetten in de verslagperiode 
hun werkzaamheden voort. 

De Commissie Beginselprogram legde begin 1947 haar conceptprogram 
aan het Partijbestuur voor. Op het Congres 1947 werd het beginsel
program definitief vastgesteld. 

Ook de Commissie Organisatie van de Partij beëindigde haar werk
zaamheden door het Congres 1947 de concept Statuten en Huishou
delijk Reglement, alsmede het Verkiezingsreglement voor te leggen. 

De Middenstandscommissie was de enige commissie, die naar buiten 
optrad door de publicatie van een rapport over het middenstands
vraagstuk, dat in de vorm van een nota ook in de verkiezingsactie bij 
de propaganda belangrijke diensten bewees. 

In November 1948 werd door de Onderwijscommissie een eerste rapport 
aan het Partijbestuur ter hand gesteld. Overleg is gaande op welke 
wijze dit rapport, eventueel aangevuld met verdere rapporten, in het 
openbaar zal worden behandeld. 

18. DIVERSEN 
Contact met militairen in Indonesië 

Reeds aanstonds na de eerste uitzending van troepen naar Indonesië 
werd de noodzaak gevoeld om met de partijgenoten en geestverwanten 
onder de militairen contact te houden. In de bureauvergadering van 
17 Februari 1947 werd dit werk opgedragen aan pg. Vermeer. 
Adressen werden door Partij-afdelingen en persoonlijke relaties ver
zameld. Aan het eind van 1948 was het aantal adressen boven de 
duizend gestegen. Deze militairen ontvangen een niet-periodiek ver
schijnende nieuwsbrief, het weekblad "Paraat", het colportage-orgaan 
"Met Volle Zeilen" en alle andere uitgaven van onze Partij. 
Bovendien ontwikkelde zich een intensieve persoonlijke correspon
dentie. 
Een boekenactie onder de leden leverde in een betrekkelijk klein 
aantal afdelingen ettelijke duizenden boeken op. 
Bij dit werk ondervonden wij veel medewerking van het Boekenbedrijf 
van de N.V. "De Arbeiderspers". 
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Aansluitend aan dit werk moet dat van het Thuisfront "Humanitas" 
worden genoemd, dat door de activiteit van een aantalleden der Partij 
in de loop van 1948 voor buitenkerkelijke militairen werd opgericht. 
De Humanistische Werkgemeenschap in de Partij subsidieert dit thuis
front, dat voor zijn inkomsten uiteraard ook uit andere bronnen put. 
Rondom deze stichting ontstond enig politiek rumoer. Men wilde dit 
t.huisfront als een socialistisch thuisfront waarmerken en daardoor de 
Partij van de Arbeid verwijten, dat zij dit werk voor de gedemobili
seerden in de politieke sfeer betrok. In een artikel in "Het Vrije Volk" 
verweerde de voorzitter van het Thuisfront "Humanitas", pg. Vermeer, 
zich tegen deze aanvallen. 

Vlag en insigne 

In de loop van de verslagperiode werd getracht een nieuw embleem 
voor de Partij te vinden, dat op vlag en insigne zou kunnen worden 
verwerkt. De moeilijkheden in verband met de materiaalpositie waren 
van dien aard, dat in 1947 geen resultaat werd bereikt. In 1948 werd 
volgens een geschikt ontwerp een vlag vervaardigd, die op het Ver
kiezingscongres 1948 aan de afdelingen werd getoond. 

Cabaretwerk 

Het politieke cabaretwerk, zoals dit door de "Knijpkat" te Rotterdam 
was begonnen en de belangstelling die de afdelingen hiervoor toonden, 
bracht de Partij er toe te trachten dit werk in het land meer te 
stimuleren. 
Op 29 November 1947 vond in Utrecht een voorstelling van "De Knijp
kat" plaats, waarbij genodigden uit alle delen van het land tegenwoor
dig waren. Het doel van deze samenkomst was om te trachten in de 
toekomst meer cabaretgroepen in ons land tot stand te brengen, ten 
einde in de verkiezingscampagne 1948 dit propagandamiddel op grote 
schaal te kunnen gebruiken. 
Deze opzet is volkomen geslaagd en bij de verkiezingen was in het 
gehele land een groot aantal groepen met het cabaretwerk bezig. Op 
7 November 1948 werd op het Meenthuis te Blaricum een bijeenkomst 
belegd van alle cabaretgroepen, die op het ogenblik in het land werk
zaam waren. Hier werd door pg. Lindenberg een inleiding gehouden, 
terwijl door enige groepen een scène werd gespeeld. Het doel was op 
deze wijze een beeld te krijgen hoe in de verschillende delen van ons 
land dit werk was gevorderd. Het resultaat van deze bijeenkomst is 
geweest, dat een landelijk bestuur voor de cabaretgroepen werd samen
gesteld, terwijl tot de uitgave van een maandelijks contactorgaan "Het 
Spotlicht" werd besloten. 
Aan het eind van de verslagperiode waren er 18 cabaretgroepen in het 
land met dit werk bezig. De betekenis hiervan voor de propaganda is 
enorm en men hoopt dan ook, dat dit werk zal worden voortgezet. 

Gedenkteken P. J. Traelstra 

In 1947 werd een commissie opgericht met het doel gelden bijeen te 
brengen om te komen tot de oprichting van een gedenkteken voor 
P. J. Troelstra. Dit initiatief vond veel waardering en in December 
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1947 kon worden bekend gemaakt, dat de opbrengst van de inzameling 
een bedrag groot f 70.297,69 was, waarvan alleen al door de afdelingen 
van de Partij een bedrag van f 58.775,33 werd bijeengebracht. 

C.P.N. 

In zijn vergadering van Zaterdag, 28 Februari 1948 behandelde het 
Partijbestuur van de P.v.d.A. een brief d.d. 7 Februari ontvangen van 
de voorzitter van de C.P.N. (De Waarheid) luidende: 

In "Het Vrije Volk" van 20 Januari jl. is een stukje onder de titel: 
"De Russische Waarheid" verschenen, waarin naar aanleiding van de 
houding van de Communistische Partij tijdens de bezetting de vol
gende passage voorkomt: 
"Hun optreden in die dagen kwam neer op landverraad, omdat zij 
meer heulden met ,Rusland dan met Nederland. Pas later, toen Duits
land en Rusland met elkander in oorlog waren geraakt, gingen de 
communisten officieel aan het verzet deelnemen. Wie zó éénmaal zijn 
land verried, zal het weer verraden, als het in zijn Russische kraam 
te pas komt." · 
Aangezien uwerzijds dergelijke beweringen stelselmatig gelanceerd 
worden, wil ik u de gelegenheid bieden deze met bewijzen te staven. 

Ik doe u hiertoe het volgende voorstel: 
a. een commissie van onderzoek samen te stellen, bestaande uit per

sonen, voor de ene helft door de P.v.d.A., voor de andere helft door 
de C.P.N. aan te wijzen. Deze commissie kieze zelf een onpartijdige 
voorzitter. 

b. De commissie onderzoekt de werkzaamheden van de Communisti
sche Partij en van de S.D.A.P. gedurende de bezetting vanaf 10 Mei 
1940. 
Daarnaast stelt de commissie een onderzoek in naar de persoon
lijke gedragingen van de leden van het huidige Partijbestuur van 
de C.P.N. en naar de gedragingen van de leden van het tegenwoor
dige Partijbestuur van de P.v.d.A., eveneens vanaf 10 Mei 1940. 

c. Onzerzijds zullen aan de commissie van onderzoek documenten en 
getuigenverklaringen ter beschikking worden gesteld betreffende 
de beide partijen en de leden van het Partijbestuur van beide 
partijen. 

d. Het verslag van het onderzoek wordt door de commissie binnen 
twee maanden gepubliceerd. 

Uw antwoord gaarne spoedig tegemoetziende, 
w.g. G. WAGENAAR, 

voorzitter van de 
Communistische Partij Nederland 

(De Waarheid) 

Het P.B. van de P.v.d.A. heeft op deze brief het volgende antwoord 
gegeven: 

Uw brief van 7 Februari jl. is besproken in de vergadering van ons 
Partijbestuur van 28 Februari jl., naar aanleiding waarvan wij het 
volgende opmerken. 
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Wat onzerzijds, hetzij door het Partijbestuur van de S.D.A.P., hetzij 
door leden van het tegenwoordige Partijbestuur van de Partij van de 
Arbeid, hetzij ook in de democratisch-socialistische persorganen over 
de houding van de C.P.N. in de bezettingstijd tot aan het tijdstip 
waarop de Nazi-legers Rusland binnenvielen, is gezegd of geschreven, 
is 'steeds gestaafd met bewijzen, die ontleend zijn aan de pers van de 
C.P.N. Het is niet nodig de S.D.A.P. of de P.v.d.A. te betrekken in een 

· onderzoek, waaraan u blijkbaar behoefte hebt. 
De werkzaamheden van de S.D.A.P. gedurende de bezetting, vanaf 
10 Mei 1940, behoeven geen commissie van onderzoek, omdat zij bekend 
zijn. 
Als u beschikt over documenten en getuigenverklaringen, die u voor 
de S.D.A.P. in de bezettingstijd, of voor leden van het tegenwoordige 
Partijbestuur van de P.v.d.A. bezwarend acht, dan kunt u het algemeen 
belang niet beter dienen dan door één en ander aan de openbaarheid 
prijs te geven. 
Voor het overige verscheen het door u bedoelde bericht in "Het Vrije 
Volk", uiteraard onder verantwoordelijkheid van de redactie van dit 
dagblad, zodat bezwaren uwerzijds bij de hoofdredactie zouden moeten 
worden ingebracht. 

Palestina 

Voor het Partijbestuur van de 
Partij van de Arbeid, 

w.g. Voorzitter: K. VORRINK 
Alg. secretaris: C. WOUDENBERG. 

In verschillende vergaderingen hield het P.B. zich met het Palestina
vraagstuk bezig. 
Op 8 April 1948 werd door het P.B. het volgende communiqué uitge
geven: 
In zijn vergadering van Maandag 5 April heeft het Dagelijks Bestuur 
van de Partij van de Arbeid o.m. de volgende uitspraak gedaan: 
Het Dagelijks Bestuur begrijpt en deelt de ernstige bezorgdheid die er 
bestaat over het lot, dat de Joden in Palestina bedreigt. 
Het Dagelijks Bestuur hoopt innig, dat het de U.N.O., en met name 
de bijzondere algemene vergadering, waartoe door de Veiligheidsraad 
is besloten, zal gelukken alsnog tot een oplossing van het Palestina
vraagstuk te komen, die aan het Joodse volk een vreedzaam bestaan 
verzekert. 
Naar aanleiding van zijn vergadering van 19 Juni gaf het Partij
bestuur de volgende verklaring: 
Het Partijbestuur van de P.v.d.A. heeft met voldoening kennis ge
nomen van het bericht, dat zich in Palestina een Joodse Staat heeft 
geconstitueerd. Hiermede is een lang en vurig gekoesterde wens van 
de Joodse gemeenschap tot een begin van vervulling gekomen en de 
mogelijkheid geopend een nationaal tehuis op te bouwen voor een 
volk, dat eeuwenlang in de verstrooiing heeft moeten leven en daarbij 
dikwijls aan beschamende uitingen van onverdraagzaamheid en ver
volging blootstond. In de achter ons liggende oorlogsjaren heeft het 
Nationaal Socialisme gepoogd de Joden uit te roeien en het Jodendom 
zulke zware slagen toegebracht, dat de hierdoor ontstane wonden 
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nauwelijks meer geheeld kunnen worden. Het Partijbestuur acht het 
een erezaak voor de gehele beschaafde wereld de Staat Israël te helpen 
om de duizenden Joden, die thans nog in kampen leven of dakloos 
rondzwerven in de nieuwe staat te doen opnemen. 
Met leedwezen heeft het Partijbestuur moeten vaststellen, dat de pro
clamatie van de Staat Israël in de aangrenzende Arabische landen tot 
vijandige reacties en tot pogingen om een deel van Palestina te be
zetten heeft geleid. De vorming van een moderne Joodse Staat in een 
gedeelte van Palestina behoeft in geen enkel opzicht een bedreiging 
voor de omringende Mohammedaanse landen op te leveren. 
Het Partijbestuur heeft met grote voldoening kennis genomen van de 
tot stand gekomen wapenstilstand en het spreekt de vurige hoop uit, 
dat, met volledige medewerking van de Britse regering, verder bloed
vergieten zal worden voorkomen en door de bemiddeling van de Ver. 
Staten van Noord-Amerika en de U.N.O. een regeling tot stand wordt 
gebracht, die aan het Joodse volk recht doet wedervaren. 
Voor het overige heeft het Partijbestuur besloten met de fracties van 
de Partij van de Arbeid in Eerste en Tweede Kamer overleg te plegen 
ten aanzien van de vraag op welke wijze een spoedige erkenning van 
de Staat Israël door de Nederlandse regering bevorderd zou kunnen 
worden. 

Statuten 

April 1948 werd de koninklijke goedkeuring van de statuten der 
Partij verkregen. 

Kwestie-Oud 

In de vergadering van het D.B. van 7 Januari 1947 kwam de vraag 
ter sprake of het voor partijleden mogelijk was een vooraanstaande 
plaats in te nemen in het comité Rijkseenheid, zulks in verband met 
het feit, dat onze toenmalige partijgenoot mr Oud als zodanig optrad. 
Na enige discussie bleek, dat mr Oud inmiddels als lid van genoemd 
comité had bedankt, waardoor deze kwestie tot het verleden behoorde. 
Spoedig kwamen er opnieuw moeilijkheden, doordat mr Oud artikelen 
in het "Algemeen Handelsblad" publiceerde, daar hij deze in "Het 
Vrije Volk" niet geplaatst kon krijgen. Het door pg. Oud in deze artike
len ingenomen standpunt was van dien aard, dat het Partijbestuur op 
27 September 1947 de volgende verklaring in de pers publiceerde: 

"Verklaring inzake Partijgenoot Oud 

Van meerdere zijden is het Partijbestuur gevraagd zich uit te spreken 
over het optreden van partijgenoot Oud, zoals dat geschiedde door 
middel van een artikel in het Algemeen Handelsblad van 30-8-'47, 
waarin hij de wenselijkheid betoogde om in Nederland te komen tot 
de oprichting van een vooruitstrevende middenpartij tussen de grote 
partijen van rechts en links. 
Voor wat betreft de feitelijke inhoud van het artikel verwijst het 
Partijbestuur naar hetgeen W. Thomassen, secretaris van de Partij 
onder de titel "Naar een middenpartij?" schreef in het nummer van 
5 September jl. van "Paraat", het weekblad van de P.v.d.A. 
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Het kan zich met de strekking van , dit artikel geheel verenigen. 
In het bijzonder de opmerking: "wie onze Partij na aarzelende mede
werking als lid verlaat, om haar als bondgenoot weer te benaderen, 
komt in een moeilijk parket", geeft de gevoelens van het Partijbestuur 
tegenover pg. Oud omtrent zijn eventuele voornemens om actief aan 
de oprichting ener vooruitstrevende middenpartij deel te nemen, 
duidelijk weer. 
De Partij van de Arbeid is tot stand gekomen in het besef, dat een 
democratisch-socialistische partij op brede grondslag beter dan de 
samenstellende partijen en groepen in staat zou zijn bij te dragen tot 
de bevordering van een nieuwe staatkundige en maatschappelijke 
orde, nationaal en internationaal. Pg. Oud schijnt, blijkens zijn artikel 
in het Algemeen Handelsblad, heil te verwachten van de oprichting 
van een nieuwe midden-partij, waardoor het nog steeds niet geringe 
aantal politieke partijen in Nederland - één van de belemmeringen 
van een gezond staatkundig leven- weer met één zou vermeerderen. 
Aan hen, die de vraag' opwierpen, waarom pg. Oud nog steeds lid is 
van de P.v.d.A., antwoordt het Partijbestuur het volgende: 
De Partij van de Arbeid wil zijn een democratisch-socialistische volks
partij op zo breed mogelijke basis. Dat wil vóór alles zeggen, dat in 
haar rijen binnen de richtlijnen van het Beginselprogram ruimte is 
en moet zijn voor een rijke en veelzijdige nuancering van opvattingen. 
Zij vertegenwoordigt een zeer besliste opvatting omtrent de richting 
waarin de ontwikkeling der maatschappij moet worden gestuwd. Deze 
opvatting wordt door haar socialistisch karakter bepaald. Omtrent 
tempo en details aanvaardt zij bewust een veelheid van inzichten en 
opvattingen. 
Trouw aan de Partij betekent strijdbare verdraagzaamheid op de 
grondslag van socialisme en democratie. Het betekent ook standvas
tige bestrijding van het machteloze sectarisme. 
Het Partijbestuur erkent, dat pg. Oud onbehaaglijk dicht wandelt aan 
de grens van wat loyaliteit tegenover een Partij, waarvan men lid en 
medeoprichter is, verdraagt. 
Evenwel, het Partijbestuur wenst zich voorshands op het standpunt te 
plaatsen, dat het in eerste instantie aan pg. Oud zelf moet worden 
overgelaten om uit te maken, of hij zich innerlijk nog voldoende aan 
de Partij en haar beginselen gebonden voelt om als één van haar 
leden te willen gelden." 

19. 

V.A.R.A. 

VERHOUDING TOT ANDERE ORGANISATIES 

Het contact met de V.A.R.A. was in de verslagperiode vrij intensief. 
Hoewel het Partijbestuur ten aanzien van de definitieve oplossing van 
het radiovraagstuk geen uitspraak deed, besloot het in zijn vergade
ring van 19 Mei 1947 de V.A.R.A. mede te delen: 
"dat het P.B. gedurende het thans fungerende overgangsbestel van 
de Nederlandse Radio Unie en in afwachting van de later tot stand 
komende wettelijke regeling, de V.A.R.A., op grond van de door ·haar 
Verenigingsraad op 2 Februari 1946 aangenomen resolutie wil erken
nen als omroepvereniging van de Partij. Het P.B. is bereid één van zijn 
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leden als vertegenwoordiger in het hoofdbestuur van de V.A.R.A. aan 
te wijzen. Het stelt daarvoor pg. Woudenberg beschikbaar." 
Het rapport, zoals dit door de V.A.R.A.-commissie was samengesteld, 
werd in handen van de Radio-commissie gesteld ten einde aan het 
Partijbestuur hierover advies uit te brengen. 
In de loop van de verslagperiode is over het standpunt van de Partij 
ten aanzien van de organisatie van het omroepbestel geen definitieve 
beslissing verkregen. 
De V.A.R.A. verleende op verschillende wijze door middel van de uit
zendingen medewerking aan de arbeid van de Partij. Zo werd in een 
reeks lezingen het Beginselprogram behandeld. Een woord van dank 
voor de steun, die de Partij in de afgelopen periode van de V.A.R.A. 
mocht ondervinden •. is hier zeker op zijn plaats. 

Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling 

De positie van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling vroeg ook 
enige malen de aandacht van het Partijbestuur. Als waarnemers in 
het bestuur van het Instituut werden de partijgenoten Albrecht en 
Thomassen aangewezen; als waarnemers in het bestuur van Natuur
vriendenhuizen de pgn. Albrecht en Adri Vorrink. 
In samenwerking met N.V.V., Instituut en dr Wiardi Beekman Stich
ting werd in 1947 opgezet de Scholendienst, waarvoor de Partij een 
garantiebedrag van .r 3500,- beschikbaar stelde. Voor een verdere 
beschrijving van dit werk verwijzen wij naar het verslag van de Dr 
Wiardi Beekman Stichting. 

Vakbeweging 

Er werd een tweetal weekeindconferenties met partijgenoten-vak
bondsbestuurders van het N.V.V. georganiseerd en wel op 27 en 28 Sep
tember 1947 in het "Meenthuis" en op 18 en 19 November te Wassenaar. 
Verder werd een bij eenkomst belegd met werkgeversleden van de 
Partij en vakbondsbestuurders op 27 November 1947 te Amsterdam, 
waar pg. ir H. Vos een inleiding hield. 
Van de zijde der vakbondsbestuurders bestond veel belangstelling voor 
deze bijeenkomsten. In 1948 werden zij in verband met de drukke 
werkzaamheden tijdens de verkiezingsactie niet belegd. Het ligt in de 
bedoeling ook in de toekomst regelmatig dergelijke bijeenkomsten te 
organiseren. 

20. VROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Aan het verslag van de Vrouwenbond over de periode September 1947 
tot Januari 1949 ontlenen wij het volgende:· 

Het hoofdbestuur bestond op 1 Januari 1947 uit de volgende leden: 
A. E. Ribbius Peletier, voorzitster; L. W. van Lindonk, secretaresse; 
A. J. Aarsen-Jansen; M. van Beek; A. v. d. Goes v. Naters-v. d. 
Plaats; L. Meyboom-Broersma; A. C. Ploeg-Ploeg; A. Thomassen
Lind; A. Tromp-de Jong; A. Vondeling-van 't Hof; I. H.I. Vorrink
Bergmeijer en J. Zeelenberg. · 
Wegens haar slechte gezondheidstoestand legde de secretaresse per 
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1 October 1947 haar functie neer. Pge L. Lopes Dias nam gedurende 
enkele maanden het secretariaat waar. In Januari 1948 benoemde het 
partijbestuur haar tot secretaresse, op voordracht van het bonds
bestuur. 
De samenstelling van het hoofdbestuur bleef verder ongewijzigd. 

De organisatie 

Het aan tal groepen is in de loop van twee jaar sterk toegenomen. 
Op 1 Januari 1947 waren er 187 groepen en 50 correspondentschappen. 
pp 1 Januari 1949 waren deze cijfers resp. 293 en 48. 
Het percentage vrouwelijke leden in de Partij nam steeds toe: op 
1 Januari 1947 bedroeg dit 27,2 %, op 1 Januari 1948 28,7% en op 
1 Januari 1949 30,6 %. 
In de verslagperiode werd een groot aantal gewestelijke vergaderingen 
gehouden. Begin September 1948 werd op "De Born" door het hoofd
bestuur een bijeenkomst belegd, waar de gewestelijke voorzitsters en 
een aantal andere gewestelijke vertegenwoordigsters aanwezig waren. 
In 1947 werden 97 vrouwenvergaderingen gehouden met 37 spreeksters, 
voor 1948 was dit 113 vergaderingen met 46 spreeksters. 

Verkiezingsactie. 

Bij deze actie, die in de zomer van 1948 gevoerd werd, leverden ook 
de vrouwen haar aandeel. Door de Vrouwenbond werd een tweetal 
folders verzorgd, resp. getiteld "Ieder het zijne" en "Prikkeldraad of 
samenwerking". 
Verder werd gewerkt met de brochures "De tijden veranderen", en 
"Naar blijder toekomst", waarvan resp. 50.000 en 9000 werden verkocht. 

UITGAVEN 
a. Brochures 

Behalve de onder verkiezingsactie vermelde brochures verscheen in 
1947 de brochure "Waar gaan wij in Nederland heen?", waarvan 
30.000 ex. werden verkocht. Een kleine brochure werd in 1949 uitge
geven, waarin vier vrouwelijke partijgenoten van verschillende levens
opvatting antwoordden op de vraag "Waarom ben ik lid van de Partij 
van de Arbeid?" Hiervan werden 18.000 exemplaren geplaatst. 
Van een door pge L. Meyboom-Broersma samengestelde liederen
bundel werd de totale oplaag van 10.000 ex. uitverkocht. Een tweede 
oplaag van 5000 ex. is in voorbereiding. 
In September 1948 verscheen in 10.000 ex.- een kleine inlichtingen
brochure over de Vrouwenbond, die op de tentoonstelling "De Neder
landse Vrouw", te Den Haag, gratis werd uitgegeven. 

b. Leidstersblad 

Over het leidstersblad "De Bron", later veranderd in "Ons Werk", 
werd reeds gesproken onder het hoofd "Diverse Periodieken". 

c. "Wij Vrouwen" 
Ook hierover werd reeds het één en ander vermeld. Betreffende de 
redactie kan nog worden vermeld, dat deze tot November 1947 in 
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handen was van pge L. Lopes Dias. In December 1947 werd een redac
tie-commissie ingesteld, bestaande uit Elia Goldstein, Z. ten Have
van der Werff en L. Lopes Dias. Mr Rina Lub werd als redactie-secre
taresse op het secretariaat te werk gesteld. Deze commissie heeft 
gewerkt tot 1 Juli 1948 toen de Arbeiderspers de redactie van het blad 
overnam. Rina Lub is nog tot 1 December in dienst van de bond ge
bleven. 

Radio-uitzendingen 

Ook in de verslagperiode heeft de bond radio-kwartiertjes voor de 
vrouwen verzorgd. 
In 1947 werden in totaal 102 uitzendingen verzorgd, in 1948 was dit 
aantal 70. 

Vertegenwoordiging 

De Bond heeft twee vertegenwoordigsters in het Nederlandse Vrouwen
Comité, dit is het comité waarin gedurende en na de bezettingstijd 
alle grote vrouwenorganisaties samenwerken. Op de tentoonstelling 
"De Nederlandse Vrouw 1898-1948", die in September 1948 in Den 
Haag werd gehouden, was de bond in de politieke afdeling met enkele 
goede panelen vertegenwoordigd. 

Zomerwerk 

Het zomerwerk op "De Born" nam nog in belangrijke mate toe. 
In 1947 hadden er 47 bijeenkomsten op "De Born" plaats met 1855 
deelneemsters. 
7 bijeenkomsten werden op "De Vonk" gehouden, hieraan namen 238 
vrouwen deel. 
In 1948 werden op "De Born" 50 bijeenkomsten gehouden met 1972 
deelneemsters, 6 op "De Vonk" met 202 deelneemsters. Bovendien 
werden nog bijeenkomsten gehouden, gewijd aan een speciaal onder
werp. 
Daarnaast werden in 1947 en 1948 studie- en scholingsweken gehouden 
en een oefenweek voor leesclubleidsters. 
Ten slotte was er nog een aantal conferenties gewijd aan de verkie
zingen, een cursus voor vrouwelijke gemeenteraadsleden, een confe
rentie voor leidsters en belan-gstellenden over "Het Socialisme" en 
in het najaar 1948 een voorzitstersconferentie ter voorbereiding van 
het winterwerk. 
Ook vonden enige conferenties plaats voor vrouwen in beroep en 
bedrijf. 
Eind December 1948 had een internationale bijeenkomst plaats met 
gasten uit Denemarken, Duitsland (Britse zone) en Luxemburg. 

Internationaal contact 

In Maart 1947 was de bonctssecretaresse op een grote vrouwenbijeen
komst in Brussel. 
Ook kwam in 1948 contact met Duitsland tot stand. Van 20-26 April 
bezocht pge L. Lopes Dias zeven steden in de Britse zone, waar zij 
spreekbeurten hield. 
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In November 1948 vond een contactconferentie van Nederlandse en 
Duitse vrouwen van allerlei richting in Burg Steinfurt plaats, waar 
de bond vertegenwoordigd was door pge Aarsen-Jansen. 
Pge Ribbius Peletier woonde de Engelse Vrouwenconferentie bij die in 
het najaar van 1947 werd gehouden. In de zomer bezocht de secreta·· 
resse Mary Sutherland. 
In Juni 1948 werd de eerste na-oorlogse internationale socialistische 
vrouwenconferentie gehouden. 
Het jaar werd besloten met de hierboven reeds genoemde internatio
nale bijeenkomst op "De Born". 

Het verslag van de Vrouwenbond wordt besloten met de opmerking 
dat, de verschillende werkterreinen overziende, de bond op velerlei 
gebied actief is geweest. De hoop wordt daarbij geuit, dat een volgend 
verslag een nog rijker beeld van activiteit te zien moge geven. 

21. DR WIARDI BECKMAN STICHTING 

Aan de verslagen van de Dr Wiardi Beekman Stichting over 1947 en 
1948 ontlenen wij het volgende: 
De samenstelling van de Stichtingsraad onderging in 1947 geen wijzi
ging; aan het eind van 1948 stelde pg. J. C. Deering zijn functie ter 
beschikking wegens drukke bezigheden. In zijn plaats benoemde het 
partijbestuur pg. D. J. A. Geluk, te Haarlem. 
Ook de samenstelling van het Curatorium onderging wijziging, doordat 
hier uittraden de pgn. dr B. S. A. Al en A. W. IJzerman en zitting 
werd genomen door prof. W. Banning, prof. J. Valkhoff en prof. H. 
de Vos. 
In de vergadering van 25 Juli 1947 legde de directeur, mr G. H. Slote
maker de Bruine zijn functie neer. De zorg voor de lopende zaken 
werd door de Stichtingsraad opgedragen aan pg. E. F. Albrecht. 
Op 1 Februari 1948 trad als directeur op pg. mr dr J. Barents, die 
werd benoemd tot professor aan de Amsterdamse Universiteit, waar
door per 1 September 1948 de functie wederom vacant kwam. In het 
begin van 1949 werd hierin voorzien door de benoeming van pg. drs 
J. M. den Uyl tot directeur. 
De Stichtingsraad vergaderde in de verslagperiode vier maal. Het 
Curatorium kwam drie maal bijeen. Regelmatig vonden besprekingen 
plaats tussen een commissie uit het Curatorium en de directeuren. 
Op 31 December 1948 werkten 7 personen in het verband van de 
Stichting. 

Het aantal donateurs bedroeg: 
op 1 Januari 1947: 409 
31 December 1948: 444 
31 December 1948: 436 

het aantal contribuanten: 
1089 
1309 
1250 

In 1945 en 1946 werd getracht in verschillende plaat~en "plaatselijke 
vertegenwoordigers" bereid te vinden cursuswerk te organiseren en te 
leiden. In het algemeen onderscheidt dit werk zich niet wezenlijk var. 
het scholingswerk, dat door de verschillende partij-instanties ge
schiedt en dit plaatselijk werk is dan ook in deze verslagperiode niet 
aangemoedigd. 
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Als werkmogelijkheid wordt wel gezien het vormen van provinciale 
afdelingen die een- of tweemaal per jaar een discussiebijeenkomst 
beleggen, waarvoor vooraf prae-adviezen zijn uitgebracht. Een achttal 
belangrijke werken werd aan de aangeslatenen tegen zgn. ledenprijs 
aangeboden, waarvan door velen gebruik werd gemaakt. 
Besloten werd het instituut van "donateurs en contribuanten" per 
31 December 1948 op te heffen, daar op deze wijze geen bevredigende 
werkbasis werd verkregen en deze opzet ook financieel van te geringe 
betekenis is. Er zal vanaf 1949 op andere wijze getracht worden voor 
de Stichting de nodige gelden te verkrijgen. 

Radio-uitzendingen 

De samenwerking met de V.A.R.A. werd bestendigd. Eenmaal per 
veertien dagen is een kwartier zendtijd beschikbaar. 
In totaal 47 lezingen werden door een aantal sprekers o.m. ingeleid: 
Organisatie der volkeren, onze buurlanden en hun socialistische be
wegingen, sociale zorg voor de mens, het recht en de mensen, de coö
peratieve beweging, planningvraagstukken, 100 jaar Communistisch 
Manifest, socialisatie. 

Een deskundigenregister werd opgebouwd, waarin systematisch een 
groot aantal leden van, of sympathiserende met de Partij is opge
nomen. 
Er werd een negental discussie-bijeenkomsten en drie landelijke con
ferenties belegd, waarvan één in samenwerking met de Arbeids
gemeenschap der Woodbrookers. 
Ten behoeve van de partijleiding en andere functionarissen werden 
regelmatig excerpten van belangrijke boeken rondgezonden onder de 

·titel "Klein-Bestek". In 1947 verschenen in totaal 12 nummers van 
deze uitgave, in 1948 bedroeg dit aantal 6. 

Wetenschappelijke Werkgroep 

In de loop van 1947 werd in samenwerking met het partijbestuur en 
de redactie van "Socialisme en Democratie" een wetenschappelijke 
werkgroep gesticht, waarvan als secretaris optrad mr dr J. Barents. 
Nadat in 1947 het nodige voorbereidende werk was verricht, kon in 
Maart 1948 een wetenschappelijke conferentie worden gehouden, 
welke tevens als uitgangspunt diende voor de werkzaamheid van 
wetenschappelijke werkgroepen, nl. 

1. Juridische werkgroep. 
2. Sociologische werkgroep. 
3. Literair-historische werkgroep. 
4. Werkgroep wereldbeschouwing. 

Regelmatig vinden de bijeenkomsten van deze werkgroepen en van de 
daaruit gevormde commissies plaats. 
Door de wetenschappelijke werkgroep is ontworpen een plan voor een 
serie wetenschappelijke uitgaven over de problemen van het socia
lisme. De verschijning van de eerste nummers kan in de loop van 1949 
worden tegemoetgezien. 
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Rapport over socialisatie 

In de loop van het jaar 1948 werd aan pg. drs G. M. Nederhorst 
verzocht in samenwerking met een kleine daartoe aangewezen com
missie een rapport samen te stellen over de socialisatie. Dit rapport 
is 31 December 1948 verschenen en aan het partijbestuur aangeboden 

Scholingswerk 

Het plan voor het scholingswerk van de Partij voor het seizoen 1947/ 
'48 werd gezamenlijk met het partijsecretariaat opgesteld. 
In September 1948 werd begonnen met de uitgifte van een schrifte
lijke cursus "Socialisme in Staat en Maatschappij", welke in 30 les
brieven zal verschijnen. Het aantal intekenaren bedraagt 3176. 
In een zevental plaatsen (Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Arnhem, 
Haarlem, Middelburg en Heerlen) werd een politieke scholingscursus 
georganiseerd, welke 15 avonden zal duren. 

Sectie Gemeente en Provincie 

Het bestuur van de Sectie onderging in 1947 enige uitbreiding en 
bestaat aan het eind van 1948 uit de pgn.: mr dr J. in 't Veld (voor
zitter), mr C. J. A.M. ten Hagen, J. E. S. Holthaus, H. Molendijk, mr 
A. de Roos, mevr. H. Straalman-Kremer, A. J. v. d. Vlerk, H. de 
Vroome en E. F. Albrecht (secretaris). 
Een uitgebreide correspondentie werd gevoerd met tal van raadsleden 
over allerlei problemen op het gebied der gemeente-politiek. Er werd 
een 12-tal studiekringen gevormd ter voorbereiding van een nieuw 
gemeen te-program. 
Door het partijbestuur werd in het najaar van 1948 een program
commissie benoemd, die tot taak kreeg een concept-gemeenteprogram 
te ontwerpen, mede aan de hand van de rapporten uitgebracht door 
de studiekringen. Deze commissie wordt gevormd door de pgn. mr A. 
de Roos (voorzitter), G. Boekhoven, L. Bouma, J. de Bruin, H. Straal
man-Kremer, J. v. Tilburg en E. F. Albrecht (secretaris). 
Een speciale commissie, bestaande uit enkele pgn.-gedeputeerden, 
heeft zich belast met het ontwerpen van een deel van het provincie
program, dat handelt over de waterschappen, stemrecht, pachters
stemrecht, enz. De commissie vergaderde enkele malen. Voorzitter is 
pg. G. J. C. Schilthuis. 
Verder werd ingesteld een commissie "Financiële problemen" aan 
welke, wanneer daartoe aanleiding bestaat, vraagstukken op het ter
rein van provinciale en gemeentelijke financiën worden voorgelegd. 
De commissie vergaderde tweemaal onder voorzitterschap van pg. J. 
de Bruin. 
Verschillende landelijke vergaderingen werden gehouden met pgn. 
gedeputeerden, wethouders en burgemeesters. Gewestelijk en rayons
gewijze werden scholingsbijeenkomsten gehouden. 
Uitgegeven werd een schriftelijke cursus "Gemeente-politiek", onder 
redactie van pg. mr dr J. in 't Veld, welke 14 onderwerpen van 
gemeentepolitiek behandelde. Ongeveer 1800 partijgenoten tekenden 
op deze cursus in. 
Bij de Sectie zijn aangesloten 2158 raadsleden, 161 leden van Prov. 
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Staten waarvan 20 Gedeputeerden. Per 31 December 1947 telde ons 
land 83 partijgenoot-burgemeesters, op 31 December 1948 was dit 
aantal 86. 
Als orgaan van de Sectie, dat aan alle raadsleden wordt toegezonden, 
verschijnt eenmaal per maand "De Gemeente". 
De redactie wordt gevormd door de pgn. prof. mr dr G. v. d. Bergh, 
J. de Bruin, mr C. J. A.M. ten Hagen, mr dr J. in 't Veld en mr S. C. 
v. d. wan. Redactiesecretarissen zijn: E. F. Albrecht en mr R. v. d. 
Bergh. Helaas overleed kort na het afsluiten van de verslagperiode 
mr S. C. v. d. Wall. 

Sectie Agrarische Vragen 

Het Sectiebestuur bestaat aan het eind van 1948 uit de pgn. ir J. Kluy
tenaar (voorzitter), J. H. v. d. Berg, H. Brinkman Jr, ir B. van Dam, 
mej. A.M. Bos, A.v. d. Braak, J. H. Edzes, C. Egas, J. Emmens, J. Lage
veen, ir D.I. Luteijn, H. Manders, ir A. Vondeling, A. A. van Weperen, 
C. Woudenberg, B. Zomer en E. F. Albrecht (secretaris). 
Gedurende H- jaar was als propagandist aan de Sectie verbonden pg. 
P. L. Toren. Na diens vertrek in de zomer van 1948, wegens het aan
vaarden van een andere werkkring, stelde pg. J. Emmens zich beschik
baar voor het onderhouden van het contact tussen de gewestelijke 
commissies en Sectiebestuur en Kamerfractie. 
28 Februari en 1 Maart 1947 werd een landelijk Agrarisch Congres 
gehouden. Prae-adviseurs waren: H. Manders (De plaats van het 
agrarisch leven binnen het Nederlandse volk), ir A. Vondeling (Enige 
hoofdtrekken van de toekomstige landbouwpolitiek), C. Egas (Het 
landarbeidersvraagstuk), A. Vedder (Het kleine boerenbedrijf in 
Nederland), mej. J. Kooistra (Het maatschappelijk werk ten platte
lande). 
In 1948 werden twee agrarische congressen gehouden, nl. een land
bouwcongres, op 6 en 7 Februari, met als inleiders ir Kluytenaar (De 
regeling van het grondgebruik) en ir A. Vondeling (De oplossing van 
het vraagstuk van de te kleine bedrijven in de landbouw) en een 
Tuinbouwcongres op 21 Februari, waar J. Emmens de inleider was. 
Beide congressen werden ook toegesproken door pg. minister S. L. 
Mans holt. 
Vastgesteld werden een schema voor de organisatorische opbouw van 
de Secties en de commissies en richtlijnen voor het werk. 
In de gewesten worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd 
door de gewestelijke agrarische commissies. 
Het Sectiebestuur vergadert als regel eenmaal per maand. 
In November 1948 vond een centrale bijeenkomst plaats met vertegen
woordigers van de gewestelijke agrarische commissies, waar minister 
Mansholt sprak over "het nieuwe landbouwbeleid". 
Een sub-commissie heeft tot taak te rapporteren over de problemen 
van de afzet van groente en fruit. Het rapport kan in het voorjaar 
van 1949 worden verwacht. 

Overige Secties 

Voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, bestudering van 
op haar terrein liggende problemen, het verstrekken van adviezen, 
etc. werden enkele Secties samengesteld. 
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Sectie "Volkshuisvesting", voorzitter pg. J. Bommer. 
De voornaamste taak van deze Sectie is het opstellen van een rapport 
over "Socialistische Woningpolitiek". Zij vergadert maandelijks. De 
Sectie bracht verschillende adviezen uit. 

Sectie "Kinderbescherming", voorzitter pg. mr M. C. H. de Jong. 
Taak: voorlichting aan Kamerfractie en partijbestuur. Er werd twee
maal vergaderd. 

Sectie "Verkeer en Vervoer", voorzitter pg. prof. dr P. Kuin besprak 
de verkeers- en vervoersproblemen en vergaderde achtmaal. 

Medisch-sociale Sectie. Deze organiseerde een tweetal bijeenkomsten 
met partijgenoten-artsen. 

Commissie tot bestudering van vraagstukken rondom de Socialisatie. 
Enkele subcommissies werden ingesteld: "Mijnwezen", "Onteigenings-· 
vragen", "Schadevergoedingsvragen bij Socialisatie", "Bank- en 
Credietwezen", die enkele malen bijeenkwamen. 
Er werd een rapport uitgebracht over de nationalisatie van de metaal
industrie in Engeland, samengesteld door pg. I. Baart. 
Op 11 en 12 April 1947 werd een conferentie georganiseerd met amb
tenaren, welke in Indonesië werkzaam zullen zijn. 

Middenstand 

In samenwerking met de commissie "Middenstand" en "Tussen- en 
kleinhandel" werd 19 April 1948 een conferentie met pgn. midden
standers georganiseerd. Inleidingen werden gehouden door de pgn. 
drs G. M. Nederhorst en dr E. J. Tobi. 

Scholendienst 

In samenwerking met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, het 
N.V.V. en de W.B.-Stichting werd een "Stichting Scholendienst" in het 
leven geroepen voor de verzorging van avondonderwijs aan volwassen 
arbeiders. Een deel van de kosten van dit werk komt voor rekening 
van de W.B.-Stichting. Namens de Stichting namen in 1947 zitting in 
het bestuur van de "Stichting Scholendienst" de pgn. W. Thomassen 
en E. F. Albrecht. Zij namen regelmatig deel aan de vergaderingen 
van de Scholendienst. 
Er zijn twee verschillende soorten scholen: 

Arbeiders-avondscholen, duur 2 jaar, waar onderwijs wordt gegeven 
in Nederlands, rekenen en sociale kennis. 
Het aantal leerlingen bedroeg per 31 December 1947: 
1e klas: 2800 leerlingen 
2e klas: 66 leerlingen. 
Per 31 December was dit resp. 1525 en 799. 

Plaatselijke kaderscholen, duur eveneens 2 jaar, waar onderwijs wordt 
gegeven in Nederlands, boekhouden, geschiedenis, economie en staats
inrichting. 
Op 31 December 1947 waren er 186 leerlingen, verdeeld over 10 scholen, 
op 31 December 1948 waren er 223 leerlingen, verdeeld over 10 scholen. 
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De bibliotheek van de Stichting breidt zich nog steeds uit. Uit de 
nalatenschap van wijlen dr E. Boekman en dr H. Polak werden schen
kingen ontvangen. 

22. D.S.J.V. "NIEUWE KOERS" 

Aan het verslag van de D.S.J.V. "Nieuwe Koers" over de periode van 
1 September 1946-31 Augustus 1947 ontlenen Wij het volgende: 
In het verslagjaar was het dagelijks bestuur als volgt samengesteld: 
G. van 't Hull, voorzitter; R. Scheffer, tweede voorzitster; E. Meester, 
secretaris; M. Tjebbes, penningmeester; J. Voogd, hoofdredacteur. 
Het secretariaat werd met ingang van 1 November '46 in het gebouw 
van de Partij: Tesselschadestraat 31, te Amsterdam gevestigd. Be
halve de bezoldigd secretaris, moest in verband met de vele werkzaam
heden, een steno-typiste aan het secretariaat worden verbonden. 
Met de Partij werd een nauw contact onderhouden, terwijl door de 
Partij subsidie aan "Nieuwe Koers" werd gegeven. 
"Nieuwe Koers" was op een groot aantal congressen van de Partij en 
van andere bevriende organisaties vertegenwoordigd; afgevaardigden 
hadden zitting in de commissie "Vrije Jeugdvorming". Ook nam 
"Nieuwe Koers" deel aan een Ronde-Tafelconferentie voor Soc. Jeugd
en Jongerenwerk, welke van 18-19 Januari '47 in het Meenthuis te 
Blaricum werd gehouden. 
Internationaal werd contact gehouden met socialistische jeugdorga
nisaties in andere landen, waarmede een begin was gemaakt op het 
oprichtingscangres van de I.U.S.Y. te Parijs van 28 September-5 Oe-

! tober 1946. Zo werd de D.S.J.V. afgevaardigd in de loop van de verslag
periode naar Brussel, Parijs, Malmö, Kopenhagen, Helsingör en Praag. 
Het pers- en uitwisselingsbureau van de internationale organisatie de 
I.U.S.Y. was in Amsterdam gevestigd. 
Op 31 Augustus 1947 bedroeg het ledental: 2905, het aantal afdelingen 
bedroeg 91 en er waren 95 correspondentschappen. 
Het aantal abonné's op het blad "De Nieuwe Koers" bedroeg 1500. 
In de maand Februari 1947 werd een vijftal weekend conferenties 
gehouden. Op Hemelvaartsdag vond in Amersfoort een grote landdag 
plaats met 1800 deelnemers. 
Elders werd reeds vermeld, dat in samenwerking met de Partij twee 
kampen voor jongeren werden georganiseerd. Voorts waren er een 
conferentie vacantiekamp te Rijssen, een internationaal conferentie
kamp, eveneens te Rijssen en een Kaderkamp te Vierhouten. 
Ten slotte werd nog aan het eind van de zomer een kaderweekeind. 
over Indonesië georganiseerd te Vierhouten. 
Behalve deze centraal opgezette bijeenkomsten werden in het land in 
de afdelingen vele lezingen en cursussen, discussiebijeenkomsten en 
boekbesprekingen gehouden. 
Ook van de V.A.R.A. werd grote medewerking ondervonden, waardoor 
het regelmatig uitzenden van lezingen, interviews, vraaggesprekken, 
e.d. voor "Nieuwe Koers" mogelijk werd gemaakt. 
Het verslag van "Nieuwe Koers" van 1 September 1947-31 December 
1948 maakt melding van veelzijdige activiteit, hoewel hieraan wordt 
toegevoegd, dat de resultaten niet die zijn geweest, die gewenst werden. 
Van een krachtige uitbreiding is geen sprake geweest. 
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Op de Tweede Algemene Vergadering, gehouden op 25-26 October 
1947 te Amsterdam, werd het volgende hoofdbestuur gekozen: 
G. van 't Hull, voorzitter, W. Meynen, vice-voorzitter, E. Meester, 
secretaris, M. Tjebbes, penningmeester, J. Voogd, hoofdredacteur, 
leden: J. Brouwer, P. Duinkerken, W. 't Hart, F. Hendriks, J. Herbrink, 
F. Jansen, T. van Meerten, B. Molenaar, T. Prins, D. Rooseboom, A. 
Schouwenaar, T. Smeenge, J. v. Stralen en J. Vellinga. 
Met ingang van September 1948 trad Van 't Hull als voorzitter af, in 
zijn plaats kwam W. Meynen, terwijl J. Voogd vice-voorzitter werd. 
Na nog enige mutaties zag het hoofdbestuur er op 31 December 1948 
als volgt uit: 
Voorzitter W. Meynen, secretaris E. Meester, penningmeester M. Tjeb
bes, vice-voorzitter-hoofdredacteur J. Voogd, leden: J. Brouwer, H. 
Eskens, W. 't Hart, F. Hendriks, J. Herbrink, F. Jansen, J. de Leede, T. 
van Meerten, B. Molenaar, T. Prins, D. Rooseboom, A. Schouwenaar, 
T. Smeenge, J. v. Stralen en R. Wensma. 
Op 3-4 Januari 1948 werd in Amsterdam een buitengewoon congres 
belegd over het onderwerp "Perspectief en vormgeving van ons werk". 
Hier werd een jongerenprogramcommissie benoemd. 
Op 8 October 1948 vond de stichtingsvergadering plaats van de Poli
tieke jongeren contactraad (P.C.J.R.), een instelling waarin Neder
landse jongeren van verschillende politieke overtuiging met elkaar 
samen werken. 
Het internationaal contact in de I.U.S.Y. bleef gehandhaafd, al moest 
de president B. Molenaar om studieredenen aftreden. 
Van 1-6 Augustus werd een congres te Leuven georganiseerd. 
Op 31 December 1948 bedroeg het ledental 3293, het aantal afdelingen 
was toen 116 en er waren 100 correspondentschappen. 
Na de sanering van niet betalende abonné's op de krant, liep hetaantal 
abonnementen terug tot 1000. 
Ook in deze periode bleef de prettige samenwerking met de V.A.R.A. 
gehandhaafd, waardoor een groot aantal uitzendingen mogelijk was. 
Op 6 Mei 1948 werd een uitstekend geslaagde landdag te Ede gehouden, 
waar prof. Banning enE. Meester het woord voerden. 
Er werd wederom een aantal kampen georganiseerd en wel twee confe
rentiekampen te Ommen en Vierhouten, een vacantiekamp te Gasselte, 
een zeilkamp te Reeg en een internationaal kamp te Ommen. Op het 
internationale I.U.S.Y.-kamp te Ebensee (Oostenrijk) was "Nieuwe 
Koers" vertegenwoordigd door een delegatie van 132 deelnemers. 
Aan de verkiezingscampagne van de zomer van 1948 nam "Nieuwe 
Koers" een actief aandeel. Op zeer vele meetings en vergaderingen van 
de Partij van de Arbeid werd het woord gevoerd door N.K.-sprekers, 
die zich speciaal tot de jongeren richtten. Een speciaal raambiljet werd 
uitgegeven, evenals een strooibiljet en een folder. 
Aan het eind van het verslag wordt vastgesteld, dat hoewel de organi
satie niet die uitbreiding heeft ondergaan, die graag was gewenst, zij 
wel steviger en dieper gefundeerd is geworden. 
Het percentage actieve leden is uitzonderlijk hoog, het bedraagt 40 à 
45%. 
Gehoopt wordt, dat de organisatie zich in 1949 belangrijk in de breedte 
zal ontwikkelen. 
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SLOTWOORD 

De jaren 1947 en 1948 zijn voor de Partij van de Arbeid bewogen jaren 
geweest. Midden in de branding van de nationale en internationale 
woelingen heeft de Partij zich gehandhaafd. 
Emotionele momenten heeft zij kunnen doorstaan, omdat haar inner
lijke kracht groot genoeg bleek om de schokken en de spanningen op 
te vangen. Dank zij vooral de toewijding en de offerbereidheid van die 
grote groep trouwe werksters en werkers, die als voorzitters, secreta
rissen en penningmeesters van de Partij-afdelingen hun vrije tijd 
besteden ·aan de organisatie; van de contributie-inners en de colpor
teurs, die in weer en wind, vaak zeer grote afstanden per fiets afleg
gend, er op uit trekken; van hen die belangeloos de administratie 
verzorgen, enz. Dank zij ook de leden van de Gewestelijke en Stedelijke 
Federatiebesturen; van onze Raadsleden en Provinciale-Statenleden. 
Dank zij vooral ook de vele vrouwelijke partijgenoten, die het werk van 
de Vrouwengroepen hebben aangepakt om het niet meer los te laten. 
De vrijwillige, belangeloze arbeid van deze duizenden medewerkers, 
draagt de Partij. Haar toekomst is van dit werk afhankelijk. Op ver
groting van deze waardevolle kern zij daarom steeds onze aandacht 
gericht. 

KEES WOUDENBERG, algemeen secretaris. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
over de periode 

1 Januari 1947-31 December 1947 

INLEIDING 
In het jaar 1947 is de organisatorische opbouw van de Partij definitief 
tot stand gekomen, hetgeen zich ook in de financiële resultaten weer
spiegelt. 
In tal van gevallen moest de partijpenningmeester aan de partij
aldelingen een financiële tegemoetkoming toekennen in verband met 
moeilijkheden in deze afdelingen, welke nog steeds voortvloeiden uit 
de min of meer geïmproviseerde wijze waarop in '46 noodzakelijkerwijs 
een drietal verkiezingscampagnes achter elkaar waren gevoerd. 
Door deze sanering is bereikt, dat in het bedrag dat per 31 December 
1947 op de balans voorkomt als "vordering op de afdelingen", nl. 
f 76.554,50, vrijwel geen bedragen meer zijn opgenomen waarvan 
betwijfeld moet worden of zij ten volle zullen binnenkomen. 
Dit bedrag is circa f 34.000,- lager dan het overeenkomstige bedrag 
op de balans per 31 December 1946. 
De vorderingen, die voortvloeien uit de oorlogsschade, welke zijn inge
diend bij de Schade Enquête-commissie, zijn pro memorie op de balans 
opgenomen; in de loop van het verslagjaar 1947 is er geen voortgang 
in de afwikkeling van deze post te bespeuren geweest. 
Ook de afwikkeling van het rechtsherstel, dat voor de N.V. Mij tot 
Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen in gang is 
gezet, is nog steeds gaande. Ook de "herstel"-molens malen langzaam 
in Nederland. 
De verbetering van de administratie, welke mede moest leiden tot het 
in practijk brengen van nieuwe denkbeelden omtrent de verdeling der 
lasten over de verschillende afdelingen van het partij-apparaat, is in 
1947 verder voortgegaan. 
:Mede hierdoor is het opstellen van een begroting voor 1948 achterwege 
gebleven. 

BALANS 
Op blz. 62 en 63 is opgenomen de balans van de Partij per 31 December 
1947. 
Uit deze balans blijkt, dat tegenover een direct beschikbaar bedrag 
aan kasmiddelen van f 81.210,60, een totaal aan direct opeisbare 
schulden staat van f 54.400,28. 
De liquiditeitspositie van de Partij per 31 December 1947 is derhalve 
goed te noemen. 

Debetzijde balans 
De posten 1 t/m 6 behoeven geen toelichting. 
De specificatie van post 7, Effecten, luidt als volgt: 
20 obligaties 3-3t % Nederland '47 koers 99i à f 1000,-: f 19.875,-

5 obligaties 3-3-! % Nederland '38 koers 99i à f 1000,-: " 4.981,25 

f 24.856,25 
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PARTIJ VAN DE ARBEIDi 
Balans per 3 I 

DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN: 
Kassa's: 
1. Partij van de Arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
2. "De Katholiek" . .. .. . . . . . . . . . . . . .. ...... .. . . . " 

Postgiro-rekeningen: 

860,20 
127,75 

3. Partij van de Arbeid . . . . . .. . . . . .. . .......... f 49.623,39 
4. "De Katholiek" .. ........................ .... " 106,75 
5. Sectie Gemeente en Provincie .... ..... " 3.138,07 

6. Twentse Bank N.V .......................................... . 
7. Effecten 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD: 

f 987,95 

" 52.868,21 
2.489,19 

24.856,25 

8. Afdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . f 76.554,50 
9. Diverse debiteuren . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. ... ... .. . . .. . . . . . " 3.245,15 

10. Voorschotten u;g . . . . . .. ... . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . " 3.916,97 
11. Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . " 15.295,-
12. Ziekenfondscoupons . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . " 610,-
13. Kosten contributiekaarten enz. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . " 655,32 
14. Bureaukosten .... ............... .... ..... ....................... " 1.353,97 
15. Drukwerk . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . " 191,94 
16. Vooruitbetaalde kosten .... ....... ..... ...... ..... ..... .... " 10.026,80 

INTERNE REKENING-COURANT-VERHOUDINGEN: 
17. "Met Volle Zeilen" ........................ f 15.832,69 

af: Nadelig saldo exploitatie '47 ...... "14.931,80 
f 900,89 

18. Vrouwenbond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 24.412,55 
af: Subsidie 1947 ........................... " 8.811,63 

" 15.600,92 
19. Dr Wiardi Beekman Stichting . . .. . . . . . f 39.548,88 

af: Nadelig saldo 1947 ..................... "36.456,45 
3.092,43 

20. "De Born" . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . " 4.958,91 
21. N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Admini-

stratie van Verenigingsgebouwen . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . " 13.391,57 
22. D.S.J.V. "Nieuwe Koers" ............ ....... ..... .... ... . . " 1.406,51 

VASTGELEGDE MIDDELEN: 
23. Meubilair en kantoormachines 

af: Afschrijving ............................. . 
f 22.771,69 
" 8.501,95 
----- f 14.269,74 

24. Auto's . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . f 19.065,-
af: Afschrijving . .... .. .... ..... ...... ........ "12.565,-

6.500,-
25. Brochures ................. ........... ............ ...... ... ........ " 5.711,34 

f 81.210,60 

" 111.849,65 

" 39.351,23 

------ " 26.481,08 

DEELNEMINGEN: 
26. Aandelen N.V. "De Arbeiderspers" .................. f 500.000,-
27. Aandelen N.V. Mij. tot Exploitatie en Admini-

stratie van Verenigingsgebouwen .................... pro memorie 

28. Claim S.D.A.P. op schade enquête commiSSie pro memorie 
af: Claim N.V. "De Arbeiderspers" op S.D.A.P. 

in liq. ilz liquidatie S.D.A.P. 1940 . ........ ...... pro memorie 

29. Bijzondere leningen krachtens overeenkomst 
S.D.A.P. in liquidatie .................................... . 
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;EVESTIGD TE AMSTERDAM 
)ecember 1947 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN: 
1. Diverse crediteuren ............................... . 
2. N.V. "De Arbeiderspers" ..................... . 
3. Voorschotten o/g ................................. . 
4. Loonbelasting ....................................... . 
5. Sectie Gemeente en Provincie ............. . 
6. Pakkettenactie Duitsland .................. . 
7. Ontvangsten Strijdfonds 1948 ............... . 

8. KAPITAAL: 

f 40.733,89 
3.394,47 
1.773,24 
4.426,70 
3.630,18 

422,80 
19,-

Stand per 1 Januari 1947 . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 597.398,66 

Af: uitkeringen op grond van ver-
plichtingen van het v. d. Kieft-
fonds overgenomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 4.525,62 
Uitkeringen op grond van ver-
plichtingen van de S.D.A.P. in 
liquidatie overgenomen . . .. . . . . . . . . . . . " 11.971,35 

---- " 16.496,97 

Bij: Ontvangen aandelen N.V. "De 
Arbeiderspers" i/z vergroting 
Aandelenkapitaal .. .. .... .. .... .. .... .. .. f 130.000,
Koerswinst op effecten .. .. .. .. . .. . .. . " 225,62 

Af: Nadelig saldo volgens de Staat van baLen en 

f 580.901,69 

" 130.225,62 

f 711.127,31 

lasten over 1947 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.635,03 

f 54.400,28 

Stand per 31 December 1947 .. . .. .. . .. .. .. .. .. . ------- "709.492,28 

f 763.892,56 
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Ten aanzien van de op 31 December 1946 aanwezige effecten valt het 
volgende op te merken. 
De 5 obligaties '38 zijn per 31 December '47 nog onveranderd aanwezig. 
De overige obligaties en aandelen per 31 December '46 zijn öf doordat 
de conversie-wet in werking is getreden omgeruild, Of vervangen door 
obligaties 3-3!% Nederland '47. 
De effecten zijn tegen beurskoers per 31 December op de balans opge
nomen. 
Post 9 Diverse Debiteuren 

Hieronder is een aantal vorderingen opgenomen, die in de loop van 
'48 verder afgewikkeld worden, en waarvan specificatie niet nodig is. 
Post 11 Interest 

Hieronder is begrepen het dividend dat van de N.V. De Arbeiderspers 
te vorderen is op het bezit aan aandelen ad f 500.000,-. Dit dividend 
zal 3 % bedragen = f 15.000,-. 
Verder is onder deze post opgenomen het bedrag aan lopende rente 
van de N.V. Twentsche Bank en het bezit aan obligaties. 
De posten 13, 14, 15 en 16 hebben betrekking op bedragen die reeds in 
1947 zijn uitgegeven ten behoeve van 1948 en op de waarde van de 
voorraden per 31 December '47 aanwezig. 
Onder post 16 is begrepen een post van f 6580,30 voor vooruitbetaalde 
kosten verkiezingsactie 1948. 

Post 23 Meubilair en kantoormachines 

In '47 werd voor een belangrijk bedrag aan meubilair en kantoor
machines aangeschaft, in totaal .f 8362,02. Doordat èn kantoormeubi
lair èn kantoormachines beter te verkrijgen waren, kon tot een lang
zame verbetering van het peil worden overgegaan door het oude 
meubilair, dat in 1945 van de beheerder van Europa-Kabel was over
genomen, nu door moderner en doelmatiger materiaal te vervangen. 
Een bedrag van f 4255,28 werd als afschrijving ten laste van de staat 
van Baten en Lasten gebracht, waardoor de waarde van het kantoor
meubilair was gebracht op f 14.269,74, hetgeen als volwaardig bezit te 
beschouwen is. 
Post 24 Auto's 
De Partij beschikte per 31 December '47 over 4 auto's nl. twee Citroëns 
ten behoeve van de algemene dienst, aanschaffingswaarde f 10.000,
een Chevrolet ten behoeve van de algemeen voorzitter, 

aanschaffingswaarde . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. " 4.690,
een Skoda ten behoeve van de propagandist 

voor het zuiden, waarde .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . f 4500,-
af: restitutie bij aankoop ................................ " 125,-

" 4.375,-

Totaal .. .. .. . .. .. . f 19.065,
Afschrijving 1946 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. f 6190,-

1947 . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . " 6375,-
"12.565,-

f 6.500,-
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In '48 zal waarschijnlijk moeten worden overgegaan tot vervanging 
van één of meer wagens. Houdt men rekening met het bedrag, dat 
men voor de oude wagens nog terug kan krijgen, dan is het bedrag van 
f 6500,- zeker niet te hoog. 

Post 25 Brochures 

Op 31 December '47 was een flinke voorraad brochures 
aanwezig, welke berekend tegen de verkoopprijzen aan 
de afdelingen een waarde vertegenwoordigde van ......... f 6.283,70 

Na aftrek van reserve wegens onverkoopbaarheid in ver-
band met ouderdom der brochures ad .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 812,50 

f 5.471,20 
en rekening houdende met een voorraad brochure-enve-

loppen ter waarde van .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. " 240,14 

komt de voorraad brochures op de balans voor tegen een 
waarde van .................... .. .......................................... f 5.711,34 

Post 26 Aandelen N.V. De Arbeiderspers 

In '47 kwam een bedrag van f 130.000,- aandelen van de N.V. De 
Arbeiderspers ter beschikking van de Partij zodat eind '47 voor een 
totaalbedrag van f 500.000,- in het aandelenkapitaal van deze ven
nootschap wordt deelgenomen. De andere f 500.000,- zijn in handen 
van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. 
Over '47 is wederom een dividend te verwachten van 3 %, of wel 
f 15.000,-. 

Post 27 Aandelen N.V. Mij tot Exploitatie en Administratie van Ver
enigingsgebouwen 

Deze aandelen zijn pro memorie in de balans opgenomen. Een defini
tieve waardering kan pas plaats vinden nadat de rechtsherstelproce
dure beëindigd is. 

Post 28 Claim S.D.A.P. op schade-enquête-commissie 

Zoals reeds opgemerkt is hier nog geen enkele verdere afrekening tot 
stand gekomen. Voor verdere gegevens, voor zover bekend, wordt ver
wezen naar het financiële verslag per 31 December '46. 
Intussen is bij de overdracht van de bezittingen van de voormalige 
S.D.A.P. aan het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid de afspraak 
gemaakt, dat het Partijbestuur van de S.D.A.P. eventueel uit deze 
gelden nog kan putten voor het doen van betalingen, die naar de 
mening van dit bestuur eventueel nog verricht zouden moeten worden. 
Vooruitlopende op het ter beschikking komen van dit bedrag, heeft 
het Partijbestuur van de S.D.A.P. een lening ontvangen van de Partij 
van de Arbeid groot f 5000,-, welk bedrag afzonderlijk als post 29 op 
de balans is opgenomen. 
De overige posten behoeven geen verdere toelichting. 
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Creditzijde balans 

Het kapitaal van de Partij van de Arbeid is in de verslagperiode ge
stegen van f 597.398,66 tot f 709.492,28 of wel met f 112.093,62. 
De oorzaak van deze toeneming is te vinden in het feit, dat wij van 
de N.V. De Arbeiderspers een bedrag van f 130.000,- aandelen toe
gewezen gekregen hebben, terwijl door de stijging van de koersen het 
effectenbezit f 225,62 meer waard is. In totaal derhalve een toeneming 
met f 130.225,62. 
Op grond van de verplichtingen, die door de Partij van de Arbeid van 
de voormalige S.D.A.P. zijn overgenomen, is een bedrag van f 11.971,35 
betaald, terwijl de uitkeringen uit het z.g. v. d. Kieftfonds een bedrag 
van ;' '1525,62 vergden. In totaal .f 16.496,97. 
Aang·ezien de Staat van Baten en Lasten een nadelig saldo oplevert 
van .r' 1635,03, betekent dit in totaal een afneming van het kapitaal 
van r' 18.132,-. 
De uiteindelijke toeneming bedraagt derhalve f 130.225,62 minus 
.f 18.132,- = f 112.093,62. 
De overige posten van de balans belloeven naar de mening van het 
Partijbestuur geen nadere toelichting. 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Op pagina 68 '69 is opgenomen de Staat van Baten en Lasten over het 
boekjaar 1947. 
Ter toelichting van deze staat wordt het volgende opgemerkt: 

Debetzijde 

Post 1 Salarissen Bestuur f 19.153,92 

De specificatie van dit bedrag luidt als volgt: 
Salaris Koos Vorrink ............... .. 

" C. Woudenberg .............. . 
W. Thomassen .............. . 
J. M. Willems ................ . 
J. H. Scheps ................ .. 

Vacantietoeslagen .................... . 

Post 5 Huur f 4625,-

.f 6.000,
" 6.000,
" 2.000,
" 2.000,
" 2.000,-

f 18.000,
" 1.153,92 

f 19.153,92 

De Partij betaalde over de verslagperiode een bedrag van .f 9000,- aan 
huur aan de N.V. Mij tot Exploitatie en Administratie van Verenigings
gebouwen. Aangezien verschillende afdelingen van het secretariaat 
gebruik maken van een gedeelte van het perceel is aan hen in totaal 
een bedrag van .f 4375,- in rekening gebracht, blijft dus ten laste van 
de Partij f 4625,-. 
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Post 6 Bureaukosten f 12.820,07 

De specificatie van deze post luidt als volgt: 
Salaris en sociale lasten concierge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.573,80 
Kosten concierge, koffie, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . " 408,36 
Kosten kantoormachines ..... ......... .... ........ .... ........... .. .... " 1.513,02 
Kosten stencils, cyclostyle, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . ... . . . . .. . . " 4.987,41 
Pakpapier expeditie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " 144,92 
Reparatie meubilair en timmerwerk . ....................... ....... " 578,80 
Kwartaalstaten e.d. drukwerk ........ ............... ................ " 1.660,10 
Carbonpapier, mappen, ordners en andere kantoorbeno-

digdheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.078,32 
Doorslagpapier, enz. typekamer . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468,54 
Diverse kleine uitgaven en eenmalige aanschaffingen 

(kartotheek bakjes, etc.) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 690,77 
Kosten Kamerfractie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " 1.500,-

f 15.604,04 
Af: verdeling bureaukosten . . . . . ............ ........ .. f 1.430,-
Voorraad volgens balans 31-12-'47 .................. "1.353,97 

" 2.783,97 

Bureaukosten 1947 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 12.820,07 

Post 9 Porti, telefoon en telegrammen f 17.783,26 

De specificatie luidt als volgt: 
Porti + verzendkosten ............ . 
Telefoon ................................. . 
Telegrammen .......................... . 

Af: in rekening gebracht aan 
diverse afdelingen van het secre-

f 12.217,71 
" 11.651,50 
" 1.619,05 

f 25.488,26 

tariaat . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . " 7.705,-

Blijft f 17.783,26 

ten laste van Staat van Baten en Lasten. 

Post 11 Partijraadsvergaderingen f 3361,46 

De Partijraad kwam in '47 driemaal bijeen. 
De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Zaalhuur totaal . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . f 274,55 
Reis- en verblijfkosten en diversen " 3.086,91 

f 3.361,46 

Post 13 Internationaal contact f 11.640,49 

In '47 zijn hiervoor de onderstaande bedragen uitgegeven, verdeeld 
over de landen, waar de Partij zich ter gelegenheid van congressen of 
anderszins liet vertegenwoordigen: 
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PARTIJ VAN DE ARBEI 
Staat van baten en last 

PERSONEELSKOSTEN BUREAU: 

1. Salarissen Bestuur ............ 00 •••••••••••••••• oo •••• 00 ••••• 00 I 19.153,92 
2. Onkosten Bestuur 00 00 00 •• 00 00 00 00 OOoo 00 oo• oo· .00. 00 oo• 0000 .oo. " 2.837,11 
3. Salarissen personeel 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00. " 44.689,65 
4. Sociale lasten OooOOOooOO 00.0000 oo·oo·oo•oo.ooooooooooooooo. 000000 "14.359,01 

I 81.039,69 

HUISVESTING BUREAU: 

5. Huur ... 00 00 00 00 00 00 00 00. 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00 00 •oo •• 00 00 00 00 00 00 00 I 4.625,-
6. Bureaukosten 00.00 00.00 00.0000.00 00 0000 00 0000000 00 .oo 0000 00 0000 00 00 " 12.820,07 
7. Bank- en girokosten •oooooooOOOOooooooooooooooo•oo·oo•oooooooo " 112,72 
8. Drukwerk ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo " 1.833,76 
9. Porti, telefoon en telegrammen OOoooooooooooooooooooo.. "17.783,26 

10. Afschrijvingen op meubilair en kantoormachines " 4.252,28 
" 41.427,09 

ORGANISATIEKOSTEN: 

11. Partijraadsvergaderingen 00.00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00 00 00 00 I 3.361,46 
12. Kosten "Partij contact" 00 00 00 00.00 ooOO 00 0000 00 00 .. 00 00 00 0000. " 1.842,77 
13. Internationaal contact 00 00.00 00 0000 000000 0000 00 00 00 00 0000 .oo. " 11.640,49 
14. Indonesische reizen 00 00 00 00 00 00 00 00000 0000 00 000000 00 00 00 oooo• "14.543,63 
15. Vergaderingen Bestuur 00 00 00000000 00 00 0000 00 0000 00 00 00 oooooo• " 963,08 
16. Vergaderingen met Gewestelijke besturen .00 0000 00 00. " 949,85 
17. Bijzondere vergaderingen OOOOooooooooooooooooooooooooooooooo• " 1.246,~ 

" 34.547,28 

PROPAGANDA: 

18. Actie en propaganda 00.00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00. I 70.976,21 
19. Documentatie 00 00.00 0000 00 00 00 00.00 0000 00 000000 000000 0000 00 oooo• " 3.216,65 
20. Onkosten auto's 00.00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 00.0000 00.00 00 00 00.00 00 " 35.695,12 
21. Afschrijving op auto's 00 00 0000 0000000000 00 .oo 00 0000 .oo 00 0000. " 6.375,-
22. Congressen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00 " 20.144,48 
23. Garantie "De Nieuwe Nederlander" . 0000 00 000000000000.. "37.500,-
24. Exploitatie "Met Volle Zeilen" 000000000000000000000000000 "14.931,80 

" 188.839,26 

SCHOLING EN STUDIE: 

25. Dr Wiardi Beekman Stichting . 00 00 00 0000000 00 00 00 00 .oo 00 I 38.365,40 
26. Sectie Gemeente en Provincie 00 00 00 00.00 00 00 00 00 0000 00 00 " 11.746,43 
27. Kosten diverse secties 000000000000000000000000000000000000000 " 7.764,52 
28. Kosten Commissie Indonesië 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00 00 00. " 2.421,43 
29. Kosten diverse commissies 000000000 oooooooooooooooooooooo.. " 1.739,26 
30. Exploitatie "Paraat" 00 00.00 0000 00 00 00 00 00 00 00 0000.00.00.00 00 00 "21.508,39 

" 83.545,43 

DIVERSEN: 

31. Subsidies 00 00 0000 00 00 00 00 00 .. 0000 00 oo• 00000.00 00 0000 00 0000 00 00 00 00 00 f 50.683,53 
32. Kosten Kamerfractie 00 00 oo• 0000 00 oo•oo 00.00 oo,oo 00 00.00 00 00 00 " 3.700,-
33. Abonnementen 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 oo• 00 00 00 oo• 00 00 00 00 00 00.00 " 772,84 
34. Accountantskosten 00 00 00 00 00. 00 00.00. 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00. " 3.850,-
35. :Diversen . 00 00 00 00. 00 00 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 00.00 00 00 00 00 00 " 5.080,25 

" 64.086,62 

I 493.485,37 

68 



GEVESTIGD TE AMSTERDAM 
:>ver het boekjaar 1947 

1. Contributies .. .. . . . . ... . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . f 793.786,20 
2. Contributies verspreide leden . . .. . .. . . " 342,89 
3. Contributies zonder zegels . . . . . .. . .. .. " 6.439,91 

4. Af: Drukkosten zegels en con-
tributiekaarten .......................... . 

5. Contributie-aandeel gewesten 
6. Contributie-aandeel afdelingen 

f 7.375,93 
" 67.107,98 
" 250.440,04 

/800.569,-

" 324.923,95 
f 475,645,05 

7. Brochures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 309,35 
8. Interest .......................................... ............................... ..... " 15.895,94 
9. Nadelig saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . " 1.635,03 

f 493.485,37 
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Vertegenwoordiging in Oostenrijk ................................ . f 739,70 

" 
" Duitsland ................................. . " 1.156,46 
" Denemarken ............................. . 

" 
" Tsjechoslowakije ....................... . 
" Hongarije ................................. . 

" 
· " Zwitserland ............ 0 .......... 0 0 0 0 ...• 

" 
" Frankrijk . 0 0 .. 0 0. 0 0 0 0 ..... 0 0 0 ...... 0. 0 0 0 0 .. 
" België .. o o .... o .... o.o ooo·o 0 o ....... o ... o.o .. 

" 
" Engeland 0 .. 0 0 .. 0 .... 0 .... 0 0 0 0 .... 0. 0. 0 0 .. 0. 

" 
" Italië .o.o ooooooo ...... o.ooo ... ooo ......... o .. 

Diversen ooooooooooooooooooooooooo••ooo ..... o ... o ... oo ........ oo ........ o .. ooo··· 

Post 14 Indonesische reizen f 14.543,63 

" 227,05 
" 1.122,59 
" 600,90 
" 1.829,95 
" 392,11 
" 3.427,15 
" 1.580,19 
" 340,90 
" 223,49 

f 11.640,49 

Het Partijbestuur besloot L. N. Palar naar Indonesië te zenden ten 
einde aldaar verschillende contacten te leggen. Voor deze reis werd uit
gegeven een totaal bedrag van f 8726,78, nl. voor reiskosten f 3.456,-

verblijfkosten " 5.270,78 

f 8.726,78 
Omstreeks einde Juni werd pg. Goedhart door het Partij
bestuur naar Indonesië gezonden. De kosten van deze reis 
bedroegen in totaal f 5336,-, te verdelen als volgt: 

reiskosten f 3.456,
verblijfkosten "1.880,-

Diverse onkosten 

Post 18 Actie en Propaganda f 70.976,21 

"5.336,
" 480,85 

f 14.543,63 

De specificatie van het voor Actie en Propaganda uitgegeven bedrag 
luidt als volgt: 
Salarissen propagandisten . 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0. 0 0 0. 0. 0 ...... 0 ...•.... 0 ... . 
Sociale lasten propagandisten 0 0 0 ... 0. 0 ...... 0 0. 0 0 0 ..... 0 ....... 0. 
Reiskosten propagandisten . 0 0 ....... 0 0. 0 0 0 0. 0 .... 0 0 ......•.... 0. 0 0 0 
Onkosten sprekers en vergaderingen ... 0 0 0 ..... 0 0 0 0 ......• 0 •... 
Drukwerk .o .. ooooooooo ......... o ......... o .. oooooooooo .......... oooooooOOooo 
Militairen 0 0 ... 0 ..... 0 0 0 .......... 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 ... 0 ........ 0 0 ... 0 ..... 0 0 .. 0 0. 0 .. 
Gratis brochures ··o·••oo,o ........ oo ............ ooo. o•••oo o ...... ooo 0 .. 
Bijdrage "Nieuwe Koers" voor "dubbele leden" . 0 0 .. 0 ..... . 
Kosten cabaretwerk ............ 0 0 ........ 0. 0. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 .. 0 0. 0. 0 .. . 
Internationale steunverlening ..... 0 ......................... 0 .. .. 

Sanering diverse afdelingen . 0 0 .. 0 ..... 0 ... 0 0 0 0 0 0 ... 0. 0 ......... 0 0. 

f 9.961,44 
" 20098,51 
" 50281,38 
" 20284,10 
"30o538,31 

878,78 
" 2o742,91 
" 20322,40 

499,17 
" 20000,-') 
"120369,21 

f 70.976,21 

') Deze post is onder "Crediteuren" opgenomen aangezien dit bedrag niet kon 
worden overgemaakt. 
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Post 20 Onkosten auto's f 35.695,12 

Deze kosten zijn als volgt te verdelen: 
Auto's Secretariaat: 
Loon chauffeurs ...... ·.:................ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . f 6.458,40 
Sociale lasten chauffeurs . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. " 2.039,85 
Onkosten . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . .. . . .. . . . . " 9.084,07 
Revisie . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . " 1.652,56 

Auto voorzitter: 
Loon chauffeur . . . .. .. .... . .. .... .. .. .. .. ..... .. .... . .. .. .. f 3.415,50 
Onkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . " 5.051,43 

Auto Willems. Afschrijving en onkosten ......................... . 
Auto Thomassen. Afschrijving en onkosten .................... . 
Huurauto's ................................................................. . 
Auto-onderdelen (balans 1.1.'47) ................................... . 
Diversen ..................................................................... . 

Af: vergoeding voor auto-schade in '46 geleden .............. . 

Post 22 Congressen f 20.144,48 

f 19.234,88 

" 8.466,93 
" 3.331,34 
" 2.704,01 

792,60 
" 2.000,-

65,36 

f 36.595,12 
" 900,-

f 35.695,12 

Naast het gewone Congres heeft de Partij in '47 nog belegd: een agra
risch congres, een economisch congres, en een buitengewoon congres 
(inzake Indonesië). 
De kosten zijn als volgt te verdelen: 

Het Congres '47 kostte . . . . . . . . . . . . . . . f 19.908,32 
Af: reserve in '46 . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. " 10.000,-

Agrarisch Congres .................... . 
Buitengewoon Congres ............. . 
Economisch Congres ................ . 
Diversen nagekomen van '46 .... .. 

f 9.908,32 
" 1.464,20 
" 4.831,77 
" 3.611,39 

328,80 

.f 20.144,48 

De kosten voor de congressen (met uitzondering van het Congres '47) 
kunnen als volgt worden verdeeld: 

Zaalhuur ............................... . 
Drukwerk ............................. . 
Reiskosten ............................. . 
Verblijfkosten .......................... . 
Diversen ................................. . 
Nagekomen congreskosten '46 .. . 

Transporteren 

f 888,25 
" 1.929,81 
" 7.606,24 
" 7.064,06 

" 

338,53 
42,80 

f 17.869,69 
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-1 
t-:1 

Kas 
Postgiro ................ . 
Afdelingen ............................ . 
Kantooronkosten ............. . 
Vooruitbetaalde kosten 

Drukkosten .......... . 
Foto's en cliché's 
Tekeningen 
Honoraria 
Onkosten redactie 
Porti en verzendkosten: ....... . 
Omzetbelasting 

Kantooronkosten 
Algemene onkosten 

COLPORTAGE-ORGAAN "MET VOLLE ZEILEN" 
Balans per 31 December 1947 

I 599,06 
.. 4.562,05 
.. 5.267.-

225,-
50,-

I 10.703,11 

Crediteuren ................................................................. 1 9.297,17 
Partij van de Arbeid, rekening-courant .. . ... I 15.832,69 
Af: Nadelig saldo volgens de Staat van 

baten en lasten over 1947 .................. " 14.931,80 
" 900,89 

Voorschotten o;g ......................................................... " 174,05 
Afschrijving duibieuse vorderingen . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. " 331,-

I 10.703,11 

Staat van baten en lasten over het boekjaar 1947 

I 40.663,04 
" 6.148,90 
" 2.426,70 
" 1.343,-

.. .. 85,95 
" 10.023,81 
" 3.985,79 

I 9.520,81 
" 2.221,98 

I 486,57 
.. 232,67 

I 64.677,19 

.. 11.742,79 

I 66.214,36 
.. 14.931,80 

Gewestelijke werkersbijeenkomsten ........... . .. 2.725,94 

Aandeel huur 
Accountantskosten ...... . 
telefoonkosten .............. . 

Afschrijving dubieuse vorderingen 

.. I 500,-
100,-
350,-

.. 3.445,18 

950.-
331,-

I 81.146,16 I 81.146,16 



OR WIARDI BECKMAN-STICHTING, GEVESTIGD TE AMSTERDAM 

Balans per 31 December 1947 

Postgiro 
Depositie Twentsche Bank N.V ................................... .. 
Debiteuren ................ . 

I 3.137,27 
.. 2.000,-

49,01 
26,-Vooruit-betaalde kosten .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .... .. .. .. . " 

Bibliotheek ................................................ .. 1,-

I 5.213,28 

Kapitaal ............... ·.... ... . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . I 2.000,-
Partij van de Arbeid, Rekening-courant .. . I 41.457,83 
Af: Nadelig saldo volgens de Staat van 

baten en lasten over 1947 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 38.365,40 
.. 3.092,43 

Crediteuren .. .. ... .. .. .. .. . ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... . .. . .. . .. .... . .. .. " 120,85 

I 5.213,28 

Staat van baten en lasten over het boekjaar 1947 

Salarissen 
Sociale lasten 
Bureaukosten 

I 21.957,86 
4.579,98 
1.479,39 

.. 
" Onkosten bureauleiding 

Aandeel huur ..... 
............................................... " 396.55 

1.750,-
150,-

1.506,80 
1.157,87 

" Accountantskosten 
Porti, telefoon en telegrammen 
Bibliotheek ........................... . 
Abonnementen en1 lidmaatschappen 
Brochures en prae-adviezen .. 
Vergaderingen en conferenties 
Mededelingen 
Diverse secties 
Kosten plaatselijk werk 

" .. 
" 
" 698,83 

389,64 
206,19 
118,51 
174,95 

Voorbereidingskosten Sociale Vraagbaak ...................... " 
33,-

4.652,05 
WETENSCHAPPELIJKE WERKGROEP: 
Onkosten 
Salarissen 
SOciale lasten 

Aandeel kosten Scholendienst .. 

I 339.76 
.. 2.041,69 

135,33 
.. 2.516,78 

.. .. 1.908,95 

Contributies en donaties ........ .......................... ...... .... . I 4.947,33 
Klein Bestek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. " 538,51 
Nadelig saldo . . . . . . .. ... . . .. .. .. .... .. . .. . ... . ... . .. . .. . ... .. . . .. . ... . .. .. . . . " 38.365,40 

-1 Diversen 173,89 ~ C.:l -
I 43.851,24 I 43.851,24 



Transport f 17.869.69 
A~: Deelnemersgelden en om-

slagen ................................. " 7.633,53 

f 10.236,16 

Voor het Partijcongres '47 luidt de specificatie: 
Zaalhuur . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.500,-
Drukwerk .............. ................... " 9.738,46 
Reiskosten . . ...... .. ... . .. . .. . . . . ....... " 4.143,70 
Onkosten gasten P.B. ............... " 1.762,83 
Zaaldecoratie .. .. . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . 813,62 
Aandeel onkosten voor Partijkas " 607,90 
Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " 1.341,81 

f 19.908,32 

Post 23 Garantie "De Nieuwe Nederlander' f 37.500,-. 

Dit is het tweede deel van de totale garantie welke f 75.000,- bedroeg. 
Het eerste deel werd ten laste van het verslagjaar 1946 gebracht. 

Post 24 Exploitatie "Met Volle Zeilen" f 14.931,80. 

Op blz. 72 is opgenomen het exploitatie-overzicht van "Met Volle 
Zeilen", sluitende met een verliessaldo van f 14.931,80. 
Dit verlies is te verklaren uit de gestegen kosten, vooral in verband 
met de papierprijzen. 

Post 25 Dr Wiardi Beekman Stichting f 38.365,40. 

Op blz. 73 is opgenomen balans en staat van baten en lasten. 
De toeneming van het aantal donateurs en contribuanten was in '47 
zeer onbevredigend. In totaal werd slechts een bedrag van f 4.947,33 
ontvangen. 
Een gedeelte van de bijdrage over '47 is eerst in de loop van 194R ge
ïncasseerd. 

Post 26 Sectie Gemeente en Provincie f 11.746,43. 

De specificatie van dit bedrag luidt als volgt: 

UITGAVEN: 
Salarissen ......................................... . 
Sociale lasten ...................................... . 
Pensioenpremiën ................................. . 
Vereveningsheffing ............................. . 
Druk- en .clichékosten "De Gemeente" .. . 
Honoraria "De Gemeente" .................... . 
Onkosten schriftelijke cursus .............. . 
Kosten diverse vergaderingen .............. . 
Kosten scholingswerk .......................... . 

f 4.556,96 
" 364,54 

279,35 
199,23 

" 5.904,85 
" 1.176,83 
" 3.199,15 
" L798,05 
" 219,30 

Transporteren f 17.698,26 
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Transport 
Aandeel P.T.T. .................. f 555.28 

" 
" 

bureaukosten . . . . . . . . . " 334,95 
accountantskosten .. " 100,
huur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 250,-

f 17.698,26 

" 1.240,23 
Divers drukwerk ................................... " 123,35 
Diverse kleine kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 167,95 

Af: Contributies .................. f 4.015,36 
Deelnemers schrift. cursus . . . " 3.468,-

Post 27 Kosten Diverse Secties f 7.764,52. 

De specificatie van deze post luidt als volgt: 

f 19.229,79 

" 7.483,36 

f 11.746,43 

Salaris agrarisch propagandist ....... ... . . " 3.820,47 
Sociale lasten id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " 688,21 
Onkosten ............................................. " 3.165,04 

Totaal Sectie Agrarische Vragen ............ " 7.673,72 
Sectie Volksgezondheid ........................ " 8,-

" Volkshuisvesting . . .. . .. . . . . .. . ....... .. . . " 57,05 
" Verkeer en Vervoer . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . " 19,65 
" Kinderbescherming ............ ......... " 6,10 

Post 28 Kosten Commissie Indonesië f 2.421,43. 

De specificatie van deze post luidt als volgt: 
Salaris personeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Sociale lasten id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Aandeel huur .......... ................. " 
Aandeel telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Bureaukosten ........................... " 
P.T.T. .................................... " 
Pensioenpremie ........................ " 
Diverse kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

f 7 .. 764,52 

989,80 
147,45 
187,50 
325,-
50,-
95,02 

281,25 
345,41 

f 2.421,43 
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Post 29 Kosten Diverse Commissies f 1.739,26. 

Deze post kan als volgt worden gesplitst: 
Organisatie-commissie ............ f 
Culturele commissie . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Commissie Buitenlandse Politiek " 

" Jeugvorming . . . .. . . .. . . . " 
" Beginselprogram . . . . . . " 
" Volksgezondheid . . . . . . " 
" Middenstand . . . . . . . . . . . . " 
" Nijverheidsonderwijs " 
" Onderwijs . . . . . . . . . . . . . . . " 

Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. " 

140,50 
114,15 
313,90 

38,95 
139,65 
293,68 
142,03 
28,40 

455,85 
72,15 

f 1.739,26 

Post 30 Exploitatie "Paraat" f 21.508,39. 

Onderstaand volgt specificatie van deze post: 
Salaris redactie .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . f 11.422,98 
Onkosten redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.464,43 
Salaris personeel .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. " 994,38 
Sociale lasten, pensioenpremie, 

ongevallenverzekering . . . . . . . . . . . . " 2.076,12 
Honoraria . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. " 7.685,01 
Aandeel telefoonkosten . . .. .. . .. .. . " 450,-

" P.T.T. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. " 300,-
" administratieloon . . . . . . . . . ,; 100,-

Bureaukosten .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . " 120,
Drukwerk .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. " 81,10 
Aandeel huur .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . " 375,
Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 339,37 

f 25.408,39 
Af: nagekomen uitkering A.P. 

volgens contract over '46 ......... " 3.900,-

f 21.508,39 

Post 32 Subsidies f 50.683,53. 
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 
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Gewesten: Friesland ............... f 4.750,-
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . " 1.200,-
Drente .................. " 1,500,-
0verijsel .. .. .. .. . .. .. .. . . . " 1.040,
Gelderland . . . . . . . . . . . . " 300,
Zeeland . .. .. .. .. .. .. .. . .. " 1.825,-
Limburg .................. " 1.175,-
Noord-Brabant ... .... .. " 1.500,-

f 13.290,-



Transport f 13.290,-
Federatie: Den Haag ............... " 3.223,80 

Rotterdam ............... " 1.363,82 

f 17.877,62 
D.S.J.V. "Nieuwe Koers" .. .. .. .... .. " 8.324,91 
Humanist. Werkgemeenschap .. . " 1.220,30 
Prot. Chr. Werkgemeenschap ... " 4.947,84 
Katholieke Werkgemeenschap .. . " 7.501,23 
W.B.S. Stichtingskapitaal ......... " 2.000,
Vrouwenbond .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 8.811,63 

f 50.683,53 

Post 35 Diversen f 5.080,25. 

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd: 
Representatiekosten .................. . 
S.D.A.P.-verslagen ..................... . 
Kosten begrafenis Vliegen .......... . 
Rechtskundige adviezen ............ .. 
Accountant over '46 .................. .. 
Diverse kosten .......................... . 

Af: saldo diverse correcties ........ . 

Creditzijde 

f 371,80 
" 857,22 
"3.180,51 
" 600,
" 980,87 
" 411,-

f 6.401,40 
"1.321,15 

f 5.080,25 

Ten aanzien van de baten kan worden opgemerkt dat naar de mening 
van het Partijbestuur er geen aanleiding is hieromtrent nog een 
nadere toelichting te geven, daar de verschillende posten voor zichzelf 
spreken. 

VROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Onder verwijzing naar hetgeen in het verslag van de werkzaamheden 
is opgenomen ten aanzien van de activiteit van de Vrouwenbond over 
het jaar '47 is op blz. 78 opgenomen de balans per 31 December '47 en 
de Staat van Baten en Lasten over het jaar '47. 
Het onder de post Debiteuren opgenomen bedrag ad f 6591,25 heeft 
betrekking op de vordering die de Vrouwenbond per 31 December '47 
op de N.V. De Arbeiderspers had in verband met de contractuele bepa
lingen voor het blad "Wij Vrouwen". 
De brochures ad f 1045,23 zijn opgenomen tegen de verkoopwaarde 
aan de afdelingen van de Vrouwenbond, onder aftrek van een reserve 
voor onverkoopbaarheid. 
De posten van de staat van baten en lasten spreken naar de mening 
van het Partijbestuur voor zichzelf en behoeven derhalve geen nadere 
toelichting. 
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~ 
GlO VROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEI'D, GEVESTIGD TE AMSTERDAM 

Balans per 31 

I 806,15 
"11.141,26 
" 2.738,15 
" 6.591,25 

December 1947 

Partij van de Arbeid, rekening-courant . . . I 24.412,55 
Af: Subsidie van de Partij van de Arbeid ... " 8.811,63 

"De Born", rekening-courant ......................... . 
I 15.600,92 
" 2.911,30 

247,01 341,08 
249,75 

" 1.045,23 
1,-

Crediteuren .. 
T. Wibautfonds 
Kapitaal 

···························································· " 74,53 

I 22.913,87 

Staat van baten en lasten over het boekjaar 1947 

Salarissen ................ ............................ ....... I 11.486,79 
Af: Salaris redactie; vergoeding N.V. "De 

"Arbeiderspers" .... ~.................................. " 2.200,-
I 9.286,79 

2.350,79 
370,48 
658,03 
998,76 
273,66 
812,50 
250,-

94,80 
219,63 
277,17 
313,45 

I 15.906,06 

Subsidie van de Partij van de Arbeid 
"Wij Vrouwen" ............................... . 
Radio, vergoeding voor het verzorgen van uitzendingen 
Brochures .................................................................... . 
Interest .............. . 

" 4.080,11 

122.913,87 

I 8.811,63 
" 4.267,55 

1.680,-
1.084,68 

62,20 

I 15.906,06 



N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE EN ADMINISTRATI.E VAN VERENIGINGSGEBOUWEN 
GEVESTIGD TE AMSTERDAM 

Balans per 31 December 1947 

Twentsche Bank N.V. ·················································· I 9.902,43 
Debiteuren .. .......... ... ........ .............. " 1.903,23 
Brandstoffen 
Centrale verwarming 
Aandelenkapitaal nog te storten 

·························· " 16,84 
" 6.341,95 

································· " 9.000,-

Aandelenkapitaal 
Hypotheek o/g 
Partij van de Arbeid, rekening-courant .......... . 
Crediteuren 
Loonbelasting-
Vooruitontvangen huren ............................ . 

I 10.000,
p.m. 

" 13.391,57 
620,15 

12,42 
Huis Tesselschadestraat 
Exploitatie-opbrengst 1940-1945 

p.m. 
p.m. Reserve voor te betalen kosten .................................... . 

392,83 
" 2.747,48 

Onderhoud gebouw 
lift 

I 27.164,45 

Verlies- en wi-nstrekening over het boekjaar 1947 

I 1.433,76 
529,46 
170,17 

" 3.361,78 
" 1.080,
" 1.131,83 

724,09 
240,

" 1.187,39 
" 1,687,71 

452,88 
67,80 

612,80 
200,-
60,-

200,-
100,-
144,94 
490,74 

I 13.875,25 

Huren .......... . 
Interest 

~ 

---· ------

1 27.164,45 

I 13.851,50 
23,75 

-
I 13.875,25 



N.V. Mij tot Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen 

Zoals reeds is opgemerkt in de inleiding tot dit financieel verslag is 
de procedure om te komen tot een volledig rechtsherstel nog steeds 
niet beëindigd. Het is daardoor nog niet mogelijk vast te stellen tegen 
welk bedrag het actief van deze N.V. op de balans moet worden op
genomen en welke bedragen als hypotheek daar tegenover komen te 
staan. Dientengevolge zijn in de winst- en verliesrekening de bedragen 
voor afschrijving en te betalen hypotheekrente niet opgenomen. Het 
saldo van de exploitatierekening ad f 490,74 is aan de reserve voor te 
betalen kosten toegevoegd. Uit dit bedrag van in totaal f 2747,48 zullen 
bij het volledig rechtsherstel nog verschillende posten betaald moeten 
worden, waarvan de omvang niet vaststaat. 
Het op het aandelenkapitaal van f 10.000,- gestorte bedrag van 
f 1000,- is geheel verloren gegaan. Dit bedrag is onder "Debiteuren" 
opgenomen en zal moeten worden verrekend met het bedrag dat na 
uiteindelijk rechtsherstel ten gunste van de N.V. beschikbaar komt. 
Op blz. 79 vindt men de balans en verlies- en winstrekening van de 
N.V. over 1947. 

Door bovenstaande toelichting bij de verschillende overzichten die in 
dit financiële verslag zijn gegeven, is volledig inzicht gegeven in de 
financiële toestand van de Partij en het gevoerde financiële beleid over 
de periode 1 Januari-31 December 1947. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

over de periode 

1 Januari 1948- 31 December 1948 

INLE:IDING 

Ongetwijfeld is in het jaar 1948 de consolidatie van de organisatie van 
onze, in 1946 nieuw-gestichte Partij van de Arbeid, belangrijk voort
geschreden. In de financiële uitkomsten komt dit duidelijk uit. 
Leverde 1947 een klein nadelig saldo op - wat tot een voorzichtig 
financieel beleid noopte - 1948 gaf beduidend gunstiger resultaat. 
Daartoe hebben voornamelijk de volgende omstandigheden bij gedragen: 

1. belangrijke uitgaven, in 1947 onvermijdelijk, waren in 1948 niet 
nodig; 

2. verschillende exploitatie-posten sloten in 1948 met kleiner nadelig 
saldo dan in 1947; 

3. de opbrengst aan contributie was in 1948 hoger dan op grond van 
de cijfers van 1947 aanvankelijk mocht worden verwacht; 

4. de opbrengst van de verkiezingsinzameling "Niet praten, maar 
doen", viel dermate mee, dat er op de verkiezingsactie belangrijk 
minder behoefde te worden bijgepast, dan waarop gerekend was. 

Een vergelijkende beschouwing van de rekeningen der beide jaren 
geeft van één en ander alle bijzonderheden. 
Hier zij volstaan met enkele grote posten, ter illustratie van de invloed 
der vier genoemde omstandigheden: 

bij 1: garantie "De Nieuwe Nederlander" en Indonesië-reizen komen 
op de rekening 1948 niet voor; 

bij 2: de verliezen op "Paraat", "Met Volle Zeilen", de Dr Wiardi 
Beekman Stichting en de Sectie Gemeente en Provincie zijn in 
1948 belangrijk lager; 

bij 3: de contributie-opbrengst voor de Partijkas is in 1948 ruim 
f 46.000,- gunstiger dan in 1947; 

bij 4: het door de Partijkas te dragen bedrag voor de verkiezingsactie 
bedroeg slechts f 22.000,-, terwijl aanvankelijk stellig met een 
belangrijk hoger bedrag gerekend moest worden. 

De kapitaalrekening sluit ten gevolge van één en ander met een bezit 
van circa f 835.000,-. Hiervan is niet liquide het aandelenbezit van de 
N.V. "De Arbeiderspers" (f 500.000,-), de vordering op de afdelingen 
(rond f 87.000,-), het effectenbezit (appeltje voor de dorst) (ruim 
f 25.000,-), terwijl er aan schulden per 31 December 1948 opvorderbaar 
was ruim f 42.000,-, waar tegenover de eigen vorderingen, hoezeer ook 
reëel, niet onmiddellijk te incasseren zijn. 
De liquiditeit is thans ruim voldoende om ook in de ongunstigste tijd 
van het jaar regelmatig aan alle financiële verplichtingen te voldoen. 
Dat dit voor het functionneren van de Partij noodzakelijk is, kan 
blijken uit de begroting voor 1949, die voor niet voorziene omstandig
heden geen al te grote speelruimte laat. 
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DADELIJK BESCHIKBARE MIDDELEN: 

1. Kassa's . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . f 4.487,27 
2. Postgirorekeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 39.338,89 
3. Twentsche Bank N.V. ................................ ... .... ., 145.288,10 
4. Effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . .. . ... . . . . ......... .. . .. . .. . . ,. 25.599,38 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD: 

5. Afdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 87.360,88 
6. Diverse debiteuren . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . .. ,. 2.692,78 
7. Voorschotten u/g ........ ... ..... ...... ......... ....... .. ... .. ,. 5.287,86 
8. Interest . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . ,. 15.363,24 
9. Ziekenfondscoupons . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . .. .. . . . . .. .. ,. 695,-

10. Bureaukosten . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . .. . . . . . .. . ,. 4.786,53 
11. Vooruitbetaalde kosten . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . ,. 2.084,05 
12. Brochures . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . ... . . . . .. . . . . . . . .. . ... . . . . . . . ... . ,. 4.285,54 
13. Vordering Strijdfonds ,.Niet Praten Maar Doen" ,. 4.880,-
14. Pakkettenactie Duitsland ................................. ,. 1.173,56 

INTERNE REKENING-COURANT VERHOUDINGEN: 

15. "Met Volle Zeilen" .... ....... ....... ........ f 15.337,32 
Af: nadelig saldo expl. 1948 ............ " 8.521,18 

f 6.816,14 
16. Dr Wiardi Beekman Stichting . . . . . . . . . f 38.860,95 

Af: nadelig saldo 1948 . . ...... .. . ... ....... "30.800,18 
8.060,77 

17. "De Born" ....................................................... " 3.890,80 
18. N.V. Mij tot Expl. en Adm. van Verenigings-

gebouwen . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . ... . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. " 16.837,47 

f 35.605,18 
19. Subsidie 1948 ·································· f 18.007,90 

Af: Vrouwenbond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12.722,79 
5.285,11 

VASTGELEGDE MIDDELEN: 

20. Meubilair en Kantoormachines f 27.409,89 
Af: afschrijving ······························ "13.560.03 

f 13.849,86 
21. Auto's ............................................. f 20.699,33 

Af: afschrijving .............................. "14.062,-
6.637,33 

DEELNEMINGEN: 

22. Aandelen N.V. "De Arbeiderspers" ........... ....... f 500.000,-
23. Aandelen N.V. Mij tot Expl. en Adm. van Ver-

enigingsgebouwen ............................................. p. m. 

24. Claim S.D.A.P. op Schade Enquête Commissie 
Af: claim N.V. "De Arbeiderspers" op S.D.A.P. in 
liq. inz. liq. S.D.A.P. 1940 ................................ . 

p.m. 

p.m. 

PARTIJ VA 
Balans p 

f 214.713,64 

" 128.609,44 

" 
30.320,07 

" 
20.487,19 

"500.000,-

p.m. 
25. Bijzondere leningen krachtens overeenkomst S.D.A.P. in liq. " 5.000,-

f 899.130,34 
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: ARBEID 

December 1948 

SCHULDEN EN VOOR!UITONTVA~GEN: 

1. Diverse crediteuren . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . t 
2. N.V. "De Arbeiderspers" ................................... " 
3. Voorschotten o/g .. . .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. " 
4. Loonbelasting .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. " 
5. Sectie "Gemeente en Provincie" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 
6. Vooruitontvangen posten .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . " 
7. Gewesten ......................................................... " 

24.301,08 
1.023,27 
1.833,74 
4.070,58 
3.447,36 

352,-
7.638,88 

8. Reserve afdelingen .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. t 11.100,-
9. Reserve Congres 1949 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 10.000,-

10. KAPITAAL: 

Stand per 31 December 1947 .. .. .. .. .. ... .. .. ...... . ... t 709.492,28 
Af: uitkeringen op grond van verplichtingen van 
de S.D.A.P. in liquidatie overgenomen ............... " 4.170,-

t 705.322,28 
Af: koersverlies op effecten .. ............ ................ " 281,87 

t 705.040,41 
Bij: voordelig saldo volgens de Staat van Baten 
en Lasten over 1948 .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 130.323,02 

t 42'.666,91 

" 21.100,-

Stand per 31 December 1948 .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . " 835.363,43 

t 899.130,34 
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BALANS 
Op blz. 82 en 83 is opgenomen de balans van de Partij per 31 Decem
ber 1948. 
Uit deze balans blijkt, dat tegenover een direct beschikbaar bedrag 
aan kasmiddelen van f 214.713,64 een totaal aan direct opeisbare 
schulden staat van f 42.666,91. De liquiditeitspositie van de Partij per 
31 December 1948 is derhalve gunstig; hierbij dient echter in ogen
schouw te worden genomen, dat gedurende de loop van het kalender
jaar deze liquiditeitspositie achteruit gaat doordat de vorderingen, die 
het Partijbestuur op de afdelingen heeft, grotendeels in het tweede 
halfjaar betaald worden. 

Debetzijde balans 

De posten 1 t;m 3 behoeven geen toelichting. 
De specificatie van post 4 Effecten luidt als volgt: 
21 obligaties 3-3!% Nederland '47 koers 9815 à f 1000,-
5 obligaties 3-3!% Nederland '38 koers 100-A- à f 1000,-

totaal: 

f 20.593,13 
" 5.006,25 

f 25.599,38 

Dit effectenbezit is met 1 obligatie van f 1000,- 3-3!% Nederland '47 
toegenomen, doordat een schuld aan het Partijbestuur is afgelost door 
levering van deze obligatie. De effecten zijn tegen beurskoers per 31 
December 1948 op de ·balans opgenomen. 

Post 6: Diverse debiteuren 

Onder dit hoofd worden opgenomen vorderingen waarvan de afwik
keling op kortetermijn plaats vindt. Specificatie van dit bedrag is 
uiteraard onnodig. 

Post 8: Interest 

De specificatie van dit bedrag bestaat uit: 
3% dividend 1948 van de N.V. De Arbeiderspers ........... . 
interest Twentsche Bank 4e kwartaal .......................... . 
lopende rente effectenbezit ........................................ .. 

totaal: 

Post 12: Brochures 

De voorraad van de per 31 December '48 nog actuele 
brochures is opgenomen tegen het bedrag van de druk-

f 15.000,-
113,45 

" 249,79 

f 15.363,24 

kosten en wel in totaal: .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . f 4.285,54 

Post 13: Vordering Strijdfonds "Niet praten, maar doen" 

Begin Januari 1949 is door de penningmeester van het Strijdfonds
comité nog een bedrag van f 4.880,- overgemaakt, zijnde het restant 
van de bedragen, die door hem zijn ingezameld. Dit bedrag is op de 
balans als vordering opgenomen. 
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Post 14: Pakkettenactie Duitsland 

Een bedrag van f 1.173,56 was op 31 December '48 reeds uitgegeven. 
Uit de inzameling voor deze actie, waarvan een groot gedeelte in 
Januari '49 werd ontvangen, wordt dit bedrag vrijwel gelheel gedekt, 
zodat mag worden aangenomen, dat voor de pakketten, die wij naar 
Duitsland hebben gezonden, geen gelden aan de Partijkas onttrokken 
zullen worden. · 

Post 20: Meubilair en Kantoormachines 

In 1948 werd in totaal voor meubilair en kantoormachines nog een 
bedrag van f 4.863,20 uitgegeven. Hieronder zijn begrepen twee elec
trische stencilmachines, welke tegen inruil van de oude machine 
f 2.500,- hebben gekost. Bovendien werd in dit jaar npg een schrijf
machine verkocht, welkef 225,- heeft opgebracht. 
Een bedrag van f 5.058,08 werd als afschrijving ten laste van de Staat 
van Baten en Lasten gebracht. De waarde van het kantoormeubilair 
komt nu op de balans voor met een bedrag van f 13.849,86, welke 
bedrag als volwaardig bezit beschouwd kan worden. 

Post 21: Auto's 

Onder verwijzing naar hetgeen in het verslag over 1947 is 
opgemerkt, kunnen wij hier volstaan met de mededeling, 
dat de totale aankoopwaarde van vier auto's bedroeg: .. . 
af: opbrengst verkochte auto ...................................... . 

afschrijving1946 ....................... . 
1947 ....................... . 
1948 ....................... . 

f6.190,
" 6.375,
" 4.830,32 

f 17.395,32 
Af: overgebracht naar autokosten actie en 
propaganda . .. .. .... .. . ... . . . . ... . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . . .. " 183,32 

Balanswaarde oude auto's ............................................ . 
Aankoop nieuwe auto .................................................. . 

Balanswaarde totaal: 

Post 22: Aandelen N. V. "De Arbeiderspers" 

Hierin kwam in de loop van 1948 geen verandering. 

Posten 23 en 24 

f 19.065,
" 1.850,-

f 17.215,-

"17.212,-

" 3,-
" 6.634,33 

f 6.637,33 

Ten aanzien van de vorderingen voortvloeiende uit rechtsherstel
procedures of claim schade-enquête-commissie is helaas in 1948 nog 
steeds geen definitief resultaat bereikt. De afwikkeling van één en 
ander vergt veel tijd. 
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PARTIJ' 
Staat va,n baten en la 

PERSONEELSKOSTEN BUREAU: 
1. Salarissen bestuur .................... 00 ••••••••••••••••• 00 00. f 17.759,72 
2. Onkosten bestuur .......................................... 00. 2.409,35 
3. Autokosten bestuur ...................................... •oo. " 24.310,-
4. Afschrijving auto's bestuur . . .. . . . ... ....... .. . .. . . . ... .. " 2.415,16 
5. Vergaderingen bestuur . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. ... ... . .. . .. . .. . . " 869,56 
6. Salarissen personeel 00 00 00. 00 00 00. 00 00 ,oo. 00 00 00 ... 00 00 00.00. " 44.440,19 
7. Sooiale lasten 0000000000 oo• 0000 ... 000000 ..... 000000 00 .... oooo•oo. " 13.037,95 

HUISVESTING BUREAU: 
8. Huur 00 .. 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00.00 00 00 00.00 •• 00 00 00 00 00. f 4.625,-
9. Bureaukosten 00.00 .. 00 00 00 0000 .. 00 00 00 ...... 00 00 00 00 00 00 00.00 00. " 12.254,08 

10. Porti, telefoon en telegrammen 00 00 oo• 0000 00 0000 00 ·oo 00 " 9.279,95 
11. Afschrijving op meubilair en kantoormachines " 5.058,08 

ORGANISATIEKOSTEN: 
12. Partijraadsvergaderingen 00.00 00.00 00.00 00 00 00 00 00 oooo• 00. f 3.957,12 
13. Kosten ,.Partijcontact" . 0000 00 0000 00 ... 00 .... 0000 oooo. 00.00. " 2.107,40 
14. Internationaal contact 00 .. 0000 00 oo· 00.0000 00 0000 00 oooo•oo. " 11.852,56 
15. Diverse vergaderingen 00 00 00 00 00 0000 00 00 .oo 0000 .. oo• 0000.00. " 2.720,80 

PROPAGANDA: 
16. Actie en propaganda 00 00 00 00 00 00 00 .. 00. 00 00 00 00 00 00 00. 00.00. f 30.979,08 
17. Autokosten actie en propaganda 0000000000 ... oo• oooo• " 7.577,37 
18. Afschrijving auto's propaganda 00 00 ... 00 00 00 ... 00 00 .. 00 " 2.415,16 
19. Kosten Verkiezingsactie 1948 oooooooo· f 315.097,19 

Af: door Strijdfonds 
"Niet Praten Maar 
Doen" netto overge-
maakt 00 00 00 00 00 00.00. 00. 00 00. f 293.609,80 
Af: nagekomen kosten " 552,76 

Door Partijkas gedragen kosten Ver-
"293.057,04 

kiezingsactie oooooooo OOoo•oo· oooo•ooooooooo .. oooooooooo ... oooooo 00 " 22.040,15 
20. Kosten Meispelen 00 00 00 00.00. 00 00 00 00 00.00 00 00 00 .. 00.00 00 ... 00 " 248,42 
21. Exploitatie "Met Volle Zeilen" 00 00 00 00 OOoo ..... 0000 00... " 8.521,18 

SCHOLING EN STUDIE: 
22. Dr Wiardi Beekman Stichting 00 .. 00 .... 0000 ..... 00 00 00 f 30.800,18 
23. Sectie "Gemeente en Provincie" ... oo 00 00 ......... 00 00. " 6.161,26 
24. Kosten diverse secties . 00 .. 00 000000 .... 00.00. oo ......... oooo " 11.532,21 
25. Kosten diverse commissies . 00 ... 00 00 ... oo• 00 .. ooOO ... 0000. ., 1.132,81 
26. Exploitatie "Paraat" 000000 .... 000000 ..... oo oo ..... oo ...... oo• " 12.786,12 
27. Subsidie Vrouwenbond oo.oo ... oo.oo ... oo.ooooooooo ....... oo. " 18.007,90 

DIVERSEN: 
28. Subsidies Werkgemeenschappen . 00 00 ...... 00.0000 0000 00 " 15.505,64 
29. Subsidies .. 00 .. 000000.000000 ...... oo.oooooooooooo OOoooo .. oooooo. 00 " 40.775,63 
30. Abonnementen 00 00 00 00 00 00 00 ... 00.00. 00 00 00 0000 .. 00 00 00 00 00.00. ., 762,20 
31. Kosten Kamerfractie 00 00 00.00. 00 00 00 00 00 •• 00 00.00 00 00 00.00. " 4.699,92 
32. Accountantskosten 00 00.00 00. 00 00.00 00 00 00.00 00 ... 00 00 00 0000 00 " 4.335,-
33. Aandeel in reis- en verblijfkosten Oostenrijkse 

kinderen oooo•oooooooo•oooooooooo .... ooOO•oo .. oo•oo•oo .... oo.oooo.. " 

34. Brochures . 00 00.00. 00 .. 00 00 00 00 00 ... 00 ..... 00 00 00 00 00 .. 00 .oo. 00.00. " 

35. Diversen 00 00 00.00 ...... 00 .. 00 00 ... 00.00 .. 00 .... oo. 00 00 ....... 00 00. " 

5.537,27 
994,76 

4.894,86 

36. Reserve afdelingen •oooo .. 00 00 .. 00 ...... 00 00 0000 .oo 00 .. 00 ·oo. f 11.100,-
37. Reserve Congres 1949 ... 00 .. 00 ...... oo .. 0000.00 00 .. oo .. 0000. " 10.000,-

f 105.241,93 

" 31.217,11 

" 20.637,88 

" 71.781,36 

" 80.420,48 

" 77.505,28 

" 21.100,-
Voordelig saldo 1948 . 00 00 00.00 00 00 .. oo .. 0000 .oo ...... 00 00 00 00 00 .... 00 00 00 .. oo 00 00 " 130.323,02 

f 538.227,06 
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ARBEID 
1r het jaar 1948 

1. Contributies . . .. . . . . .. ... . .. . . . . ... . . .. . . . . . . . f 886.365,55 
2. Contributies verspreide leden . . .. . . . . . " 310,90 
3. Contributies zonder zegels 1948 . .. . . . " 2.621,19 
4. Nagekomen contributies 1947 ..... .. . . " 7.796,82 

f 897.094,46 
Af: 

5. Drukkosten zegels en contr.kaarten f 9.115,35 
6. Verzendkosten zegels . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . " 1.073,18 
7. Contributieaandeel Gewesten . . . . . . . . . " 72.658,27 
8. Contributieaandeel Afdelingen . . . . . . "281.613,-
9. Kosten controle Afdelingen . . ... . ... . . " 5.287,41 

10. Bijdragen voor sanering Afdelingen " 5.071,52 
"374.818,73 

f 522.275,73 
11. Interest . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . " 15.951,33 

\ 
-/-:-:-53"""8=-.2-2'""7-,0-6 
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De overige posten van de actiefzijde van de balans behoeven geen 
verdere toelichting. 

Creditzijde balans 

Het kapitaal van de Partij van de Arbeid is in de verslagperiode 1948 
gestegen van f 709.492,28 tot f 835.363,43 of wel met f 125.871,15. De 
oorzaak van deze toeneming is geheel te vinden in het feit, dat over 
1948 een voordelig saldo op de Staat van Baten en Lasten is overge
bleven van f 130.323,02. In mindering van dit bedrag dienen te worden 
gebracht de verplichtingen van het z.g. Van de Kieftfonds, welke voor 
1948 een bedrag van f 4170,- vergden. Bovendien werd als koersverlies 
op effecten een bedrag van f 281,87 ten laste van de kapitaalrekening 
geboekt. Het kapitaal verminderde derhalve in totaal met f 4451,87. 
Per saldo bedroeg de toeneming van het kapitaal dus f 130.323,02 -
f 4451,87 = f 125.871,15. 
Voor het Congres 1949 werd een bedrag van f 10.000,- gereserveerd, 
terwijl voor de vorderingen, die het Partijbestuur op de afdelingen 
heeft, een bedrag van f 11.100,- is gereserveerd. 
De overige posten van de balans hebben naar de mening van het 
Partijbestuur geen toelichting nodig. 

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 

Op pag. 86 en 87 is opgenomen de Staat van Baten en Lasten over het 
boekjaar 1948. Ter toelichting is het volgende op te merken: 

Debetzijde 

Post 1: Salarissen bestuur f 17.759,72 

De specificatie van dit bedrag luidt als volgt: 

Salaris Koos Vorrink .................................................. . 
" C. Woudenberg ................................................ . 

" 
J. M. Willems .................................................. . 

" 
J. H. Scheps ..................................................... . 

" 
W. Thomassen (gedeelte 1948) .......................... . 

vacantietoeslagen ....................................................... . 
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f 6.000,
" 6.000,
" 2.000,
" 2.000,-

836,56 

f 16.836,56 
923,16 

f 17.759,72 



Post 3: Autokosten Bestuur f 24.310,-

Dit bedrag bestaat uit de volgende kosten: 
Auto secretariaat 
Loon chauffeur (incl. sociale lasten) ........... . 
Olie en benzine ......................................... . 
Onderhoud .................................................. . 
Overige kosten ........................................... . 
Kosten nieuwe auto: 
Olie en benzine .......................................... . 
Onderhoudskosten ...................................... . 
Overige kosten ........................................... . 

f 4.368,21 
" 2.432,15 
" 1.364,68 
" 427,19 

" 
" 

362,16 
162,93 
413,99 

f 9.531,31 
Af: vergoeding autokosten Kamerlid ............ " 882,64 

Auto voorzitter 
Loon chauffeur (incl. sociale lasten) .. .. .... .... f 4.116,61 
Olie en benzine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . " 2.522,57 
Onderhoud .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . " 3.080,95 
Overige kosten .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .. .. " 921,85 

f 10.641,98 
Af: vergoeding autokosten Kamerlid . . . . . . . . . . . . " 441,14 

Auto Willems 
Olie en benzine ......................................... . 
Onderhoud ............................................... . 
Afschrijving ............................................... . 
Diversen .................................................... . 

Af: vergoeding autokosten Kamerlid ........... . 

Auto Thomassen 

f 962,85 
" 1.270,17 
" 1.800,
" 132,85 

f 4.165,87 
864,66 

Olie en benzine .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. f 234,52 
451,61 
400,-
103,98 

Onderhoud ................................................ . 
Afschrijving ............................................... . 
Diversen ................................................... . 

f 1.190,11 
Af: vergoeding autokosten Kamerlid ............ " 83,-

Huurauto's ................................................................. . 
Kosten verzekering auto's ............................................ . 

Post 8: Huur f 4.625,-

f 8.648,67 

" 10.200,84 

" 3.301,21 

" 1.107,11 
291,17 

" 761,-

f 24.310,-

Evenals in 1947 betaalde de Partij voor dit jaar een bedrag aan huur 
van f 9000,- aan de N.V. Mij tot Exploitatie en Administratie van 
Verenigingsgebouwen. Een gedeelte van dit bedrag werd aan diverse 
afdelingen van het secretariaat in rekening gebracht, zodat per saldo 
direct ten laste van de Partijkas een bedrag van f 4625,- resteert. 
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Post 9: Bureaukosten f 12.254,08 
De specificatie van deze post luidt als volgt: 
Papier en en vel op pen .................................................. . 
Onderhoud machines .................................................. . 
Cyclostyle papier en stencils ......................................... . 
Pakpapier en golfkarton ............................................... . 
Diverse kantoorbenodigdheden ...................................... . 
Adresseerkosten Arbeiderspers ...................................... . 
Kosten concierge (koffie, enz.) ..................................... . 
Advertenties ............................................................... . 
Kosten Kamerfractie .................................................. . 

Post 10: Porti, telefoon en telegrammen f 9.279,95 
De specificatie van dit bedrag is: 
Porti en verzendkosten ............................................. . 
Telefoon ................................................................. . 
Telegrammen ........................................................... . 

Af: in rekening gebracht aan diverse afdelingen van het 
secretariaat ............................................................. . 

Blijft ........ . 

f 3.801,76 
" 1.124,60 
" 1.402,75 
" 179,93 
" 1.694,40 
" 1.079,24 
" 1.278,10 
" 193,30 
" 1.500,-

f 12.254,08 

f 5.787,36 1
) 

" 6.461,49 
" 781,10 

f 13.029,95 

" 3.750,

f 9.279,95 

Dit bedrag is aanzienlijk lager dan het bedrag van het vorige jaar. 
Voor een deel is dit te verklaren, doordat in 1947 nog verscheidene 
bedragen aan telefoonkosten over 1946 zijn betaald. De achterstand, 
die bij de P.T.T. bestond in het berekenen van deze kosten, is hiervoor 
de verkladng. 

Post 12: Partijraadsvergaderingen f 3.957,12 
De Partijraad kwam in 1948 in totaal zevenmaal bijeen. De kosten 
kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
Zaalhuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . f 579,80 
Reis- en verblijfkosten, enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . "3.377,32 

f 3.957,12 
Post 14: Internationaal contact f 11.852,56 
In 1948 zijn deze kosten als volgt te verdelén over de landen, waar de 
Partij zich ter gelegenheid van congressen liet vertegenwoordigen: 
Vergaderingen van de Comisco ..... .... .................. ........... f 6.513,10 
Contributie Comisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . " 1.081,69 
Internationale steunverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.072,69 
Vertegenwoordiging in België .. ...... ......... ......... .... .... ...... " 313,86 

" Tsj echoslowakij e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,50 

" 
" Zwitserland . . ......... .......... .. . ... . . . . . " 339,78 

" 
" Duitsland ................................... 417,16 
" Italië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 783,85 
" Scandinavië .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 601,90 

Diversen ........... .. . ........ ...... .. ... ... . . ................ ............... " 557,03 
f 11.852,56 

.1 ) Deze kosten zijn direct aan diverse afdelingen van het secretariaat in rekening 
gebracht. 
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Post 15: Diverse vergaderingen f 2.720,80 

De specificatie van deze post luidt als volgt: 
Sprekersweekends op "De Born" .................................... . 
Middenstandsconferentie ............................................... . 
Weekend cabaretgroepen ............................................... . 
Diversen ....................................................................... . 

Post 16: Actie en Propaganda f 30.979,08 

De specificatie van deze post luidt als volgt: 
Salarissen propagandisten ........................................... .. 
Sociale lasten propagandisten ...................................... . 
Onkosten propagandisten ............................................ . 
Ongevallenverzekering propagandisten .......................... . 
Gratis brochures .................................................. · ....... . 
Contact met militairen ............................................... .. 
Bijdrage D.S.J.V. "Nieuwe Koers" voor "dubbele leden" .. . 
Onkosten sprekers en vergaderingen ............................. . 
Manifesten, folders e.d. . .............................................. . 
Onkosten "Raderwerk" ................................................ . 
Onkosten enquête ........................................................ . 
Diversen .................................................................... . 
Kosten cabaretgroepen ................................................ . 
Kosten documentatie .................................................. . 

Post 17: Autokosten Actie en Propaganda f 7.577,37 

De specificatie van deze post luidt als volgt: 
Autokosten Van Deelen 
Benzine en olie ........................................... .. 
Onderhoud ................................................... . 
Diversen ....................................................... . 
Stalling ........................................................ . 

Autokosten Vermeer 

Benzine en olie ................................. .. 
Onderhoud ................................................... . 
Diversen ....................................................... . 

f 1.491,05 
"2.582,42 
" 233,96 
" 98,40 

f 1.609,46 
"1.810,78 
" 102,96 

f 3.523,20 
Af: vergoeding autokosten Kamerlid . . . . . . . . . . . . . . . " 656,39 

f 1.226,05 
" 799,65 
" 264,
" 431,10 

f 2.720,80 

f 6.932,66 
" 1.580,48 
" 2.639,59 
" 97,95 
" 915,30 
" 6.257,06 
" 3.835,
" 230,10 
" 4.410,06 
" 1.818,30 
" 707,38 
" 1.200,40 
" 97,45 
" 257,35 

f 30.979,08 

f 4.405,83 

"2.866,81 
Kosten verzekering auto's .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 488,05 

f 7.760,69 
Af: winst verkoop auto .. .... .... .......... .......... ...... .. ..... ....... " 183,32 

f 7.577,37 
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Post 20: Kosten Meispelen f 248,42 

Op het door het partijbestuur ter beschikking van de afdelingen ge
stelde Meispel is ten slotte een verlies geleden van f 248,42. 

Post 21: Exploitatie "Met Volle Zeilen" f 8.521,18 

Op blz. 93 is opgenomen het exploitatie-overzicht van "Met Volle 
Zeilen", welk overzicht sluit met een verlies-saldo van f 8.521,18. 
Dat dit verlies ca. f 6.500,- lager is dan in 1947 is voornamelijk te 
verklaren uit het feit, dat voor een aantal nummers een zeer grote 
oplaag werd bereikt. Zou de oplaag constant ca. 75.000 ex. bedragen, 
dan is het mogelijk de exploitatie van dit propagandablad sluitend te 
krijgen. 

Post 22: Dr Wiardi Beekman Stichting f 30.800,18 

De Staat van Baten en Lasten en de Balans zijn opgenomen op blz. 94. 
Het tekort is ongeveer f 7500,- minder dan over 1947, hetgeen groten
deels te verklaren is uit het feit, dat de contributie-opbrengst in 1948 
hoger is geworden, terwijl anderzijds door bezuiniging de lasten zijn 
teruggebracht. Bovendien is een gedeelte van de bijdrage over 1947 in 
1948 geïncasseerd. 

Post 23: Sectie Gemeente en Provincie f 6.161,26 

De specificatie van deze post luidt als volgt: 

Salarissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 •. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••.•••••• 0 0. 0 0 0 ..•...•••• 0 0 0 ••. 0 0 0. 0. 
Sociale lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...• 0 0 ..• 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pensioenpremiën . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 0 .•• 0 •• 0. 0 .•. 0 0 •••• 0 0 0 0 0 •• 0. 0 0 0 0 .• 0 0 ••• 
Druk- en clichékosten "De Gemeente" ..•. oooooooo••o·••ooooooooo 

Honoraria ........... oooooooo•o••oo•o•ooo•···o···o······o·····o········o····oooo 

Verzendkosten oooooo•o···ooooooo··· Ooooooooo 00 o•o••ooooooOo 0000000 000····0· 
Kosten schriftelijke cursus 0 0 00 0 0. 0 0 0 oooooo• •••• 0 0 0 oo• 0000.0 0 0 0 0 0 0 .. o 0. 
Kosten diverse vergaderingen 0. 0 0 0 0 0 0. 0 .••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Portikosten . 0 0 •••..• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bureaukosten ooooooooo•••oo •• oooooo••oooooo·······ooo•ooo••o•····o····oooooo 

Aandeel huur .. 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 .•••• 0. 0 •• 0 0 0 •• 0 ....... 0 0 f 250,-
Aandeel telefoonkosten 0 0. 0 0 0 .. 000.0 0 0 0 0 0 ooo 0 0 0 Oo 0 0 000 0 0 0 0. "507,80 
Aandeel accountantskosten ooo•ooo•·····o·····•oooooooo.. " 60,-

Diverse kleine kosten .. 0 0 0 0 0 .. 0 0. 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 .••••• 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0 .• 0 0. 0 0 0 .•• 

Af: 
Contributies 1948 0 0 o• ••• 0. 0 0 0 0 0 o•. 0. 0 ............. 0 0 .• 0 0 0 .• 
Nagekomen contributie 1947 ..• 0 0 0 .o 0 0 0 0 0 •• 0 .o 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opbrengst advertenties "De Gemeente" . 0 •... 0 0 0 
Opbrengst banden schriftelijke cursus •oooo• oooooo 

Deelnemers schriftelijke cursus 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 

f 9.165,10 
" 316,93 
" 306,52 
" 48,60 
"3.514,15 

f 4.847,-
620,33 
281,21 

" 6.972,11 
" 1.561,-
" 642,28 
" 2.552,55 

" 

313,23 
240,19 
347,32 

817,80 
317,54 

f 19.512,56 

" 130351,30 

Blijft o o o...... f 6.161,26 
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co 
w 

Kas 
Postgiro 00 
Afdelingen 
Algemene onkosten .. 00 00 00 00 0 

"MET VOLLE ZEILEN" 
Balans per 31 December 1948 

f 391,68 
.. 30224,50 
.. 40966,61 
.. 204,-

Crediteuren 00 00 0 00 .... 00 000000 00 0 000 .. 00 00 00 00 .. 0000 0000 .. oooo 00 ........ 00.... f 1.835,
Partij van de Arbeid, Rekening-Courant .... 00 f 150337,32 
Af: Nadelig saldo volgens Staat van Baten en 
Lasten over het jaar 1948 00 .. 00 00 ........ 00 .. 00 .... oo 0 .. 80521,18 

Vooruitbetaalde kosten 00 00 000 0 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00 000 000 .. 00 00 0000 ...... 00 .. 120,- --- .. 60816,14 
Voorschotten o/g 0000 oooooo ...... ooooooooooooooooooooooooooOooooooooooooooo " 48,71 
Afschrijving dubieuze vorderingen 00 .... 00 .......... 00 .. 00 00 00 00 00 0 " 206,94 

f 80906,79 /80906,79 

Staat van baten en lasten over het jaar 1948 

Drukkosten 00 .... 00 00 00 00 .... 0 
Foto's en cliché's 
Tekeningen 00 .... 0 

Honoraria .. OO .. oooooo ........ ooooooo 
Onkosten redactie .. 00 00 ...... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 
Porti en verzendkosten 00 00 00 00 00 00 0 
Omzetbelasting 00 00 00 .. 00 00 00 00,00 

Salarissen 
Sociale lasten 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 

Kantooronkosten 00 00 00 00 00 00 0 
Actie en propaganda 00 00 00 0 

Aandeel huur 00 0000 .... 00 ...... 0000 .. 00 .... 00 0 
accountantskosten 
telefoonkosten 0 0 0 0 

I 51.689,39 
.. 5o257,92 
.. 20547,70 

441,50 
.. 94,53 
.. 11.607,82 
.. 40926,95 

I 100004,13 
.. 20139,26 

I 760,32 
116,40 

f 76o565,81 

.. 120143,39 

876,72 
500,-
280,-
350,-

f 900715,92 

Verkoop ...... 00 .. 00 .... 0000 00 0000 .. 0000 0 .... 00 00 ...... 00 00 00 00 00 ...... 00 .... 0 0 f 820194,74 
Nadelig saldo .. :oo .. ooooooooooooOOOOOOooooooOOoooooooooooooooO .... oooooo ...... 80521,18 

~-
/900715,92 



c:o 
11>- DR WI.ARDI BECKMAN-STICHTING 

Balans per 31 December 1948 

Postgiro ....................... ........ ... ........... .......................... f 4.194,26 
Deposito Twentsche Bank N.V. .. .. ............ .............. ...... " 2.039,30 
Debiteuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175,-
Bibliotheek .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 1,
Donaties en contributies .. .. .... .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. " 1.100,55 
Schriftelijke cursus "Soc. in Staat en Maatschappij" .. .. .. " 2.563,16 

f 10.073,27 

Kapitaal .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. . ... . .. .. . ... . .. .. . . .. . .. .. .. . t 2.000,
Partij van de Arbeid, Rekening-Courant .. .. .. f 38.860,95 
Af: nadelig saldo volgens de Staat van Baten 
Losten over 1948 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ., 30.800,18 

" 8.060,77 
Crediteuren .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. .. .. . .... ... . .. . .. . .. .. . .... . ., 12,50 

f 10.073,27 

Staat van baten en lasten over het jaar 1948 

Salarissen .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . . .... .. .. .. .. . .. .. .. .. . . f 22.109,89 
Sociale lasten .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 4.025,08 
Bureaulwsten .... . .. . ..... ... .............. ............. ......... ........... " 1.256,31 
Onkosten bureauleiding .............. .......... ...... ...... .. .......... " 194,40 
Aandeel huur ............................................................... " 1.750,-
Aandeel accountantskosten .......................................... " 275,-
Porti en telefoon .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 2.260,81 
Bibliotheek .. .. ... . .. . .. .. .. . .. .. . .. .... .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . .. . .. .. " 957,01 
Diverse conferenties .. .. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. " 204,05 
Abonnementen en lidmaatschappen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. " 731,29 
Wetenschappelijke conferentie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. . " 1.713,24 
Diverse secties .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........................................ " 57,05 
Wetenschappelijke werkgroepen .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . " 466,98 
Kosten Socialisatie-rapport .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. " 2.325,-
Subsidie .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .... .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. " 1.000,-
Kosten schrift. cursus ,.Soc. in Staat en Maatschappij" " 3.515,46 
Aandeel kosten Scholendienst .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. . " 503,40 
Diversen . ... . ..... ... . .. . .... . .... .. ... ... .... ... .... .................... ..... " 1.391,83 

f 44.736,80 

Donaties en contributies .... .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .... ... . f 8.631,-
0pbrengsten schrift. cursus "Soc. in Staat en Maatsch." " 4.914,66 
Klein bestek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . .. . " 328,81 
Brochures .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .... .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .... .. . .. .. . .. . .. . . . " 62,15 
Nadelig saldo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . "30.800,18 

"' 

f 44.736,80 



Post 24: Kosten diverse secties f 11.532,21 

Salaris agrarische propagandist ................................... . 
Sociale lasten propagandist ......................................... . 
Onkosten propagandist ............................................... . 
Onkosten "Ploegen en Zaaien" ...................................... . 
Onkosten Land- en Tuinbouwcongres ........................... . 
Diverse onkosten agrarische sectie ................................ . 

Totaal Sectie Agrarische Vragen .................................. . 
Kosten Sectie Volkshuisvesting ..................................... . 
Sectie Verkeer en Vervoer ............................................ . 
Porti en bureaukosten ................................................. . 
Diversen .................................................................... . 

Post 25: Kosten diverse commissies f 1.132,81 

Onderwijscommissie ...................................................... . 
Commissie Tussen- en Kleinhandel ................................ . 
Commissie Indonesië ................................................. : ... . 
Commissie Culturele Vraagstukken ................................ . 
Radio-commissie ........................................................... . 
Economische commissie ................................................. . 
Commissie Buitenland .................................... : ............. . 
Diversen ...................................................................... . 
Porti- en bureaukosten .................................................. . 

Post 26: Exploitatie "Paraat" f 12.786,12 

De specifica tie volgt onderstaand: 
Salaris redactie ........................................................... . 
Salaris personeel ........................................................ . 
Sociale lasten ............................................................. . 
Onkosten redactie ....................................................... . 
lVJ:edewerkers .............................................................. . 
Abonnementen ........................................................... . 
Cliché's, enz ............................................................... . 
Porti . . ..... .. . . . .. . ......... .. . ....... . ................................... · ·· 
Aandeel bureaukosten ................................................. . 
Aandeel telefoonkosten . . . . . . . . ...................................... . 
Aandeel huur .............................................................. . 
Diversen .................................................................... . 

Post 27: Subsidie Vrouwenbond f 18.007,90 

f 2.076,90 
" 502,40 
" 1.251,
" 1.095,57 
" 5.030,66 
" 1.067,31 

f 11.023,84 
" 239,82 
" 37,32 
" 225,23 

" 
6,-

f 11.532,21 

f 283,35 
" 191,19 
" 114,50 

79,90 
" 76,25 
" 72,90 
" 41,10 
" 36,55 
" 237,07 

f 1.132,81 

f 5.711,50 
" 1.350,56 
" 1.392,33 
" 914,54 
" 1.408,60 
" 178,03 
" 368,25 
" 183,81 
" 240,-
" 610,-
" 375,-
" 53,50 

f 12.786,12 

Op blz. 96 is opgenomen de Balans en de Staat van Baten en Lasten 
van de Vrouwenbond over het jaar 1948. In de kosten van de Vrouwen
bond is per saldo door de Partij bijgedragen een bedrag van f 18.007,90. 
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Kas 
Twentsche Bank N.V ... 
Postgiro 
Debiteuren .................................. . 
Bureaukosten ..... . 
Brochures .................. . 
Bibliotheek 
Subsidie van de Partij van de Arbeid over 1948 
Af: Partij van de Arbeid, Rekening-Courant 
per 31 December 1948 ................................. . 

VROUWENBOND 

Balans per 31 December 1948 

t 18.007,90 

"12.722,79 

t 172,35 
" 722,36 
"1.525,84 
" 196,99 
" 462,77 
" 338,56 

1,-

"5.285,11 

t 8.704,98 

"De Born" Rekening-Courant 
Crediteuren ............... . 
T. Wibautfonds ......... . 
Kapitaal ................................... . 

t 3.915,84 
" 504,60 
" 204,43 
"4.080,11 

t 8.704,98 

Staat va.n baten en lasten over het jaar 1948 

Salarissen ......... . 
Af: salaris redactie; vergoeding N.V. "De 
Arbeiderspers" ........................................... . 

Sociale lasten ................ . 
Onkosten hoofdbestuur ... . 
Bureaukosten ................ . 
Porti, telefoon en telegrammen ................ . 
"Ons Werk" ..................... . 
Aandeel huur ............ . 
Aandeel accountantskosten 
Diverse commissies 
Bestuursvergaderingen 
Bijzondere bijeenkomsten 
Kosten tentoonstelling .................. . 
Bibliotheek ........................................ . 
Diversen ........................................... . 

t 11.312,87 

" 1.200,-
t 10.112,87 

" ........... " 
2.215,38 

183,48 
1.330,74 
1.673,57 

774,34 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1.000,-
325,-
167,51 
346,54 

2.193,62 
264,70 
45,70 

301,35 

t 20.934,80 

Subsidie van de Partij van de Arbeid .......................... . t 18.007,90 
46,31 

" 1.680,
" 1.008,91 

"Wij Vrouwen" ............. . 
Radio, vergoeding voor het verzorgen van uitzendingen 
Brochures ........................... . 
Interest ........................ . ··············· " 68,90 
Opbrengst postpapier ......... . 122,78 

-~ 

·~ 

~--·-· f 20.934,80 



Post 28: Subsidie werkgemeenschappen f 15.505,64 
Subsidie Katholieke Werkgemeenschap ........................ .. 
Exploitatie "De Katholiek in de P.v.d.A." ....................... . 
Subsidie Prot. Christelijke Werkgemeenschap ................ .. 
Subsidie Humanistische Werkgemeenschap .................... . 

Post 29: Diverse subsidies f 40.775,63 
Dit bedrag is als volgt te verdelen: 
Subsidie "Nieuwe Koers" .............................................. . 
Gewest Zuid-Holland .................................................. . 
Federatie Amsterdam .................................................. . 
Federatie Den Haag ..................................................... . 
Gewest Gelderland ..................................................... . 
Gewest Friesland ........................................................ . 
Gewest Zeeland .......................................................... . 
Gewest Noord-Brabant ................................................ . 
Gewest Overijsel ......................................................... . 
Gewest Groningen ...................................................... . 
Gewest Drente ............................................................ . 
Gewest Limburg .......................................................... . 
Federatie Rotterdam ................................................... . 
Premie ongevallenverzekering ...................................... . 

f 1.687,93 
" 7.068,05 
" 3.999,66 
" 2.750,
f 15.505,64 

f 8.000,
" 5.057,25 
" 5.000,
" 4.607,84 
" 4.566,63 
" 4.436,61 
" 2.500,
" 1.500,
" 1.040,
" 1.000,
" 1.000,
" 1.000,-

750,-
317,30 

f 40.775,63 

Post 33: Aandeel reis- en verbliJfkosten Oostenrijkse kinderen 
f 5.537,27 

Voor het eerste transport Oostenrijkse kinderen, dat in ons land is 
geweest, heeft de Partij de helft van de kosten voor haar rekening 
genomen, hetgeen een bedrag uitmaakt van f 5537,27. 
De voor dit werk gehouden inzameling heeft een zeer groot bedrag 
opgeleverd. Daardoor is het mogelijk geworden, dat een tweede 
transport Oostenrijkse kinderen naar ons land is gekomen. De kosten 
van dit laatste transport zijn geheel uit het bedrag van de inzameling 
gedekt. 

Post 35: Diversen f 4.894,86 
Deze post is als volgt te splitsen: 
Vertegenwoordigingen, enz ............................................ . 
Verjaardag Gerhard ..................................................... . 
Afdelingsverschillen ...................................................... . 
Nagekomen posten 1947 ................................................. . 
Koninklijke goedkeuring Statuten .................................. . 
Brandverzekering ......................................................... . 
Onkosten Bank, enz. . .................................................... . 
Personeelsdag Vierhouten .............................................. . 
Diverse kleine kosten .................................................... . 

Af: diverse kleine baten ................................................ . 

f 405,78 
" 381,40 
" 388,54 
" 2.964,17 

85,-
75,35 
68,87 

" 362,60 
., 424,22 
f 5.155,93 
" 261,07 
f 4.894,86 
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N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE EN ADMINISTRATIE VAN VERENIGINGSGEBOUWEN 
Balans per 31 December 1948 

Twentsche Bank N.V. ................................................... f 14.379,26 Aandelenkapitaal . .. . .. . . . .. . .. .... . . .. . . .. . ... . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. .... . f 10.000,-
Debiteuren ................................ , . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . " 1.529,97 Hypotheek o/g .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. ... .. .. . . .. . . . . .. ... . ... . . .. . . . ... . p.m. 
Brandstoffen . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . " 115,70 Hypotheekrente . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . p.m. 
Centrale verwarming . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . " 5.000,- Partij van de Arbeid, Rekening-Courant .. .... .. .. .. ... .. .. .. .. " 16.837,47 
Aandelenkapitaal nog te storten ................... , . . . . ... . .. . . . . . " 9.000,- Crediteuren ..... ..... .. . ......... ......... .... .. .... ..... ...... . ..... ........ " 415,27 
Emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. " 60,50 Loonbelasting .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . " 13,86 
Huis Tesselschadestraat . .. . .. .. .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . .. p.m. Vooruitontvangen huren . .. .. .. .. .. .. .... .. .... .... .. .. .. .... .. .... .. .. " 392,83 
Exploitatie-opbrengst 1940-1945 . . .. . . . . . . . .. . .. . ... . ...... ... ... .. p.m. Reserve voor te betalen kosten .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . " 2.426,-

f 30.085,43 f 30.085,43 

Winst- en verl•iesrekening per 31 December 1948 

Onderhoud gebouw .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. f 1.242,48 
en afschrijving centrale verwarming .. .. . ... .. " 1.433,04 
lift .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. " 420,61 

" tuin .......... ......... ...... .......... .............. .......... " 86,14 
Werksters .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .... .. . .. .. .. .. . ... .. . . .. . .. . . . . .. . . " 3.193,56 
Concierge ..... .. . ...... .......... ............... .......... ...... . ..... ...... . . " 1.688,74 
Sociale lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 496,99 
Schoonmaakartikelen .. .. .... .. .. ... .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. ... .. " 795,32 
Ramen lappen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .... .. . .. .. . .. " 240,-
Gas, electra, water .. .. ......... ............................ .... .......... " 1.043,76 
Brandstoffen ........... ........... ......... ......... ... .................... " 980,62 
Bewaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 452,88 
Assuranties .................................................................. " 117,55 
Straatgeld en brandverzekering-belasting .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 306,40 
Pensioen mevr. Hoogendijk .......................................... " 286,--
Aandeel bureaukosten .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . " 75,-
Aandeel salarissen .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. ... . .. .. . .. .. .. . " 200,-
Aandeel accountantskosten .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. " 100,
Diversen . . .. .. . .... .. . .. . .. .... . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . ... . .. .. . .. .. .. . .. .. " 933,99 

f 14.093,08 

Huren .......................................................................... f 13.714,-
Interest .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. . .. . . .. . .... .. . .. .. . . .. ..... " 57,60 
Exploitatie-verlies .. .. . .. . .. .. . .. . . .... .. . . . .... .... .. . ... . .. .. .. .. . .. . .. .. " 321,48 

f 14.093,08 



De overige posten van de debetzijde van de Staat van Baten en Lasten 
behoeven geen toelichting, terwijl er ten aanzien van de creditposten 
op deze staat naar de mening van het Partijbestuur geen toelichting 
behoeft te worden gegeven, aangezien deze voor zich zelf spreken. 

Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid 

In het verslag van de werkzaamheden over het jaar 1948 is reeds het 
een en ander vermeld over de werkzaamheden van de Vrouwenbond. 
Op blz. 96 is opgenomen de balans per 31 December 1948, alsmede de 
Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 1948. 
Ten aanzien van de Balans valt alleen op te merken, dat, indien de 
Vrouwenbond van de Partij het bedrag van de subsidie uitgekeerd 
krijgt, zij voldoen kan aan haar verplichting tegenover "De Born", 
welke verplichting nu als schuld ad f 3915,84 op de balans voorkomt. 
De brochures ad f 338,56 zijn opgenomen tegen de verkoopwaarde aan 
de afdelingen van de Vrouwenbond, onder aftrek van een reserve voor 
on verkoopbaarheid. 
Naar de mening van het Partijbestuur is het onnodig de posten van 
de Staat van Baten en Lasten nader toe te lichten; zij spreken voor 
zich zelf. 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Verenigings
gebouwen 

Er is reeds opgemerkt, dat ook in dit jaar de pogingen om te komen 
tot volledig rechtsherstel niet met succes bekroond werden. De moei
lijkheden om een juist overzicht samen te stellen waarop wij in het 
jaarverslag van 1947 hebben gewezen, zijn derhalve nog niet opge
heven. De exploitatie-rekening over 1948 geeft een klein verliessaldo, 
nl. van f 321,48. Dit verliessaldo is voorshands in mindering geboekt 
van de reserve voor te betalen kosten, waardoor deze reserve voor 
f 2426,- op de balans voorkomt. 
Op de installatie voor de centrale verwarming is dit jaar een bedrag 
van f 1433.04 afgeschreven, waardoor deze installatie voor een'bedrag 
van .f 5000,- op de balans voorkomt. 
Het ligt in de bedoeling in de komende jaren jaarlijks f 5DO,- af te 
schrijven, waardoor deze installatie over 10 jaar geheelis afgeschreven. 
Op blz. 98 vindt men de Balans en de Verlies- en Winstrekening van 
de N.V. over het jaar 1948. · 

De toelichtingen, die in het bovenstaande door middel van verschil
lende overzichten op het financieel verslag over 1948 zijn gegeven, 
maken het mogelijk over de financiële positie van de Partij en het 
gevoerde financiële beleid over de periode 1 Januari-31 December 
1948 een oordeel te vormen. 

Het Partijbestuur: 
KEES WOUDENBERG, penningmeester. 

N.B.: De accountantsverklaring over 1947 en 1948 is in de beschrijvingsbrief voor 
het Congres 1949 opgenomen. 
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BEGROTING 191 

PERSONEELSKOSTEN BUREAU: 

Salarissen bestuur f 16.000,-

Vacature . . .. . .. ... . . . . . . . ... . .. . .. . .. . .. . .... .. ... . .. .. p. m. 
Sociale lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,. 1.335.,60 

Vacantie-toeslagen 
Pensioenpremiën 
Diversen 

S..A-LARISSEN PERSONEEL: 

923.08 

2.400,-

91,32 

Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . f 5.000,-

Boekhouding . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 19.000"-

Administratie ............................ ····-· ..... ,. 4.770,-
Typekamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ,. 18.600,

Expeditie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ,. 5.440,-

Telefoon 
Sociale lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Pensioenpremiën 
Vacantie-toeslagen 

1.250,-

9.750.-

3.720,-

2.100,-

Onvoorzien .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. 6.870,-

f 20.750,-

f 76.500,

Pensioen Woudenberg .. .. .. .. .. .... .... .... .... .. .... .. .. .... .. .. .. . .. 3.000,-

HUISVESTING BUREAU: 

Huur - te betalen: 

af - doorberekend: 

.............................. f 9.000,-

4.162,50 

f 4.837,50 

Bureaukosten .. .. .... .. .... ...... .. ...... ............ ...... ...... ... .. ,. 10.000,-

Drukwerk 4.000,-

Porti, telefoon en Jelegr. .......... ...... .... ...... ...... .. ..... ., 10.000,-

Afschr. op meubilair en kantoormachines 5.000,-

ORGANIBATIEKOSTEN: 

Onkosten Bestuur .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . f 3.000,

Vergaderingen Bestuur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 2.000,-

Partijraadsvergaderingen 
Vergad. m. gew. besturen 
Bijzondere vergaderingen 
Kosten ledenorgaan ............................................... .. 

5.000,-

1.000,-

p.m. 

.. 28.000,-

Internationaal contact .................. .......... .............. .. 10.000,-

Lidmaatschap Comisco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. 1.500,-

Vergadering Comisco 4.000,-

f 100.250,-

f 33.837,50 

.. 54.500,-

Transporteren t 188.587,50 
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.RTIJ VAN DE ARBEID 

CONTRIBUTIES: 
/860.000,-

Contributies verspreide leden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 350,-

/860.350,-
Af: 

Drukkosten zegels en 

contributiekaarten ... ..... ........... ...... .. f 7.500,-

Contributie aandeel gew. ..................... " 86.000,-
Id. afdelingen .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... . "258.000,-

Reserve voor oninbaar 4.850,-

Contr. aandeel dubb. leden 

Nieuwe Koers .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . " 4.000,-
f 360.350,-

f 500.000,-
Brochures .. .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. ...... . .. .. .. .. .. . ..... " 3.000,-
Interest ................................................................................. .. " 15.875,-

--\\ 

\ 

\ 
\ 
\ __ 

Transporteren f 518.875,-
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BEGROTING I~ 

Transport f 188.587,50 
Congres 1949 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. t 25.000,-
af: ten laste 1948 .................................................... " 10.000,-

" 15.000,-
Gemeenteraadsverkiezingen 1949 .... _ .. _ ... __ .............. _ ............... _ _ _ _ _ " 40.000,-

PROPAGANDA: 

Propagandisten ...................................................... t 17.500,-
Gratis brochures .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... . " 3.000,-
0nkosten sprekers, etc. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. p. m. 
Contact met militairen .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. " 2.500,
Cabaretwerk . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . " 2.500,
Propaganda-materiaal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 15.000,-
Bedrijfskranten .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. " 10.000,-
0nkosten propagandisten .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . " 2.750,-
Documentatie .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . " 8.000,-
0nkosten auto's .... ................ ........ .................. ........ " 27.500,-
Afschrijving auto's .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .... .. .. " 5.000,-
Diverse congressen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 4.000,
"Met Volle Zeilen" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. " 5.000,-

SCHOLING EN STUDIE: 

Subsidie Dr W. B. Stichting 
Subsidie Sectie Gemeente en Provincie .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 

t 29.500,-
8.500,-
9.300,-
3.000,-

Subsidie Sectie Agrarische Vragen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 
Subsidie Sectie Indonesië .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 
Subsidie Diverse Secties .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . " 500,-
Subsidie Vrouwenbond .......................................... " 20.000,-
Subsidie "Paraat" ........ _ ..................... __ ................... " 15.000,-
Kosten diverse commissies .................................... " 2.000,-

DIVERSE SUBSIDIES: 

Gew. en stedelijke federaties ........ ...... .. ........ .... ..... t 27.500,
Werkgemeenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21.500,
Kamerfractie .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. " 5.500,
,_Nieuwe Koers" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 8.000,-
0nvoorzien .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . " 3.500,-

DIVERSEN: 

"102.750,-

" 87.800,-

t 66.000,-

Abonnementen ........................................................................ t 1.000,-
Accountantskosten 
Diversen 
Onvoorzien ............................................................................... " 

4.000,-
5.000,-
8.737,50 

t 518.875,-
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Transport I 518.875,-

/518.875,-
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BEGROTING 1949- COLPORTAGE-ORGAAN "MET VOLLE ZEI.LEN"' 

DrUkkosten 
Foto's, cliché's 
Tekeningen .... 
Honoraria 
Onkosten redactie 

f 59.000,
" 3.300,

.. " 2.750,-

Porti en verzendkosten .......................... .. 

800,
" 100,
" 1.2.500,
" 6.000,-Omzetbelasting 

Salarissen .................. . 
Sociale lasten 
Vacantie-toeslag 

Aandeel huur 
account.kosten 
telefoonkosten 

Afschrijvingen dub. vorderingen 

.. f 10.000,
" 2.350,-

400,-

f 500,
" 250,

.. " 1.000,-

500,-
100,-
350,-

f 84.450,-

" 12.750,-

" 1.750,-

950,-
200.-

f 100.100,-

Verkoop .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . .. .... .. .. .. .... . .. . .. .. . ... . ... . . .. .. ... . .. .. f 95.100,-
Verlies .. .. . .. ... ... . .. .. . . . . ... . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. . . " 5.000,-

f 100.100,-
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BEGROTING OR WJARDI BECKMAN-STICHTING 1949 

Salarissen 
Sociale Lasten ........................................... . 
Vacantie-toeslag 

/22.000,
" 4,200,-

800,-
/27.000,-

Bureaukosten ................................................. ~............. " 1.500,-
0nkosten bureauleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. " 400,
Aanàeel huur . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . I 1.750,-
Aandeel accountantskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150,-

" 1.000,
Porti, telefoon, telegr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. " 1.800,-
Bibliotheek .................................................................. " 1.200,-
Abonnementen-Liàmaatsch. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. . . . " 700,-
Brochures, prae•adviezen .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . p. m. 
Vergaderingen, conferenties ........................................ " 800,-
Aandeel kosten Scholendienst .. .. .. .. .. . .... . .. .. . .... . .. .... .. . .. .. " 2.500,-
Mededelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. m. 
Diversen .. .. .. . .... .. .. . ... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .... .. .. .. . .. . .. .. . . " 200,-

/38.000,-

Contributies en donaties .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .... ...... .. .... .. .. t 7.000,
Klein Bestek .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 500,-
Schriftelijke cursus .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... .. .. .. . .. ... .. . .. .. . .... .. .. " 1.000,-
Subsidie P. v. d. A. .. ........ .... ........... ... .. .. .. ... . ...... .. .... .. .. "29.500,-

/38.000,-



..... 

BEGROTING 1949- SECTIE GEMEENTE EN PROVINCIE, SECTfE AGRARISCHE 
VRAGEN, DIVERSE SECTIES ---------------------------------

~ GEMEENTE EN PROVINCIE. Contributies en rubonnementen .... 
Advertenties "De Gemeente" 

I 9.000,-
Salarissen 
SOciale Lasten 
Vacantie-toeslag 

"De Gemeente" 
Drukken 
Cliché's 
Honoraria 
Verzending 

Drukwerk ........ .. 
Diversen .... . 

AGRARISCHE VRAGEN. 
Salarissen 
SOciale lasten 
Vacantietoeslag 

Onkosten Emmens 
Vergaderingen sectie 

I 4.500,-
800,-
180,-

I 6.600,-
" 100,
" 1.600,
" 600,-

I 900,-
247,50 
35,-

Drukkosten ,Ploegen en Zaaien" ................................ . 
Landbouwcongres } ' 
Tuinbouwcongres · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Diversen ....................................... . 

DIVERSE SECTIES. 
Diverse Kosten 

I 5.480,-

" 8.900-, 
500,-

" 1.000,-

" 1.500,-
150,-
270,-

I 17.800,-

Subsidie P.v.d.A. 
" 300,
" 8.500,-

1 17.800,-

Subsidie P.v.d.A. .. . ........ .. .... ...... ......... ... .. . . . ... ........ ...... 1 9.300,-

I 1.182,50 
1.000,-

500,
" 2.500,-

" 4.000,-
117,50 

I 9.300,-

I 500,- I Subsidie P.v.d.A. . .................................. .. 

1 9.300,-

I 500,-
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BEGROHNG 1949- VROUWENBOND VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Salarissen ...................... . 
Sociale laste.nl . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Vacantie-toeslag 

Onkosten H.B. 
Bureaukosten 
Porti ,telefoon, etc. 
Leidsterblad 
Aandeel huur ............ . 

accountantskosten 

Diverse commissies ......... . 

I 8.82Q,
" 1.800,
" 350,-

I 10.970,
aoo,-
400,-
900,-
500,-

" 1.062,50 
200,-
400,-
200,-

Vergaderingen ............................................................ " 
Uitleendienst 
Diversen 
Jaarvergadering 
CUltureel werk 
Scholingswerk "De Born" 
Onvoorzien 

267,50 
" 2.000,
" 1.680,
" 3.100,-

200,-

1 22.680,-

Radio 
Winst brochures 
Subsidie P.v.d.A. 

I 1.680,
" 1.000,
" 20.000,-

I 22.680,-



.....,. ..... 
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BEGROTING 1949- .,PARAAT" 

Salarissen . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . f 7.300,
Sociale lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " 1.300,
Vacantie-toeslag .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . " 300,-

/ 8.900,-
0ngevallenverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . " 45,-
0nkosten redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. " 1.000,-
Honoraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000,-
Aandeel telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . f 600,-

P.T.T. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . .. . ... . " 300,-
bureaukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . " 120,-
administratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... " 150,-

'' huur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 350,-
" 1.520,-

Drukwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 250,
Diversen . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . " 285,-

f 15.000,-

Subsidie P.v.d.A. f 15.000,-

f 15.000,-



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

BEGROTING 1949 - N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE EN ADMINISTRATIE VAN 
VERENIGINGSGEBOUWEN TE AMSTERDAM 

ONDERHOUD: 
Werkster (2 x) ............................................ . 
Mevr. Alffenaar ........................................ .. 

" Westenborg ................ . 
Sociale lasten ............................................ .. 
Algemeen onderhoud gebouw ...... . 
Onderhoud lift 

" tuin 
Schoonmaakartikelen ............... . 
Ramen lappen, etc. 

VERLICaTING EN VERWARMING: 
Gas en electra .................. .. 
Water ....... 
Brandstoffen (incl. onderhoud) 

Diversen 
Onvoorzien 

/2.475,-
" 1,750,
" 700,
" 900,
" 703,
" 350,
" 75,
" 550,
" 240,-

f 1.500,
" 130,
" 1.750,-

5(),

" 200,
" 100,-

f 7.743,-

" 3,380,-
450,-
286,-
256,-
75,-

160,-
250,

p.m. 
p.m. 

350,-
300,-
500,-

/13.750,-

HUREN: 
Bartij van de Arbeid .................................... /9.000,-
Firma Roland Holst Zn. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. " 4, 714,-

Interest .................................. . 
Claim ingevolge rechtsherstel 

-~ 

f 13.714,-
36,

p.m. 

/13.750,-
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VERSLAG 

VERKIEZINGEN 1948 

* 





VERSLAC VERKIEZINCSACTIE 1948 
Ten einde de, in de zomer van 1948 in verband met de Grondwets
herziening te verwachten verkiezingen voor de Tweede Kamer en de 
in die tijd te voeren verkiezingsactie grondig voor te bereiden, werden 
reeds in het najaar van 1947 op het partijbureau de nodige maat
regelen getroffen. 
Tot dit doel werd overgegaan tot de instelling van een driemanschap, 
bestaande uit de pgn. W. Thomassen, E. Vermeer en C. Woudenberg, 
dat in onderling overleg de gehele actie zou voorbereiden en leiden. 
In een eerste inleidende circulaire aan de afdelingen betreffende de 
verkiezingsactie, werd er op aangedrongen dit beginsel van een drie
(eventueel een vier- of vijf- )manschap ook bij de voorbereiding der 
actie in gewestelijke- en afdelingsbesturen door te voeren. 
In besprekingen met vertegenwoordigers van de Gewestelijke en 
Stedelijke federaties werd overeengekomen, dat naast de door het 
Partij-secretariaat te voeren centrale actie een aanvullende gede
centraliseerde actie door de Gewesten en afdelingen zou worden 
gevoerd. Binnen de mogelijkheden zou deze actie uit de opbrengst 
van de inzameling worden gefinancierd. 
Uit de gevoerde actie kunnen wij in dit verslag slechts enkele grepen 
doen: een speciale actie onder de jongeren en de vrouwen werd op 
touw gezet; een weekeind voor jonge sprekers werd georganiseerd; 
een verkiezingsdocumentatie werd regelmatig samengesteld door 
pg. P. Molendijk en aan alle afdelingen en alle sprekers in de Partij 
toegezonden; door de Arfi werd een korte verkiezingsfilm vervaar
digd, welke door het gehele land in openluchtfilmvoorstellingen van 
de "wonderwagen" werd gedraaid; voor de radio werd een drietal 
verkiezingstoespraken gehouden; er werden in het land een aantal 
politieke lekencabarets opgericht, welke in de opluistering van de 
verkiezingsvergaderingen een werkzaam aandeel hadden, voor dit 
werk was pg. Lindenberg tijdens de actie voor de Partij vrijgemaakt; 
ten slotte werd na een reeks instructievergaderingen voor de kader
leden van de Partij, een groot aantal openbare vergaderingen belegd 
door het gehele land. 
Over de "schriftelijke" actie kan worden meegedeeld, dat op 7 en 
8 Mei '48 een Verkiezingscangres werd georganiseerd, waar het ver
kiezingsprogram van de Partij werd vastgesteld. Na een toelichtende 
rede op het ontwerp-program, dat door het Partijbestuur in z:.jn 
vergadering van 12 April was vastgèsteld, werden de verschillende 
punten in secties van het Congres behandeld. De tweede dag werd 
in plenaire zitting de definitieve tekst vastgesteld, welke in bijlage XI 
is opgenomen. 

De verzorging van de verkiezingsfolders en affiches geschiedde voor 
het grootste deel centraal. 
Hieronder volgt een overzicht van de verspreide folders met de oplaag, 
benevens van de z.g. "gerichte" briefpropaganda. 
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1e algemene folder: "Wat zijt gij geweest, wat wilt 
gij worden?" ..................................................... . 

tolder tegen C.P.N.: "Geen Russische kolonie". . ....... . 
folder landbouwpolitiek: "Wij boeren kunnen erover 

meepraten" ........................................................ . 
2e alg. folder, financ. politiek: "Pas op de dubbeltjes" 
folder tegen A.R. en C.H.U.: "Hoe stemt Protestant 

Nederland?" ........................................................ . 
3e alg. folder:, levensm: politiek: "Ieder het zijne" ..... . 
folder v. boeren: "Ook welvaart voor kleine boeren" .. . 
folder voor middenstanders ................................... . 
folder v. tuinders: "Groter bestaanszekerheid voor de 

tuinbouw" ........................................................... . 
4e alg. folder, soc. politiek: "Wat deed Drees?" ........ . 
folder tegen V.V.D.: "De liberale vrijheid" ................. . 
in overleg met Vrouwenbond: "Prikkeldraad ... of 

samenwerking" .................................................. . 
transportbedrijven: "Verkeer langs de weg" .............. . 
5e alg. folder: "Zestig milliard schade" .................... . 
in overleg met "Nieuwe Koers": "Kiest een Nieuwe 

Koers" .............................................................. . 
folder betreffende oorlogsschade: "Woningen" ........ . 
Aanwijzingsbiljetten ............................................... . 
Overdruk artikel "Vlam" (laster betr. K. Vorrink) 

(alleen in Amsterdam verspreid) .......................... . 
in overleg met Kath. W.G.: "Katholieken en de P.v.d.A." 
Kleine cijferbiljetten (gegomd) ............................. . 
Uitgaven in overleg met de Prot. Chr. werkgemeen-

schap: 
Doorbraak No. 1. ..................................................... . 
Doorbraak No 2 ..................................................... . 
De Christen en het sociale vraag~tuk ....................... . 
De Christenvrouw en de P.v.d.A .............................. . 
Onze verantwoordelijkheid ...................................... . 

Brie/propaganda: 

voor ambtenaren .................................................. . 
" onderwijzers .................................................. . 
" landarbeiders .................................................. . 
" leraren middelb. en voorber. hoger onderwijs ..... . 
" middenstand .................................................. . 
" kunstenaars .................................................. . 
" musici en artisten ......................................... . 
" artsen ........................................................... . 
" ingenieurs en architecten 

2.000.000 ex. 
650.000 " 

600.000 " 
2.060.000 " 

500.000 " 
2.020.000 " 

200.000 " 
205.000 " 

40.000 " 
2.180.000 " 

300.000 " 

900.000 " 
50.000 " 

2.060.000 " 

390.000 " 
300.000 " 

1.650.000 " 

150.000 " 
500.000 " 
200.000 " 

100.000 " 
100.000 " 
100.000 " 
100.000 " 
100.000 " 

80.000 " 
40.000 " 

135.000 " 
10.000 " 
5.000 " 

10.000 " 
2.000 " 

10.000 " 
7.000 " 

totaal 17.754.000 ex. 

Verder werden nog het land ingezonden: in totaal ca. 240.000 letter
biljetten en ca. 105.000 affiches (2 soorten, van ieder 2 maten). 
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Wat de financiering va,n de actie betreft kan het volgende worden 
gemeld: door Prof. Dr W. Banning werd eind 1947 tijdens de meeting 
in de R.A.I. het initiatief bekend gemaakt van een comité, dat zich 
onder het motto "Niet Praten, Maar Doen", had voorgenomen de 
nodige gelden in te zamelen voor de verkiezingsactie en deze t.z.t. aan 
het Partijbestuur over te dragen. 
Met het practische werk van de inzameling belastte dit comité pg. H. 
Evers, als secretaris-penningmeester. 
In totaal werd door het Strijdfondscomité een bedrag ad f 323.381,18 
ingezameld, welke opbrengst als zeer goed mag worden beschouwd. 
Deze grote opbrengst betekende verder, dat slechts een klein deel van 
de verkiezingsuitgaven uit de Partijkas behoefde te worden bijgepast. 
Onderstaand volgt het over2;icht van de kosten der verkiezingsactie: 

Uitgaven: 

Drukwerk (verspreid- en aanplakmateriaal) ............. . f 123.013,72*) 
Toewijzing aan federaties, werkgemeenschappen, 

vrouwenbond en "Nieuwe Koers" .......................... . "139.787,37*) 
Documentatie ........................................................ . 

" 
6.496,23 

Wonderwagen, incl. films ...................................... . 
" 

14.223,50 
Advertenties ........................................................... . 

" 
1.030,-

J.M.-De Stem van Nederland ................................ .. 
" 

8.000,-') 
Subsidie R.A.I.-meeting 29.12.'47 ............................ .. 

" 
6.137,65 

Extra autokosten .... : ............................................. . 
" 

2.679,70 
Verkiezingscangres ............................................... . 

" 
4.832,86 

Partijraadsvergaderingen ......................................... . 
" 

3.178,94 
Gramafoonplaten ................................................. .. 

" 
1.094,25 

Drukwerken, etc. (intern) ...................................... . " 
807,54 

Cabaretwerk (Linden berg) ...................................... . 
" 

2.266,43 
Diversen .................................................................. . " 

1.549,-

Totaal .. . f 315.097,19 

Specificatie drukwerk: 

Affiches ................................ . 
Folders ................................ . 
Gerichte brieven .................... . 
Stembiljetjes ....................... . 
"De Vlam" .......................... . 
Plakzegels 2 ......................... .. 
Adresseerkosten (extra) ....... .. 

Totaal ... 

f 33.471,87 
" 79.220,22 
" 5.279,11 

2.598,02 
" 1.851,24 
" 409,66 
" IJ 183,60 

f 123.013,72 

1 ) Door de Partij werden 50.000 exemplaren van een speciaal verkiezingsnummer 
van J.M.-De Stem van Nederland betaald, die verspreid werden onder intellectuelen. 
*) Zie specifica tie. 
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Inkomsten: 

Specificatie subsidies: 

Friesland . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . f 3.750,
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.500,
Drente . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000,-
0verijsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000,
Gelderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " 7.000,
Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000,-
Nrd. Holland/Noord ............... " 3.000,-
Nrd. Holland/Zuid .................. " 2.500,-
Zuid-Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . " 10.000,
Zeeland .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . " 6.000,
Noord-Brabant . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . " 9.000,
Limburg .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . " 5.250,
Amsterdam .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . " 35.000,
Rotterdam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . " 10.000,
Den Haag . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . .. .. " 3.000,-
P.C.W.G. .. .. .... .. .. .... .. . .. ..... .. .. .. . " 10.476,13 
K.W.G. .... . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. " 6.005,19 
Vrouwenbond .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . " 5.360,46 
"Nieuwe Koers", etc. .. . .. .. .. . . . .. . " 6.945,59 
W.B.S. .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . " 1.000,-

f 139.787,37 

Totale opbrengst inzameling "Niet Praten, Maar Doen" f 323.381,18 
af: kosten inzameling: busjes, drukwerken, etc. ........ .... " 29.771,38 

Netto opbrengst .. . f 293.609,80 

Uitgaven ................................ f 315.097,19 
netto opbrengst .............. ·........ "293.609,80 

door Partijkas bij te passen .. ... f 21.487,39 

SAMENSTELLING TWEEDE-KAMERFRACTIE 

In de vergadering van 19 Februari '48 besloot het Dagelijks Bestuur 
een commissie te benoemen, die zich zou bezig houden met het samen
stellen van de candidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen 
1948. Aangewezen werden de pgn. v. d. Brug, Joekes, Ruygers, Van 
Walsurn en Woudenberg. 
Nadat in de Partijraad van 14 Februari de beslissing was genomen, in 
het gehele land met meerdere lijstaanvoerders te komen, werd in de 
Partijraad van 27 Maart de groslijst vastgesteld, waarin door het refe
rendum onder de leden geen wijziging meer werd gebracht. 
Onderstaand volgen de lijsten zoals deze in de verschillende kies
kringen werden ingediend: 
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KIESKRING I (DEN BOSCH), II rriLBURG) EN XVIII (MAASTRICHT) 

1. W. Drees 11. N. J. van Pelt 
2. J. M. Willems 12. J. G. H. Tans 
3. C. J. van Lienden 13. J. Kuijpers 
4. F. J. Goedhart 14. Mevr. M. Paulen-Gerritsz. 
5. J. J. Kramer 15. W. Liefaard 
6. G. J. P. Cammelbeeck 16. C. H. Lagerweij 
7. Mej. C. J. Janssen 17. G. J. Sporre 
8. W. J. van Deelen 18. M. J. Olivers 
9. B. Diesbergen 19. J. C. Sleebe 

10. A. Jongbloed 20. F. H. J. C. van der Pol 

KIESKRING III (ARNHEM) EN Jf 

1. M. van der Goes 
2. C. J. A. M. ten Hagen 
3. J. H. Scheps 
4. G. M. Nederhorst 
·5. C. Kleywegt 
6. Mej. J. Zeelenberg 
7. A. Vondeling 
8. C. Hagen 
9. V. A.M. Beermann 

10. H. J. van Eek 

KIESKRING V (ROTTERDAM) 

1. W. Drees 
2. L. A. Donker 
3. H. vanSleen 
4. S. A. Posthumus 
5. Mej. J. ZeelE!nberg 
6. T. Smeding 
7. J. Schilthuis 
8. H. Willemse 
9. Mevr. Chr. A. de Ruyter-ce 

Zeeuw 
10. J. van Tilburg 

KIESKRING VI ('s-GRAVENHAGE) 

1. W. Drees 
2. G. J. N. M. Ruygers 
3. C. J. van Lienden 
4. F. J. Goedhart 
5. J. Le Poole 
6. J. Emmens 
7. Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg 
8. C. Kleywegt 
9. E. de Vries 

(NIJMEGEN) 

11. E. J. van Spankeren 
12. J. H. de Groot 
13. W. Middendorp 
14. Mevr. M. Witholt-Broese 

vanGroenou 
15. K. Toornstra 
16. H. Wolters 
17. J. H. Krosenbrink 
18. H. van Delden 
19. J. Bronkhorst 
20. J. R. Verwers 

11. H. J. van den Born 
12. C. J. N. van Dongen 
13. E. Brongersma 
14. R. van der Brug 
15. A. J. van der Vlerk 
16. J. Sprankers 
17. J. G. van der Ploeg 
18. J. Meertens 
19. D. van der Laan 
20. J. J. A. Berger 

11. J. C. Deering 
12. H. J. Hofstra 
13. J. de Kadt 
14. Th. A. Fruin 
15. G. W. Hylkema 
16. B. W. Haveman 
17. C. P. Damme 
18. G. Venema 
19. L. P. van Hameien 

10. B. van den Tempel 20. Mevr. W. c. Wessels-Krens 

119 



KIESKRING VII (LEIDEN), VIII (DORDRECHT) EN XII (MIDDELBURG) 

1. W. Drees 11. J. P. van Praag 
2. J. A.W. Burger 12. J. Sprankers 
3. N. Stufkeus 13. A. J. van der Weel 
4. H. J. Hofstra 14. A. J. Jongeleen 
5. s. A. Posthumus 15. H. B. Engelsman 
6. J. Emmens 16. L. P. van Oorschot 
7. C. Hamelink 17. A. D. van Dijk 
8. Mevr. Chr. A. de Ruyter-de 18. H. van Es 

Zeeuw 19. Mevr. E. J. van den Broecke-
9. G. J. N. M. Ruygers de Man 

10. P. C. de Jonge 20. D. J. van Dijk 

KIESKRING IX (AMSTERDAM) 

1. J. J. Vorrink 
2. Mej. N. S. C. Tendeloo 
3. J. G. Suurhoff 
4. F. J. Goedhart 
5. J. de Kadt 
6. E. A. Vermeer 
7. N. Stufkeus 
8. J. M. Willems 
9. B. C. Franke 

10. K. Voskuil 
11. A. de Roos 

12. J. Schilthuis 
13. S. Tas 
14. Mevr. C. P. de Roos-Oude-

geest 
15. P. C. Faber 
16. G. van 't Huil 
17. C. W. van Wingerden 
18. B. W. Haveman 
19. Mevr. Chr. A. de Ruyter-de 

Zeeuw 
20. J. W. Rengelink 

KIESKRING X (DEN HELDER) EN XI (HAARLEM) 

1. W. Schermerhorn 11. P. Beemsterboer 
2. J. Schilthuis 12. P. S. van der Vaart 
3. W. Thomassen 13. D. Roemers 
4. A. Vondeling 14. Mej. L. Lopes Dias 
5. J. de Kadt 15. s. c. van der wan 
6. R. van der Brug 16. J. de Veer 
7. G. J. N. M. Ruygers 17. A. J. van Leusen 
8. Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg 18. J. J. A. Berger 
9. C. W. van Wingerden 19. D. J. A. Geluk 

10. E. F. Albrecht 20. J. G. Addens 

KIESKRING XIII (UTRECHT) 

1. P. Lieftinck 11. W. Schmidt 
2. H. J. van den Born 12. A. C. Verhoef 
3. J. c. neering 13. J. Lageveen 
4. H. Ploeg 14. J. W. Stassen 
5. Mej. J. Zeelenberg 15. P. S. Pels 
6. P. P. Agter 16. J. Koopman 
7. B. S. A. Al 17. H. J. Kanne 
8. N. Stufken§' 18. J. J. Voogd 
9. Mevr. U. Tellegen-Veldstra 19. A. Vlot 

10. J. H. Scheps 20. J. Coenraadts 
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KIESKRING XIV (LEEUWARDEN) 

1. A.M. Joekes 11. A. A. M. van der Meulen 
2. E.A. Vermeer 12. J. Brouwer 
3. A. Vondeling 13. J. L. Hoogland 
4. P. Lieftinck 14. G. J. N. M. Ruygers 
5. D. deLoor 15. J. Piebenga 
6. Mevr. H. Sikkes-Hartelust 16. J. K. Dijkstra 
7. J. Lageveen 17. J. Okkinga 
8. K. Toornstra 18. A. Heida 
9. J. Klok· 19. N. Bloemendaal 

10. E. de Haan 

KIESKRING XV (ZWOLLE) 

1. H. Vos 11. J. Gorselink 
2. R. van der Brug 12. J. Banis 
3. G. M. Nederhorst 13. J. s. van Hessen 
4. A. M. Joekes 14. J. P. Hogerzeil 
5. Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg 15. D. P. S. Meerburg 
6. D. I. Luteijn 16. J. M. Rudelsheim 
7. J. G. Suurhoff 17. J. Voetelink 
8. G. J. N. M. Ruygers 18. H. de Vroome 
9. S. de Jong 19. N. H. van Harpen 

10. H. A. te Riet 20. J. Aaten 

KIESKRING XVI (GRONINGEN) 

1. S. L. Mansholt 11. P.M. Bruins 
2. J. Tuin 12. H. Roelfsema 
3. A. Vondeling 13. G. Boekhoven 
4. G. M. Nederhorst 14. A. de Ruyter 
5. J. H. Scheps 15. A.W. Swets 
6. J. Roorda 16. H. de Wit 
7. G.J.N.M. Ruygers 17. H. J. Scheffer 
8. G. L. P. Warburg 18. S. P. Meijer 
9. N. Bolkestein 19. T. Nabring 

10. Mevr. A. J. Aarsen-Jansen 20. A.D. Veenhoff 

KIESKRING XVII (ASSEN) 

1. W. Schermerhorn 10. A. M. Joekes 
2. A. Vondeling 11. R. van der Brug 
3. S. L. Mansholt 12. J. Roorda 
4. J. H. Scheps 13. J.c. neering 
5. J. G. Suurhoff 14. J. ter Haar Jzn. 
6. J. Cramer 15. R. Zijlstra 
7. P. J. Duinkerken 16. G. L. P. Warburg. 
8. Mevr. A.C. Ploeg-Ploeg 17. E. L. J. van Apeldoorn 
9. L.C. Douma 18. E. Meester. 

Bij de op 7 Juli 1948 gehouden Tweede Kamerverkiezingen behaalde 
de Partij 27 zetels en wel werden gekozen verklaard: 
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W. Drees (als lijstaanv. 4 x) 
J. M. Willeros 
M. v. d. Goes v. Nf).ters 
C. J. A.M. ten Hagen 
J. H. Scheps 
J. A.W. Burger 
N. Stufkeus 
H. J. Hofstra 
W. Schermerhorn (tweemaal) 
J. Schilthuis 
W. Thomassen 
L. A. Donker 

H. vanSleen 
G. J. N.M. Ruygers 
J. J. Vorrink 
N. S. C. Tendeloo 
J. G. Suurhoff 
P. Lieftinck 
A.M. Joekes 
E. Vermeer 
H. Vos 
R. v.d. Brug en 
S. L. Mansholt 

Bij loting moest Drees zitting nemen voor de kieskringen Leiden, 
Dordrecht, Middelburg; daardoor komen voor de drie overige plaatsen 
in de Kamer: 
C. J. van Lienden (tweemaal voor kieskring VI, Den Haag en voor 
de lijsten I, II en XVIII, Den Bosch, Tilburg en Maastricht), die voor 
laatstgenoemde lijsten loot; 
zodat voor Den Haag F. J. Goedhart zitting neemt, en verder S. A. 
Posthum Uil. 

Schermerhorn moet bij loting zitting nemen voor Assen, zodat A. 
Vondeling voor Den Helder-Haarlem zitting neemt. 
Doordat W. Thomassen zijn benoeming niet aanneemt, wordt J. de 
Kadt verkozen verklaard. 
Nadat de kabinetsformatie tot stand was gekomen vonden nog de 
volgende mutaties plaats: 
Drees wordt Minister-President en wordt opgevolgd door J. Emmens. 
Lieftinck wordt opnieuw Minister van Financiën en wordt opgevolgd 
door H. J. van den Born. 
Joekes wordt Minister van Sociale Zaken en wordt vervangen door 
D. de Loor .• 
Mansholt wordt opnieuw Minister van Landbouw en wordt vervangen 
door J. Tuin. 

VERKIEZING EERSTE-KAMERLEDEN 

Op 8 Juli 1948 werden de verkiezingen voor de Eerste Kamer gehou
den. Hier waren geen verschuivingen te verwachten, omdaC de 
samenstelling der Provinciale Staten niet gewijzigd was. 
In de vergadering van de Partijraad van 29 Mei werd de groslijst als 
volgt vastgesteld: 

GROEP I (NOORD-BRABANT, LIMBURG, UTRECHT EN ZEELAND) 

1. E. Brongersma 5. P. Sanders 
2. J. J. Kramer 6. L. A. van Doorn 
3. P. C. de Jonge 7. C. J. Janssen 
4. P. J. Kapteyn 8. M. J. Olivers. 
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GROEP II: (GELDERLAND, OVJRIJSEL, GRONINGEN EN DRENTE) 

1. R. Kranenburg 6. Th. J. A. M. van Lier 
2. J. A. Jonkman 7. T. Smeding 
3. J. Cramer 8. J. Klaasesz 
4. H. Oasterhuis 9. J. de Bruin 
5. S. de Jong 10. J. ter Horst 

GROEP III (NOORD-HOLLAND EN FRIESLAND) 

1. P. Lieftinck 
2. C. Woudenberg 
3. M. Tjeenk Willink 
4. G. J. v. Reuven Goedhart 
5. G. E. van Walsurn 

GROEP IV (ZUID-HOLLAND) 

A. 
1. J. van de Kieft 
2. J. L. Hoogland 
3. J. van Tilburg 
4. F. Wibaut 
5. J. Slager 
6. N. Bolkestein 

6. F. Wibaut 
7. B. W. Haveman 
8. J. Harmsen 
9. P. J. Kapteyn 

10. A. de Roos 

B. 
1. J. in 't Veld 
2. N. A. Donkersloot 
3. H. J. de Dreu 
4. A. Kievit 
5. T. de Bruijn 
6. J. Barents 
7. J. P. van Praag 

Na .de gehouden verkiezingen werden verkozen verklaard 14 leden 
van de Partij van de Arl1eid (gelijk aan '46), t.w.: 

E. Brongersma 
J. J. Kramer 
R. Kranenburg 
J. A. Jonkman 
J. Cramer 
H. Gosterhuis 
P. Lieftinck 

C. Woudenberg 
M. Tj eenk Willink 
G. J. van Reuven Goedhart 
J·. van de Kieft 
J. L. Hoogland 
J. in 't Veld 
N. A. Donkersloot 

Na de vorming van het kabinet werd als opvolger van Lieftinck be
noemd: G. E. van Walsum, terwijl als opvolger van J. in 't Veld als 
lid werd aangewezen H. J. de Dreu. 
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UITSLAG TWEEDE-KAMERVERKIEZLNGEN *) 

Overzicht totaal-uitslag Tweede-Kamerverkiezingen 1948, 
vergeleken met 1946 

Aantal stem- % van Aantal stem- % van Toe- of afname 
Partijen men 1946 totaal men 1948 totaal in % v. totaal 

K.V.P. 1.466.582 30,81 1.531.326 31,04 + 0,23 
P.v.d.A. 1.347.940 28,31 1.263.366 25,61 -2,70 
A.R. ············ 614.201 12,90 651.717 13,21 + 0,31 
C.P.N. 502.963 10,57 381.953 7,74 -2,83 
C.H.U. ......... 373.217 7,84 453.211 9,19 + 1,35 
V. V.D. ········· 305.287 6.41 391.982 7,94 + 1,53 
St. Ger. 101.759 2,14 117.142 2,37 + 0,23 
Lijst Welter ... 62.337 1,26 + 1,26 
Andere 

partijen ... 48.762 1,02 80.701 1,64 + 0,62 

Totaal ... 4.760.711 100.- 4.933.735 100.-

Op grond van deze uitslagen zien wij de volgende zetelverdeling: 

Zetelverdeling in 1946 (kiesdeler 47.607): 

K.V.P. . . . . . . . . . . . . . . . 1.466.582 = 30 + 38.372 
:P.v.d.A. . . .. . . . . . . . . . . . 1.347.940 = 28 + 14.944 
A.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.201 = 12 + 42.917 
C.P.N. . . . . . . . . . . . . . . . 502.963 = 10 + 26.893 
C.H.U. ............... 373.217 = 7 + 39.968 
V. V.D. . . . . . . . . . . . . . . . 305.287 = 6 + 29.645 
St. Ger. . .. . . .. . .... 101.759 = 2 + 6.545 

eerste verdeling 95 zetels 

5 zetels blijven voor grootste gemiddelden: 

K.V.P. voor 31 zetels gemiddeld ............ 47.309, voor 32 zetels 45.831, 
voor 33 zetels 44.442. 

P.v.d.A. voor 29 zetels gemiddeld . . . . . . . . . 46.481, voor 30 zetels 44.931. 
A.R. voor 13 zetels gemiddeld .............. 47.246, voor 14 zetels 43.871. 
C.P.N. voor 11 zetels gemiddeld ............ 45.724. 
C.H.U. voor 8 zetels gemiddeld . . . . . ... . . . . . 46.652, voor 9 zetels 41.469. 
V.V.D. voor 7 zetels gemiddeld . . . . . ... . . . . . 43.612. 
St. Ger. voor 3 zetels gemiddeld . . . .. . . . . . . . 33.920. 

De 5 restzetels komen dus ten goede achtereenvolgens aan de K.V.P., 
aàn de A.R., aan de C.H.U., aan de P.v.d.A. en aan de K.V.P. 

*) De hier gebruikte cijfers zijn ontleend aan de publicaties van de Ned. pers van 
Juli 1948. Zij wijken in onbetekenende mate af van de later in "Parlement en 
Kiezer" gepubliceerde gegevens. 
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Zetelverdeling in 1948 (kiesdeler 49.337): 

K.V.P. . . . . . . . . . . . . . . . 1.531.326 = 31 + 18.682 
P.v.d.A. . . . . . . . . . . . . 1.263.366 = 25 + 29.932 
A.R. ·················· 651.717 = 13 + 10.329 
C.H.U. . . . . . . . . . . . . . . . 453.211 = 9 + 9.175 
V.V.D. . . . . . . . . . . . . . . . 391.982 = 7 + 46.621 
C.P.N. . . . . . . . . . . . . . . . 381.953 = 7 + 36.592 
St. Ger. ............... 117.142 = 2 + 18.467 
Welter . . . . . . . . . . . . . . . 62.337 = 1 + 13.000 

eerste verdeling 95 zetels 

5 zetels blij ven voor grootste gemiddelden: 

K.V.P. voor 32 zetels gemiddeld ............ 47.854, voor 33 zetels 46.404. 
P.v.d.A. voor 26 zetels gemiddeld ......... 48.591, voor 27 zetels 46.791, 

A.R. voor 14 zetels gemiddeld . . . . . . . . . . . . . . . 46.551 
C.H.U. voor 10 zetels gemiddeld . . . . . . . . . . . . 45.321. 

voor 28 zetels 45.120. 

V.V.D. voor 8 zetels gemiddeld ............ 48.998, voor 9 zetels 43.553. 
C.P.N. voor 8 zetels gemiddeld . . . . . . . . .. . . 47.744, voor 9 zetels 42.439. 
St. Ger. voor 3 zetels gemiddeld ........... 39.047. 

De 5 restzetels komen dus ten goede achtereenvolgens aan de V.V.D, 
aan de P.v.d.A., aan de K.V.P., aan de C.P.N. en aan de P.v.d.A. 

In de zetelverdeling treedt dus van 1946 op 1948 de volgende veran
dering in: 

1946 1948 
o/o Zetels o/o Zetels 

K.V.P . ..................... 30,81 32 31,04 32 
P.v.d.A. ····················· 28,31 29 25,61 27 
A.R. ........................ 12,90 13 13,21 13 
C.P.N . ........................ 10,57 10 7,74 8 
C.H.U. ····················· 7,84 8 9,19 9 
V.V.D. ····················· 6,41 6 7,94 8 
St. Ger. ····················· 2,14 2 2,37 2 
Welter ·················· 1,26 1 

Bij de zeteltoewijzing zien wij, dat de beide verliezende partijen, de 
Partij van de Arbeid en de C.P.N., er nog voordelig uit zijn gekomen. 
De P.v.d.A. verliest van de uitgebrachte stemmen sinds 1946 2,7 %; de 
C.P.N. zelfs 2,83%. De P.v.d.A. profiteert van de verdeling der rest
zetels, waarvan zij er één extra krijgt. De C.P.N. profiteert in 1948 van 
haar overschot in 1946, toen zij op 10,57 o/o der uitgebrachte stemmen 
10 zetels kreeg. 
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De C.H.U. krijgt op een winst van 1,35% één zetel meer; de V.V.D. met 
een winst van 1,53% krijgt er twee zetels bij. Ook de V.V.D. profiteert 
van haar overschot van 1946, toen zij op 6,41% 6 zetels kreeg. 

De uitslag en de zeteltoewijzing overziende, ligt de conclusie voor de 
hand, dat de C.P.N. haar twee verloren zetels aan de Partij van de 
Arbeid heeft afgestaan en dat de P.v.d.A. dus vier zetels heeft verloren 
aan andere partijen. 
De winnende partijen zijn: de V.V.D. met twee zetels meer, de C.H.U. 
met één meer en Welter met één zetel. Het is stellig niet aan te nemen, 
dat de lijst Welter, die 62.337 stemmen· kreeg, deze stemmen bij de 
P.v.d.A. heeft weggehaald. In het algemeen moet worden aangenomen, 
dat de lijst Welter katholieke kiezers heeft aangetrokken en dan 
stellig niet de katholieke kiezers, die in 1946 op de P.v.d.A. hebben 
gestemd. Hiervan uitgaande moeten de stemmen van de lijst Welter 
stellig van de K.V.P. gekomen zijn. 
De K.V.P. echter moet zich dan elders van de haar door Welter toe
gebrachte schade hebben kunnen herstellen. Vergeleken bij 1946 
immers, heeft zij haar positie nog verbeterd met 0,23%, dat is met 
ruim 11.000 stemmen. Het meest waarschijnlijke is dan, dat de P.v.d.A. 
niet aan Welter, maar aan de K.V.P. één zetel heeft verloren. 

Voor de beoordeling van de uitslag van de Kamerverkiezingen is het 
echter wel zeer onvoldoende alleen maar vast te stellen vanwaar 
waarschijnlijk de zetelwinst van de winnende partijen is gekomen en 
waarheen het zetelverlies van de verliezende partijen is gegaan 
De C.P.N. zag haar percentage met 2,83 verminderen. Dat zijn, bij 
4.933.735 uitgebrachte stemmen, 139.625 stemmen, die de C.P.N. in 
1948 is tekortgekomen om haar positie van 1946 te handhaven. 
De P.v.d.A. verloor 133.374 stemmen (2,7 %) sinds 1946. Als men 
aanneemt, dat toch stellig meer dan 100.000 van deze C.P.N.-stemmen 
naar de P.v.d.A. zijn gegaan, dan stelt men tegelijkertijd vast, dat dus 
de P.v.d.A. ten minste 240.000 en waarschijnlijk zelfs wel 250.000 stem
men aan de andere partijen moet hebben verloren. 
Het is van belang te pogen vast te stellen, waar de P.v.d.A. deze 
stemmen is kwijtgeraakt en aan wie zij zijn ten goede gekomen. 
Om tot een analyse te kunnen komen, moet eerst de positie van elk 
der partijen in de afzonderlijke kieskringen worden vastgesteld. 
Uitgaande van de in 1946 bij de Kamerverkiezingen verkregen invloed, 
is in de hier toegepaste methode de vermeerdering, resp. de vermin
dering van invloed in 1948, vastgesteld door het stemmencijfer te 
berekenen, dat iedere partij zou hebben gehad, indien zij haar percen
tage van 1946 zou hebben gehandhaafd. Tevens is berekend met welk 
percentage de eigen invloed van elk der partijen sinds 1946 is vergroot, 
resp. verkleind. Bijv.: de P.v.d.A. verloor, zoals reeds is gezegd, 133.374 
stemmen van het stemmenaantal, dat zij in 1948 had moeten hebben 
om haar positie van 1946 (28,31% van het totaal) te handhaven. Zij 
had dan moeten hebben 28,31% van 4.933.735 = 1.396.740 stemmen. Zij 
kreeg slechts 1.263.366 stemmen, dat is van 1.396.740 slechts 90,45%, 
waaruit dus blijkt, dat de P.v.d.A. van haar invloed van 1946 heeft 
verloren 9,55%. 
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Dezelfde berekening, toegepast op alle partijen, geeft de volgende 
cijfers: 

Uitgebrachte stemmen % % '46 toege- +of- +of-
1946 1948 1946 pastin '48 instemmen in% 

K.V.P. .............. 1.466.582 1.531.326 30,81 1.520.084 + 11.242 + 0,74 
P.v.d.A. ............ 1.347.940 1.263.366 28,31 1.396.740 -133.374 9,55 
A.R. ................. 614.201 651.717 12,90 636.452 + 15.265 + 2,41 
C.P.N . .............. 502.963 381.953 10,57 521.496 -139.543 26,78 
C.H.U ............... 373.217 453.211 7,84 386.805 + 66.406 + 17,16 
V.V.D. .. ' ........... 305.287 391.982 6,41 316.252 + 75.730 + 23,95 
st. Ger ............. 101.759 117.142 2,14. 105.582 + 11.560 + 10,95 
Andere Partijen 48.762 143.038 1,02 50.324 + 92.714 + 184,25 

Totaal ............. 4.760.711 4.933.735 100,- 4.933.735 

Dit geeft onmiddellijk reeds een zuiverder beeld van de vermeerde
ring, resp. de vermindering van de in 1946 verkregen invloed, dan 
alleen uit de zetelverdeling blijkt. 

Dezelfde methode, hierboven toegepast op de uitslag voor het gehele 
land, ook voor iedere partij afzonderlijk in elk van de 18 kieskringen 
overgenomen, geeft het volgende beeld van winst en verlies, zowel aan 
stemmen, als procentelijk aan invloed. (Zie tabel I op pag. 128.) 

Hier is het materiaal aanwezig voor een analyse. Waarbij dan evenwel 
nog van belang is, hoe de stemmen verdeeld liggen van de lijst-Welter 
en van de lijsten die (in 1946 en in 1948) geen zetel wisten te bemach
tigen. Hier volgen de stemmen per kieskring van ieder van deze lijsten: 

1946 1948 

'?rot. Bellamy Groep Oude Onafh. Lijst Middenst. 
Kieskring Jnie partij Lopes S.D.A.P. Nat. Gr. Welter partij 
---·· 

Den Bosch ...... 816 367 3.646 1.002 
Tilburg ......... 878 516 6.689 1.101 
Maastricht ..... 210 379 9.587 1.538 
Arnhem ......... 2.263 1.072 882 1.137 2.523 1.981 
Nijmegen 274 595 3.603 978 
Rotterdam ...... 1.589 2.921 "1.832 984 2.146 2.766 
Den Haag ...... 4.574 2.882 1.537 6.367 7.156 4.612 
Leiden ............ 1.914 606 1.054 4.129 1.226 
Dordrecht ...... 1.562 749 831 2.709 1.218 
Middelburg 1.579 629 1.692 2.412 
Amsterdam ..... 2.148 5.537 3,154 1.718 3.825 3.563 
Den Helder ... 504 1.127 442 1.171 2.691 
Haarlem ......... 2.245 1.990 1.875 2.424 5.604 1.876 
Utrecht ......... 2.828 1.325 1.705 5.113 3.087 
Leeuwarden ... 2.185 1.754 359 341 4.237 
Zwolle ............ 4.493 665 1.297 1.327 
Groningen ...... 1.816 1.213 1.146 1.687 856 3.988 
Assen ············ 626 338 250 1.333 

Totaal ... 32.020 11.205 5.537 15.344 22.197 62.337 40.936 
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Tabel I Winst en vernes per partij en per kieskring van 1946 tot 1948 

K.V.P. P.v.d.A. A.R. C.P.N. C.H.U. V.V.D. St.Ger. 

Kieskring Stemm. % Stemm. % Stemm. % Stemm. % Stemm. % Stemm. % Stemm. % 

Den Bosch ......... + 2992 + 1,27 - 8246 - 20,88 - 62 - 0,57 - 2085 - 29,40 + 1374 + 22,69 + 1588 + 53,25 + 367 + 15,27 
Tilburg ............... - 5326 - 2,65 - 2922 - 9,5'5 + 132 + 1,74 - 1165 - 21,33 + 534 + 7,83 + 1378 + 45,91 - 39 - 3,38 
Maastricht ......... + 6137 + 2,42 -12648 - 31,63 + 337 + 11,60 - 6345 - 35,26 + 591 + 33,68 + 484 + 23,34 - 239 -46,77 
Arnhem .............. - 373 -0,76 -10651 -11,17 + 393 + 0,88 - 5638 -31,37 + 3069 + 5,96 + 7276 + 30,57 + 2885 + 22,27 
Nijmegen ............ 0 0,00 - 7461 - 13,04 - 296 - 1,43 - 2208 - 33,22 + 1734 + 9,31 + 2017 + 18,43 + 732 + 11,83 
Rotterdam .......... + 1841 + 3,89 - 1386 - 1,04 - 612 - 1,37 - 20885 - 33,46 + 5832 + 36,58 + 10272 + 40,52 + 882 + 12,94 
Den Haag .......... -4117 -6,77 - 4036 - 4,38 + 7772 + 19,81 - 13755 - 35,55 + 4755 + 28,95 - 3093 - 9,29 + 640 + 28,91 
Leiden ................ - 2174 -3,04 - 5991 - 10,06 - 842 - 1,94 - 3992 - 32,96 + 6643 + 20,50 + 822 + 4,08 + 537 + 4,76 
Dordrecht ........... - 505 -1,17 - 3058 - 3,12 -4757 - 6,67 - 8546 - 39,85 + 4762 + 14,05 + 6111 + 25,52 + 2130 + 9,53 
Middelburg ......... - 2074 - 6,94 - 252 - 0,71 + 211 + 0,90 - 1486 - 37,48 - 705 - 2,84 + 1118 + 10,82 + 118 + 0,84 
Amsterdam ......... + 2655 + 3,54 -11131 - 7,85 + 5868 + 15,90 -18814 -14,43 + 3450 + 26,35 + 12016 + 42,90 + 117 + 14,20 
Den Helder ......... + 1166 + 1,70 - 9042 -11,27 + 1238 + 5,76 - 6297 -18,53 + 1483 + 19,11 + 8612 + 71,32 + 239 + 19,15 
Haarlem ............. - 2208 - 2,86 - 12142 - 13,97 + 3983 + 10,79 - 9505 - 27,46 + 5963 + 31,26 + 6188 + 23,82 + 345 + 13,18 
Utrecht .............. - 2975 - 4,05 - 11061 - 13,34 + 4074 + 8,27 - 7781 -36,12 + 4177 + 15,20 + 4051 + 22,93 + 1309 + 13,15 
Leeuwarden ........ + 702 + 4,37 -10404 -11,55 + 1162 + 2,03 - 6998 - 28,98 + 4664 + 12,43 + 6336 + 56,41 + 78 + 4,92 
Zwolle ................ + 2367 + 2,65 -11478 -11,90 -1381 - 2,95 - 9280 - 26,52 + 10869 + 29,81 + 9717 + 54,08 + 633 + 6,93 
Groningen .......... + 233 + 1,80 - 5156 - 6,20 + 887 + 1,68 - 7718 - 22,62 + 4930 + 22,60 + 1949 + 7,47 + 236 + 83,99 
Assen ................. + 552 + 7,43 - 1724 - 3,41 - 276 - 1,12 - 2217 -24,23 + 2234 + 14,44 - 107- 0,53 + 272 + 91,89 



Waarbij dan nog, om het beeld volledig te maken, de lijst der Rev. 
Comm. Partij komt, die in totaal 2224 stemmen behaalde, nl. in 
Rotterdam 927 en in Amsterdam 1297. 

• * * 
Van belang is nu waarheen in ieder van de 18 kieskringen het verlies 
van de P.v.d.A. is gegaan. 
De C.P.N. heeft, vergeleken met haar positie van 1946, bijna 140.000 
stemmen verloren. De P.v.d.A. ruim 133.000. Dat is te zamen 273.000 
stemmen. Als juist is, dat het stemmenverlies van de C.P.N. in hoofd
zaak direct aan de P.v.d.A. is ten goede gekomen, dan moet de 
P.v.d.A. stellig ongeveer 250.000 stemmen hebben verloren aan poli
tiek rechts van haar staande partijen. 
1\lët-enige kennis van de politieke verhoudingen in Nederland mag 
men, om tot een analyse te komen, van enige hypothesen uitgaan. 
De eerste is reeds genoemd: äe stemmen die de C.P.N. verliest gaan 
in hoofdzaak naar de P.v.d.A. Dit is minder uit het positieve te be
wijzen, (het stemrecht is immers geheim en de kiezers komen nu 
eenmaal niet ten getale van meer dan 100.000 verklaren, dat zij in 
1946 op de C.P.N. en in 1948 op de P.v.d.A. hebben gestemd), dan wel 
uit het negatieve: het is nu eenmaal niet aannemelijk dat C.P.N.
kiezers van 1946 en masse in 1948 overlopen naar de V.V.D., naar de 
A.R., of naar de C.H.U. En het rechtstreeks overgaan van C.P.N.
kiezers naar de K.V.P. zal zich alleen hebben voorgedaan in Limburg 
en in geringere mate wellicht ook in de beide kieskringen in Noord
Brabant. 
Dan, het is ook reeds opgemerkt, is aangenomen, dat de lijst-Welter 
haar stemmen bij K.V.P.-kiezers van 1946 heeft weggehaald. 
De ruim 22.000 stemmen van de Onafhankelijk Nationale Groep zullen 
wel bijna allemaal komen van kiezers, die in 1946 op de Partij van de 
Vrijheid hebben gesterud en die de V.V.D. in 1948 niet lustten, omdat 
haar vertegenwoordigers in het Parlement vóór de grondwetsher
ziening hebben gestemd. 
Ook de Middenstandspartij heeft waarschijnlijk een klein deel van 
haar ruim 40.000 stemmen aan de V.V.D. ontnomen; het grootste 
deel van de Middenstands-partij-stemmers is kennelijk van de 
P.v.d.A. overgelopen. 
Of de winst van ruim 11.500 stemmen, die de Staatkundig Gerefor
meerden behaalden, van de A.R. dan wel van de C.H.U. kwam, is 
niet zo belangrijk. Mag wellicht worden verondersteld, dat zij toch 
voor het grootste deel van de C.H.U. kwam, door een vlucht van 
C.H.U.-kiezers, die de bestrijding van het "roomse gevaar" meer van 
ds Zandt verwachtten? 
De stemmen in 1946 uitgebracht op de Prot. Unie (32.020), komende 
van dat deel van de aanhang van de vroegere C.D.U., dat tegen het 
opgaan in de P.v.d.A. was gekant, zullen in 1948 wel naar de C.H.U. 
zijn overgegaan. 
Voor de kiezers, die in 1946 hun stem aan de Bellamy-partij gaven 
(11.205), zijn er in 1948 verschillende mogelijkheden geweest, die niet 
in alle kieskringen gelijk waren. Het kleine aantal op het totaal van 
bijna 5 millioen uitgebrachte stemmen maakt de invloed. op de uit-
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slag wel zeer gering. De veronderstelling, dat de Oude S.D.A.P., die 
15.344 stemmen kreeg, er het meest van heeft geprofiteerd, is mis
schien niet te gewaagd. 

* * * 

Met de thans gegeven cijfers en hypothesen kunnen de afzonderlijke 
kieskringen van naderbij bekeken worden. 
Winst en verlies voor iedere partij afzonderlijk beschouwende en in 
het kader van de gewestelijke verhoudingen ontledend, ontstaat de 
volgende verantwoorde analyse van het verlies van de Partij van de 
Arbeid (zie tabel II op pag. 131). 
Uit deze ontleding van het verlies, dat de Partij bij de Kamerver
kiezingen van 1948 heeft geleden, zijn wel enige conclusies te trekken. 
Duidelijk is, dat de Partij heeft verloren aan de middengroepen. 
Neemt men in tabel I op blz. 128 de kolommen van de P.v.d.A. voor 
zich, dan is het verlies in de verschillende kieskringen wel zeer uit
eenlopend. 
In Limburg (kieskring Maastricht) verliest de partij met 31,63% 
bijna een derde deel van haar invloed van 1946, terwijl in Zeeland 
(kieskring Middelburg) een verlies van 0,71% vrijwel gelijkstaat met 
handhaving van de positie van 1946. 
Gegeven het gemiddelde verlies van 9,55% over het gehele land, is 
de uitslag in de kieskringen Rotterdam (- 1,04%), Assen (- 3,41%) 
en Den Haag (- 4,38%) gunstig te achten, terwijl Groningen 
(- 6,20%) geen slecht figuur maakt. 
Ongunstig zijn, behalve Maastricht, de kieskringen Den Bosch 
(- 20,88%), Haarlem (-13,97%), Utrecht (-13,24%) en Nijmegen 
(- 13,04%). De overige kieskringen liggen om het gemiddelde. 
Terugkerende tot de op pag. 126 vooropgestelde conclusie, bevestigen 
de ontlede cijfers van het verlies van de P.v.d.A., dat deze twee zetels 
heeft gewonnen van de C.P.N. (120.600 stemmen); één zetel heeft 
verloren aan de K.V.P. (56.600 stemmen), één zetel heeft verloren aan 
de C.H.U. (54.800 stemmen) en twee zetels heeft verloren aan de 
V.V.D. (109.900 stemmen). 
Een politieke beschouwing van de oorzaken van het verlies van de 
P.v.d.A., alsmede een behandeling van de vraag, of al dan niet uit 
levensbeschouwelijke motieven ("doorbraak") tot dit verlies hebben 
bijgedragen, mogen hier achterwege blijven. 
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Tabel 11 

Overzicht van het verlies aan stemmen van de Partij va.n de Arbe•id bij de 
Tweede-Kamerverkieringen 1948, vergeleken met de 

Kamerverkiezingen 1946 

Verlies Verlies Verlies Verlies Winst Nauwk. Geana-

Kieskring aan aan aan aan van verlies lyseerd 
verlies K.V.P. C.H.U. V. V.D. Midd. P C.P.N. P.v.d.A. P.v.d.A. 

Den Bosch ... 6000 1000 1500 500 1000 8246 8000 
Tilburg ...... 800 2000 800 700 2922 2900· 
Maastricht ... 13000 800 800 1000 3000 12648 12600 
Arnhem ...... 2000 4500 8500 1000 5500 10651 10500 
Nijmegen ... 3600 2200 2500 500 1500 7461 7300 
Rotterdam ... 4000 4000 11500 2000 20300 1386 1200 
Den Haag ... 3000 5800 7900 3000 14000 4036 4000 1

) 

Leiden 2000 4000 2300 700 3000 5991 6000 
Dordrecht ... 2000 1000 7000 1000 8000 3058 3000 
Middelburg ... 1600 1000 1400 252 200 2

) 

Amsterdam ... 6400 4500 11500 3000 15000 11131 11000 3
) 

Den Helder ... 2300 1800 10500 1500 6600 9042 9000') 
Haarlem ...... 3300 6000 10900 1200 9400 12142 12000 
Utrecht ······ 2000 4800 8200 2000 6700 11061 10600") 
Leeuwarden . 1000 3300 8000 3000 5800 10404 10000") 
Zwolle ......... 3500 5500 10500 1000 9000 11478 11500 
Groningen ... 1000 4000 4500 3000 7500 5156 5000 
Assen ......... 700 1600 200 1300 2200 1724 1600 

Totaal ... 56600 54800 109900 27500 120600 128789 126400 

') De P.v.d.A. wint in Den Haag van Bellamy 700 en van Prot. Unie 1000 stemmen 
') In Middelburg worden nog 1000 stemmen van de Prot. Unie en C.H.U. gewonnen. 
') In Amsterdam worden nog 600 stemmen aan de oude s.q.A.P. verloren. 
') In Den Helder worden 500 stemmen van de Bellamy-partij gewonnen. 
') In Utrecht verliest de P.v.d.A. nog 300 stemmen aan de oude S.D.A.P. 
') In Leeuwarden verliest de P.v.d.A. 500 stemmen aan de oude S.D.A.P. 
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PARLEMENTAIRE VERSLAGEN 

OVER 1947 EN 1948 





PARLEMENTAIR VERSLAC VAN DE 

TWEEDE-KAMERFRACTIE 

van 1 Januari 1947 tot 1 Januari 1949 

Gezien het feit, dat dit verslag een tijdsbestek van twee jaren be
handelt en in verband met de beperkte ruimte, die hiervoor kan 
worden ingeruimd, kan er geen sprake zijn van e.en verslag ih de 
eigenlijke zin van het woord. Slechts met enkele woorden en zinnen 
kan aangeduid worden, wat door de Fractie in deze twee jaar verricht 
werd, waarbij dan uiteraard alleen nog maar gesproken kan worden 
van de werkzaamheden in de openbare behandeling en de vele arbeid 
van de Kamerleden die daarnaast plaats vond niet ter sprake komt. 
Dat de waarde van dit verslag door de te korte aanduidingen voor 
de belangstellende lezer niet groot is, moet worden erkend. Men zal 
uitgebreider bronnen moeten raadplegen om een goed overzicht over 
het politieke werk van de Fractie in de Tweede Kamer te verkrijgen. 
De aanduidingen in dit verslag geven de gelegenheid wel om vrij 
gemakkelijk in de Handelingen het behandelde terug te vinden. 

a. Samenstelling van de Fractie. 

Op 1 Januari 1947 was de samenstelling als volgt: v.d. Born, v.d. Brug, 
Burger, Deering, Donker, Goedhart, v.d. Goes van Naters, Ten Hagen, 
Hofstra, Joekes, Kupers, van Lienden, Logemann, Nederhorst, Palar, 
Posthumus, Ruygers, Scheps, Schilthuis, van Sleen, suurhoff, mej. 
Tendeloo, Thomassen, Tuin, Vermeer, Vondeling, Vorrink, Van 
Walsurn en Willems. 
Op 23 Juli dwongen de omstandigheden helaas Palar om het Neder
landse Parlement en ons te verlaten. Een goede kameraad, die steeds 
als een zuiver mens en goed socialist in onze herinnering zal blijven, 
vertrok daarmede uit onze kring. 
Op 10 September nam Stufkeus de plaats in, die opengevallen was 
door het vertrek van Palar. 
Op 14 October van hetzelfde jaar nam Logemann afscheid uit onze 
kring, als gevolg van zijn benoeming tot hoogleraar aan de Rijks
universiteit te Leiden. Een man, wiens woord steeds groot gezag had 
in en buiten onze kring, verliet hiermede de parlementaire arena, 
waar wij hem wel node misten. 
Op 5 November d.a.v. kwam als opvolger van Logemann Le Poele 
weer zitting nemen in de Kamer. 
Verder vonden er geen veranderingen in de Fractie plaats tot aan 
de verkiezingen in Juli 1948. Toen verlieten verschillende leden onze 
kring, sommigen vrijwillig, anderen door het politieke lot gedwongen. 
Onder hen was een enkele oude veteraan: Kupers, anderen waren pas 
sinds enkele jaren in deze functie werkende: Deering. Nederhorst, Le 
Poele, Thomassen, Van Walsum. 
Kort hierop, met de kabinetsformatie, verwisselde Joekes nog zijn 
plaats in de bank met een stoel achter de regeringstafel. De ook 
verkozen leden Drees, Mansholt en Lieftirrek bleven Minister. 
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Door deze mutaties zagen wij enkele nieuwe gezichten in ons midden: 
Emmens, de Kadt, de Loor, terwijl Schermerhorn en Vos terugkeerden. 
Ten slotte verliet Vos ons helaas weer op 16 December. Zijn aanwe
zigheid in de Fractie was van korte duur. Zijn vertrek werd betreurd, 
ook al vond hij in Nederhorst, die op 21 December zijn plaats in ons 
midden weer innam, een waardig opvolger. 
De samenstelling van de Fractie op 1 Januari 1949 was: v. d. Born, 
v. d. Brug, Burger, Donker, Emmens, Goedhart, Van der Goes van 
Naters, ten Hagen, Hofstra, de Kadt, van Lienden, de Loor, Neder
horst, Posthumus, Ruygers, Scheps, Schermerhorn, Schilthuis, van 
Sleen, Suurhoff, mej. Tendeloo, Btufkens, Tuin, Vermeer, Vondeling, 
Vorrink, Willems. 

b. Bureau. 

Op 1 Januari 1947 was de samenstelling van het bureau als volgt: 
Van der Goes van Naters, voorzitter; Joekes, 2e voorzitter; Willems, 
3e voorzitter; Burger, secretaris; Vermeer, penningmeester; Posthu
mus, 2e secretaris; Vorrink, lid. 
Na de verkiezingen in 1948 werd het bureau als volgt samengesteld: 
Van der Goes van Naters, voorzitter; Burger, 2e voorzitter; Willems, 
3e voorzitter; Posthumus, secretaris; Vermeer, penningmeester, 
Vorrink en Schermerhorn, leden. 
Hoewel het onmogelijk is om alle functies van de leden, die zij als 
parlementslid in het parlement verrichten te vermelden, willen wij 
twee uitzonderingen maken, namelijk voor de twee leden, die achter
eenvolgens van 1 Januari 1947 tot Augustus 1948 en van Augustus 
1948 tot 1 Januari 1949 fungeerden als 2e voorzitter van de Kamer: 
Joekes en Donker. Ook mag de enorme taak, die Donker op zich 
genomen heeft als voorzitter van de parlementaire enquête-commissie 
hier gereleveerd worden. 
Bij de behandeling van het verrichte werk maken wij een indeling 
in de volgende rubrieken: 

1. de behandelde wetsontwerpen voorzover door één onzer leden aan 
de openbare discussie hierover werd deelgenomen; 

2. de beide begrotingen, namelijk 1948 en die van 1949 voorzover in 
1948 nog behandeld; 

3. de interpellaties, voorzover hieraan deelgenomen door leden der 
Fractie; · 

4. de debatten over regeringsverklaringen, voorzover onzerzijds hier
aan deelgenomen. 

Lijst van de behandelde wetsontwerpen, waarbij door leden van de 
socialistische . fractie het woord werd gevoerd. 
4-2-'47. 310, Uitkering aan gepensionneerden ineens: 
Van der Brug pleitte voor een verhoging van de uitkering voor de 
laagst gepensionneerden. 
5-2-'47, 180, Voorbereiding van de vaststelling van een Centraal 
Economisch Plan: 
Nederhorst legde de nadruk op de noodzaak van planmatige econo
mie en drong aan op constructief gebruik van het in te stellen 
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Planbureau, dát niet behoort te volstaan met het verzamelen van 
gegevens en het adviseren van de Regering, maar ook gericht dient 
te zijn op het geven van richtlijnen voor de te volgen economische 
ontwikkeling; 
6-2-'47, 200, Verlenen van verbindende kracht aan enige bezettings
maatregelen ten aanzien van het Lager Onderwijs: 
Van Sleen verzette zich tegen de opheffing van het 8e leerjaar en 
opschortende maatregelen met betrekking tot het V.G.L.O. Hij drong 
aan op een behoorlijke behandeling van de gehuwde onderwijzeres 
en de voorlopig gepensionneerden, terwijl hij een amendement in
diende t.a.v. het stopzetten van de scholenbouw, waarin hij een 
achteruitstelling van het openbaar onderwijs signaleerde. 
6-2-'47, 323, Verbindende kracht van een bezettingsregeling betref
fende de destructie van vee en vlees (Drees): 
Deering betuigde zijn instemming met deze maatregel en noemde 
enige eisen waaraan een latere definitieve regeling zou hebben te 
voldoen. 
18-3-'47, 390, Pachtvoorziening (Mansholt): 
Vondeling schaarde zich achter dit voorstel, maar oefende ernstige 
critiek uit op het uitblijven van een definitieve wettelijke regeling. 
18-3-'47, 385, Uitzending dienstplichtigen: 
Vermeer legde de nadruk op de Nederlandse verplichtingen sinds het 
loslaten van de neutraliteit en onze deelneming aan de Verenigde 
Naties. Hij erkende de noodzaak van de troepenuitzending naar Indo
nesië, maar drong aan op een zo snel mogelijke regeling, waardoor 
een groot deel der Nederlandse militairen daar overbodig zullen 
worden. Hij klaagde ernstig over de mentaliteit van sommige mili
tairen in Indonesië en over de voorlichting van de militairen. 
Joekes wees op de noodzaak van deze maatregel als aansluiting bij de 
wijziging van de Grondwet, maar wees daarbij op de verandering die 
er ondertussen in de situatie heeft plaats gevonden. Hij verzette zich 
tegen een te gemakkelijk aanvaarden van de aanwezigheid onzer 
militairen in Indonesië, hoewel de noodzaak daarvan op dit ogenblik 
ook erkennende. 
19-3-'47, 321, Instelling van een Ziekenfondsraad (Drees): 
Van Lienden sloot zich aan bij het voorgestelde ontwerp en vroeg op 
enkele punten verduidelijking. Met name drong hij aan op een rege
ling, waarbij zowel met de verplicht als met de vrijwillig verzekerden 
wordt rekening gehouden. 
20-3-'47, 372, Nadere voorzieningen bijzondere rechtspleging: 
Donker verlangde opruiming van bepalingen die in strijd zijn met de 
Grondwet. Hij wees op de slechte personeelsbezetting, vooral bij het 
Openbaar Ministerie en vroeg inlichtingen omtrent het gratiebeleid. 
Burger besprak de werkwijze van de Tribunalen en de P.R.A. en 
oef.ende critiek uit op het ten deze gevoerde beleid. 
Scheps uitte scherpe critiek op de wijze waarop de bijzondere rechts
spraak na de bevrijding is beoefend. Hij noemde verschillende gevallen 
waarin deze was tekort geschoten en had evenveel reden om voor 
als tegen dit wetsontwerp te zijn. In het bijzonder nam hij het op 
voor een betere heropvoeding van de jeugdige politieke delinquenten. 
26-3-'47, 362, Noodregeling Ouderdomsvoorziening (Drees): 
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Suurhoff wees op de grote betekenis van deze maatregel, die voor 
zeer' velen een belangrijke verbetering van de oude dag betekent. Hij 
herinnerde er aan, dat dit resultaat in de kringen van de P.v.d.A. 
sinds lang met verlangen was tegemoet gezien, maar wees daarbij op 
het algemene gevoelen dat wij er met deze regeling nog niet zijn. Hij 
wijdde daarbij enige beschouwingen aan de ontwikkeling van de 
ouderdomsverzekering. 
27-3-'47, 231, Wet belastingherziening (Lieftinck): 

Wijziging Besluit Ondernemingsbelasting (Lieftinck): 
Schilthuis vestigde de aandacht op het bijzondere karakter van de 
voorgestelde maatregelen, die vooral bedoelen een correctie te zijn 
op regelingen in de bezettingstijd tot stand gekomen. Hij wees op de 
noodzaak van het sparen, met het oog op toekomstige investeringen. 
Hojstra erkende het redelijke van enige verlichting van de lasten 
van het bedrijfsleven, maar vestigde daarbij nadrukkelijk de aan
dacht op het feit, dat ons volk nog in een noodsituatie verkeert, die 
vergelijkbaar is met de omstandigheden waarin Engeland tijdens de 
oorlog verkeerde. Zolang deze noodsituatie blijft bestaan, moeten de 

• zwaarste offers tot het uiterste gegeven worden. 
29-4-'47, 25, Wijziging· van bepalingen betreffende het Kinderrecht: 
Donker drong aan op de herziening van het strafrechterlijke kinder
recht. In het verband van dit wetsontwerp vroeg hij met nadruk de 
mogelijkheid van benoembaarheid tot rechter van de vrouw en hij 
pleitte voor een betere behandeling van de overspelige kinderen. 
Tendeloo critiseerde de voorgestelde regeling van de ouderlijke macht 
en diende op dit punt een zeer omstreden amendement in. Zij con
stateerde hierbij, dat de positi.e van de vrouw in het gezin nog steeds 
een ondergeschikte is. Zij verlangde bovendien een regeling van de 
adoptie. 
18-5-'47, 431, Cultureel en intellectueel verdrag met België: 
Van der Goes betuigde zijn instemming en wees op de noodzaak van 
wederzijdse vertalingen. 
18-5-'47, 431, Vermogensheffing ineens (Lieftinck): 
Schilthuis wees op de enorme verarming die ons volk door de oorlog 
heeft ondergaan en stelde in het licht, dat men alleen wanneer men 
hiervan uitgaat, de diep ingrijpende maatregelen van de Minister 
voldoende op hun waarde kan schatten. Hij pleitte voor een recht
vaardige verdeling van de armoede en maakte in dit verband enkele 
opmerkingen over de regeling van de oorlogsschade. 
Hotstra sprak o.m. over het ingewikkelde karakter van dit wetsont
werp en wees op het beperkte effect dat het zal hebben. Hij stelde nog 
eens duidelijk in het licht, dat de bestaande tekorten niet te wijten 
zijn aan het regeringsbeleid, zoals sommige afgevaardigden poogden 
te suggereren, maar het gevolg zijn van de oorlog en vooral het wan
beheer van de bezetters. Hij concludeerde, dat de Kamer haar ver
antwoordelijkheid slecht zou begrijpen, indien dit ontwerp, wat de 
hoofdzaken betreft, niet ongewijzigd aa11-vaard zou worden. Een be
langrijke wijziging kwam er wel, namelijk het amendement-Teulings, 
àat, ondanks verzet onzerzijds, door K.V.P., C.H., A.R. en Liberalen 
werd gesteund. 
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3-6-'47, 425, Noodvoorziening Perswezen: 
Burger verzette zich tegen verschillende hoofdpunten van dit ont
werp, vooral ten aanzien van de zeer onbevredigende wijze waarop 
de voormalige collaborerende persorganen worden ontzien en de 
voormalige illegale pers in een hoek wordt geduwd. Hij diende bij 
amendement een fundamentele wijziging in, die na veel discussie 
door de Kamer werd aanvaard. 
Scheps stelde nog ~ens in het licht wat de rol van de collaborerende 
organen in de bezettingstijd is geweest en op welke wijze de illegale 
pers ten koste van zeer vele offers ons volk werkelijk voorgelicht 
heeft. Dit mede naar aanleiding van de bescherming door Dr Korten
horst aan de collaborerende bladen verleend. 
Logemann kapittelde de heer Beernink over het feit, dat deze ver
ouderde grondwetsteksten citeerde. 
Donker mengde zich nog in het debat naar aanleiding van een juri
dische discussie over het amendement-Burger. 
Joekes deed desgelijks toen de Minister beweerde, dat dit amende
ment in strijd met de Grondwet zou zijn. 
10-6'-'47, 476, Wijziging Wet Dienstplichtvoorzieningen: 
Van Sleen betreurde de noodzaak van deze verlenging van vèrgaande 
machtigingen, maar zag geen beslissende reden om er zich tegen te 
keren. 
17-6-'47, 464, Wering en verdelging van de Colorado-kever (Mansholt): 
Vondeling maakte critische opmerkingen ensteundeverderditontwerp. 
17-6-'47, 358, Toewijzing onroerende zaken ten behoeve van de 
Wederopbouw (Neher): 
Ten Hagen constateerde, dat hiermede een leemte wordt aangevuld, 
die aanwezig was in het Wederopbouwbesluit F.67. Hij achtte deze 
regeling een verbetering, maar wees op de onvolkomenheden die nog 
overblijven. Een amendement-Ten Hagen wordt aangenomen. 
17-6-'47, 467, Goedkeuring Statuut Internationale vluchtelingen
organisatie : 
Van der Goes wees er op, dat hiermede gepoogd wordt een deel van 
de oorlogsgevolgen te liquideren. Hij vestigde de aandacht van de 
Regering o.m. op de uit Nederland nog vermiste personen. 
18-6-'47, 418, Nationale Spaarraad en uitgave van Rijksspaarbrieven 
(Lieftinck): 
Hotstra vestigde de aandacht op de noodzaak de productie op te voeren 
en de consumptie voorlopig beperkt te houden. Hij acht het nood
zakelijk, dat daartoe het Nederlandse volk spaart en vooral in die 
kringen waarin men dat nog· het beste kan. Hij steunde het ont
werp, al is hij zich bewust dat hierdoor niet als bij toverslag plotseling 
veel meer gespaard zal worden. 
18-6-'47, 440, Bekrachtiging Alg. Maatregel van Bestuur betreffende 
dienstplichtvoorzieningen: 
Logemann oefende critiekuit op de Memorie van Antwoord wat betreft 
de vrijstellingsmaatregelen. 
18-6-'47, 450, Hoger beroep Krijgsraden te velde: 
Donker stemde met het beginsel van dit ontwerp in. Op enkele pun
ten oefende hij critiek uit. Een door hem ingediend amendement 
werd door de regering overgenomen. 

139 



19-6-'47, 429, Berechting personen die in dienst van de vijand gehan
deld hebben in strijd met de oorlogswetten: 
Donker lichtte zijn van de minister afwijkend standpunt nader toe 
en verklaarde de bedoeling van een amendement door hem namens de 
Vaste Commissie van Privaat- en Strafrecht ingediend. Dit amende
ment werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
19-6-'47, 386, Wijziging en aanvulling Hoger Onderwijswet enz.: 
Tendeloo besprak in dit verband de onvolkomenheden van de tand
artsenopleiding hier te lande. Zij wees op het verschil, 'dat te dien 
aanzien met het buitenland bestaat. 
1-7-'47, 433, Goedkeuring en uitvoering van de Douane-overeenkomst 
met België en Luxemburg (o.a. Lieftinck): 
Van der Goes legde de nadruk op de noodzaak van deze overeenkomst 
en stelde de historische betekenis er van in het licht. Hij informeerde 
naar de samenstelling van de verschillende organen en wijst op de 
noodzaak hierin de arbeidersorganisaties op te nemen. 
Nederhorst kwam terug op enkele opmerkingen die voornamelijk van 
communistische zijde gemaakt zijn en die voor een zuiver nationalis
tisch Nederlands standpunt pleiten. Hij beoordeelde het ontwerp met 
grote instemming, maar wees op de moeilijkheden die nog overwonnen 
moeten worden. 
2-7-'47, 426, Voorzieningen in verband met eigendomsovergang op 
ingezetenen van het Rijksmarkengebied (Lieftinck): 
Donker besprak dit ontwerp in het kader van de regeling der bezet
tingsmaatregelen. 
3-7-'47, 379, Welvaartsfonds Suriname (Jonkman): 
Logemann betuigde zijn instemming met dit ontwerp. Hij hoopte, dat 
hiermede een bijdrage zou worden geleverd tot een meer welvarend 
en zelfstandig bestaan van Suriname. Hij constateerde een ernstige 
staat van verwaarlozing en verkommering van het Surinaamse over
heidsbeleid. In dit verband achtte hij de voorgestelde maatregelen 
niet voldoende. 
Nederhorst besprak de sociaal-economische toestand van Suriname 
en kwam eveneens tot de conclusie, dat Nederland verder moet gaan 
dan hier voorgesteld is. Naar zijn oordeel moet Nederland buiten dit 
Welvaartsfonds om, zorgen dat voor de eerstkomende jaren de begro
ting van Suriname sluitend wordt gemaakt. 
4-7-'47, 444, Plaatsing van minder valide arbeidskrachten (Drees): 
Thomassen legde de nadruk op de gedachte van de solidariteit en 
gerechtigheid, die de grondslag van dit. ontwerp is, en juichte het van 
harte toe. Hij maakte enkele critische opmerkingen, o.a. ten aanzien 
van de keuring. 
7-7-'47, 424, Bevordering doelmatige verdeling woonruimte (Beel, 
Neher): 
Ten Hagen wees op het diepe ingrijpen van deze maatregel in de 
persoonlijke verhoudingen en het aanvaarden daarvan door de meeste 
Nederlanders, ook door hen die staatssocialisme afwijzen. In verband 
met de woningnood achtte hij deze maatregel beslist noodzakelijk. 
8-7-'47, 449, Buitengewoon pensioen voor deelnemers verzet: 
Scheps sprak woorden van dank voor dit ontwerp. Hij uitte echter 
bezwaren tegen enkele uitgangspunten en. critiseerde o.a. de aftrek 
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van inkomsten voor de nagelaten betrekkingen van de gevallenen. 
8-7-'47, 459, Wijziging Leerplichtwet: 
Van Sleen vestigde de aandacht vooral op de voortzetting van het 
8e leerjaar en stelde in het licht dat men deze onderwijsuitbreiding 
nooit een behoorlijke kans heeft gegeven. Hij stelde voor, de opschor
ting van dit onderwijs tot een strikte termijn te beperken. 
Vondeling behandelde in dit verband het landbouwverlof en waar
schuwde ernstig tegen het tot nu toe te veelvuldig verlenen hiervan. 
9-7-'47, 448, Wijziging en aanvulling Pensioenwetten Land- en Zee-

, macht: 
Van Sleen stelde vast, dat dit ontwerp grote voldoening en blijdschap 
bij de betrokkenen zal wekken. Hij achtte echter de slachtoffers van 
de vorige oorlog nog steeds tekort gedaan en verlangde dat cj.ezen 
op korte termijn geholpen dienen te worden. 
10-7-'47, 491, Bevorderen van het onderhouden van luchtvaartdien
sten door de K.L.M. (Vos): 
Posthumus was van mening, dat de Nederlandse luchtvaart in han
den van één bedrijf dient te zijn. Hij achtte de overheidsinvloed in 
de voorgestelde vorm voldoende. 
Hotstra besprak de financiële verhoudingen die door dit wetsontwerp 
zullen ontstaan. Hij uitte critiek ten aanzien van het gevolgde 
systeem van winstverdeling en waarschuwde bij de salariëring niet 
van tevoren rekening te houden met een eventueel aandeel in de 
winst. De tantièmes· dienen niet onredelijk hoog te zijn. 
Donker behandelde de samenwerking tussen de K.L.M. en de scheep
vaartmaatschappijen en vroeg nadere inlichtingen over het vliegveld 
bij Rotterdam. 
10-7-'47, 496, Verlenging machtiging Geldzui:vering (Lieftinck): 
Hotstra constateerde, dat deze verlenging nodig is om de geldzuive
ring tot een goed einde te brengen. Hij wees echter op de onover
zichtelijkheid van de tot stand gekomen regelingen, maar erkende 
dat het nu geen zin meer heeft hierin verandering te brengen. Het 
schema van afwikkeling had zijn instemming. 
10-9-'47, 413, Beëindiging van de financiële tegemoetkomingen aan 
rechthebbenden op een inschrijving in het Grootboek voor de Rijn
en Binnenvaart (Lieftinck): 
Posthumus vroeg enige nadere inlichtingen. 
10-9-'47, 484, Intrekking van het 4e uitvoeringsbesluit van de Secre
taris Generaal van het Departement van Waterstaat (Vos): 
Schilthuis betuigde zijn instemming en besprak in goedkeurende zin 
de grote lijnen van de ontwikkeling van het personenvervoer langs 
de weg, met name wat betreft de vorming van streekvervoer-onder
nemingen. 
30-9-'47, 468, Herverkavelingswet Walcheren (Mansholt): 
Vondeling uitte enige critiek op het langzame tempo waarin dit 
wetsontwerp tot stand was gekomen, maar betuigde overigens zijn 
instemming ermede. Hij drong er op aan om nu ook in andere streken 
op de ingeslagen weg voort te gaan. 
30-9-'47, 400, Zweminrichtingswet 1947 (Drees): 
Thomassen steunde het ingediende ontwerp en wees op de voorna
melijk technische zijde er van. Hij bestreed de invoering van zede-
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lijkheidsoverwegingen, die vooral van K.V.P.-zijde waren aangevoerd, 
en ging hierop nader in. Na de aanneming van een amendement
Stokman, dat vasthield aan de invoering van deze zedelijke overwe
gingen, trok minister Drees het ontwerp voorlopig terug. 
5-11-'47, 546, Nadere vaststelling van het bedrag van de accijns op 
bier (Lieftinck): ' 
Vermeer maakte bezwaar tegen het feit, dat de Kamer hier in een 
dwangpositie was gebracht, doordat de voorgestelde maatregelen 
reeds enige tijd geleden waren ingevoerd. Hij achtte de verhoging 
van het alcoholgehalte van het bier onjuist. 
5-11-'47, 400, Enquête-voorstel Van der Goes van Naters naar het 
regeringsbeleid tijdens de oorlog: 
Donker acht dit onderzoek noodzakelijk en stemde in met het voor
gestelde initiatief -ontwerp. 
Van der Goes verdedigde zijn voorstel tegen de gemaakte bedenkingen 
en wijzigde dit nog enigszins. Het voorstel wordt ten slotte zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 
6-11-'47, 483, Intrekking Besluit Staatstoezicht op de Bossen (Mans
holt): 
Van der Goes ondersteunt de Minister naar aanleiding van enige 
bezwaren van andere zijde geuit. 
6-11-'47, 507, Nieuwe regeling samenstelling Hoge Raad en andere 
rechtscolleges, benevens bezoldigingsregeling van rechterlijke amb
tenaren: 
Donker maakte bezwaren tegen de eenzijdige samenstelling van de 
rechterlijke macht 1en achtte een verbetering van de procesgang 
gewenst. Overigens sloot hij zich bij de voorgestelde regeling aan. 
14-11-'47, 499, Tijdelijke regeling van het personenvervoer met 
motorvoertuigen (Vos): 
Schilthuis ondersteunt het beleid van de Minister ten aanzien van 
de rijvergunningen, zoals in dit ontwerp voorgesteld. 
14-11-'47, 510, Wijziging en aanvulling van Hoger Onderwijs- en 
Middelbaar Onderwijswet: 
Deering had de voorkeur gegeven aan een fundamentele wijziging 
der wet boven deze partiële wijziging. Hoewel op zich zelf de invoering 
van de muziek toejuichende, maakte hij ernstige bezwaren tegen 
deze invoering op dit ogenblik, omdat hij deze nu onuitvoerbaar 
achtte. Op andere onderdelen oefende hij ook critiek uit. 
27-11-'47, 533, Verlenging termijn Besluit Oorlogspleegkinderen: 
Donker wijst op de moeilijkheden die er met Joodse pleegkinderen 
zijn en wijst de Minister op de noodzaak de hand te houden aan de 
getroffen regelingen. 
19-12-'47, 658, Voorstel tot wijziging van de Enquête-wet: 
Le Poole achtte de inzage van de notulen van de Ministerraad met 
de voorstellers van dit ontwerp noodzakelijk. Een goed onderzoek van 
het regeringsbeleid tijdens de oorlogsjaren door de parlementaire 
enquête-commissie is alleen volledig, indien deze kennisneming van 
de beraadslagingen van de Ministerraad wordt opengesteld. 
Donker, de voorzitter van de Enquête-commissie, trad op als verde
diger van dit initiatief-voorstel. Het voorstel werd in vrijwel onge-
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wijzigde vorm door de Kamer aangenomen, maar later door de 
Eerste Kamer verworpen. 
20-1-'48, 488, Naasting van de Nederlandsche Bank, nieuwe bepalingen 
nopens het Statuut van de Nederlandsche Bank (Lieftinck): 
Hotstra schaarde zich achter dit ontwerp en toonde uitvoerig de 
redelijkheid er van aan. Dit wetsontwerp bezegelt een onherroepe
lijke ontwikkeling, die door de socialistische fractie met grote in
stemming aanvaard wordt. Deze instelling behoort naar zijn wezen 
een overheidsinstelling te zijn. 
27-1-'48, 487, Nieuwe regeling in zake het Nederlandse Muntwezen 
(Lieftinck): 
Hotstra spreekt zijn voldoening uit over de indiening van dit ontwerp. 
Ten aanzien van het gebruik van het muntmateriaal voor kwartjes 
en dubbeltjes verkoos hij muntnikkel boven zuiver nikkel. 
12-2-'48, 545, Wijziging en aanvulling Hoger Onderwijswet: 
Van Walsum legde de nadruk op het feit, dat dit ontwerp slechts 
beoogt een verbetering van de regeling van de tegemoetkoming van 
het Rijk in de kosten van het Bijzonder Hoger Onderwijs. Hoewel 
geen voorstander van de bijzondere universiteiten, wilde hij zijn 
steun aan het ontwerp niet onthouden. 
2-3-'48, 676, Verdrag culturele en intellectuele betrekkingen tussen 
Nederland en Frankrijk: 
Thomassen sprak zijn instemming uit, maar verwachtte daarbij dat 
dit verdrag niet beperkt zou blijven tot contacten tussen beperkte 
kringen van intellectuelen. 
2-3-'48, 689, Wijziging Kieswet, mede met bet oog op de mogelijkheid 
dat in 1948 Verkiezing voor de Tweede Kamer plaats vindt: 
Burger sloot zich bij dit wetsontwerp aan, al had hij tegen enkele 
onderdelen wel bezwaren. Met name de stemplicht diende uit ons 
kiesrecht te verdwijnen, meende Burger. · 
2-3-'48, 690, Voorschriften betreffende het stemmen door militairen 
bij de verkiezing van de Tweede Kamer in 1948: 
Burger verlangde een behoorlijke voorlichting aan de betrokken 
militairen, opdat zij zich een behoorlijk oordeel zouden kunnen 
vormen. 
2-3-'48, 627, Opheffing Bijzondere Gerechtshoven, Bijzondere Raad 
van Cassatie en Tribunalen: 
Donker juichte de overschakeling van de bijzondere rechtspraak naar 
de gewone rechterlijke organen toe. Hij zou echter graag zien, dat in 
de nieuwe toestand nog van de ervaring der in de tribunaalrecht
spraak deelnemende rechters wordt gebruik gemaakt. 
2-3-'48, 543, Voorziening in de verstreken duur van rechtspersoonlijk
heid bezittende verenigingen of naamloze vennootschappen: 
Tendeloo meende, d~t dit ontwerp voorziet in een behoefte. Vele 
verenigingen zullen daardoor uit een ernstige moeilijkheid geholpen 
worden. 
10-3-'48, 613, Pensioenregeling van tijdens de bezettingstijd op wacht
geld gestelde of gepensionneerde militairen der landmacht: 
Van Sleen wenste, dat ten aanzien van de capitulanten begane onbil
lijkheid alsnog ongedaan gemaakt zou worden. 
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16-3-'48, 650, Wijziging Surinaamse en Curaçaose Staatsregeling 
(Jonkman): 
Nederhorst besprak de verhoudingen in deze gewesten en wees vooral 
op de psychologische fouten die hier van Nederlandse zijde gemaakt 
zijn. In dit verband oefende hij op verschillende punten van de voor
gestelde regelingen critiek uit. 
Tendeloo besprak de positie van de vrouwen in de West en bepleitte 
het vrouwenkiesrecht. Een amendement-Tendeloo ten deze werd 
aangenomen. 
Joekes lichtte een verschil van mening in de kring der fractie over 
dit amendement toe. Sommige leden der fractie wilden de beslissing 
aan de bevolking van deze gebiedsdelen overlaten. 
20-4-'48, 669, Wijziging Dienstplichtwet: 
Vermeer steunde de voorgestelde regeling. Hij was van mening, dat 
willekeur bij vrijstelling en uitstel voorkomen dient te worden. Hij 
achtte een zekere vrijheid voor de Regering bij het vaststellen van 
het contingent in de huidige omstandigheden onvermijdelijk. 

22-4-'48, 774, Goedkeuring verdrag tussen België, Frankrijk, Luxem
burg, Groot-Brittannië en Nederland: 
Van der Goes drong met nadruk aan op de vulling van de gesloten 
Unie met inhoud. Het plan moet nu nader worden uitgewerkt. Hij 
verlangde personeelsvernieuwing in de verschillende organen in die 
zin, dat vertegenwoordigers van de constructief gezinde volksgroepen 
op bevredigende wijze zullen kunnen deelnemen aan de werkzaam
heden. Hij waarschuwde uitdrukkelijk tegen het verlangen naar 
neutraliteit, dat nog steeds in sommige partijen sterk leeft. 
Ruygers vestigde de aandacht op het feit, dat onder gewapende aanval 
niet alleen agressie van buitenaf wordt verstaan, maar dat een verzet 
nodig is tegen iedere politiek die de democratie om zeep probeert te 
helpen. 
28-4-'48, 775. Voorstel tot verandering van de Grondwet (1e lezing): 
Van der Goes zette uiteen, dat dit voorstel het enig bereikbare op dit 
ogenblik was en daardoor, hoewel aanvaardbaar, toch een aantalzwak
heden bevat, met name de eis van twee derde meerderheid voor de 
wetsontwerpen, die na de wijziging zelf voortvloeien uit deze wijzi
ging. Ook besprak hij de betekenis van Unie en Federatie. Verder 
besprak hij de positie van de met dit voorstel in onze Grondwet 
komènde Staatssecretaris. 
Joekes wees op het ingrijpende karakter van deze grondwetswijziging. 
Hij ging in het bijzonder in op de nieuwe verhouding met de over
zeese gebiedsdelen, die door deze wijziging grondwettig mogelijk wordt, 
en herinnerde er aan, dat dit een voortbouwen is op de grondslag, 
bij Linggadjati gelegd. Hij betreurde dat niet voldoende was vastge
houden aan het beginsel van gemeenschappelijk overleg bij de op
bouw van de nieuwe staatkundige structuur. Ook hij verzette zich 
tegen de te grote invloed die aan de minderheid gegeven wordt äoor 
het invoeren van de twee derde meerderheid. 
11-5-'48, 736, Dekking tekort Spoorwegpensioenfonds (Vos): 
Van Lienden juichte het ontwerp toe, maar was onbevredigd ten aan
zien van de houding van de Regering wat betreft de kortingen van 
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de pensioenen van het spoorwegpersoneel over de periode van 1 April 
1936 tot en met het jaar 1939. 
11-5-'48, 437, Aanvulling enige artikelen Besluit· Bezettingsmaat
regelen: 
Donker maakte bezwaar tegen enkele van de voorgestelde wijzigin
gen, met name tegen het van kracht blijven van de bezettingsmaat
regelen van lagere organen. Enige door hem voorgestelde amende
menten worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
11-5-'48, 748, een Naturalisatie-ontwerp: 
Scheps maakt bezwaar tegen de te 'ZWakke argumentatie V$1n één der 
in dit wetsontwerp genoemde gevallen. 
14-5-'48, 814, Voorstel Romme c.s. tot verandering van de Grondwet, 
welke de mogelijkheid opent om grondwettelijke bevoegdheden van 
organen van het burgerlijk gezag te kunnen doen overgaan op andere 
organen van burgerlijk gezag: 
Donker juicht dit initiatief warm toe. De practijk, opgedaan met het 
uitoefenen van burgerlijke bevoegdheden door militaire autoriteiten 
in tijden van spanning, stemt niet in alle opzichten tot tevredenheid. 
19-5-'48, 660, Wijziging Lager Onderwijswet: 
Van Sleen wilde dit ontwerp wel aanvaarden, maar was er niet erg 
geestdriftig voor gestemd. Hij stelde vast, dat het ten dele een aantal 
bezettingsmaatregelen waren die nu in de Wet opgenomen worden, 
ten dele een nadere uitwerking van de gelijkstelling. De- vanzelf-

, sprekendheld waarmede de voorstanders ván het bijzonder onderwijs 
deze uitwerking van de gelijkstelling beschouwden, had hij bij hen 
gaarne ook wat meer gezien ten aanzien van gerechtvaardigde ver
langens van het openbaar onderwijs. 
20-5-'48, 783, Wijziging Gemeentewet. 
Burger betoogde, dat dit ontwerp met de vraag centralisatie of 
decentralisatie niets te maken had, maar een noodzakelijk gevolg 
van de bezettingsmaatregelen is. Hij zegde zijn steun aan het ont-
Werp toe. , 
8-6-'48, 675, Nadere vaststelling van pensioen-regelingen, gedurende 
de vijandelijke bezetting uitgevaardigd: 
VanSleen erkende, dat dit ontwerp waardevolle verbeteringen bracht, 
maar uitte zich zeer ontevreden over het tekort aan toeschietelijkheid 
van de Minister ten aanzien van de door de Kamer geuite wensen 
voor verbetering. Een motie-Van Sleen ten deze wordt zonder hoof
delijke stemming aangenomen. Minister Witteman toonde na een 
lange worsteling toch enige tegemoetkomendheid en verbeterde de 
uitkeringen op enkele punten. 
Tendeloo sprak over de pensioenregeling voor de ambtenaressen, 
onderwijzeressen en leraressen. Zij wees er op, dat de pensioengerech
tigde leeftijd in het algemeen te hoog is. 
9-6-'48, 796, Regeling tussentijds ontslag leden Gedeputeerde Staten 
en wethouders: 
Joekes stelde in het licht, dat dit ontwerp een versteviging van de 
democratie, niet een verzwakking bedoelt te zijn. Hij achtte enige 
bijzondere maatregelen, als de voorgestelde, sinds de gebeurtenissen 
in Praag wel noodzakelijk. Wanneer een bestuurder het vertrouwen 
van Raad of Provinciale Staten niet meer heeft, moet er een moge-
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lijkheid zijn dat hij zijn plaats ruimt. Hij waarschuwde tegen het 
maken van gelegenheidswetgeving. 
Scheps betoogde, dat er een uitdrukkelijk bewijs moet zijn dat de 
onderhavige bestuurder het vertrouwen niet meer heeft. Verder moet 
het ontslag een strikt persoonlijk karakter dragen. Een te dien aan
zien door hem ingedi'end amendement wordt door de Minister over
genomen. 
11-6-'48, 644, Noodvoorziening Gemeentefinanciën (o.a. Lieftinck): 
Tuin betuigde zijn instemming met dit lang verbeide ontwerp, maar 
stelde nadrukkelijk vast, dat het nog maar een noodregeling is. Hij 
hoopte dat door hem voorziene onbillijkheden met de nodige soepel
heid door de ambtelijke instanties verholpen zouden worden. Hij 
toonde aan, dat er mee- en tegenvallers mogelijk zijn. 
16-6-'48, 628, Waardering effecten bij belastingheffing (Lieftinck): 
Hojstra wees op de grote betekenis van dit wetsontwerp. Het regelt 
de waardering van een van de belangrijkste groepen van ons natio
naal vermogen. De keuze van de beslissende datum voor de effecten
waardering kan een verschil geven dat in de milliarden loopt. Hij 
ging op deze keuze nader in. 
17-6-'48, 642, Wijziging Wet Vermogensaanwasbelasting en Wet Ver
mogensheffing ineens (Lieftinck) : 
Schilthuis sprak over de boeten die na de tweede peildatum worden 
opgelegd. Hij gaf een eenvoudiger methode aan, waardoor de regeling 
minder ingewikkeld zou kunnen zijn. Daarnaast wees hij op de bij
zondere positie van de oorlogsslachtoffers. 
Vondeling wijdde vooral aandacht aan de waardering van landbouw
gronden. Hij wees te dien aanzien op voorkomende onbillijkheden. 
Hojstra bestreed enige amendementen, die o.m. door de heer Teulings 
waren ingediend. 
22-6-'48, 841, Goedkeuring internationale tarwe-overeenkomst 
(Mansholt): 
Schilthuis noemde deze overeenkomst een heuglijk teken van een 
belangrijke· vooruitgang in het internationaal economisch overleg. 
Op verschillende onderdelen van de voorgestelde regeling ging hij 
dieper in. Hij betreurde dat Argentinië en de Oosteuropese landen 
niet hebben ondertekend en vreesde dat dit feit de kracht van de 
overeenkomst zeer zou verzwakken. 
22-6-'48, 777, Voorbehoud toetreding verdrag scheepspersoneel (Drees): 
Suurhoff maakte van de bespreking van dit ontwerp gebruik om zijn 
ernstige bezwaren uit te spreken tegen het niet-ratificeren door de 
Nederlandse Regering van enkele belangrijke internationale conven
ties voor zeevarenden. Hij erkende de moeilijkheden van de Regering 
op dit punt in verband met de gehele loon- en prijspolitiek, maar 
drong toch aan op een spoedige wijziging in de houding van de 
Regering ten dezen. 
22-6-'48, 738, Aanvulling renten Invaliditeitswet, Kinderbijslagrege
ling voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers (Drees): 
Suurhojj sprak zijn voldoening uit over het aanpassen van de renten 
krachtens de Invaliditeitswet aan de stijging van de kosten van het 
levensonderhoud. Hij wees op •enkele categorieën van personen, die 
echter wel zeer in de moeilijkheden blijven zitten. Hoewel bewust van 
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de ontzaglijke hoeveelheid werk door deze minister in twee en een 
half jaar verricht, vroeg hij voor deze en enkele andere bezwaren nog 
speciale aandacht. 
1-7-'48, 865, Goedkeuring van het op 16 April 1948 te Parijs onder
tekende verdrag nopens Europese economische samenwerking (o.a. 
Lieftinck): 
Nederhorst wees er op, dat dit één van de belangrijkste wetsontwerpen 
is, die de Kamer ter behandeling heeft gekregen. Hij meende dat het 
slagen van het Europese Herstelplan grotendeels zal afhangen van 
de mogelijkheden van practische samenwerking. Wanneer deze 
inderdaad goed zal werken, dan heeft dit verdrag vèrstrekkende ge
volgen ten aanzien van een stuk internationale overheidsleiding. Een 
door Nederhorst ingediende motie werd pas tijdens de nieuwe zitting 
door de Kamer aangenomen. 
Van der Goes vestigde de aandacht op de individualistische houding 
van Rusland, waardoor een werkelijk algemene werking van dit plan 
onmogelijk is gemaakt. Rusland wenst geen samenwerking in Europa 
als geheel, zo constateerde hij. Haar politiek is zuiver anti-socialis
tisch en imperialistisch. 
1-7-'48, 825, Goedkeuring overeenkomst betreffende Herstelbetalin
gen van Duitsland, enz. (o.a. Lieftinck): 
Van der Goes beschouwde dit verdrag als een stapje in de goede rich
ting. Hij besprak in dit verband de huidige positie van Duitsland. 
1-7-'48, 755, een Naturalisatie-ontwerp: 
Le Poole verzet zich tege~ de naturalisatie van één der voorgestelden, 
die in Duitse krijgsdienst is geweest. 
1-7-'48, 852, Machtiging tot het van Rijkswege garanderen van geld
leningen ten beb"leve van gesubsidieerde bijzondere universiteiten 
en hogescholen: 
Tendeloo vraagt enige verduidelijking ten aanzien van een aantal 
punten die niet voldoende scherp zijn geformuleerd. 

Vanaf Sept. '48, nieuwe samenstelling. 
28-9-'48, 600, Vaststelling Begroting Algemene Zaken 1948 (Drees): 
Van der Goes mengt zich in het debat naar aanleiding van enige 
verdachtmakende vragen van de heer Beernink. 
Goedhart stelt enige vragen betreffende het Bureau Nationale 
Veilighe~d. 
23-9-'48, 702, Onteigening ten behoeve van de natuurbescherming in 
de gemeente Vries: 
Van der Goes maakt enige opmerkingen naar aanleiding van in de 
discussie naar voren gekomen critiek op de voorgestelde maatregelen. 
29-9-'48, 824, Verhoging van pensioenen met een toeslag: 
Van Sleen maakt ernstige bezwaren in verband met de afwijzende 
houding van de Regering tegenover door de Kamer uitgeoefende 
aandrang tot verhoging. Hij dient een motie in waarin het gevoelen 
tot uiting is gebracht, dat dit voorstel geen redelijke aanpassing 
brengt aan de verhoging van de levensstandaard. Deze motie wordt 
met de stemmen der communisten tegen aangenomen. 
30-9-'48, 735, Herziening regeling der provinciale financiën: 
Tuin aanvaardt het voorgestelde ontwerp. Hij oefent critiekuit op het 
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feit, dat de belastingdruk in de verschillende provincies voor gelijke 
categorieën verschillend is. Ook betwijfelde hij of de wijze van stor
ting in het Provincie-fonds aanbeveling verdient. De verdeling van 
dit fonds dient automatisch te geschieden. Ook ten aanzien van de 
basis van de verdeling maakte hij enige opmerkingen. 
30-9-'48, 811, Invoering buitengewoon militair pensioen voor mobili
satieslachtoffers 1914-1918: 
Van Sleen wijst op het feit, dat er op deze regeling 25 jaar gewacht 
is. Hij acht het een grote verdienste voor deze beide na-oorlogse 
regeringen, dat zij deze misstand hebben willen opruimen. Een amen
dement-Van Sleen wordt door de Minister overgenomen. 
30-9-'48, 553, Totalisator-wet (o.a. Mansholt): 
Vondeling spreekt zich voor het ontwerp uit, omdat op deze wijze 
erger misstanden voorkomen worden. Een amendement-Vondeling 
wordt aangenomen. 
Scheps daarentegen keert zich er tegen op principiële gronden. 
20-10-'48, 941, Goedkeuring verdrag tussen V.S. van Amerika en 
Nederland ter voorkoming van dubbele belasting (Lieftinck): 
Hotstra brengt hulde aan de Minister voor zijn activiteit op dit punt. 
Hij maakt enig bezwaar tegen het te weinig inlichten van regerings
wege over de gevoerde onderhandelingen. Behalve enige opmerkingen 
over details van de regeling ging hij met de voorgestelde maatregel 
accoord. 
25-10-'48, 1018, Ontwerp-Noodwet Indonesië: 
Van der Goes wees op het overleg met de federalisten en is verheugd 
over het bereikte resultaat. Verder ging hij op de opmerkingen van 
tegenstanders van dit ontwerp in. Hij achtte de grondwettelijkheid 
van dit ontwerp buiten kijf te zijn. Een amendement-Van der Goes 
wordt door de Regering overgenomen. 
18-10-'48, 839, Verhoging van de opbrengst van enkele belastingen 
(Lieftinck): 
Hotstra vestigde de aandacht op het merkwaardige verschijnsel, dat 
dezelfde leden die sterk aangedrongen hadden op een verbetering van 
onze financiële positie, nu zich poogden te verzetten tegen een ver
hoging van inkomsten die noodzakelijk geworden was doordat de 
Kamer enige uitgaven gewild heeft, die nu door deze belastingverho
ging moeten worden gedekt. Hij concludeerde, dat men de Minister 
van Financiën ziet als een soort van kruising tussen Sinterklaas en 
Zwarte Piet. 
12-11-'48, 895, Sociale Verzekering Reserve-politie (Joekes): 
Van Lienden acht een aanvullende regeling nodig, waaronder allen 
vallen en niet een deel der deelnemenden in onzekerheid verkeert 
over de houding der regering wanneer hun iets overkomt. 
23-11-'48, 730, Wijziging en aanvulling Telegraaf- en Telefoonwet: 
Posthumus erkende de bezwaren van deze regeling voor diegenen die 
in staat zijn om op bevredigende wijze weer een goed geoutilleerde 
radioc.entrale te exploiteren, maar wees er daarnaast op, dat de be
langen van deze betrekkelijk kleine groep bij lange na niet opwegen 
tegen het algemeen belang, dat bij de beoordeling van deze regeling 
voorop moet staan en de belangen van de grote groep van personeel 
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dat door een herstel van de oude toestand in een wanhopige positie 
dreigt te komen. 
1-12-'48, 1013, Samenvoeging van Hoogezand en Sappemeer: 
Tuin, de enige en meest volmaakte specialist in deze materie, ver
dedigde het ontwer'p zo uitvoerig en gedocumenteerd, dat de Minister 
het er maar verder bij liet en zich voornamelijk op zijn betoog beriep. 
Enkele tegenstanders lieten zich door Tuin overtuigen. 
7-12-'48, 837, Afwikkeling van de geldzuivering (Lieftinck): 
Hotstra wees er op, dat men bij de beoordeling van dit wetsontwerp 
rekening dient te houden met de zeer bijzondere omstandigheden 
waarvoor het bedoeld is. Hij herinnerde aan de volkomen deplo
rabele toestand waarin ons geldwezen na de bevrijding verkeerde. Hij 
was van oordeel, dat de Regering met trots terug kan zien op de 
geldsanering, ook al zou men verschillende dingen anders doen, als 
men het nog eens over zou moeten doen. Hij bestreed de amende
menten die van A.R.- en K.V.P.-zijde waren ingediend. 
8-12-'48, 1047, Wijziging Kinderbijslagwet (Joekes): 
Van den Born vroeg de minister, nauwlettend te willen toezien op de 
prijsstijgingen, waardoor de genomen maatregelen van loonbijslag 
dreigen te worden doorkruist. 
15-12-'48, 912, Beschikbaarstelling gelden uit vereveningsfonds voor 
de afdeling Vrijwillige Verzekering van de Algemene Ziekenfondsen 
(Joekes): 
Van Lienden juicht dit ontwerp toe. Hij vond het echter een tekort
koming, dat bij de verplichte ziekenfondsverzekering de ambtenaren 
tot aan de loongrens die deze verzekering stelt, niet in de verplichte 
verzekering zijn opgenomen. Hij vroeg om zodanige maatregelen voor 
1948, dat de vrijwillige verzekering met een sluitend budget zou 
kunnen werken. 

Behandeling van de begroting voór 1948 

Algemene beraadslagingen. 

11-11-'47. Van der Goes vestigde de aandacht op de onderlinge afhan
kelijkheid van de verschillende politieke terreinen,. buitenlandse, 
Indonesische en binnenlandse politiek. Hij wees op de verscherpte 
verhoudingen in de internationale politiek en herinnerde aan de daden 
van de nieuwe vorm van dictatuur in Oost-Europa, de Volksdemocratie, 
waardoor in wezen dezelfde ongelijkheid wordt veroorzaakt als die 
welke het gevolg is van het kapitalisme. Daarnaast toonde hij aan dat 
in verschillende landen rooms-katholieken deelnemen aan de socialis
tische beweging. Ook betreurde hij de onwaardige en tekortschietende 
barmhartigheid tegenover de voormalige collaborateurs. 
Hotstra wees er bij zijn financiële beschouwingen op dat het buitenland 
over ons economische en financiële herstel in het algemeen veel 
gunstiger oordeelt dan men in Nederland en in het Parlement doet 
wanneer men het over de werkzaamheden van deze Minister van 
Financiën heeft. Hij sloot zich aan bij het scherper toezicht van de 
Minister op het gebruik van de "uitgaven-kraantjes". Hij analyseerde 
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de aangeboden begroting en kwam tot een andere conclusie dan ver
schillende andere sprekers. Hij herhaalde zijn reeds eerder geuite 
suggestie van een exportbelasting. Bij de prijsbeheersing dient men 
een onderscheid te maken tussen de noodzakelijke levensbehoeften en 
de luxe-goederen. Ten slotte drong hij er bij de regering op aan om 
zo duidelijk mogelijk aan ons volk bekend te maken hoe ernstig de 
toestand nog is waarin wij verkeren. 

Buitenlandse Zaken. 

18-11-'47. Ruygers betoogde dat de onweerstaanbare ontwikkeling van 
de wereld gaat in de richting van een hechter gemeenschap, waarin 
de afzonderlijke staat niet meer de belangrijkste functie vervult. In 
deze ontwîkkeling ligt de enige kans voor een harmonische samen
leving in de weg die de federalistische gedachte wijst. In dat verband 
wees hij op het Marshall-pÜm, dat een internationale gebeurtenis van 
de eerste orde is, die in sterke mate deze ontwikkeling zal beïnvloeden. 
Hij informeerde belangstellend naar de uitgewerkte gedachten en 
plannen die de Regering heeft ten aanzien van de rol die Nederland 
in deze ontwikkeling zal spelen. 
Van der Goes sprak over de organisatie en de personeelsbezetting van 
Departement en Buitenlandse Dienst. Hij stelde .enige mankementen 
van de voorlichting aan de kaak. Ook over de medewerking van 
Nederland aan Verenigde Naties en Veiligheidsraad maakte hij enige 
opmerkingen en vroeg inlichtingen omtrent het standpunt van de 
Regering. Een door Van der Goes ingediende motie werd door de 
Kamer aangenomen. 
Schilthuis voerde het woord over de handelspolitieke verhoudingen 
met ons achterland Duitsland. 'Hij wees op de totale ontwrichting van 
deze vroeger zo belangrijke post in onze handelsbalans en besprak 
de maatregelen die te dien aanzien nu genomen zijn en welke genomen 
zullen moeten worden om op dit gebied weer enig herstel te krijgen 
van de vroegere positie. Met name de door de geallieerden gevoerde 
politiek ten aanzien van onze zeehavens critiseerde hij ernstig en hij 
verwachtte dat de Regering krachtige stappen zal doen om hieraan 
een eind te maken. 
Ook maakte Scheps nog enige opmerkingen over de positie van de 
Nederlanders in Duitsland en de maatschappelijke verzorging van de 
politieke delinquenten. 

Binnenlandse Zaken. 

Van Sleen sprak over enkele punten die betrekking hebben op de 
positie van de ambtenaren. Hij constateerde dat de maatregelen 
van de Overheid ten aanzien van de salariëring slechts matige instem
ming hebben kunnen verwerven. Hij erkende dat hiervoor dwingende 
redenen aanwezig zijn, maar meende dat de Regering op bepaalde 
punten niet lang meer met uitstel kan wachten. In dit verband noemde 
hij de positie van de arbeidscontractanten. Daarnaast wees hij op de 
bijzonder gedupeerde omstandigheden waarin de gepensionneerden 
zich bevinüen. Ook maakte hij zich zeer bezorgd over de moeilijkheden 
waarin de kleine gemeenten komen te verkeren doordat hun goede 
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ambtenaren ten gevolge van de bezoldiging naar elders vertrekken. 
Tuin sprak een overtuigend woord ten gunste van de decentralisatie 
van het overheidsbeleid en het herstel van de autonomie der ge
meenten, Hij noemde in dit verband verschillende voorbeelden van 
misstanden die opgeruimd dienen te worden. Mede om de verwildering 
van de jeugd tegen te gaan, pleitte hij voor een betere verzorging van 
de lichamelijke opvoeding ook buiten de school. Tuin verklaarde zich 
voor het opruimen van vele kleine dwerggemeenten maar waarschuwde 
tegen een te onoordeelkundig tewerk gaan op dit gebied. Hij achtte 
ook herziening van de Provinciale Wet dringend noodzakelijk. Ten 
slotte drong hij aan op een definitieve oplossing van het politievraag
stuk. Men dient daarbij dè burgemeester weer het hoofd van de politie 
te maken. 
Scheps sprak in het bijzonder over de burgemeestersbenoeming in 
Haarlem. Hij noemde dit "het wegnemen uit de Haarlemse schaapstal 
van een ooilam van de P. v. d. A." Hij stelde daarbij de verschillende 
eisen in het licht die men aan een burgemeester moet stellen en 
besprak daarbij vooral de eis van een zeker verband van de nieuw te 
benoemen burgemeester met de geestelijke en politieke samenstelling 
van de betrokken gemeente. 

Sociale Zaken (Drees). 

26-11-'47. Van den Born herinnerde aan het vele belangrijke werk dat 
door het Ministerie van Sociale Zaken in de laatste paar jaar verricht 
was. Hij informeerde naar de uitvoering van het wetsontwerp voor 
de minder valide arbeidskrachten. Uitvoerige beschouwingen Wijdde 
hij aan het loonvraagstuk, met name de marge tussen de lonen van 
geschoolden en ongeschoolden. Hij oefende critiek uit op de gecamou
fleerde loonsverhogingen in de hogere functies van het bedrijfsleven, 
een verschijnsel dat weerstanden oproept in de kringen van ons 
arbeidsleven waar men aan de loonstop gebonden is. Met nadruk 
verzocht hij om spoedige opheldering omtrent het vraagstuk van de 
gemeentelijke classificatie. Het wordt hoog tijd dat concrete gegevens 
beschikbaar zijn om eventueel noodzakelijke wijzigingen te kunnen 
aanbrengen. 
Van der Brug sprak in het bijzonder over de Sociale Verzekering. Hij 
betuigde zijn instemming met de aangekondigde plannen tot uitbrei
ding van bepaalde takken van sociale verzekering tot de kleine zelf
standigen. Hij herinnerde met nadruk aan de in de Troonrede in het 
uitzicht gestelde verbetering van de invaliditeitsuitkeringen. Hiermede 
zal een deerniswekkende nood opgeheven worden. Ook drong v.d. Brug 
aan op spoed bij de voorbereiding van een sociale jeugdwet, en achtte 
hij een achterstelling van de arbeiders bij de D.U.W. op het punt van 
de overbruggingsuitkering niet houdbaar. 
Kupers besprak het Nederlandse aandeel 'in de arbeid van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie en uitte zijn teleurstelling over het feit 
dat een te groot aantal der conventies door de Regering niet zijn ge
ratificeerd. Ook maakte hij enige opmerkingen over het werk van de 
commissie in zake verenigingsaangelegenheden en meende dat deze 
te langzaam werkt, waardoor verenigingen soms langer dan een jaar 
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op erkenning moeten wachten. Ten slotte was hij van oordeel dat de 
liquidatie van het N.A.F. in een te langzaam tempo verliep en drong 
hij aan op de aanstelling van sociale attaché's in andere landen. 
Van Lienden nam als gewoonlijk de Volksgezondheid voor zijn rekening. 
Hij wees daarbij op het klemmende probleem van de slechte personeels
~oorziening, waardoor verschillende ziekenhuizen en sanatoria lege 
bedden hebben ~taan terwijl er wachtlijsten voor gegadigde patiënten 
zijn. Oplossing is alleen mogelijk door betere arbeidsvoorwaarden te 
scheppen voor het verplegend personeel, dat een zeer zware taak heeft 
te vervullen. Hij bepleitte verbetering van de rheuma-bestrijding en· 
bijzondere aandacht voor de tandheelkundige verzorging. 
Thomassen stelde enige vragen over de opleiding van beroepskeuze
adviseurs. Hij achtte de waardering van deze functie te laag, waardoor 
er niet genoeg belangstelling voor zal bestaan. Hij bepleitte een 
duidelijk vrijstaan van deze adviseurs van de arbeidsbemiddeling en 
een nauw contact met de scholen. 

Financiën (Lieftinck). 

2-12-'47. Hotstra was niet tevreden met de toezegging van de Minister 
om door incidentele wijzigingen meer overzicht en eenvoud in ons 
belastingstelsel aan te brengen. Hij drong nadrukkelijk aan op een 
algemene herziening. De noodzaak hiervan lichtte hij toe met ver
schillende sprekende voorbeelden. Er ontstaat door deze ingewikkeld
heid bij alle betrokkenen een groot verlies aan tijd en energie. Hij 
ging nader in op de positie van ontvangers en inspecteurs, en onder
wierp daarnaast ook de positie van andere groepen van ambtenaren 
aan een critische bespreking. 
Schilthuis beperkte zich tot enige opmerkingen over de omzet
belasting. Hij meende dat het verbod van doorberekening niet zonder 
meer algemeen toepasselijk behoorde te zijn, maar dat er ruimte 
moet zijn voor het niet in toepassing brengen op die takken van 
detailhandel en middenstand, die deze belastingverzwaring niet 
zonder bezwaar meer kunnen dragen. 

Justitie. 

3-12-'47. Donker uitte zijn tevredenheid over het feit, dat het Depar
tement nu heel wat beter toegerust is voor de er aan gestelde eisen 
dan voor de oorlog het geval was. Naar zijn mening was deze ver
betering zeer duidelijk waar te nemen in het vele werk dat er in de 
laatste jaren is verricht. Hij was van oordeel, dat de minister ernstig 
in gebreke zou blijven indien er niet spoedig een verbetering van het 
Kinderstrafrecht ·zou komen. Ook wijdde hij uitvoerig uit over de 
Kinderbescherming, benevens over het toezicht op de politieke 
delinquenten. Ook op verschillende andere punten was deze spreker 
nog lang niet voldaan, o.a. ten aanzien van de inlevering van vuur
wapens en de toepassing van de Dienstweigeringswet. Hij was ver
heugd over de plannen tot vernieuwing van ons arbeidsrecht en 
wijdde uitvoerig uit over de omzetting van het bezettingsrecht in een 
nieuw Nederlands recht. Ook maakte hij nog enige opmerkingen over 
naturalisatie en andere nationaliteitskwesties en critiseerde het 
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gevangeniswezen, dat ver overbelast is. Hij besprak ook de politie
kwestie. 
Tendeloo besprak de positie van de gehuwde vrouw in het Personen
en Familierecht. In het bijzonder had de opheffing van de hande
lings-oubevoegdheid van de gehuwde vrouw haar aandacht. Mede in 
verband hiermede wijdde zij enige beschouwingen aan de huwelijks
wet. Ook zij vroeg nadere inlichtingen omtrent de positie van de in 
ons land verblijvende vreemdelingen en uitte critiek op het feit, dat 
ten aanzien van vreemde en vijandige personen zoveel instituten 
naast en door elkaar werken. Bij de afdeling rechtspraak besprak zij 
de positie van de vrouwelijke rechter en de personeelsvoorziening bij 
dit departement in het algemeen. Bij wetsontwerp 503 (Wijziging 
Besluit Vijandelijk Vermogen) yoerde zij ook het woord en oefende 
scherpe critiek uit op de werkwijze van het Nederlandse Beheers
instituut. Een ten deze door haar ingediende motie werd zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 
Scheps voerde nog het woord over de teleurstellende gang van zaken 
met de zuivering en de berechting. Hij stelde vast, dat ons volk als 
geheel dit vraagstuk niet heeft aangekund. In dat verband sprak hij 
over de opheffing van de P.R.A. en de P.R.A.C.Hij moest concluderen, 
dat helaas vele grote collaborateurs er zonder veel kleerscheuren zijn 
afgekomen. Hij gaf daarvan verschillende voorbeelden. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

9-12-'47. Van Sleen merkte op, dat de onderwijsvernieuwing tijdens 
en vlak na de bezetting door velen in den lande gewenst, maar zeer 
ten dele verwerkelijkt is. Er is geen sprake van een beleid dat als 
één geheel kan worden gezien. Hij vroeg dringend aandacht voor het 
nijpende gebrek aan goede geschoolde krachten. Hij besprak de hele 
toestand van het onderwijs, en meende dat de toestand alarmerend 
is. Hij betreurde daarbij ernstig, dat het 8e leerjaar zo'n gevoelige 
knauw heeft gekregen. De optimistische verwachting van de minister, 
dat de noodtoestand in één jaar te boven gekomen zou worden, werd 
door hem ernstig betwijfeld, wat hij met cijfers toelichtte. Hij criti
seerde het feit, dat het bedrag voor de studietoelagen niet was 
verhoogd, en verlangde een verbetering van de voorlopige pensioen
regeling. Bij de bespreking van de radiokwestie was Van Sleen van 
oordeel, dat men de Radio-Unie geen faire kans gegeven had. Daarbij 
informeerde hij naar wat er met de luisterbijdrage precies gebeurt. 
Thomassen critiseerde naar aanleiding van de Onderwijsfilm de 
onduidelijke houding van de K.V.P.-fractie. Bij de afd. Lager Onder
wijs besprak hij in het bijzonder de bestuursvorm van het openbaar 
lager onderwijs en verwees in dit verband naar de rapporten van de 
Vereniging Volksonderwijs en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 
Daarnaast wijdde hij in het algemeen aandacht aan mogelijkheden 
waardoor de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar lager 
onderwijs beter tot haar recht zou kunnen komen. Hij wees daarbij 
op verschillende gevallen waarin door de ontwikkeling der omstandig
heden het openbaar lager onderwijs in een relatief ongunstiger positie 
is gekomen. Ook sprak hij over een verdergaande verbetering van 
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het Rijksschooltoezicht. In het bijzonder ten aanzien van opmer
kingen van de zijde van de K.V.P.-fractie, kwam hij in tweede 
instantie nog nader op deze beschouwingen terug. 
Deering sprak in de eerste plaats over het uitgebreid lager onderwijs, 
waarbij hij wees op de enorme omvang daarvan. Hij meende, dat 
vele leerlingen, die thans met hangen en wurgen middelbaar onder
wijs volgen, eigenlijk op de U.L.O. thuis behoren. Hij gaf daarbij 
verschillende suggesties. Daarnaast wijdde hij aandacht aan de 
positie van de kweekschool en kweekschooldocenten, en wees op een 
nog steeds bestaande achteruitzetting van de laatsten. Hij pleitte ook 
voor een facultatiefstelling van het onderwijs in Esperanto. Bij de 
afd. Voorbereidend Hoger Middelbaar Onderwijs was neering ook de 
woordvoerder van de fractie. Hij gaf cijfers van de noodtoestand in 
dit onderwijs. Met nadruk vroeg hij om meer duidelijkheid ten aan
zien van de toekomst van deze onderwijsvormen. Er heerst grote 
onzekerheid en ongerustheid hierover. Ten slotte drong hij sterk aan 
op de verbetering van de leraar-salarissen, een onderwerp dat hij ook 
ten aanzien van het Nijverheidsonderwijs ter sprake bracht. 
Stujkens vroeg inlichtingen over het geschiedenis-onderwijs in de 
hoogste klassen van het Voorbereidend Hoger Onderwijs. Verder was 
hij de woordvoerder bij de afd. Perswezen. Hij meende dat de grote 
nationale pers vergelijkenderwijs te weinig papier toegewezen krijgt. 
Daarbij wees hij op de volkomen onbevredigende toestand waarin de 
voormalige illegale persorganen terecht zijn gekomen, waarbij hij de 
gang van zaken met de perszuivering ernstig critiseerde. Ten slotte 
maakte hij enkele opmerkingen over de overheidsbemoeiing met de 
jeugd en klaagde over de weinige voortvarendheid van het departe
ment ten dezen. 
Van Walsurn sprak bij de afd. Hoger Ondetwijs, waarbij hij op de 
ontstellende overbezetting wees, die het te kleine apparaat lang niet 
voldoende kan verwerken. Ook hier weer speelt de tekortschietende 
salariëring van het personeel een belangrijke rol bij de heersende 
ontwrichting. Hij vestigde verder de aandacht op enkele vraagstukken, 
die klemmend zijn voor verschillende onzer hoger onderwijsinstel
lingen. Ook bij de afd. Radio maakte Van Walsurn enkele opmerkin
gen, vooral aan het adres van de C.H. heer Krol betreffende de 
uitzendingen voor de kerken, waarbij hij wees op de fout van het 
te beperkt zien van het begrip "kerkelijke uitzendingen". 
Posthumus behandelde de positie van de wetenschappelijke staven 
aan Universiteiten en Hogescholen en wees op de te dien aanzien heer
sende noodtoestand. Hij signaleerde een duidelijke achteruitgang van 
de wetenschappelijke prestaties van Nederland. Ten slotte pleitte hij 
voor een versterking van de positie van T.N.O. (toegepast natuur
wetenschappelijk onderzoek). 
Van der Goes nam het voor natuurschoon en natuurbescherming op. 
Dit ging meer tegen enige laatdunkende opmerkingen door anderen 
in het debat gemaakt, dan tegen het regeringsbeleid, ofschoon hij 
met nadruk verlangde, dat men zich aan gestelde regels zal houden. 
Willems betoogde, dat de monumentenzorg voorop dient te staan bij 
het culturele beleid van de Regering en gaf enkele suggesties met het 
oog op het vergroten van het museumbezoek, waarbij hij bijzondere 
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aandacht vroeg voor het organiseren van tentoonstellingen. Hij 
merkte verder op, dat 0,008 o/o van de hele begroting is uitgetrokken 
voor de Kunsten. Hij vroeg inlichtingen over de aard van de samen
werking tussen Departement en kunstenaarsorganisaties. Hij was 
mede van oordeel, dat er bijzondere aandacht besteed diende te 
worden van overheidswege aan de provinciale culturele centra. 

Overzeese Gebiedsdelen (Jonkman). 

16-12-'47. Joekes constateerde een tekort aan degelijke voorlichting 
over de situatie in Indonesië aan het Parlement. Met name over de 
economische toestand en het financiële beheer wenste hij meer 
concrete gegevens. Vervolgens behandelde hij de staatkundige her
vorming met betrekking tot Suriname en de Antillen, waarna hij 
uitvoerig uitweidde over de toestand in Indonesië. Hij betreurde, dat 
men zich niet gehouden heeft aan het aangekondigde aflossings
schema voor de te demobiliseren troepen. Hij stemde in met de door 
de Regering ingenomen houding ten opzichte van de door de Veilig
heidsraad aangenomen resoluties, en drong aan op een loyale uit
voering van het program van Linggadjati met gebruikmaking van 
de goede diensten van de Commissie van Drie. Joekes vroeg ook 
nauwkeurige inlichtingen omtrent het optreden van Nederlandse 
zijde tegenover Republikeinse ambtenaren, dat volgens hem nodeloos 
prikkelend was geweest. Ten slotte vroeg hij nadere bijzonderheden 
over de vorming van de autonome deelstaten. 
Nederhorst behandelde in het bijzonder de verhouding met West
Indië. Hij maakte zich ernstig bezorgd over de stemming welke zich 
daar de laatste tijd heeft ontwikkeld. Mede in verband daarmede 
merkte hij op dat de betrokken afdeling van het Departement traag 
werkt en daardoor sterke weerstanden wekt. Hij vroeg nadere infor
maties omtrent het doodschieten van een Surinamer in Batavia. 
Uitvoeriger ging Nederhorst in op de ontwikkeling in de Caraïbische 
gebieden, waarvan West-Indië deel uitmaakt en in het kader waar
van het steeds meer opgenomen wordt. Ook behandelde hij de opzet 
van het Welvaartsfonds Suriname en gaf daarover enige critische 
suggesties. 
Goedhart stelde de corruptie en de schandalen in de Nederlandse 
samenleving in Indonesië aan de kaak. Hij vroeg in dit verband op
heldering over de N.I.W.I.N. en andere organisaties die o.m. met 
overheidsgelden werken. -Nadrukkelijk drong hij aan op een betere 
lectuurverzorging. Tenslotte informeerde hij naar de verantwoorde
lijkheid van de Luitenant Gouverneur Generaal voor verschillende 
onbegrijpelijkheden in de personeelsverhoudingen, o.a. met name 
over de plaats en de waardering van kapitein Westerling. 
Stufkens critiseerde de behandeling door de Regering van gerepa
trieerden en andere oorlogsslachtoffers. Hij stelde de ongerustheid, 
die er in de kringen van de betrokkenen leeft, in het licht, zomede de 
onzekerheid bij diegenen die uitgezonden zullen worden. Over de 
officiële verklaringen ten dezen door de Regering afgelegd was hij 
niet erg te spreken. Ernstig waarschuwde hij tegen een rasdiscrimi
natie die het practische gevolg is van sommige dezer maatregelen. 
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Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (Mansholt). 
18-12-'47. Vondeling constateerde dat de positie van het agrarische 
deel van ons volk, ondanks ondervonden tegenslagen vooruit gaat. 
Hij informeerde met belangstelling naar de plannen van de minister 
voor de toekomst en legde daarbij de nadruk op de noodzaak om 
juist in de landbouw een planmatige politiek op de lange termijn 
vast te stellen. In dit verband besprak hij verschillende agrarische 
problemen in het kader van de internationale samenwerking, zowel 
in Benelux als in het sa~pengaan met de andere Westeuropese landen. 
Zijn conclusie was dat Nederland daarbij zich vooral moet toeleggen 
op kwaliteitsproductie. Een zekere mate van emigratie achtte hij on
vermijdelijk, maar hij wenste de band met het moederland toch zo 
sterk mogelijk bewaard te zien. Hij besprak verder verschillende 
maatregelen die dienstig kunnen zijn aan de verbetering van de 
Nederlandse landbouw: ruilverkaveling, vestigingseisen, pachtwet 
enz. Ten slotte wijdde hij enkele beschouwingen aan de tuinbouw. 
Bij de afd. Directie van de Landbouw juichte Vondeling de opleiding 
voor landarbeiders die in voorbereiding is, toe. Hij besprak daarbij 
het tuinbouw- en landbouwonderwijs in het algemeen en wijdde ook 
aandacht aan het gevaar van t.b.c. besmetting door contact met het 
vee. Ook verlangde hij een streng toezicht op de omvang van de maal
tijden in restaurants. 
Van der Goes mengde zich nog in het debat naar aanleiding van een 
amendement van andere zijde, dat de begrotingspost voor de secre
taris van de minister beoogde te schrappen. 
Vermeer, de Visserij besprekende, maakte enige opmerkingen over de 
binnenvisserij, en informeerde met name naar de komende regeling 
van de verhouding tussen beroepsvissers en sportvissers. Ook vroeg 
hij inlichtingen over de stand van zaken in de mosselkwekerij en 
critiseerde nadrukkelijk de sociale verhoudingen in de walvisvaart. 

Oorlog. 

22-12-'47. Vorrink betoogde dat er ten aanzien van de militaire or
ganisatie principiële beslissingen genomen moeten worden die niet 
alleen de beperkte kring van militaire deskundigen raken, maar ons 
gehele volksleven in ,al zijn aspecten. Hij wees er op dat van twee 
zijden bezwaren komen tegen een regionale samenwerking: van hen 
die in de vertegenwoordigers van de Sowjet-Unie de actiefste vredes
krachten in de U.N.O. wensen te zien en van diegenen die Nederland 
bij voorkeur zien als een depot waar de troepen voor Indonesië wor
den geoefend, opgeleid en uitgerust. Tegen beide standpunten koos 
hij nadrukkelijk stelling. Vanuit deze gedachtengang steunde hij de 
door de Regering ontwikkelde plannen, maar formuleerde ook enige 
bedenkingen_ tegen onderdelen van het beleid. Op verschillende on
derdelen van onze militaire organisatie ging Varrink dieper in. Daar
bij critiseerde hij verschillende practische werkzaamheden en ver
houdingen. Ten aanzien van de demobilisatie merkte hij op, dat 
naast het beginsel, dat het eerst mag vertrekken, wie het eerst 
kwam, ook aandacht gegeven moet worden aan de mogelijkheid om 
bij de volgorde rekening te houden met diegenen die het minst nodig 
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zijn. Naar zijn mening waren er verschillende administratieve 
bureaux die kennelijk overbezet waren. Hij was ten slotte van mening 
dat het overblijvende gedeelte gereorganiseerd diende te worden tot 
een politiemacht. 
Vermeer vestigde zijn aandacht op de democratisering van het leger 
en constateerde dat daaraan nog wel het een en ander ontbrak. Met 
name de grote verschillen in de gevaren-toelage achtte hij bepaald 
verwerpelijk. Wat betreft de verhouding tussen meerderen en min
deren nam hij een teruggang waar vergeleken met de eerste tijd na 
de bevrijding. Ook betrok hij de legervoorlichtingsdienst in zijn cri
tiek, waarbij hij wees op typische staaltjes. Ook over de mogelijk
heden voor terugkerende gedemobiliseerden van een redelijke in
schakeling in het maatschappelijk leven en voortzetting van studie 
maakte hij een aantal opmerkingen toegelicht met voorbeelden die 
wel reden tot critiek gaven. Ten slotte wijdde hij aandacht aan de 
positie der onderofficieren en aan de toepassing van de Dienst
weigeringswet. 
Van Sleen bepaalde zijn aandacht tot de specifieke personeelszaken. 
Hij ving daarbij aan met een woord van lof voor de wijze waarop de 
troepen in Indonesië zich vele opofferingen getroosten. Een zo nauw 
mogelijk verband met familieleden achtte hij noodzakelijk en ver
zette zich tegen beperkingen op het verzenden van brieven. Uitvoerig 
ging hij in op de positie van de gepensionneerden, daarbij in het 
bijzonder nog sprekende over de nalatigheid der Regering tegenover 
de mobilisatieslachtoffers 1914-1918. Ook wees hij op het feit dat 
bij de plaatsing nog te weinig rekening gehouden wordt met de uit
slag van de keuring. Hij besloot met bedenkingen tegen de practijk 
van het vrijstellingsbeleid en bezwaren tegen de te lage kostwinners
vergoeding. 

Verkeer en Waterstaat (Vos). 

13-1-'48. Schilthuis was van mening dat voor het vervoerswezen als 
uitgangspunten dienen te gelden efficiency in de bedrijven en een 
zo laag mogelijk peil van de productiekosten van ons hele productie
apparaat. Daarom moet de Regering alles doen wat tot modernisering, 
goede organisatie, efficiente regeling van het verkeer en een doel
treffend en zuinig gebruik van vervoermiddelen en verkeerswegen 
kan leiden. In dit verband besprak hij de reeds bestaande wetten en 
de door deze minister in uitzicht gestelde wetten. Hierna wijdde hij 
aandacht aan de mogelijkheden die er zijn om tot betere samen
werking tussen bestaande vervoersondernemingen te komen, in welk 
verband hij enige opmerkingen maakte over de streekvervoeronder
neming en de schadeloosstelling bij overdracht van een onderneming. 
Ook weidde hij uit over de verhouding tussen wegvervoer en spoor
wegen en gaf ten slotte aandacht aan de binnenscheepvaart. Bij de 
behandeling van de Zeehavens, Rijnvaart en zeescheepvaart maakte 
Schilthuis enige opmerkingen over de nieuwe verhoudingen binnen 
de Benelux en de ontwikkeling van het verkeer met het achterland. 
Suurhoff sprak in het bijzönder over de werktijden van chauffeurs 
en arbeiders bij de intercommunale tramwegen. Hij toetstt! de practijk 
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aan het Rijtijdenbesluit en het Tramreglement en kwam tot de con
clusie dat daaraan nog wel het een en ander mankeerde. 
Posthumus maakte enige opmerkingen over de ontwikkeling van de 
binnenvaart en was van mening dat ook in deze sector een z.eker 
herstel is waar te nemen. Overigens waarschuwde hij voor de ge
middeld hoge ouderdom van onze binnenvloot en sprak de wens uit 
dat er spoedig meer mogelijkheden voor modernisering zouden 
komen. Ook was hij van mening dat het eigen vervoer niet te sterk 
mocht worden uitgebreid. Dezelfde spreker nam de Rijkswaterstaat 
voor zijn rekening. In dat verband vroeg hij om vroegtijdiger voor
lichting omtrent de grote plannen, waarmede teveel geheimzinnig
heid wordt betracht. Overigens noemde hij enkele objecten die zeer 
urgent zijn en spoedig uitgevoerd behoren te worden. 
VanSleen wees nog met een enkel woord op het dreigende verziltings
gevaar aan de Nieuwe Waterweg en pleitte in dit verband voor de 
spoedige afdamming van de Brielse Maas. Ook wees hij op de onbe
vredigende toestand van de vele arbeidscontractanten. 

Zuiderzeejonds. 

20-1-'48. Van der Brug wijdde zijn aandacht aan de positie van de 
Waddenzeevissers en de grote moeilijkheden waarin zij verkeren, 
omdat er in de visserij op de Waddenzee geen behoorlijk bestaan meer 
te vinden is. Hieronder zijn vele goede vaderlanders, die tijdens de 
oorlog weigerden voor de bezetter te werken en daardoor hun schip 
zijn kwijt geraakt. 
Vondeling verheugde zich er over dat het nu zover was, dat in het 
jaar 1948 beslissingen van verstrekkende betekenis genomen zullen 
worden ten aanzien van de voortzetting van de inpoldering. Hij zag 
de vraag onder ogen met welke polder het eerste begonnen dient te 
worden. Ook sprak hij uitvoerig over de verdere ontwikkeling van de 
Noord-Oost polder. Hij drong daarbij aan op het spoedig bekend maken 
van de pachtvoorwaarden. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting (Vos, a.i.) 

27-1-'43. Ten Hagen sprak over de weinige waardering die de arbeid 
van dit departement nog steeds geniet bij ons volk. Hij was van 
mening dat men door verdergaande decentralisatie veel van deze 
ontevredenheid zou kunnen opheffen en tot meer resultaten zou 
kunnen komen. Het departement moet zich zoveel mogelijk overbodig 
maken door het werk over te dragen aan provincies en gemeenten. 
Ook over de structuur van het departement en de geringe wetgevende 
arbeid ervan sprak hij zich nog al critisch uit, waarna hij de bereikte 
resultaten op het gebied van de woningbouw onder de loupe nam. Hij 
vroeg zich in dit verband af hoeveel van de in aanbouw zijnde en de 
toegewezen woningen nu ook werkelijk afgebouwd zullen worden. Ook 
de materiaalvoorziening achtte hij nog zeer onvoldoende. Er zijn nog 
andere factoren waardoor de aanbouw ernstig geremd wordt. Hij waar
schuwde tegen de bouw van niet direct noodzakelijke panden, evenals 
tegen te veel voorrang aan de particuliere bouw. Ten slotte besprak hij 
het vraagstuk van de huurverhoging. 
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Posthumus stelde vast dat de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
langzamerhand een ingeburgerde instelling tussen andere plano
logische diensten wordt en maakte enige opmerkingen ten aanzien van 
de samenwerking waarin deze dienst is opgenomen. 
Suurhoff critiseerde het te lage regenverlet bij de D.U.W. Ook de 
geldende gemeenteklasse-indeling achtte hij een reden voor een 
onbevredigende sociale toestand bij de D.U.W. Hij wees op een teveel 
van andere diensten die naast de D.U.W. zich met de tewerkstelling 
van tijdelijk werkloze arbeiders bezighouden. Er bestaat tussen deze 
organen niet voldoende samenwerking. 

Economische Zaken. 

10-2-'48. Nederhorst was van mening dat er bij het economisch beleid 
een ernstig gebrek aan doortastendheid en daadkracht is waar te 
nemen geweest. Op wetgevend gebied is er practisch niets gepresteerd, 
en wat er gedaan wordt doet men hoofdzakelijk binnenskamers af. 
Publicaties van het Planbureau worden aan de Kamer onthouden, 
een inzicht in het deviezenbeleid is onmogelijk. Hij achtte een uitspraak 
van de Kamer over de verdeling van de deviezen over investeringen 
en consumptie noodzakelijk. Het standpunt van de Regering tegenover 
de geleide economie geschiedt alleen in negatieve formuleringen. 
Door gebrek aan personeel kunnen de noodzakelijke taken niet meer 
naar behoren verricht worden. Nederhorst drong aan op een Productie
wet. Hij drong verder nog aan op een onderzoek naar de bedrijfs
uitkomsten van de industrie zoals dat in de landbouw reeds het geval 
was. Hij al!htte overheidsdeelname bij de investeringen noodzakelijk. 
Schilthuis besprak in de eerste plaats de praktijk van de Nederlandse 
exportbevordering. De praktijk daarvan had hem nog al teleurgesteld. 
Hij wees verder op het grote belang voor ons land van de transito
handel en de driehoekshandeL Daarna sprak hij uitvoerig over de 
positie van de middenstand. Naast een tekort aan begrip voor de 
werkelijkheid van vandaag waren er echter wel een aantal oorzaken 
aan te wijzen voor klachten waarop hij nader inging. De huidige 
regelingen zijn niet in staat om de dreigende overbezetting afdoende 
tegen te gaan. Hij achtte overheidsingrijpen ter sanering van onhoud
bare toestanden aanvaardbaar, indien bewezen was dat de betrokkenen 
het zelf niet konden. Ook sprak hij nog over de werking van de Prijs
beheersing en de doorberekening van de omzetbelasting. Hij had de 
overtuiging dat er wel degelijk gevallen zijn waar de marges van de 
tussenhandel te laag zijn. Hij waarschuwde tegen een aan eigen lot 
overlaten van de Middenstand, want dan zullen de gevolgen voor 
velen zeer ernstig zijn. Daarom dient de Regering ook op dit gebied 
meer regelend op te treden. 
Kupers behandelde de spanning tussen lonen en prijzen. Hij con
stateerde dat een formidabele prijsstijging van de uit het buitenland 
geïmporteerde grondstoffen niet heeft doorgewerkt in een stijging van 
de kosten van het levensonderhoud. Hij meende dat naast beheersing 
van de prijzen het van groot belang is dat de productie zo gericht 
wordt dat eenvoudige goederen van goede kwaliteit tegen lage prijzen 
gefabriceerd worden. Daarvoor is nodig een nauwe samenhang tussen 
grondstoffen- en prijzenbeleid. Kupers merkte op dat daaraan nog 
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wel het een en ander heeft ontbroken. Met name critiseerde hij de ,z.g. 
utility-productie. Hij meende ook dat de strijd tegen de zwarte handel 
niet voldoende scherp wordt gevoerd. 
Suurhoff wijdde voornamelijk zijn aandacht aan de Overheids
bemoeiing met het bedrijfsleven. Hij stelde vast dat de op zich zelf 
aangewezen particuliere ondernemer op zee rond zwalkt als een schip 
in de mist met als enig kompas de eigen winst. Hij informeerde in dat 
verband met nadruk naar de stand van zaken met de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie. Hij oefende verder critiek uit op de combinatie 
van de functie van vakgroepsecretaris en directeur van een rijks
bureau. Ook keurde hij de weigering van de minister om inzage te 
geven van de registratie van de kartels af. 
Posthumus besprak de functie die het toegepastnatuurwetenschappelijk 
onderzoek heeft te vervullen bij de beoogde industrialisatie. Hij 
oefende critiek uit op de onvoldoende mogelijkheden die men van over
heidswege verschaft om deze functie naar behoren te doen uitvoeren. 
Van Lienden voerde het woord bij de behandeling van de afd. Mijn
wezen. Hij wees er op dat het onmogelijk is om de prestaties van de 
mijnwerkers van vandaag zonder meer te vergelijken met de 
topprestaties uit de vooroorlogse jaren, omdat de omstandigheden, 
waaronder gewerkt wordt, zeer verschillend zijn. Hij behandelde de 
voorwaarden waaronder de productie nog verbeterd zou kunnen worden 
en sprak tenslotte over de noodzaak van de socialisatie van de par
ticuliere mijnen. Hij verzette zich met klem tegen het zonder meer 
afschaffen van het beheer. 

Marine. 

10-2-'48. Varrink stemde van harte in met de duidelijke terugwijzing 
door de Regering van elke vorm van zelfstandigheidspolitiek of neu
traliteitspolitiek. Een zelfstandige landsverdediging is geen uitgangs
punt van ons militaire beleid meer. Men is dan echter genoodzaakt om 
te overwegen met wie men wil samenwerken en op welke wijze men 
dat wil doen. Hiervan uitgaande besprak hij de vlootpolitiek van de 
Regering en maakte ernstig bezwaar tegen de qualificatie "afbraak
politiek", waarmede van andere zijde de meer bescheiden opzet van 
het bouwprogramma betiteld werd. Hij pleitte voor een inschakeling 
van de volksvertegenwoordigers bij de voorbereiding van de plannen 
err waarschuwde ook hier ernstig tegen besprekingen binnenskamers 
uitsluitend tussen de ambtelijke deskundigen. Daarbij ging hij dieper 
op de verschillende mogelijkheden van de vlootopbouw in. Tenslotte 
maakte hij enige opmerkingen over personeelskwesties. 

Begroting voor 1949, voor zover in 1948 behandeld. 

A.lgemene beraadslagingen (Drees, Lieftinck). 
9-11-'48. Van der Goes ving zijn beschouwingen aan met te herinneren 
aan de verschillende bijzondere gebeurtenissen die in dit jaar her
dacht werden. Hij stelde vervolgeps de communistische taktiek in de 
wereld en in ons land aan de kaak. Daarbij constateerde hij dat de 
C.P.N. verder weigert, op welke wijze dan ook, bij te dragen aan de 
verbetering van onze militaire macht. Hij vergeleek deze houding met 
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die van Mussert, die met gekruiste armen ging staan. Wat de inter
nationale samenwerking betreft herinnerde hij aan de rede van Spaak 
in de Assemblee van de U.N.O., waarin deze aandrong op een ons zelf 
bevrijden van de druk van Russische veto's en Russische penetratie 
in Europa, van de Russische inmenging door zijn vijfde colonnes. Hij 
stelde zich vervolgens de vraag of de nationale parlementen bij de 
groeiende samenwerking van Europa geen eigen taak hebben. In 
aansluiting hierop behandelde hij de stand van deze Europese samen
werking naar aanleiding van de gesloten verdragen. Ook besprak hij 
de ontwikkeling van de verhoudingen met Indonesië en in het bijzonder 
de vormgeving van de Unie. Tenslotte bepaalde hij het standpunt van 
de fractie ten opzichte van de andere politieke groeperingen die dit 
kabinet meer of minder steunen door de aanwezigheid daarin van één 
of meer hunner geestverwanten. Ten aanzien van de K.V.P. vestigde 
hij vooral zijn aandacht op de mijnsocialisatie. Wat betreft de- C.H.U. 
wees hij op de gespletenheid van deze groep in een deel dat de leiding 
volgt en een ander deel dat de heren Lunshof en Gerretson als 
spreekbuis heeft. De V.V.D. werd geconfronteerd met de liberale 
politiek van het kabinet Colijn-Oud, waardoor ons volk veel ellende 
niet bespaard is gebleven. Hij weidde nog uit over enkele hoofdpunten 
van het aangekondigde regeringsbeleid en sprak tenslotte zijn beducht
heid uit over het voortschrijdende proces van scherper wordende 
tegenstellingen tussen de verschillende groepen van ons volk, dat ons 
steeds verder voert van de saamhorigheid die door de bezetting 
ontstaan was. 
Hotstra maakte bij de aanvang van zijn betoog duidelijk dat veel 
machteloze critiek, die er tegen de financiële politiek van deP. v.d. A. 
wordt aangevoerd, voortspruit uit het bezwaar tegen het gebruik van 
de belastingheffing als instrument tot het beïnvloeden van de structuur 
van de samenleving. Het tweede bezwaar is gericht tegen de socialis
tische overtuiging dat bij de beoordeling van hetgeen voor ons volk 
als noodzakelijk door de Overheid verricht moet worden, het finan
ciële en budgetaire gezichtspunt niet het doorslaggevende argument 
kan zijn. Voor ons geldt, aldus Hofstra, dat nooit de levende mensen 
mogen worden opgeofferd aan het geld of de sluitende begroting. Ons 
streven blijft een eerlijke verdeling van de armoede. Van een omgooien 
van het roer mag daarom, ook op het gebied van de loon- en prijs
politiek, geen sprake zijn. Waarbij hij niet wilde beweren geen voor
stander te zijn van een zuinig financieel beleid op de grondslag van 
een gezonde soberheid, mit..<; echter deze zuinigheid niet wordt door
gevoerd ten koste van bepaalde bevolkingsgroepen. Hij zette nog eens 
uiteen waarom de fractie een conjunctureel begratingsbeleid voorstaat. 
Verder ging hij op verschillende onderdelen van het financieel beleid in. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (Mansholt). 
16-11-'48. Vondeling maakte nog al bezwaar tegen het feit dat de 
Regering het oude systeem van prijsregeling verlaten had. Hij vreesde 
dat het nog niet zou gaan zonder een omvangrijk contröle-apparaat en 
stelde in dit verband uitvoerige vragen aan de Minister. Hij betwijfelde 
daarbij ernstig of de Overheid met het nu ingevoerde vereenvoudigde 
systeem van de prijsregeling van enkele sleutelproducten de hele 
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voedseleconomie voldoende in de hand kan houden. Hij vreasde dat er 
vooral gevaren dreigen indien er afzetmoeilijkheden komen en gaf de 

· Regering als voorlopige conclusie ernstig in overweging om op haar 
schreden terug te keren. In aansluiting daarop besprak Vondeling de 
overheidsmaatregelen ten aanzien van de aardappelen en meende dat 
de Regering diende te komen tot een enigszins lager algemeen prijspeil 
van de consumptie-aardappelen. Ook informeerde hij naar de mate 
van overleg betreffende de genomen maatregelen met de Benelux
partners, en wees daarbij op de Belgische situatie. 
Emmens beperkte zich tot de behandeling van de tuinbouwvraag
stukken. 
Ook hij informeerde bélangstellend naar het wezen van het aange
kondigde verminderde overheidsingrijpen. Overigens constateerde hij 
met vreugde dat voor de tuinbouw de normale productie en normale 
afzetmogelijkheden zijn teruggekeerd. Vooral de tuinbouw werd zeer 
zwaar getroffen door de handelsbelemmeringen van voor 1940 en de 
verschillende crisismaatregelen. Hij drong er bij de minister op aan 
een wakend oog te houden op de richting waarin de prijzen zich bewe
gen. Redelijke prijzen van groente en fruit blijven een eerste vereiste 
voor het Nederlandse volk. Hij waarschuwde ook tegen het algehele 
loslaten van de areaalbeperking en wees op de moeilijkheden die men 
in de tuinbouw in de laatste drie en een half jaar te verwerken heeft 
gehad bij de overgang van de oorlogseconomie naar een vrijere econo
mie, maar hij juichte toe dat er nu van deze oorlogseconomie afgestapt 
kon worden. 
Emmens besprak vervolgens de werking van de fondsen door de tuin
bouw zelf in het leven geroepen tot het brengen van een bodem in de 
markt en verklaarde zich een warm voorstander van de keuring van 
tuinbouwproducten onder de Warenwet. Ten slotte maakte hij enigr. 
opmerkingen over de kwestie van de teeltvergunningen. 
Schilthuis sprak ook over het verlaten van het stelsel van de richt
prijzen. De boer zal in het vervolg een redelijke beloning voor zijn 
belangrijkste producten bezorgd worden langs indirecte weg. Schilt
huis zag daarin wel verschillende aantrekkelijke zijden. Hij vroeg zich 
echter af of dit stelsel wel zo automatisch zal werken als de minister 
zich dat voorstelt. In dat verband gaf hij enkele voorbeelden en vroeg 
het oordeel van de minister daarover. Het enige middel om een te 
grote prijsdruk te voorkomen is de regeringsaankoop, aldus Schilthuis. 
Met de mogelijkheid hiervan moet de regering ernstig rekening 
houden. Een ander middel zag hij in het dichtdraaien van de import
kraan. Ten aanzien van de prijswerking bij enkele producten gaf hij 
de mogelijkheden en de eventuele moeilijkheden van het nieuwe stelsel 
aan. Ten slotte maakte hij nog enkele opmerkingen over de detail
handel. 
Vermeer betreurde dat er te weinig belangstelling voor de Visserij is, 
toch één van de belangrijkste takken van Volkswelvaart. Hij besprak 
de toestand van de Noordzee- en de Zuiderzeevisserij en wees er op dat 
de tijdens de oorlog aangerichte schade groot is. Op het ogenblik is 
de aanvoer en de consumptie lang niet slecht maar men dient voor
bereid te zijn op een slechter worden van de situatie. Hij drong in dat 
verband aan op het nemen van een aantal maatregelen door de over-
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heid. Nederland dient een moderne vissersvloot te bezitten die ook is 
uitgerust voor de verre visserij. Anders zullen andere landen ons op 
dit gebied gaan overvleugelen. Hij vestigde er ook de aandacht op dat 
de beroepsvisserij zich bedreigd voelt door de verpachtingen van vis
water aan de hengelsportverenigingen. Hij vroeg echter ook om een 
regeling die aan de sportvisser de kans blijft geven om zonder veel 
kosten van zijn sport te blijven genieten. 

Binnenlandse Zaken 

18-11-'48 
Tuin drong er bij de regering op aan om die kleine gemeenten, waar
van betwijfeld moet worden of zij over voldoende bestuurskracht be
schikken, zo snel mogelijk samen te voegen tot grotere gemeenten, 
waarvan deze twijfel niet meer behoeft te bestaan. Hij had bezwaren 
tegen het feit dat Den Haag zich teveel met de personeelszaken van 
de lagere organen bemoeit en gaf daarvan een sprekend voorbeeld. 
Hij achtte verder de getroffen noodregeling voor de verhouding tussen 
Rijk en gemeenten wel bevredigend. Ook stemde hij in met de mening 
van de minister dat de energiebedrijven zo veel mogelijk geconcen
treerd dienen te worden. Hij pleitte verder uitvoerig voor de mogelijk
heden van de publieke bouwspaarkassen. Ten slotte maakte Tuin enige 
opmerkingen over de politie, de organisatie "Steun wettig gezag" en 
de Woonruimtewet. Wat betreft de politie, bracht hij de minister onder 
het ;oog dat deze Kamer moeilijk een regeling zal kunnen aanvaarden 
waarin de positie van de burgemeester niet volkomen bevredigend ge
regeld is. 
Van Lienden bepaalde zich tot de geneeskundige verzorging van het 
overheidspersoneel. Hij achtte een regeling nodig waardoor ambte
naren tot aan hun bij het Ziekenfondsbesluit gestelde salarisgrens in 
de verplichte verzekering worden opgenomen en dat de overheid 
daaraan een bijdrage betaalt evenals het bedrijfsleven dit reeds sedert 
1941 doet. 
Scheps betoogde dat de democratische staat prijs moet stellen op de 
vrije strijd op het politieke terrein. Hij stelde in dit verband een aantal 
concrete vragen die verband hielden met communistische beschuldi
gingen omtrent onregelmatigheden bij de laatste verkiezingen. Hij 
meende daarbij dat de democratische staat het recht heeft zich te 
verweren tegen ondermijning van haar grondslagen. 
Hij wees er op dat het enige standpunt dat een Nederlandse nationaal
socialist in 1940 had mogen innemen was: de slechtste regering in 
Den Haag is altijd beter dan de beste regering in Berlijn. Dit geldt 
ook voor de Nederlandse communisten van vandaag. Met voorbeelden 
uit de bezettingstijd toonde hij aan, dat een staat ten onder gaat 
wanneer zij niet gegrondvest is op de ge.estelijke vrijheid. In dit ver
band besprak hij het vraagstuk van de richtlijnen voor de ambtenaren, 
na te komen in moeilijke dagen. Ook maakte hij enige opmerkingen 
over burgemeestersbenoemingen. Hij verzette zich tegen opmerkingen 
van andere zijde als zouden openbare leesbibliotheken uitwassen zijn. 
Ten slotte wijdde hij aandacht aan de vraag crematie of begraven. Bij 
de replieken vroeg hij nog aan de communistische fractie of zij zich 
wenst te houden aan het woord van Voltaire: "Ik zal mijn leven strij-
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den, dat gij datgene zeggen moogt waarmee ik het vierkant oneens 
ben." 
Tendeloo bracht de kwestie van het ontslag aan de gehuwde ambte
nares ter sprake. Zij wees er op dat men in de kringen der betrokke
nen niet weet waar men aan toe is. Er is hier sprake van een voort
durend wisselend bewind al naar de omstandigheden op de arbeids
markt. Zij meende dat de overheid niet het recht heeft om de gehuwde 
vrouw voor te schrijven hoe zij haar leven in moet richten. Zij oefende 
ook ernstige critiek uit op de houding van Nederland in de Verenigde 
Naties toen wij ons onthielden van stemming over de resolutie waarin 
de wenselijkheid van de politieke, sociale, economische en culturele 
gelijkwaardigheid van de vrouw werd uitgesproken. 
Van Sleen constateerde dat de vele ambtenaren-zaken in dit debat 
een aanwijzing zijn voor het feit, dat het contact tussen overheid en 
vakorganisaties op dit ogenblik onvoldoende is. Hij klaagde ernstig 
over dit tekort en achtte het een staal van onvermogen van de regering 
dat nu, drie jaar nadat er voor het eerst na de bevrijding op gewezen 
is, nog steeds aangedrongen moet worden op de instelling van georga
niseerd overleg voor ambtenarenzaken. Ook critiseerde hij de regering 
ernstig op het punt van de pensioenen. Deze zijn beslist achter geble
ven bij de inkomensverbetering van de rest van de bevolking. Hij was 
over het antwoord van de regering ten dezen ernstig teleurgesteld. 
Ook drong hij aan op de spoedige herziening van de Pensioenwet. Ten 
aanzien van het classificatie-vraagstuk verheugde Van Sleen zich 
over de instelling van de commissie-Kruyt. Ten slotte wees Van Sleen 
er op dat gebleken was dat de regering haar toezegging om de onder
wijzers gelijk te behandelen met de overige ambtenaren niet was 
nagekomen. 

Economische Zaken 

24-11-'48 
Vos behandelde de economische politiek tegen de achtergrond van 
enkele grote vragen, die levensvragen voor ons volk zijn. Hij wees er 
daarbij in de eerste plaats op dat naast het verlangen naar recht in 
de socialistische beweging het verlangen naar een beter levenspeil 
voor de massa een sterke drijfkracht is geweest. Hij herinnerde er aan 
dat dit levenspeil berust op onze gezamenlijke arbeid. In dat verband 
ging hij de ontwikkeling van de productie-index sedert de bevrijding 
na en kwam tot de conclusie dat wij al een eind in de goede richting 
zijn opgeschoten, maar de taak om op het gemiddelde levenspeil vau 
vóór 1940 te komen, moet nog volbracht worden. Om dit te bereiken 
moeten wij tot eeri. productie-index van ongeveer 130-135 komen. Van 
32 in Augustus 1945 zijn wij op 116 in September 1948 gekomen. Hier
van uitgaande besprak hij de ontwikkeling van de arbeidsproductivi
teit. Deze zou zonder oorlog ongeveer 115 geweest zijn, maar is slechts 
90 wat weer een kennelijke aanduiding is van de verwoestende werking 
van de oorlog. Hij bekeek het exportprobleem van de zijde van het 
vraagstuk van de internationale arbeidsverdeling, in welk verband hij 
nader op de Benelux inging. Hij herinnerde daarbij aan het feit dat 
in 1935, in onze rijke tijd, rond 400.000 Nederlandse gezinnen moesten 
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uitkomen met minder dan 800 gulden per jaar, terwijl het gemid
delde 13 gulden per week was. Na de oorlog is een verdelingspolitiek 
in grote stijl gevoerd met behulp van loonpolitiek, prijspolitiek, 
sociale en financiële politiek, uitgaande van het streven om tot een 
rechtvaardige verdeling van de armoede te komen. Hij wees verder op 
de hoge winsten die schijnwinsten zijn en waarschuwde ernstig tegen 
te veel concurrentie die tot ondergang van ondernemers en werkloos
heid van de arbeiders leidt. Vele andere problemen werden nog door 
Vos behandeld. Zijn rede, die terecht als een gebeurtenis werd gezien, 
werd later als brochure uitgegeven. 
Schilthuis wees op de beangstigende omvang van het tekort op de 
betalingsbalans als symptoom van onze nog altijd zorgelijke econo
mische situatie. Hij ging accoord met de mening van de minister dat 
ons consumptiepeil niet te hoog opgevoerd mag worden en dat dit zal 
moeten geschieden door zelfbeperking, zowel van de ondernemers in 
hun winstuitkeringen als van de particulieren, die zullen moeten be
sparen wat daarvoor maar vrijgemaakt kan worden. Dit gebeurt niet 
in voldoende mate en daarom zal de overheid leiding op dit punt 
moeten geven. Hij had in het algemeen de indruk dat de regelingen 
van de zijde van het departement, hoe moeilijk aanvaardbaar dikwijls 
voor de betrokkenen, juist zijn. Verder besprak hij het handelsverkeer 
met het buitenland. Hij waarschuwde niet te veel te vertrouwen op de 
werkzaamheden van de Kamers van Koophandel in het buitenland. 
Ten slotte ging hij uitvoerig in op de positie van de Middenstand en 
de regelingen van de overheid op dit gebied op een heel wat verant
woorder wijze dan vele andere sprekers in dit debat, die op klagende of 
verheerlijkende wijze over dit onderwerp spraken, en daarbij meestal 
niet verder kwamen dan het uitrafelen van kleine details die met de 
grote lijn niets te maken hadden. Hij wees er daarbij op dat vele der 
moeilijkheden in de middenstand zijn terug te voeren op de schaarste
economie waarin wij ons nog bevinden. Ook hij waarschuwde ernstig 
tegen een eenzijdige verheerlijking van de concurrentie. Deze leidt er 
immers toe dat vele middenstanders dagelijks in vrees verkeren over 
hun toekomst. 
Van Lienden wees er op dat bepaalde onderdelen, bij de begroting van 
de Staatsmijnen ter sprake gebracht, daar niet horen, maar verwezen 
moeten worden naar het terrein van de Mijn Industrie Raad. Hij sprak 
zijn verontrusting uit over de gang van zaken met het beheer van de 
particuliere mijnen. De opheffing hiervan dient niet te geschieden 
zonder nadere voorzieningen. Hij wees er op dat het verlangen naar 
mijn-nationalisatie van een algemene wens na de bevrijding weer 
teruggebracht is tot een eis die alleen van socialistische zijde gesteund 
wordt. Hij vreesde van deze ontwikkeling niet veel goeds voor de 
sociale rust in de mijnstreek. De noodzaak om aanstonds ook de niet
renderende kolenlagen in het belang van ons volk te ontginnen, wordt 
natuurlijk door de particuliere ondernemers niet aanvaard. Verder 
besprak hij de arbeidsproblemen die er in het bijzonder bij de mijn
industrie bestaan. Hij was van oordeel dat de vijfdaagse werkweek in 
de eerste plaats voor dit bedrijf overwogen dient te worden. 
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Financiën 

30-11-'48 
Hotstra maakte een aantal opmerkingen, aansluitend bij hetgeen hij 
reeds bij de algemene beraadslagingen over deze begroting gezegd had. 
Hij wees er op dat over een aantal 'belangrijke onderwerpen ditmaal 
niet gediscussieerd kon worden, omdat deze op andere wijze aan de 
orde gesteld zullen worden of in studie zijn. Hij achtte de stand van 
de aanslagregeling van de directe belastingen nog steeds niet bevre
digend. Deze is nog steeds vertraagd. Verder maakte hij enkele opmer
kingen over de belastingmaatregelen in Benelux-verband en over de 
herwaardering van bedrijfsmiddelen, de vergoeding van ingeleverde 
rijksmarken en de werkzaamheden van de Spaarraad, over welke 
laatste hij nog niet tevreden was. Naar aanleiding van het gerucht
makend verdwijnen van een Amsterdams commissiehuis drong hij 
nadrukkelijk aan op een toezicht vanwege de overheid op particuliere 
banken. Ook behandelde hij de inlevering van oude bankbiljetten. Hij 
uitte daarbij nogal critiek op de wijze waarop dit van de zijde van het 
departement is gedaan. Ook besprak hij nog de positie van het persu
neel bij de belastingdienst en van de ontvangers in het bijzonder. 

Justitie 

9-12-'48 
Tendeloo vroeg aan de minister welke plannen hij heeft, nu de normale 
rechtsverhoudingen in Nederland beginnen terug te keren en veel 
opruimingswerk dat het departement bezig hield spoedig tot het 
verleden zal behoren. Zij noemde in dat verband verschillende onder
delen die voor herziening en vernieuwing vatbaar zijn en wees ook op 
de gevolgen die bijv. de invoering van de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie zal hebben op vele gebieden. Zij wees er op dat een demo-· 
cratisch land steeds aandacht zal moeten blijven geven aan een goede 
politie. Zij klaagde verder ernstig over de veel te trage gang van zaken 
bij onze rechtspleging en achtte vooral op dit punt herziening brood
nodig, waarbij zij een aantal suggesties aan de hand deed. Met name 
sprak zij over de kosteloze rechtsbijstand. Tegen het te grote gemak 
waarmede men op dit ogenblik in geschrifte anderen kan smaden of 
beledigen protesteerde zij nadrukkelijk en noemde in dit verband ook 
de publicatie van geheime stukken. Ook drong zij er bij de minister op 
aan om de wet weer eenvoudig en leesbaar te maken voor de gewone 
burger. Zij bepleitte verder nog eens de democratisering van de rech
terlijke macht opdat de rechter dichter komt te staan bij de mensen 
die hij berecht. Ook de betere verzorging van ons gevangeniswezen had 
haar aandacht en zij drong daarbij aan op het inschakelen van het 
Humanistisch Verbond bij de correspondentie-mogelijkheden die nu 
geschapen zijn. Ten slotte sprak zij over de bijzondere rechtspleging 
en de Raad voor het Rechtsherstel. 
Scheps merkte een neiging op om de jaren na 1945 zo snel en zo goed 
mogelijk te legaliseren. Hij ging daarbij wat critischer in op de zo 
dikwijls gehoorde leuze van "de verwildering der zeden", waarvan men 
zich echter niet met oppervlakkige en tragische ontboezemingen kan 
afmaken. Hij sprak in dit verband over zijn ervaringen met jeugdige 
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politieke delinquenten, die er dikwijls niet veel meer van begrijpen. 
wanneer zij zien dat hun voormalige geestelijke leiders er zo gemak
kelijk afkomen. Hij constateerde dat in het algemeen diegenen die 
in de bezettingstijd als "politiek delinquent" gezeten hebben, al weer 
vergeten zijn. Hij besprak verder het naturalisatiebeleid en meende 
dat daarbij een verkeerd systeem van volgorde werd toegepast. Ook 
maakte hij enkele opmerkingen over de woonwagenkampen. Ten slotte 
besprak hij de wijze waarop het apparaat van de bijzondere rechts
pleging wordt geliquideerd. Hij was daarover niet goed te spreken. 
Burger klaagde ernstig over het feit dat er nog steeds enige duizenden 
personen in kampen verbleven die nog niet berecht waren. Hij achtte 
het mogelijk om daarvoor de overblijfselen van de reeds grotendeels 
geliquideerde tribunalen te gebruiken. Met nadruk drong hij er op aan 
spoedig een einde te maken aan deze ontoelaatbare toestand. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

14-12-'48 
Van Sleen was van oordeel, waar het terrein dat door deze bewinds
man moet worden bestreken, zo uitgeb,reid is, de behoefte aan een 
staatssecretaris zich hier wel zeer sterk doet gevoelen. Bij de bespre
king van de resultaten van de onderwijsreorganisatie, constateerde hij 
dat de hoopvolle verwachtingen, op dit punt gewekt door het eerste 
kabinet na de bevrijding en door de plannen van oud-minister Bolke
stein, wel teleurgesteld zijn door de practijk van de laatste jaren. 
Minister Gielen heeft wel gestuwd maar niets gebracht en nog steeds 
is ons onderwijs een onsamenhangend geheel van losse van elkaar 
geïsoleerde vakjes. Hij drong ernstig aan op het doorzetten van 
reorganisatie en vernieuwing van ons onderwijs door deze minister. 
Ook sprak hij over het onderwijsbeheer en het gebrek aan aansluiting 
tussen Onderwijs en Maatschappij. Zeer bezorgd toonde hij zich over 
het feit dat 50% van de middelbare schooljeugd de eindstreep niet 
haalt, een enorme verspilling. Ook bleef hij hameren op de onbevredi
gende toestand van het salaris van het onderwijzend personeel. Bij 
Lager Onderwijs beperkte hij zich tot een paar onderwerpen die hem 
de meeste zorg baarden: het Voortgezet Lager Onderwijs, de vraag hoe 
in 1952 de grote stroom van leerlingen kan worden opgevangen met 
een groot tekort aan gebouwen en leerkrachten, de opleiding der leer
krachten, de salariëring. Een motie-Van Sleen betreffende de hand
having van gehuwde vrouwelijke leerkrachten werd door de Kamer 
aangenomen. Bij Nijverheidsonderwijs bepleitte Van Sleen een betere 
opleiding der leerkrachten en modernisering van dit onderwijs. Ten 
slotte voerde hij het woord bij de afd. radiobeleid. Hij herhaalde dat 
onze fractie niet afzijdig staat tegenover een nationale omroep, maar 
dat bepaalde wegen daartoe door ons worden afgewezen. Hij criti
seerde daarbij o.a. de uitzending voor de strijdkrachten. 
De Loor besprak de positie van de kweekschoolleraren. Deze dienen 
hun verkregen rechten te behouden. Hij achtte het telkens incidenteel 
beginnen met spoedcursussen verwerpelijk. Ook oefende hij ernstige 
critiekuit op de inspecteursbenoemingen. Dit lid der fractie sprak ook 
over Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs. Hij bezag dit 
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onderwijs vanuit de eisen, gesteld vanuit de maatschappij en vanuit 
het kind. Hij achtte de plannen van de minister tot verbetering te 
incidenteel. Hij herinnerde daarbij aan de opmerking van de minister 
dat het totale zittenblijven op alle scholen ongeveer 150 millioen, d.w.z. 
de helft van de hele onderwijsbegroting kost. Hij wees er op, dat er 
een gevaar bestaat dat er te veel klassieke onderwijsinstellingen komen 
als gevolg van het stopwetje 1924. Ook critiseerde hij de salariëring 
van de leerkrachten en maakte nog enige opmerkingen over de sub
sidiëring. 
Schermerhom beperkte zich tot een beschouwing over het Technisch 
Hoger Onderwijs. Hij wees op de toenemende behoefte als gevolg van 
de industrialisatie en de grote toeloop die een verbetering van de toe
rusting van dit onderwijs hoogst noodzakelijk maken. Hij zag de nu 
uitgetrokken gelden als een eerste begin, en was geneigd om deze 
uitgaven op één lijn te stellen met de militaire uitgaven. In dit ver
band betwijfelde hij of een tweede technische hogeschool tijdig genoeg 
de gevraagde verruiming kan geven. Hij vergeleek het Nederlandse 
technisch hoger onderwijs met dat in de Verenigde Staten en bepleitte 
in dat verband een aantal veranderingen. 
Tendeloo behandelde de andere vormen van Hoger Onderwijs. Zij 
bepleitte in verband met de zeer hoge kosten een taakverdeling tussen 
onze verschillende universiteiten ten aanzien van de bijzondere zeer 
kostbare wetenschappelijke gebieden. Met nadruk drong zij aan op een 
spoedige publicatie van het Rapport van de Reorganisatie-commissie. 
De professoren dienen verder hun tijd voornamelijk aan hun profes
sorale arbeid te geven. Ook was zij van mening dat er behoefte bestaat 
aan hoogleraren in de paedagogiek en vroeg zij inlichtingen omtrent 
de stand van zaken met de Stichting Zuiver Wetenschappelijk Onder
zoek. Met nadruk verzette zij zich tegen verhoging van de college
gelden omdat het de studenten met kleine beurzen juist gemakkelijker 
gemaakt moet worden in plaats van moeilijker. Ten slotte vroeg zij 
nog bijzondere aandacht voor de salariëring van de wetenschappelijke 
staven. 
Posthumus ging nog nader in op enkeJ.e practische vragen die met de 
huidige situatie van de Technische Hogeschool samenhangen. 
Willems wees op het ontbreken van een plan van organisatie voor het 
samenstellen van de Nederlandse musea. Hij pleitte voor meer samen
werking tussen de rijks- en de provinciale musea. Hij achtte het 
contact tussen jeugd en musea onvoldoende. Hij verwees daarbij naar 
wat in het buitenland op dit punt bereikt werd. Ook Willeros maakte 
een opmerking over onvoldoende salariëring van de wetenschappelijke 
werkers in deze instituten. Hij drong verder aan op de voortzetting van 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Ook uitte hij zijn ernstige 
afkeuring over de wijze waarop de Overheid medewerking had ver
leend aan het afgraven van de Pietersberg. Hij achtte hier nationali
satie een middel om misbruik te voorkomen. Hij diende ten dezen een 
motie in, die echter werd verworpen. Bij de afd. Kunsten klaagde 
Willeros over de beperkte subsidiëringspolitiek en constateerde de 
afwezigheid van een duidelijk beleid op cultureel gebied. Hij achtte 
alle staatscultuur uit den boze, maar achtte een bevordering van 
overheidswege meer dan met subsidies wel nodig. Het aankweken van 
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kunstzin bij de jongeren was naar zijn mening een taak die de over
heid ook heeft te vervullen. Hij hoopte dat er een eigen Nederlandse 
filmproductie zou komen. 
Burger voerde het woord bij de afd. Pers. Hij sprak zijn waardering uit 
voor het werk van de Commissie voor de Perszuivering die het gevoel 
heeft levendig gehouden, dat een principiële houding ten aanzien van 
collaboratie-vraagstukken ook na de oorlog mogelijk is. Hij stond er 
op dat de resterende gevallen op behoorlijke wijze zouden worden 
afgewerkt. Scherpe critiek oefende hij uit op de Raad van Beroep die 
loftuitingen afstak op de collaborerende organen. Hij ging nader in op 
de onzuivere door winstbejag gedreven krachten die er in de pers 
werkzaam zijn en waarschuwde tegen een te gemakkelijk bekladden 
door persorganen van medeburgers, bijv. oud.-illegale strijders. Ten 
slotte stelde hij een aantal vragen aan de minister in verband met de 
afwikkeling van de perszuivering. 
Stujkens sprak over de vorming buiten schoolverband. Hij kon dat 

.·niet in opgewekte toon doen. Er is niet voldoende ontwikkelingsmoge
lijkheiá gelaten voor het opvoedingsstelsel der jeugdvorming. Men is 
op deze wijze absoluut niet toegerust voor de enorme taak die de 
jeugdbeweging heeft en die ten aanzien van de dakloze massa-jeugd 
verricht moet worden. Hij ging op deze beide opgaven nader in en 
constateerde dat de overheid op dit gebied volkomen onvoldoende 
stimuleert. Hij ging verder nader in op de kampen voor sociale jeugd
zorg. Hij verzette zich tegen een ook hier toepassen van een splitsing 
naar levensbeschouwelijke verschillen. Er moeten ergens grenzen ge
steld worden, zoals wij die ook kennen in de bepaling van het leer
lingenaantal voor de oprichting van bijzondere scholen. Als men deze 
grenzen hier overschrijdt dan zullen èn de kwaliteit dalen èn de kosten 
te hoog worden. Hij verzocht de minister met nadruk de historische 
ontwikkeling van de Volkshogeschool te erkennen, die inhoudt dat in 
deze instituten ten minste nog de gelegenheid bestaat voor een levend 
contact met mensen die komen uit andere levenskringen, zowel socio
logisch als confessioneel. 

Sociale Zaken (Joekes) 
16-12-'48 

Van den Barn betreurde dat de regering is overgegaan tot subsidie
verlaging zonder daarbij direct uiting te geven aan het voornemen tot 
het aanbrengen van een looncorrectie. De verschillende correcties die 
nodig waren, zijn teveel achteraf gekomen, zodat men de indruk heeft 
dat deze niet voldoende van te voren zijn voorzien. Men had veel 
onrust kunnen voorkomen door direct deze voorzieningen bekend te 
maken. Van den Born bepleitte uitbreiding van de loonbijslag tot 
gehuwden beneden 23 jaar en sprak zijn voorkeur uit voor een verho
ging van de loongrens beneden welke de bijslag van kracht is van 3700 
tot 5000 gulden. Hij verwachtte voor de toekomst nog wel een verder
gaande subsidieverlaging en dacht ook aan de mogelijkheid van huur
verhoging en hoopte dat de regering voor dat geval ook van te voren 
de corrigerende maatregelen beraamd zou hebben. In dit verband 
noemde hij de maatregelen die in het kader van de plannen van 
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Benelux en Europese economische reconstructie noodzakelijk zouden 
zijn, een ontwikkeling die zich van 1949 tot 1952 zou moeten voltrek
ken. Hij hield daarbij echter vast aan de noodzaak van een loonstop, 
maar daarbinnen diende verder gewerkt te worden aan een recht
vaardige loonverdeling. Hij noemde hierbij met nàme de werkclassifi
catie. Naar zijn mening dienen daarbij echter de maatstaven gepubli
ceerd te worden. Hij zag ten aanzien van de gemeenteklasse-indeling 
met belangstelling uit naar het rapport van de commissie-Kruyt. 
Verder besprak hij een aantal concrete punten en wensen. 
Van Lienden besprak de Volksgezondheid. Hij uitte zijn instemming 
met een aantal verbeteringen in het afgelopen jaar tot stand gebracht. 
Hij wees er echter op dat men nog veel leed en ook veel onnodige 
kosten kan voorkomen door meer aandacht te besteden aan preven
tieve gezondheidszorg. Hij werkte op dit punt enkele suggesties meer 
concreet uit. Ten aanzien van de t.b.c.-bestrijding achtte Van Lienden 
massa-doorlichting een dringende eis. Met name het besmettings
gevaar dient nog rigoureuzer voorkomen te worden, eventueel door 
krachtig optreden van de kant der overheid tegen weigerachtige 
patiënten. Hij vroeg ook maatregelen ten behoeve van de gezondheid 
aan boord van schepen en ging uitvoeriger in op de tandheelkundige 
verzorging van ons volk. In dit verband beschouwde hij o.m. de positie 
van de tandtechniker. Ten slotte maakte hij nog enkele opmerkingen 
over de positie van verenigingen voor ziekenhuisverpleging en vroeg 
aandacht van de minister voor de rusthuizen. Ook ging hij nog in op 
enkele vragen die samenhangen met het ziekenfondswezen. 

INTERPELLATIES. 

6-2- '4 7. Haken. Brandstofvoorziening 

Nederhorst sprak in het al~emeen zijn vertrouwen uit in het gevolgde 
beleid en noemde enkele punten waar verbetering mogelijk zou zijn. 

20-2-'47. Van den Heuvel: Overheidsmaatregelen ten aanzien van de 
groentehandel (Mansholt). 

Suurhojj: steunde de minister in zijn beleid om stakende publiek
rechtelijke organen hardhandig tot de orde te roepen en bekeek de 
groente-situatie vanuit het beleid, gevolgd met betrekking tot de 
lonen en prijzen. Hij wees daarbij op de moeilijkheden van de 
stedelijke bevolking. 

Schilthuis: behandelt het vraagstuk meer in het bijzonder vanuit de 
de situatie van de groentehandel. Hij laakte de poging om de Minister 
te dwingen zijn beleid te veranderen. Hij wees op de mogelijkheid van 
overbezetting en besprak de werking van de veilingen. 

22-4-'47. Joelces: Fraude en andere knoeierijen op het gebied van 
voortbrenging en verdeling, zomede de in- en uitvoer van zaken, 
waarvan dwingende behoefte is (enige Ministers, o.a. Lieftinck en 
Mansholt). 
Joelces: informeerde naar de juistheid van persberichten en andere 
inlichtingen. Hij vroeg opheldering van de getroffen maatregelen die 
tegen knoeierijen zijn genomen, en naar de werking van verschillende 
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contrölediensten. Hij vatte zijn betoog samen in een aantal gedetail
leerde vragen aan elk der betrokken Ministers. 

24-9-'47. Hacke. Staking van de bakkerijbedrijven (Mansholt). 
Nederhorst: wees erop, dat er een marge was voor loonsverhoging bij 
verschillende bedrijven en concludeerde hieruit, dat in die bedrijven 
dus ook een marge voor prijsverlaging aanwezig moet zijn. Hij keurde 
de staking af, maar achtte een beroepsinstantie noodzakelijk. 
24-9-'47. Vondeling: Ernstige ongerustheid in landbouwkringen door 
het ten achter blijven van de bedrijfsuitkomsten bij de verwach
tingen ten tijde van de prijsvaststellingen (Mansholt). 

Vondeling: toonde aan, dat er grote verschillen in bedrijfsinkomsten 
zijn tussen de bedrijven op zware en lichte gron,den. Hij achtte een 

-behoorlijk bestaan voor beide categorieën van ·landbouwers nood
zakelijk. Daarnaast legde hij de nadruk op de abnormaal slechte uit
komsten als gevolg van de grote droogte. Een ingediende motie
Vondeling werd aangenomen. 

Van der Goes: Voorstellen en onderhandelingen sedert de aanvang 
van dit jaar, waarbij Nederland rechtstreeks of zijdelings betrokken is. 
Van der Goes: behandelde deze interpellatie bij de debatten over de 
Regeringsverklaring op 17 Maart '48. 

22-6-'48. Burger. Perszuiveringsbeleid. 

Burger: betreurt de gang van zaken met de hele na-oorlogse rechts
pleging maar erkent dat voor vele van deze beslissingen nakaarten 
geen zin heeft. Hij hekelde het feit, dat men alleen personen heeft 
verantwoordelijk gesteld bij de perszuivering, maar de persorganen 
buiten beschouwing heeft gelaten. Op verschillende punten toonde 
hij aan, dat de Regering zich niet gehouden heeft aan de gestelde 
maatregelen en vroeg hierover inlichtingen. In het bijzonder stelt hij 
het feit aan de kaak, dat de Minister de reeds een jaar geleden aan
genomen perswet niet ten uitvoer gelegd heeft. 
Een motie-Burger van afkeuring, later verzacht, wordt aangenomen. 
Een andere motie-Burger wordt eveneens aangenomen. 

23-9-'48. Mondelinge vragen Suurhoff over de vlees-schaarste (Mans
holt). 

11-10-'48. Mondelinge vragen Vermeer over de overmaking door de 
E.V.C. van 400.000 francs (Franse) ten behoeve van de stakende 
Franse mijnwerkers. 

REGERINGSVIERKLARINGEN. 

25-3-'47. Regeringsverklaring Indonesië n.a.v. de ondertekening van 
Linggadj a ti (o.a. Jonkman) 

Joekes: Spreekt zijn tevredenheid uit over het bereiken van deze 
mijlpaal en dringt aan op de voortzetting van de toenadering tussen 
Indonesiërs en Nederlanders naar een duurzaam en gelijkwaardig 
verband. Hij herinnerde daarbij aan de moeilijke taak verricht door 
Dr van Mook en het baanbrekende werk van de Commissie-Generaal. 
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10-7-'47. Regeringsverklaring Indonesië. (o.a. Jonkman). 
Palar: Dringt er op aan meer te zoeken naar wat verenigt dan naar 
wa~ scheidt. Hij vreest, dat dèze regeringsverklaring niet voldoende 
bijdraagt aan het streven bij het zoeken naar wat verenigt, en waar
schuwt nadrukkelijk t.egen het dreigen met het eventueel gebruik 
van geweld. Hij constateert een verschil in interpretatie van het Ling
gadjati-accoord. Hij twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de 
Nederlands-Indische regering bij de vorming van de federale staten, 
en meent dat de Republiek betrokken moet worden bij deze vorming. 
Hij wenst de regeringen van de Republiek en Nederland wijsheid toe 
en hoopt, dat zij rekening zullen houden met de bestaande machts
verhoudingen. 
Logemann had verwacht dat er nog veel moeilijkheden na de tot
standkoming van Linggadjati zouden komen, maar had deze span
ningen niet voorzien. Hij vroeg alle aandacht voor het ernstige be
toog van Palar, al deelde hij dit niet op ieder punt. Hij wees op de 
moeilijkheden, die nu zijn ontstaan en prees de ontwikkeling in fede
rale richting. Hij stelde vast, dat de Regering verschillende pogingen 
heeft ondernomen om weer contact te krijgen voor een spoedige over
eenstemming. De Regering van de Republiek heeft daarbij het hare 
bijgedragen. Ten slotte drong hij aan op zo snel mogelijke voort
zetting van de begonnen ontwikkeling. 

23-7-'47. Regeringsverklaring n.a.v. politionele actie in Indonesië 
(o.a: Jonkman). 
V. d. Goes greep kort in het debat in ri.a.v. enige opmerkingen van 
de zijde van de heren De Groot en Schouten. Hij besloot zijn ver
klaring met enkele warme woorden van waardering aan het adres 
van Palar, die zich gedrongen had gezien de Kamer te verlaten. 
Logemann ving zijn betoog aan met de verklaring, dat door ons deze 
gebeurtenis als een morele nederlaag werd beleefd door allen, die dit 
probleem niet als een geweictsprobleem hebben willen zien, maar als 
een kwestie, die door het vrijheidslievende Nederlandse volk zonder 
geweld in eerlijk overleg tot een goed einde moest worden gebracht. 
Anderzijds wees hij op de bezorgdheid over de door de Republiek ge
volgde zienswijze, waarvan ook in onze kring noodlottige gevolgen 
gevreesd werden. Hij wees op een aantal onvolkomenheden in de door 
de regering gevolgde gedragslijn en stelde de eis, dat deze gebeurte
nissen alleen gezien zouden mogen worden tegen de achtergrond van 
de verwezenlijking van Linggadjati. Hij drong aan op een zo spoedig 
mogelijk terugkeren tot constructief en vreedzaam werk. 
Nederhorst: verklaarde zijn afwijkende houding van de rest van de 
fractie. Hij legde de nadruk op zijn overtuiging, dat deze Regering 
niet imperialistisch en oorlogszuchtig is. 
Joekes: stelde aan het einde van het debat vast, dat er een zeer 
duidelijke scheiding blijft lopen tussen de beide regeringspartijen en 
de oppositiepartijen in zake de waardering van het regeringsbeleid, 
vooral ten aanzien van de waarde van de Republiek en het Indone
sisch nationalisme. Hij ging nader op de verschillende standpunten in. 
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. 25-9-'47. Regeringsverklaring in verband met de ontwikkeling der 
gebeurtenissen, zowel op internationaal terrein als in Indonesië (o.a. 
Jonkman). 

Logemann: gaf een uiteenzetting van de ontwikkeling der gebeurte
nissen in Indonesië tot aan dit ogenblik toe. Hij stelde daarbij het 
goed recht op Indonesisch vrijheidsstreven en emancipatiedrang 
voorop. Hij achtte als enige rechtvaardiging van de politionele actie 
van Juli 1947 de onhoudbaarheid van de toen heersende situatie en 
stelde vast, dat de Linggadjati-politiek onverminderd diende te wor
den voortgezet, waarbij hij de verhouding tussen Republiek en fede
rale staten aangaf. 

15-1-'48. Regeringsverklaring nopens de ontwikkeling der gebeurte
nissen in Indonesië (o.a. Jonkman). 

Joekes: wees op het onhoudbare feit, dat verschillende ambtenaren 
in Indonesië zich op een volkomen ontoelaatbare wijze uiten over het 
beleid van de Regering en de politiek van de P.v.d.A. Hij vestigde 
de aandacht op het feit, dat deze verklaring zich uitdrukkelijk op de 
grondslag van het accoord van Linggadjati stelt. Met nadruk noemde 
hij de noodzaak om tot een juiste verhouding tussen Republiek en 
federale deelstaten te komen. Daarbij informeerde hij naar de wijze 
waarop de deelsta ten tot stand gekomen zijn. 

17-3-'48. Regeringsverklaring nopens verdrag Westelijke Unie. 

V. d. Goes gaf een overzicht van de groei der internationale samen
werking en stelde in dit verband verschillende nadere vragen. Hij 
betuigde zijn instemming met dit verdrag en legde de nadruk op de 
wenselijkheid deze samenwerking niet tot het militaire te beperken. 
In het bijzonder vestigde hij de aandacht op de verhoudingen met 
Duitsland. . 
Een door V. d. Goes voorgestelde motie werd aangenomen. 

Goedhart: besprak de communistische politiek in Europa en in het 
bijzonder de gebeurtenissen in 'I'sjechoslowakije. Hij maakte duidelijk, 
dat een democratie, die op deze wijze wordt ondermijnd, verplicht is 
maatregelen tot zelfbehoud te nemen. 

20-12-'48. Regeringsverklaring in zake Indonesië. 

V. d. Goes spreekt in deze afschuwelijke realiteit zijn verbondenheid 
uit met de constructieve elementen in de Republiek. Voor de meer
derheid van de fractie spreekt hij als zijn mening uit, zich niet 
tegen de ingezette actie te willen verzetten. Het standpunt van de 
minderheid, die dat wel doet, wordt mede door hem uiteengezet. Van 
der Goes keerde zich tegen de wijze van oordelen van prof. Romme 
over de Republikeinse leiders. Hij bespreekt de mogelijkheden die 
er nu nog zijn en uit zijn verlangens ten aanzien van het verder te 
voeren beleid. 
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Wanneer wij hiermede dit zeer bekorte overzicht van twee jaar 
fractie-werkzaamheid afsluiten, dan resten ons nog enkele opmer
kingen. In de eerste plaats, dat de begrotingsbehandeling voor 1949 
werd afgesloten op het eind van 1948. In het voorjaar werden nog 
behandeld de begrotingen van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
Verkeer en Waterstaat, Oorlog, Marine, Buitenlandse Zaken en Over
zeese Gebiedsdelen, welke laatste begroting na een opwindend debat, 
mede naar aanleiding van het uittreden van één der ministers uit het 

'Kabinet, op 18 Februari werd goedgekeurd. Deze zes begratingshoofd
stukken dienen dus over twee jaar in het verslag van de fractie ter 
sprake te komen. 
Ten slotte willen wij nog opmerken, dat vorenstaand verslag de indruk 
zou kunnen wekken, dat de leden der fractie min of meer individualis
tisch optreden. Het persoonlijke werk van de leden is door het verslag 
van hun openbare werkzaamheden te sterk op de voorgrond gekomen. 
Het is misschien overbodig, dat wij het nog eens opmerken, maar wij 
willen daarom nog eens nadrukkelijk wijzen op het feit, dat dit 
persoonlijke werk naar buiten natuurlijk steeds wordt voorbereid in 
het gemeenschappelijke overleg der verschillende fractie-commissies 
(voor ieder begratingshoofdstuk één) en in de regelmatig plaats 
vindende vergaderingen van de voltallige fractie. Deze voorbereiding 
geschiedt uit den aard der zaak ook ten aanzien van de afdelingsver
gaderingen en andere werkzaamheden, o.a. de bijeenkomsten der vaste 
commissies. 
En hiermede willen wij dan dit verslag over de parlementaire werk
zaamheden van de socialistische fractie over twee zeer bewogen jaren 
van het politieke leven van ons volk afsluiten, met de wens, dat ten 
aanzien van de grote politieke en maatschappelijke vragen, die ons 
soms bijna op verlammende wijze drukken, er in de komende twee 
jaar voor ons volk en onze Partij een klein beetje meer perspectief 
zal kunnen komen. Dit gebeurt echter zeker niet, wanneer wij. niet 
bereid zijn er voor te strijden en dikwijls al onze aandacht en toe
wijding er aan geven. 

POSTHUMUS. 
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·VERSLAG EERSTE-KAMERFRACTIE OVER 1947 

Aan het begin van 1947 bestond de Eerste-Kamerfractie uit de partij
genoten: 

E. Brongersma 
J. Cramer 
N.A. Donkersloot 
J. Hoogland 
J. V. d. Kieft 
J. J. Kramer 
R. Kranenburg 

H. Oasterhuis 
Mej. A. E. Ribbius Peletier 
M. A. Reinalda 
N. Stufkens 
Mej. M. Tj eenk Willink 
J. in 't Veld 
C. Woudenberg 

Er vonden nog de volgende mutaties plaats: door het bedanken voo1 
het lidmaatschap door pge Ribbius Peletier kwam H. J. de Dreu in 
de Kamer. 
Toen pg. Reinalda in Maart 1947 benoemd werd tot Commissaris van 
de Koningin in de provincie Utrecht, werd zijn plaats in de Eerste 
Kamer ingenomen door pg. Wibaut. 
Toen pg. Stufkens in de Tweede Kamer zitting nam, kwam in October 
pg. Van Reuven Goedhart in de Eerste Kamer. 

Bij de Algemene Beschouwingen over de begroting 1947 bestreed pg. 
Reinalda de uitlatingen in het Voorlopig Verslag als zou de Partij een 
voorstander zijn van staatssocialisme. Spr. ging verder uitvoerig in 
op de betekenis van de samenstelling van de Partij en haar positie 
als regeringspartij. Hij eindigde met te wijzen op een aantal belang
rijke punten o.a. de socialisatie van het mijnbedrijf en het vakonder
wijs. 

Bij de algemene financiële beschouwingen stelde v. d. Kielt de vraag 
voorop of het mogelijk is aan ieder die werkt in onze samenleving een 
sociaal gerechtvaardigde positie en zekerheid van bestaan te ver
schaffen bij behoud van een kapitalistische productiewijze. Hij wees 
nadrukkelijk op de gevaren der "vrijheid" bij de vooroorlogse banken 
en op het belang van bestrijding van het inflatiegevaar. Ten slotte 
wijdde hij aandacht aan het tekort op de begroting in verband met 
de militaire uitgaven. 

Binnenlandse Zaken 

In 't Veld klaagde over de aantasting van de zelfstandigheid der ge
meenten, hij wees op het belang van decentralisatie. Worden bij ver
schillende rijksregelingen de gemeentelijke organen ingeschakeld als 
agenten van het Rijksgezag? De gemeente mag geen administratief 
onderdeel worden, maar moet levende gemeenschap blijven. 
Mej. Tjeenk Willink sprak over de afdeling Armwezen en betoogde 
dat de uitgaven voor armenzorg, of liever voor sqciale zorg, geen sluit
post op de begroting mogen zijn. Zij drong aan op spoedige herziening 
van de Armenwet, waartoe reeds een commissie in het leven was 
geroepen. 
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Sociale Zaken 

Kramer drong er op aan in afwachting van een definitieve unificatie 
der wettelijke voorzieningen op het gebied van de sociale maatregelen, 
reeds enkele dringend nodige maatregelen te nemen, bijv. in verband 
met de Ziektewet. 
Mej. Tjeenk Willink wees op de lage begrotingscijfers voor Sociale 
Zaken in vergelijking met bijv. Justitie. 

Landbouw 

Hoogland meende, dat men niet gauw een te grote waarde toekent aan 
een welvarend platteland. Ten opzichte van het vraagstuk der kleine 
boeren deelde spr. de zienswijze van pg. Vondeling, zoals die in de 
Tweede Kamer tot uiting was gebracht. 
Kramer drong aan op een nieuwe Jachtwet, terwijl mej. Tjeenk Wil
link aandacht wijdde aan de Stichting Maatschappelijk Werk ten 
Plattelande, welke zij misplaatste centralisatie achtte. 

Oorlog 

Donkersloot uitte bezorgdheid over de hoogte der uitgaven, al wilde 
hij begrip tonen voor de eisen van de wederopbouw der defensie. 

Marine 

Donkersloot wees er ook bij dit onderdeel op, dat steeds zal moeten 
worden getracht de abnormale kosten in de eerstkomende jaren aan
zienlijk te verlagen; eventueel door centralisatie? zo vroeg hij. 

Overzeese Gebiedsdelen 

Stutkens besprak uitvoerig de geestelijke kant van het Indonesische 
vraagstuk, waarbij hij vooral wees op de houding van de christelijke 
groeperingen hier te lande met betrekking tot het gezagsprobleem, 
welke door hèm als mede-christen op deze wijze niet aanvaard werd. 
Tot dusver heeft de regering de weg gekozen van de overweging en 
samenspreking. Deze weg moet tot het einde gevolgd worden. 
Bij de replieken stelde Stujkens het belang van de personeelspolitiek 
voor Indonesië op de voorgrond; wij staan hier voor de opbouw van 
een geheel nieuwe wijze van samenwerking. 

Justitie 

Donkersloot besprak de bijzondere rechtspleging, waarmede regeringen 
in successie hebben geworsteld. Er is geen consequentie en gelijkheid 
in de strafmaat der politieke delinquenten bereikt. Spr. wees nog op 
de gevaren, die de kampen met zich brengen en op de belangen der 
jeugdige delinquenten. 
In tweede termijn vestigde Donkersloot nog de aandacht op het gratie
beleid. 

verkeer 

Kramer vestigde de aandacht op de klachten, die er zijn over de 
Nederlandse Spoorwegen, in het bijzonder wat de lange afstanden 
betreft, zowel.voor de noordelijke als de zuidelijke provinciën. Hij 
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sprak de hoop uit, dat de minister tot ordening van het gehele vervoer 
in zijn ambtsperiode zou kunnen komen. 

Buitenlandse Zaken 

Brongersma besprak de internationale verhoudingen, waarbij vooral 
de toenemende spanningen tussen Amerika en Rusland de aandacht 
vragen. 

Openbare Werken en Wederopbouw 

Woudenberg meende dat er aan de politiek van de wederopbouw nog 
wel iets haperde; van alle zijden wordt aangedrongen op decentrali
satie. Spr. vroeg hoe het met de deskundigheid staat van hen, die in 
het buitenland de materialen aankopen, en hoe het gaat met de distri
butie van deze materialen. Spr. meent, dat de woningbouw op dit 
ogenblik niet in belangrijke mate in de handen van particulieren 
moet worden gelegd. 

Economische Zaken 

bosterhuis sprak over de geleide economie en uitte zijn beduchtheid 
voor al te grote ondernemersvrijheid. Naar aanleiding van de spannin
gen tussen lonen en prijzen merkte hij op, dat toch de tijd voor een 
derde loonronde nog niet gekomen was. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 

Kramer behandelde o.m. het tekort aan ingenieurs in ons land en de 
houding van de overheid tegenover het meerwaardige kind, welke 
sterk afsteekt bij die tegenover het onvolwaardige kind. Ook aan het 
instituut der beurzen is nog veel te verbeteren. 
Donkersloot wees er op, dat men de indruk had gekregen van een 
radicale koerswijziging bij het departement, waarop ook Joekes in de 
Tweede Kamer bij zijn interpellatie had gewezen. Wat houden çie 
reorganisatie en de versobering in? zo vroeg Donkersloot. 
Stujkens vroeg nog aandacht voor de sociale opleiding, zoals die aan 
de scholen voor maatschappelijk werk plaats vindt. 
Woudenberg besprak het radiobestel en meende dat de toestand niet 
bevredigend was. Hij bracht het V.A.R.A.-rapport ter sprake en ver
wierp de door de heer Koejemans tegen de omroepverenigingen geuite 
beschuldigingen. Hij meende dat het mogelijk moet zijn tot een natio
nale regeling te komen, waarbij aan de geestelijke en maatschappelijke 
stromingen een zelfstandige plaats wordt ingeruimd. 

Staatsmijnen 

Kramer sprak over de positie van de mijnwerker en de vooruitzichten 
wanneer de kolenproductie weer toereikend, of zelfs te groot zal zijn 
geworden; verder over het tewerkstellen van gedetineerden in de 
mijnen. 

Van de verder in 1947 behandelde wetsontwerpen noemen wij: 
Voorbereiding vaststelling van een centraal economisch plan. 

Van de Kiejt wees op het grote belang van een planmatige politiek, 
hij noemde dit plicht van de regering. 
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Noodvoorziening Ouden van Da.gen 

Na de uitgebreide bespreking in de Tweede Kamer volstond pge Tjeenk 
Willink met de opmerking, dat de voorgestelde uitkering in zoverre 
beneden de vërwachtingen bleef, dat zij in vele gevallen niet boven 
de normen der reeds geldende steunregeling in verschillende plaatsen 
uitkwam. Zij weet dit niet aan minister Drees, maar aan de beper
kingen, die deze zich in het raam der uitgaven noodzakelijkerwijs 
moest opleggen. 

Wijziging Dienstplichtvoorziening 

Donkersloot merkte hierbij op, dat wij hier staan voor een noodzake
lijkheid, maar dat er wel ernstige bezwaren zijn in te brengen. Hij 
vroeg verder aandacht voor het vraagstuk der principiële dienst
weigeraars. 

Vermogensheffing Ineens 

De Dreu verving pg. v. d. Kieft en betuigde de instemming van de 
fractie met dit ontwerp, al betreurde hij de besnoeiing, die in de Tweede 
Kamer door het amendement Teulings hierop was aangebracht. Hij 
meende, dat de ontzettende verarming van ons land buitengewone 
maatregelen noodzakelijk maakt. Ook de bestrijding der inflatie blijft 
een belangrijk punt. Het benodigde bedrag zou niet te vinden zijn 
door opschroeving van andere belastingen. 

Wijziging van de Leerplichtwet 

Cramer besprak de verzwaring der strafmaatregelen wegens ongeoor
loofd schoolverzuim. Hij betreurde de opschorting van het 8ste leer
jaar. Hij achtte de door de minister in dit opzicht bewandelde weg 
niet gelukkig. 
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VERSLAG EERSTE-KAMERFRACTIE OVER 1948 

Bij de aanvang van dit jaar bestond de fractie uit de volgende leden: 
Brongersma, Cramer, Donkersloot, De Dreu, Van Heuven Goedhart, 
Hoogland, In 't Veld, v. d. Kieft, Kramer, Kranenburg, Oosterhuis, 
mej. Tjeenk Willink, Wibaut, Woudenberg. 
Nadat In 't Veld minister van Wederopbouw geworden was werd zijn 
plaats ingenomen door Kievit. 
Daar de verkiezing van de Eerste Kamer geschiedde door sinds de 
vorige verkiezing ongewijzigde Provinciale Staten, bleef het ledental 
van de fractie gelijk. Na de verkiezing was de fractie als volgt 
samengesteld: 
Brongersma, Cramer, Donkersloot, Van Reuven Goedhart, Hoogland, 
In 't Veld, Jonkman, v. d. Kieft, Kramer, Kranenburg, Lieftinck, 
Oosterhuis, mej. 'fjeenk Willink, Woudenberg. 
Door de benoemingen tot minister van In 't Veld en Lieftinck kwamen 
twee plaatsen vrij, die resp. werden ingenomen door De Dreu en 
Van Walsum. 
Het bureau van de fractie bestond in de aanvang van het jaar uit 
v. d. Kieft als voorzitter, Woudenberg als 2e voorzitter en Wibaut als 
secretaris. Na de verkiezingen werden v. d. Kieft en Woudenberg 
herkozen en volgde Brongersma Wibaut op. 

Grondwetsherziening. 

Kranenburg. Bij de eerste behandeling sprak Kranenburg over het 
belangrijkste onderdeel van de herziening. Hij wees op enkele schoon
heictsgebreken en toonde aan, dat niet de juiste methode was gevolgd. 
Toepassing van het negatieve stelsel ware betér geweest. Voorts zette 
hij uiteen, dat het standpunt van de Partij v. d. Arbeid niet door 
opportuniteitsoverwegingen werd bepaald en hekelde hij de steriele 
houding van de oppositie. Een tegenstemmen in tweede aanleg van 
fracties die thans voor stemden achtte Kranenburg inconstitutioneel. 
v.d. Kiejt besprak het voorstel van Romme c.s. en diende de commu
nistische woordvoerder van antwoord, waarbij hij aantoonde, dat de 
Partij v. d. Arbeid voor behoud van de vrijheid strijdt. 
Jonkman sprak bij de tweede behandeling van de Grondwetsherzie
ning. Hij zag geen gronden om groot onderscheid aan te nemen tussen 
de houding van dit kabinet en het vorige. Dit kan men alleen doen 
door de positie van het voorgaande kabinet onjuist te schetsen. 
Jonkman toonde de merites van het ontwerp aan, besprak de feitelijke 
betekenis van de Stuwgroep en weerlegde de voorstelling van zaken 
door Welter in de Tweede Kamer gegeven. 

Voorstel wijziging Enquêtewet 

In 't Veld weerlegde de bezwaren tegen dit ontwerp, gegrond op de 
vertrouwelijkheid die aan de besprekingen in de Ministerraad eigen 
moet zijn. Gezien de meesterlijke verdediging door Donker gegeven kon 
In 't Veld zeer kort zijn. Helaas werd dit wetsontwerp verworpen, on
danks de stem van onze fractie. 
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Algemene beschouwingen begroting 1948. 

v. d. Kiejt zette uiteen, dat het communisme alleen bestreden kan 
worden door de voedingsbodem ervoor weg te nemen. Hij sprak zijn 
vertrouwen in het Kabinet uit en drong aan op het voortzetten van de 
samenwerking met de K.V.P. Hij verzocht de regering reeds tijdig 
maatregelen te overwegen tegen in de toekomst opdoemende werk
loosheid. Tegenover de critiek van communistische zijde op de Ameri
kaanse steun gaf hij voorbeelden van Russische economische pene
tratie. 

Algemene financiële beschouwingen 1948. 

v.d. Kiejt hield deze beschouwingen zeer beperkt, omdat nog onzeker
heid bestond over het in werking treden van het Marshallplan. 
De critiek uitgeoefend op de personeelsformatie op de Departementen 
bestreed hij. Hij verdedigde de goedkoop-geldpolitiek, wees op het 
weinig constructieve karakter van de critiek der oppositie en wendde 
zich af van het door Stikker betoonde pessimisme. 

Algemene Zaken. 

Van Reuven Goedhart gaf een uitvoerige critiek op de regeringsvoor
lichting en schetste de ontwikkeling hiervan, alsmede de verwarde 
avonturen van de Advies-Commissie overheidsbeleid inzake voor
lichting. 

Buitenlandse Zaken. 

Brongersma wijdde zijn beschouwingen over de begroting voornamelijk 
aan een verdediging van het federalisme tegenover het onzekere 
standpunt van de Minister. Hij bepleitte een betere vertegenwoordi
ging van de vakbeweging in de delegaties op internationale conferen
ties en democratisering van de Buitenlandse Dienst. Verder drong hij 
er op aan, dat parlementsleden in de gelegenheid zouden worden ge
steld een bezoek aan West-Duitsland te brengen, terwijl hij critiek 
uitte op het in de doofpot stoppen van onaangename affaires, door het 
overleggen van strikt vertrouwelijke rapporten aan de Kamer. 
Donkersloot hield een pleidooi voor de versterking van de culturele 
betrekkingen met het buitenland, speciaal met de Verenigde Staten. 
Hij wees op onze taak ten opzichte van Duitsland en drong aan op 
coördinatie met het onderwijs. 
Brongersma diende een motie in om aan te dringen op het zenden 
van een parlementaire commissie naar West-Duitsland. Deze motie 
werd echter verworpen met alleen de stemmen van eigen fractie en 
C.P.N. voor. 
v d. Kiejt sprak bij de motie Van Santen tot erkenning van de staat 
Israël en wees er op, dat de regering hier overleg moet plegen met de 
Overzeese Gebiedsdelen. Tegenover de motie Van Santen stelde hij 
een eigen motie, die zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen. 
Brongersma sprak over het Vijfmogendhedenverdrag en noemde Italië 
het land, dat het eerst in aanmerking zou komen bij uitbreiding van 
het aantal deelgenoten. Hij weerlegde de critiek van communistische 
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zijde op dit verdrag uitgeoefend en keerde zich tegen de bezwaren van 
K.V.P.-zijde geuit, dat dit verdrag onchristelijk zou zijn. Hij drong aan 
op het accentueren van de culturele samenwerking tussen de verdrag
sluitende mogendheden. Met de motie van Voorst tot Voorst tot erken
ning van de christelijke gedachte bij het afsluiten van internationale 
verdragen verklaarde hij zich namens de fractie accoord. 

Justitie. 

Van Heuven Goedhart drong aan op grondige berechting van de 
ernstige gevallen van collaboratie. Hij sprak zijn ongerustheid uit over 
de verlaging van de subsidie voor de Stichting Politieke Delinquenten. 
Hij becritiseerde voorts de wijze van benoeming van de Rechterlijke 
Macht en de daar soms heersende kliekgeest. Met het gevoerde gratie
beleid kon hij zich niet verenigen. Voor illegalen, die bij verhoor onder 
foltering geheimen hebben verraden, wilde hij een geheel aparte 
berechting zien. Hij wees op de noodzaak van voorzichtigheid bij het 
verlenen van verblijfsvergunningen aan Duitsers en bij de naturali
satie. 
Kramer sprak zijn misnoegen uit over de hoge bedragen besteed voor 
de gedetineerden, die in de mijnen werkzaam zijn. 
De fractie sprak zich uit voor de motie-Stikker, waarin het vaststellen 
van richtlijnen ter beoordeling van economische collaboratie werd 
bepleit. 
Brongersrna sprak zich uit tegen de wederinvoering van de totalisator 
namens een drietal leden der fractie. 
Woudenberg sprak zich namens de overige leden der fractie voor dit 
ontwerp uit. 
Donkersloot maakte bezwaren tegen naturalisatie van een jongeman, 
die dienst had gedaan in het Duitse leger. Bij de stemming over dit 
wetsontwerp was de fractie verdeeld en bracht vijf stemmen voor en 
zes tegen uit. 
v.d. Kielt sprak tegen de motie-Wendelaar, waarin werd aangedrongen 
op splitsing van naturalisatie-ontwerpen, waarbij moeqijkheden rezen. 
De motie werd ingetrokken. 

Binnenlandse Zaken. 

De Dreu keerde zich tegen te sterke centralisatie-tendenties en kwam 
op voor de autonomie van de gemeenten. Kleinere gemeenten zullen 
soms kunnen samengevoegd worden of zullen anders tot nauwere 
samenwerking moeten overgaan. De noodvoorziening gemeente
financiën becritiseerde hij op enkele punten. Voorts pleitte hij voor 
culturele verheffing van het platteland en voor een betere salariëring 
van de ambtenaren. 
v. d. Kiejt sprak over het wetsontwerp aangaande tussentijds ontslag 
van gedeputeerden en wethouders en zette tegenover de communisten 
onze opvatting van democratie uiteen. 
De Dreu verzocht bij de behandeling van de noodvoorzieningswet 
gemeente-financiën iets verder te gaan in de objectieve bijdrage aan 
kleinere gemeenten. Hij sprak zijn vrees uit, dat de toepassing in de 
practijk minder soepel zal zijn dan door de minister tijdens de debatten 
aangekondigd. 
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Kramer verzocht enkele inlichtingen bij het wetsontwerp tot verhoging 
van pensioenen. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Cramer besprak het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van 
hoger-onderwijswet en middelbaar-onderwijswet. Hij onderzocht de 
beginselen, die hieraan ten grondslag lagen, t.w. het geven van gelijke 
kansen aan allen, het opkweken van goede staatsburgers, het verlenen 
van meer vrijheid, het minder eenzijdig intellectualistisch maken van 
het onderwijs, en achtte deze beginselen juist. Hij drong aan op een 
algehele herziening van deze wetten. Met het geven van muziek
onderricht kon hij instemmen, doch hij vroeg zich af of de voorwaar
den voor welslagen hier wel aanwezig waren. 
Cramer sprak voorts bij de begroting voor het plan om de onderwijs
voorziening gedecentraliseerd te doen plaatsvinden; zoals bijv. bij het 
nijverheidsonderwijs. Juist in deze tijd van gedwongen stilstand kan 
een dergelijk plan beter worden opgezet. Wat het kleuteronderwijs 
betreft zijn betere lokaliteiten en bevoegde leerkrachten nodig. Met 
enkele voorbeelden hekelde hij het slechte karakter van sommige 
leerboeken. Hij vroeg inlich,tingen over het 8e leerjaar en besprak de 
organisatie van het zuiver wetenschappelijk onderzoek, speciaal ook 
in zijn verhouding tot de universiteit. Hij verzocht hier ook speciaal 
aandacht te wijden aan de geesteswetenschappen. Het ingestelde 
fonds mag zich niet beperken tot alleen maar subsidies geven. De 
salarissen van de hoogleraren behoeven verbetering. Hij vroeg nadere 
inlichtingen over het beschikbaarstellen van deviezen aan een dagblad 
voor de aankoop van de Memoires van Churchill. Hij bepleitte, dat de 
cultuur niet door een overdreven bezuiniging achtergesteld mag 
worden bij materiële belangen. . 
Dosterhuis besprak de salarisregeling van de musici en vroeg waarom 
de organisatie daarin niet gekend was. Ook bij de samenstelling van 
de Voorlopige Raad voor de Kunst was met deze organisatie geen 
rekening gehouden. Hij drong voorts aan op compensatie van de 
schade geleden door hen, die tijdens de bezetting ontslagen werden. 
Cramer sprak over de wijziging van de hoger-onderwijswet en zette 
het standpunt van de Partij tegenover het bijzonder hoger onderwijs 
uiteen. Hij achtte samenwerking van de universiteiten gewenst, zonder 
vrijheidsbeknotting, wat nog niet betekent, dat deze alleen op basis 
van vrijwilligheid behoeft te geschieden. 
Cramer vroeg bij de behandeling van de wijziging in de lager onder
wijswet waarom telkens gedeeltelijke wijzigingen werden voorgesteld. 
Het 7e en 8e leerjaar moeten buiten het gewoon lager onderwijs worden 
gegeven. Hij gaf enige beschouwingen over het voortgezet gewoon 
lager onderwijs èn bestreed de opmerkingen door Tilanus in de Tweede 
Kamer gemaakt. 

Financiën. 

ë.1. d. Kieft gaf zijn steun aan het voorstel tot naasting van aandelen 
van de Nederlandse Bank en drong aan op wijziging van de bankwet. 
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Oorlog. 

De Dreu wees op de noodzaak de financiële en economische realiteit 
in het oog te houden. Een volk dat in slechte toestand verkeert zal ook 
slechte soldaten opleveren. Hier moet een evenwicht worden gevonden. 
Hij vroeg of na de politionele actie in de zomer van 1947 de taak van 
het leger in Indonesië niet aan politie-organen kon worden overgedra
gen. Voorts drong hij er op aan geen cultuurgrond te bestemmen voor 
militaire oefenterreinen en eindelijk de zaak van de mobilisatie
slachtoffers 1914-1918 uit de wereld te helpen. 
Kramer wees op verschillende zwakke punten in het wetsontwerp tot 
verlening van een buitengewoon pensioen aan de mobilisatie
slachtoffers 1914-1918. 

Marine. 

De Dreu zette uiteen, dat het zwaartepunt voor onze marine de 
bescherming van de koopvaardij moet zijn. Verdediging tegen een 
aanvai over zee zal waarschijnlijk nooit nodig zijn. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Woudenberg oefende critiekuit op de vele wisselingen in de bezetting 
van de ministerszetel. Hij keerde zich verder tegen het autoritair 
optreden van sommige ambtenaren en bepleitte een herziening van 
de woningwet. Hij vroeg wat de Minister dacht te doen tegen het euvel 
van het zwart bouwen. Wederinvoering van de distributie van het 
bouwmateriaal was volgens hem noodzakelijk. Waar tot étagebouw 
wordt overgegaan zal men moeten vermijden voor- en achterwoningen 
te maken. De rente van de rijksvoorschotten voor de woningbouw moet 
verlaagd worden. 

Verkeer en Waterstaat. 

Kramer wilde graag de verveersorganisatie principieel en volledig aan 
de orde stellen. De stuksgewijze behandeling, zoals die thans plaats 
vindt, maakt een overzicht onmogelijk. Het is jammer dat de actie 
die de ondernemers tegen deze organisatie voeren, zuiver negatief is 
ingesteld. Kramer bepleitte gelijkstelling van de concurrentievoor
waarden, beheersing van het verveersaanbod en vaststelling van de 
t,arieven. Voorts vroeg hij, waarom de electrificatie van de spoorlichten 
vertraagd was en drong aan op verbetering van het arbeidersvervoer. 
Het aantal secundaire vliegvelden moet beperkt blijven en het is nodig, 
dat spoedig een beslissing af komt over de centrale luchthaven. Voor 
de opleiding van verkeersvliegers zal het Rijk subsidie moeten geven. 
Ten slotte vroeg hij een deel van de Baanhoekbrug hefbaar te maken. 
Kievit sprak over het verdrag betreffende verzorging zeelieden aan 
boord van schepen en wees op de noodzaak het verdrag betreffende 
de gages te ratificeren. De gage in Nederland steekt ongunstig af bij 
die in het buitenland. 

Economische Zaken. 

Oasterhuis drong aan op publicatie van het rapport van de commissie 
v. d. Ven. Het is volkomen onjuist, dat de ondernemingsraden alleen 
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organen van overleg zullen worden. Het ontwerp-Van Rhijn is op 
verschillende punten te ingewikkeld. 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en Ondernemingsraden moeten 
niet in een en dezelfde wet geregeld worden. Oasterhuis bepleitte het 
verstrekken van vertrouwelijke inlichtingen aan de Staten-Generaal 
over internationale economische besprekingen en vroeg om in de 
commissies voor de rijksbureaux ook werknemers een plaats te geven. 
Cramer besprak het welvaartsplan van Z.O. Drente. Hij wees op de 
noodzaak het veenbedrijf renderend te maken en industrialisatie door 
te voeren. Hij signaleerde misstanden in de turfhandel en oefende 
critiek uit op de gedragingen van het Rijkskolenbureau. De taak van 
de Nederl&ndse Turfcentrale moet uitgebreid worden en het zal nodig 
zijn een ctntraal verkoopbureau voor turf in te stellen. 
Kramer gaf bij de behandeling van de begroting van de staatsmijnen 
€en overzicht van de oorzaken die de productiViteit ongunstig 
beïnvloeden. Er zijn minder geschoolde mijnwerkers. De geschoolden 
moeten vaak als instructeur optreden en hun gemiddelde leeftijd is 
veel hoger. Indien men de conèurrentie met de particuliere mijnen 
zou herstellen dan zou ook het jaag-systeem weer terugkeren. Het 
wantrouwen tegen het voorgestelde accoordsysteem achtte hij gerecht
vaardigd. Voorzien zal moeten worden in het woningtekort voor 
mijnwerkers en de werving van mijnwerkers moet worden bevorderd, 
wat niet weg neemt, dat men voorzichtig moet zijn met de tewerk
stelling van Italianen. Het grote verloop onder de mijnwerkers bewijst 
wel, dat hun toestand niet zo ideaal is. Misschien kan een vijfdaagse 
werkweek verbetering brengen. De regering drukt de kolenprijs te 
veel, waardoor reservering onmogelijk wordt. De gang van zaken in 
de mijnindustrieraad is onbevredigend; meer contact met de organisa
ties is gewenst. Kramer vroeg waarom de resultaten van het accoun
tantsonderzoek naar de rentabiliteit geheim worden gehouden. Hij 
drong aan op een spoedige beslissing over verschulqigdheid van 
ondernemingsbelasting voor sommige werkzaamheden. 
Kramer schetste bij de behaJildeling van de herziening van de pensioen
regeling van de mijnwerkers de treurige toestand die hier voor de 
oorlog heerste. Bij de staatsmijnen was de positie van de werknemers 
beter dan bij de particuliere. Men moet nagaan wat voor mogelijkheden 
er zijn om afgekeurde mijnwerkers bovengronds opnieuw te werk te 
stellen. Hij zette de betekenis van de voorgestelde regeling uiteen, die 
hij niet op alle punten geheel bevredigend achtte. 
Woudenberg keerde zich tegen het betoog van prof. Molenaar, die de 
behandeling van deze vraagstukken aan de bedrijfsorganisatie wilde 
overlaten. Het is wel degelijk de taak van de Kamer om zich hiermede 
te bemoeien. 
Dosterhuis besprak het verdrag van de Europese economische samen
werking en veroordeelde de houding van de communisten. Deze vragen 
zich niet af wat het alternatief is, nl. dat ieder land afzonderlijk bij 
de bankiers in Wallstreet zal moeten aankloppen. De cijfers over de 
economische ontwikkeling van Europa tussen 1900 en 1948 bewijzen 
de noodzaak van nauwe samenwerking en conjunctuurbeheersing. Bij 
de uitvoering van dit verdrag moet hetParlementworden ingeschakeld. 
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Landbouw. 

Hoogland gaf steun aan minister Mansholt en wees er op, dat de lonen 
van de landarbeiders nog niet op het peil van die van de industrie zijn. 
Hij vroeg voorts een nieuw ontwerp jachtwet. 

Sociale Zaken. 

Wibaut wilde graag grotere bedragen beschikbaar stellen voor de 
tuberculosebestrijding. Hij wees op de grote, ook economische waarde 
van prophylaxe ten aanzien van de geestelijke volksgezondheid. 
Dosterhuis zette uiteen, dat het huidige loonpeil alleen gehandhaafd 
kan worden bij de verlaging van het prijspeil. Het ontwerp-Onder
nemingsraden was onder de maat gebleven, omdat geen recht van 
medebeslissing aan de werknemers gegeven werd. 
Kramer sprak over de aanvulling van renten krachtens de Invalidi
teitswet en signaleerde enige onbillijkheden ten aanzien van de 
mijnwerkers. 

Overzeese Gebiedsdelen. 

De Dreu vroeg aan de christelijke historische fractie oog te hebben 
voor de historische groei. Hij bepleitte een spoedige opbouw op de 
bodem van een nieuwe constitutie en keerde zich tegen de simplistische 
beschouwingen van sommige woordvoerders. De term souvereiniteit 
wekt veel verwarring en kan misschien dus beter niet gebezigd worden. 
Ook al is homogeniteit van de verschillende deelstaten nodig, zal men 
toch niet een te grote versplintering moeten bevorderen. De Dreu 
becritiseerde de onjuiste voorlichting door het dagblad "Trouw". Hij 
citeerde hoe hijzelf reeds in 1934 in de Voorlopige Raad de huidige 
ontwikkeling had voorspeld en gaf een overzicht van de geschiedenis 
-van de petitie-Soetardjo en van de plannen van Van Limburg Stirum 
in 1918. Economisch zal Indonesië een eenheid moeten vormen. Een 
tolunie Nederland-Indonesië is niet wenselijk. Van het grootste belang 
is een goede personeelspolitiek. Hij vroeg verder aandacht voor de 
hulp aan gewezen geïnterneerden aan wie men behalve de salaris
derving ook verloren gegane goederen volledig zal moeten vergoeden. 
Aan het overheidspersoneel in deze overgangstijd zal men een behoor
lijke zekerheid moeten verschaffen. Ook de positie van particuliere 
Nederlandse werknemers verdient alle aandacht. 
Jonkman zette bij de behandeling van de noodwet Indonesië uiteen; 
dat deze staatsnoodrecht inhoudt. Hij kon dit ontwerp steunen 
ondanks verschillende staatsrechtelijke bezwaren. Dringende omstan
digheden rechtvaardigden de opstelling van deze noodwet. 
v. d. Kiett keerde zich in het debat tegen het standpunt door anti
revolutionnairen en communisten ingenomen en bracht hulde aan de 
afgetreden luitenant gouverneur-generaal Van Maak. 

E. BRONGERSMA, Secretaris. 
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Bijlage f 
Resolutie, aangenomen door de Partijraad van de Partij van de Arbeid, 
op 14 Juni 1947 te Amsterdam. 

De Partijraad van de Partij van de Arbeid, bijeen op 14 Juni 1947 te 
Amsterdam. 

1. kennis genomen hebbende van de nota van de Commissie-Generaal 
aan de Indonesische delegatie van 27 Mei 1947 en van het antwoord 
daarop van 8 Juni 1947; 

2. met voldoening constaterende, dat beide partijen de overeenkomst 
van Linggadjati als de vaste grondslag van hun betrekkingen aan-
vaarden; ' 

3. echter met teleurstelling kennis nemende van het feit, dat uit het 
Indonesische antwoord blijkt van zodanige principiële verschillen 
van interpretatie dier overeenkomst, als niet mocht worden ver
wacht na de vóór haar ondertekening tussen de beide partijen ge
voerde correspondentie, waardoor de Republiek Indonesia van de 
Nederlandse interpretatie volledig op de hoogte was; · 

4. stelt vast, dat de antwoordnota van de Republiek Indonesia voor 
onmiddellijke verwezenlijking voorstelt een staatsrechtelijke con
structie, die niet te rijmen valt met hetgeen de overeenkomst van 
Linggadjati voor de overgangstoestand naar de souvereine Ver
enigde Staten van Indonesië bepaalt; 

5. enerzijds van oordeel, dat de Nederlandse regering daaraan niet 
it:mder grondwetsherziening zou kunnen medewerken; 

6. anderzijds nog steeds diep overtuigd, dat een gewapend conflict 
heilloos zou zijn voor beide naties; 

7. overtuigd, dat na het tot stand komen van de overeenkomst van 
Linggadjati geen andere grondslag voor een juist beleid aanvaard
baar is, dan een loyale uitvoering door beide partijen van dit 
accoord; 

8. overtuigd bovendien, dat een oplossing niet langer meer kan worden 
uitgesteld, daar anders een onhoudbare toestand zal ontstaan; 

9. doet een hartstochtelijk beroep op de regeringen van Nederland en 
van de Republiek Indonesia beide om bereid te zijn tot een uiterste 
inspanning om een catastrophe te voorkomen en vraagt in het bij
zonder van de Nederlandse regering: 
a. hernieuwd contact, ten einde te pogen omtrent de meest drin

gende punten alsnog op korte termijn tot resultaat te geraken; 
b. het onderwerpen van de daarvoor vatbare punten van geschil 

aan een uitspraak overeenkomstig het accoord van Linggadjati; 
c. duidelijke maatregelen, geschikt om de ernstig verstoorde ver

trouwenssfeer te herstellen en met name: 
I. in verband met de aankomst van de 2e divisie in Indonesië, 
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onmiddellijke aflossing van troepen en zo spoedig mogelijk 
verdere vermindering van de troepenmacht; 

II. een algeheel herstel van de toestand in Buitenzorg, zoals 
die was vóór de aanslag van de P.R.P., ten minste met ver
wijdering uit Buitenzorg van de voor het gebeurde mede
verantwoordelijke Nederlandse autoriteiten; 

III. beëindiging van een campagne als thans doordeRegerings
voorlichtingsdienst te Batavia wordt gevoerd, die ontaard 
is in psychologische oorlogsvoorbereiding; 

IV. benoeming van progressieve figuren op leidende posten in 
Indonesië. 



Bijlage 11 

Verklaring van het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid, uitge
geven op Maandag 21 Juli 1947, gepubliceerd in "Het Vrije Volk" van 
Dinsdag 22 Juli 1947. 

De ononderbroken strijd door de Partij van de Arbeid gedurende twee 
jaren gevoerd om tot een vreedzame oplossing te geraken van de ge
schillen tussen Nederland en Indonesië, is voorlopig op een bittere 
teleurstelling uitgelopen. 
De Nederlandse regering staat thans voor het niet langer te miskennen 
feit, dat ondanks de verklaringen van het tegendeel, de regering van 
de republiek Indonesia telkens weer onmachtig blijkt om gemaakte 
afspraken na te komen. 
Inmiddels hebben zich zowel op het grondgebied van de Republiek 
als op de door Nederland bezette gedeelten van Java en Sumatra vol
strekt onhoudbare toestanden ontwikkeld. De Republiek gaat voort 
met schendingen van de overeengekomen wapenstilstand, waarvan 
telkens weer Nederlandse soldaten het slachtoffer worden en met 
vernielingen van grote economische waarden, die voor het herstel en 
de wederopbouw van het zwaar geteisterde land onmisbaar zijn. Het 
staat vast, dat ook aan Nederlandse kant, zij het in aanzienlijkmindere 
mate, schendingen van het wapenstilstandsverdrag hebben plaats 
gehad. Evenwel juist om aan deze wantoestanden een einde te maken, 
werden op Dinsdag 15 Juli alomvattende afspraken gemaakt met de 
hoogste vertegenwoordigers van de Republiek, die de hoop rechtvaar
digden, dat aan alle vijandige daden van weerszijden een definitief 
einde zou komen. 
Op Woensdag stortte die hoop ineen, omdat men in Djokjakarta op
nieuw en andermaal zijn eigen onderhandelaars niet wenste te volgen. 
Zo is het Sjahrir vergaan, die om deze reden niet langer bereid was 
regeringsverantwoordelijkheid voor de Republiek te dragen. Zo ver
ging het ook zijn opvolger als minister-president, Sjarifoeddin. De 
Nederlandse regering is van oordeel dat hiermee een eindpunt is be
reikt. Zij kan en wil geen afstand doen van haar internationaal vast
staande plicht om de uiteindelijke verantwoordelijkheid gedurende 
de overgangstijd voor rust en veiligheid ook op het Republikeinse ge
bied, te dragen. Over de vormen waarin dat heeft te geschieden is zij 
steeds bereid geweest te onderhandelen. Van de verplichting als zo
danig kan zij geen afstand doen. 
Over de vraag of de. regering het recht heeft zich tegen het beschieten 
van onze soldaten en het uitvoeren van vernielingen van onder haar 
verantwoordelijke bescherming staande eigendommen teweer te stel
len, is geen beroep op derden mogelijk. Trouwens, Engeland en Ame
rika hebben op de meest ondubbelzinnige wijze de juistheid van het 
standpunt van Nederland erkend in hun dringende nota's aan de 
Republiek. Ook dit heeft niet mogen baten. 
Het is onder de druk van deze feiten, dat de Partij van de Arbeid zich 
schaart achter de regering. Zij doet dat in het volle bewustzijn van de 
zware verantwoordelijkheid, die zij daarmee op zich neemt, in het volle 
bewustzijn van het voor haar teleurstellende en zelfs beschamende 
feit, dat zoveel lange, lange maanden van ingespannen toewijding en 
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geduld voorlopig zonder resultaat zijn gebleven. In het volle bewustzijn 
bovenal van de ernstige gevaren, die een militair-politionele actie, 
gelijk door de regering ondernomen, met zich meebrengt. 
Velen in ons land zijn teleurgesteld in hun verwachtingen omtrent de 
politiek van de Partij van de Arbeid. In hun eerste begrijpelijke ver
bitterde en smartelijke opwelling roepen zij uit: "Voor hetgeen nu 
staat te gebeuren mag de Partij van de Arbeid generlei verantwoording 
op zich nemen. Zij moet haar ministers terugroepen uit de regering." 
Wij vragen of het zo moeilijk is om in te zien, dat een uittreden uit de 
regering ogenblikkelijk een militair optreden in geheel andere zin ten 
gevolge zal hebben. Beseft men niet, dat slechts een regering van een 
samenstelling als de huidige, de waarborg kan geven, dat ook in het 
moeilijke en gevaarlijke stadium, waarin wij nu zijn getreden, de 
grondbeginselen van het accoord van Linggadjati richtsnoer zullen 
blijven van de te voeren politiek? 
Met diepe bekommernis aanvaarden wij de consequenties van onze 
verantwoordelijkheid. 
Er is maar één waarachtig verlangen, dat ons drijft in dit smartelijk 
uur: onze wil tot een vredelievende samenwerking met het Indonesi
sche volk. Wij voegen daaraan toe: ook met die Indonesische leiders, 
die ons de bewijzen van hun helder inzicht en hun streven naar samen
werking op zo treffende wijze hebben gegeven, maar die onmachtig 
zijn gebleken om de onverzoenlijken in hun eigen volk van de beteke
nis van de door beide delegaties te zamen verkregen resultaten te 
overtuigen. 
Wij hebben ons ingezet voor de souvereine Verenigde Staten van 
Indonesië, waarvan de Republiek één der samenstellende delen zal 
vormen. Dat blijft ons onveranderlijk doel. Het staat vast, hoe groot 
de moeilijkheden en gevaren van het ogenblik ook zijn, dat doel kan 
onvergelijkelijk veel beter worden bereikt als de Partij van de Arbeid 
door haar eigen vertegenwoordigers binnen de regering daaraan haar 
voortdurende medewerking kan verlenen, dan wanneer zij tot een 
machteloze oppositie wordt gedwongen en de reactie haar stempel 
gaat drukken op de koers van de Nederlandse politiek. Evenwel dan 
moet er aan één voorwaarde worden voldaan en wel, dat zij, die de 
Partij van de Arbeid hun vertrouwen schonken haar dit blijven 
schenken, ook in deze moeilijke uren. Wij vragen dit in naam van ons 
onwrikbaar besluit om trouw te blijven aan de beginselen, die onze 
politiek tot nu toe hebben geleid en die wij vastbesloten zijn tot over
winning te brengen. 
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Namens het Partijbestuur van de 
Partij van de Arbeid: 

KOOS VORRINK, Algemeen Voorzitter. 
KEES WOUDENBERG, Algemeen Secretaris. 



Bijlage 111 

Verklaring van een aantal leden van de Partij van de Arbeid, opge
nomen in "Het Vrije Volk" van 24 Juli 1947. 

Een aantal leden van de Partij van de Arbeid, w.o. ds B. J. Aris, 
ds J. J. Buskes, mr G. J. van Reuven Goedhart, dr P.J. Meertens, W. 
Romijn, dr B. Sajet, drs B. W. Schaper, hebben zich met de volgende 
verklaring gericht tot het Partijbestuur en de Kamerfracties van de 
Partij van de Arbeid, alsmede tot hun partijgenoten-ministers: 
"Ondergetekenden, leden van de Partij van de Arbeid, hebben met 
verontwaardiging kennis genomen van het besluit der regering tot 
gebruik van geweld in Indonesië over te gaan. 
Zij zijn er in geen enkel opzicht van overtuigd, dat een gewapend 
conflict met de Indonesische Republiek onvermijdelijk was, noch dat 
van Nederlandse zijde voldoende pogingen zijn ondernomen om tot 
overeenstemming met de Republiek te geraken. Zij achten het gebruik 
van wapenen na hetgeen reeds was bereikt moreel ongerechtvaardigd 
en politiek noodlottig. 
Deze weg zal naar hun vaste overtuiging voor de toekomstige samen
werking van Nederland en Indonesië, alsmede voor een progressieve 
politiek in ons land, tot rampzalige gevolgen leiden. De uitvoering van 
het accoord van Linggadjati, waarvoor de regering zich garant heeft 
gesteld, is volgens hun mening door het gewapend optreden onmoge
lijk gemaakt. 
In de thans geschapen situatie kan slechts het onmiddellijk staken 
van de Nederlandse militaire actie en het aanvaarden van het aanbod 
van goede diensten van de Engelse en Amerikaanse regeringen de 
noodlottige gevolgen van de gevoerde politiek beperken. 
Rondom ons verlaten tallozen, diep teleurgesteld in de houding van de 
leiding, de Partij op een punt, hetwelk zij tot de toetssteen van haar 
progressieve politiek heeft gemaakt. Ter wille van de Indonesische 
zaak, het belang van ons land en de toekomst van het democratisch 
socialisme dient niets te worden nagelaten om de noodlottige gevolgen 
van het besluit tot ondersteuning van de regeringspolitiek ongedaan 
te maken. 
Van een regering, die de politiek der geweictslieden voert en die de 
reële vredeskansen afwijst, kan en mag de Partij van de Arbeid geen 
deel uitmaken. Zij dient te streven naar een zodanige wijziging in het 
beleid in de samenstelling der regering, dat de overgang van de 
huidige faze naar de vredestoestand onmiddellijk kan worden vol
trokken. 
Slechts op deze wijze zal het diep geschokte vertrouwen van duizenden 
kunnen worden hersteld in de mogelijkheden van een democratisch
socialistische politiek." 

193 



Bijlage IV 

Telegram door een aantal leden gericht aan het Partijbestuur, als 
vervolg op de in bijlage III opgenomen verklaring (publicatie in "Het 
Vrije Volk" van 28 Juli 1947). 

Een aantal leden van de P.v.d.A. o.w. dr B. Al, ds B. J. Aris, ds J. J. 
Buskes Jr, mr G. J. van Reuven Goedhart, G. W. Hylkema, A. Lang
kemper, W. Romijn, B. W. Schaper, mevr. E. v. d. Sluis-Fintelman en 
J. E. Stokvis hebben, in vervolg op een dezer dagen uitgegeven verkla
ring zich met het volgende telegram gericht tot het Partijbestuur van 
de Partij van de Arbeid: 
Diep doordrongen van hun staatsburgerlijke, socialistische en persoon
lijke verantwoordelijkheid richten ondergetekenden, leden van de 
P.v.d.A. zich tot het Partijbestuur en vragen met de grootst mogelijke 
nadruk een aandringen bij de regering op stopzetting op kortst moge
lijke termijn der vijandelijkheden in Indonesië en met alle kracht, 
mede door inschakeling van de zusterpartijen in Engeland en India, 
het bevorderen van een bemiddelingsactie. Zij wijzen er op, hoe diep 
de mede-verantwoordelijkheid der Partij voor het gewelddadig optre
den in Indonesië door talloze partijgenoten als een aantasting hunner 
beginselen wordt beseft. 
Voorts wijzen zij er op, hoe de feiten reeds het politioneel karakter der 
actie logenstraffen, wijl kennelijk geheel West- en Oost-Java van de 
Republiek worden afgesnoerd, zodat deze in staat van machteloosheid 
wordt gebracht en met de oorspronkelijke omvang en betekenis slechts 
de naam gemeen heeft. Zij wijzen voorts er op, hoe ernstig verlies 
Nederland elke verdere oorlogsdag lijdt in goede naam in de wereld 
Zij verwachten en constateren een reeds toenemende verwarring der 
geesten, nu de regeringspolitiek dreigt te gaan strekken tot verwezen
lijking van de bedoelingen der geen regeringsverantwoordelijkheid 
dragende oppositie, waarbij als onhoudbaar argument wordt aange
voerd, dat de regering door middel van beperkt geweld de vrijwillige 
samenwerking als bedoeld in Linggadjati wil veilig stellen. De onhoud
baarheid van dit argument volgt uit de groeiende eenheid der natio
nalistische beweging onder druk van Nederlands geweld, waardoor op 
geen redelijke grond gehoopt kan worden, dat na de geweldsperiade 
aan Indonesische zijde enige politieke basis voor verwezenlijking van 
Linggadjati vindbaar zou zijn. 
Een internationale en nationale, socialistische en morele nederlaag zal 
het gevolg zijn van de voortzetting der heilloze geweldspolitiek. Daar
tegen dringend waarschuwend bepleiten ondergetekenden bevordering 
van onmiddellijke daden met voorbijgaan van prestige-overwegingen, 
strekkend tot een koerswijziging ten principale, welke naar hun over
tuiging door beginselen en belangen der Partij dringend wordt ge
boden. 
Indien, gelijk de ondergetekenden hopen, een buitengewoon congres 
ter bepaling van de koers en verantwoordelijkheid der Partij wordt 
gehouden, warde de oud-premier der Indonesische republiek Soetan 
Sjahrir daarheen genodigd opdat de Partij het Republikeinse stand
punt verneme van de tot uiteenzetten daarvan meest bevoegde en 
door de Republiek gemachtigde zijde. 
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Bijlage V 

Verklaring van het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid, vast
gesteld in de vergadering van 28 Juli en gepubliceerd in "Het Vrije 
Volk" van 29 Juli 1947. 

De vergadering van het Partijbestuur op 28 Juli jl. was vrijwel uit
sluitend gewijd aan de bespreking van de politieke toestand in verband 
met het conflict in Indonesië. Allereerst werd uitvoerig verslag gedaan 
van de kadervergaderingen, die gedurende de afgelopen week in alle 
gewestelijke en stedelijke Partijfederaties werden gehouden. 
Uit de rapporten dier bijeenkomsten, die zonder uitzondering uitste
kend waren bezocht, bleek naast grote teleurstelling en grote bezorgd
heid omtrent de loop der gebeurtenissen in Indonesië, dat de overwel
digende meerderheid bereid was, aan de ministers van de Partij, aan 
de Kamerfractie en aan de Partijleiding haar vertrouwen te schenken 
en haar in deze moeilijke en gevaarvolle dagen te steunen. Vastgesteld 
kon worden, dat wel is waar in alle delen van het land enkele leden 
voor het lidmaatschap hebben bedankt, doch dat zich dit beperkt tot 
zeer kleine aantallen in verhouding tot het ledental van de Partij. Van 
een verloop van het aantal abonné's op het politieke hoofdorgaan van 
de Partij kon nauwelijks worden gesproken. Er was een duidelijke wil 
om meer dan ooit de eenheid te bewaren en alle krachten in te 
spannen om de politiek van de Partij van de Arbeid, t.a.v. Indonesië 
ook onder de huidige omstandigheden te verwezenlijken. 
In verband hiermee sprak het Partijbestuur als zijn mening uit, dat 
moet worden vastgehouden aan de letter en de geest, zowel van de 
radiorede van de minister-president als van de verklaringen van de 
minister van Overzeese Gebiedsdelen in het Kamerdebat van 23 en 
24 Juli. In het bijzonder is daarbij gedacht aan de duidelijke verkla
ring, dat de huidige actie van een beperkt karakter is, zowel wat betreft 
de tijdsduur als de geografische omvang, terwijl het politieke beginsel
program van het accoord van Linggadjati onverkort als het richtsnoer 
van de politiek der regering zal blijven gehandhaafd. 
Het Partijbestuur neemt aan, dat de vooraf vastgestelde militaire 
doelen welhaast zijn bereikt en meent, dat daarmee het tijdstip van 
het openen van nieuwe besprekingen met de Republiek nabijgekomen 
is. Het is ervan overtuigd in overeenstemming met de verklaringen op 
dit punt van de zijde van de Nederlandse regering, dat deze niets zal 
nalaten, ten einde de onderhandelingen weer op gang te krijgen inclu
sief het aanvaarden of het inroepen van bemiddeling of goede diensten 
van de zijde van Engeland of de Verenigde Staten. Het Partijbestuur 
rekent erop, dat de regering op generlei wijze uit de weg zal gaan voor 
het heilloze drijven van het comité "Handhaving Rijkseenheid" en 
verklaart voor zichzelve dat het op de meest krachtige wijze de strijd 
tegen deze vijanden van de geest van Linggadjati zal blijven voeren. 
Ten slotte besloot het Partijbestuur tot het bijeenroepen van een 
buitengewoon congres ter bespreking van het conflict in Indonesië. 
Het bepalen van het definitieve tijdstip werd aan het dagelijks bestuur 
overgelaten. 

KOOS VORRINK, Algemeen voorzitter. 
KEES WOUDENBERG, Algemeen secretaris. 
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Bijlage VI 

Resolutie, aangenomen op het Buitengewoon Congres van de Partij 
van de Arbeid, inzake Indonesië, gehouden op 15 en 16 Augustus 1947 
te Amsterdam. 

Het congres, 
diep betreurende, dat het niet gelukt is het gebruik van de militaire 
macht tegen de Republiek Imlonesia te vermijden; 
ernstig bezorgd over de gevolgen daarvan voor de toekomst van Neder
land en geheel Indonesië; 
constateert met voldoening, dat de Nederlandse regering onverminderd 
blijft vasthouden aan het staatkundig program van Linggadjati; 
stelt met instemming vast, dat de regering zich bereid heeft verklaard 
om voor een vreedzame oplossing opnieuw van de goede diensten van 
derden gebruik te maken en spreekt het vertrouwen uit, dat de 
regering bereid zal zijn, daar waar dat nuttig en mogelijk is, ook van 
arbitrage gebruik te maken; 
stelt voorts met instemming vast, dat zij de militaire actie beperkt 
heeft naar omvang en doel en dan ook onmiddellijk bereid is gevonden 
op verzoek van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties deze actie te 
staken; 
spreekt de hoop uit, dat de consequente doorvoering van dit beleid, 
dat rechtstreeks gericht is op de ordelijke liquidatie van de koloniale 
verhouding, door de Verenigde Naties zal worden verstaan en aan
vaard en de Republiek Indonesia aanleiding zal geven zich weder tot 
samenwerking met Nederland en de andere Indonesische staten bereid 
te verklaren. 
Het congres, diep doordrongen van de ernst van de situatie, acht het 
noodzakelijk: 

a. dat duidelijk wordt uitgesproken, dat de eenmaal erkende territo
riale omvang van de Republiek Indonesia en haar eigen politieke 
leven niet worden aangetast door de militaire bezetting; 

b. dat gewaakt zal worden tegen misbruik van de artikelen 3 en 4 van 
het accoord van Linggadjati, waardoor de vrije, onbeïnvloede wil 
van het volk niet tot uiting zou komen; 

c. dat de interimregeling zo spoedig mogelijk worde gevormd, in 
samenwerking met de Republiek Indonesia en met de andere Indo
nesische Staten; 

d. dat de Regering zal willen medewerken tot alle redelijke maat
regelen, die ertoe kunnen leiden, dat inderdaad aan weerszijden 
daden van geweld achterwege blijven en zo spoedig mogelijk de 
rust en veiligheid zullen worden verzekerd door burgerlijke politie; 

e. dat daardoor aldus de demobilisatie der wederzijdse troepenmach
ten worde bevorderd. 

Het congres is van mening, dat de geest, waarin de Nederlandse burger
lijke en militaire ambtenaren de nieuwe verhoudingen aanvaarden. 
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meer nog dan tevoren beslissend zal zijn voor het welslagen ener 
hernieuwde samenwerking. Het acht daarom o.m. noodzakelijk, dat 
met groter kracht dan tot dusverre worde opgetreden tegen ambtena
ren, die in hun ambt het regeringsbeleid weerstreven. 
Het meent ten slotte, dat een waarborg voor de goede uitvoering van 
een progressief regeringsbeleid moet worden gezocht in een collegiale 
leiding, weshalve het behoud en desnodig de hervorming van de 
Commissie-Generaal gewenst is. 
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Bijlage VIl 

Verklaring van een aantalleden van de Partij van de Arbeid, gepubli
ceerd in "Het Vrije Volk" van Donderdag 21 Augustus 1947. 

In verband met het feit, dat misverstand dreigt te ontstaan over de 
betekenis van de resolutie die het buitengewoon congres van de Partij 
van de Arbeid heeft aangenomen, hebben enige leden dezer partij een 
verklaring opgesteld, waarin het volgende ·commentaar op de congres
uitspraak wordt gegeven. 
Indien men de resolutie van het jongste partij-congres als weergave 
van de stemming in de P.v.d.A. goed wil interpreteren, dan dient men 
vooral met de volgende gezichtspunten rekening te houden. 

1. De resolutie bevat - ofschoon geen afkeurende uitspraak werd 
gedaan- niettemin ook geen goedkeuring van het regeringsbesluit, 
dat tot de catastrophe van de 20ste Juli geleid heeft. 

2. De resolutie spreekt zich uit voor arbitrage, daar waar dat nuttig 
en mogelijk is. De achtergrond hiervan is, dat het congres ver
wacht, dat door onderhandelingen tussen Nederland en de Repu
bliek op veel punten overeenstemming bereikt zal kunnen worden. 
De aangelegenheden, die door onderhandelingen niet beslecht 
zullen kunnen worden, dienen aan arbitrage onderworpen te 
worden. Het congres heeft zodoende te kennen willen geven, dat 
alles beter is dan een militair conflict, zodat men in het uiterste 
geval ook aan arbitrage over zeer gewichtige vraagstukken de 
voorkeur zal geven boven een nieuwe gewapende botsing. 

3. De algemene strekking van de resolutie was geen andere dan dat 
het congres uiting wilde geven aan zijn opvatting, dat al het moge
lijke gedaan moet worden om de politieke gevolgen van de geweld
dadige actie die 20 Juli ingezet werd, te niet te doen en te voor
komen, dat op deze weg, onder welk voorwendsel dan ook, voort
gegaan zal worden. Het congres was van mening dat de P.v.d.A. 
daartoe het beste zou kunnen bijdragen door haar ministers in de 
regering te handhaven, zodat elke uitspraak vermeden werd, die 
de ministers tot aftreden zou kunnen nopen. 

Deze verklaring is ondertekend door: prof. dr W. Banning, mr dr J. 
Barents, ir B. van Dam, B. C. Franke, P. Gardenier, F. Goedhart, H. J. 
Hofstra, G. Hijlkema, J. de Kadt, mr J. Ie Poole, drs G. Nederhorst, drs 
Roemers, mr A. de Roos, J. E. Stokvis, S. Tas, mevr. A. de Vries-Bruins, 
N. Vijlbrief. 
De lijst is niet gesloten, daar meer bewijzen van instemming verwacht 
worden. 
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Bijlage VIII 

Verklaring van het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid, gepubli
ceerd in "Het Vrije Volk" van Maandag 25 Augustus 1947. 

Ter zake van de discussie, ontstaan over de interpretatie van enige 
passages van de Congresresolutie van 16 Augustus jl., verklaart het 
Partijbestuur het volgende: 
Vanuit het ernstige verantwoordelijkheidsgevoel van de gehele partij 
ten aanzien van het Indonesische probleem, heeft het Congres ver
meden zich uit te spreken over wat ons zou kunnen verdelen met 
betrekking tot het verleden. 
Er was in het gehele Congres een duidelijke behoefte ertoe bij te 
dragen, dat de partij zo eensgezind mogelijk al haar krachten zou 
kunnen aanwenden voor haar taak, nu en in de naaste toekomst, ter 
verwezenlijking van haar politiek, die onveranderd is: de volledig~ 
liquidatie van de koloniale verhouding in goede samenwerking tussen 
Nederland en Indonesië. 
Om deze reden werd de tekst van de resolutie in gezamenlijk beraad 
tussen het Partijbestuur en vertegenwoordigers van "de bezwaarden" 
vastgesteld. 
Er is in de eerste alinea opzettelijk een redactie gekozen, die noch 
goedkeuring noch afkeuring uitspreekt over het door de partijleiding 
ingenomen standpunt inzake het concrete feit van de "beperkte poli
tionele actie". 
Wél vormt naar onze opvatting het algemene vertrouwen in de partij
leiding het uitgangspunt van de resolutie. De geest van het Congres en 
de toon van de debatten waren daarvan het duidelijke bewijs. 
Ware dat niet het geval, dan zouden zowel de partijleiding als "de 
bezwaarden" zich aan een gevaarlijke zelfmisleiding hebben schuldig 
gemaakt. 
Voor wat de partijleiding betreft kan worden verklaard, dat deze 
daartoe zeer beslist niet bereid is. 
Zomin als het Congres zich uitgesproken heeft over het door de partij
leiding ingenomen standpunt inzake het concrete feit van de "beperkte 
politionele actie", zomin heeft het zich in de resolutie zonder meer 
achter de regering geschaard. Dat zou ook, vanwege het verschillend 
oordeel in de partij over deze politionele actie, om de boven aange
duide redenen, niet mogelijk zijn. 
Wél heeft het Congres over een drietal concrete punten van het 
regeringsbeleid nadrukkelijk zijn voldoening en instemming uitgespro
ken. De passage, waarin het Congres het vertrouwen uitspr~ekt "dat 
de regering bereid zal zijn, daar waar dat nuttig en mogelijk is ook van 
arbitrage gebruik te maken" kan, op grond van de gevoerde besprekin
gen in goede trouw slechts zo worden uitgelegd, dat het Congres 
heeft erkend, dat er in het conflict met de Republiek Indonesië enkele, 
in het Congres met name genoemde elementen zijn, waarover arbi
trage door Nederland redelijkerwijze niet kan worden aanvaard, maar 
dat het toch verwacht, dat de regering, ook in haar bereidheid tot het 
aanvaarden van arbitrage tot het uiterste zal gaan. 
Het is zeker niet juist, dat de algemene strekking van de resolutie zou 
zijn, te voorkomen, dat "onder welk voorwendsel dan ook" op de weg 
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van het gewapend optreden zal worden voortgegaan. Er is noch in het 
algemeen, noch ten opzichte van de concrete situatie in Indonesië uit
gesproken, dat er nooit en onder geen omstandigheden meer gewapend 

·· optreden zal plaats mogen vinden. Toen aan het slot van het Congres 
door één der afgevaardigden werd gevraagd of een dergelijke inter
pretatie van de resolutie geoorloofd was, heeft de voorzitter dit met 
beslistheid afgewezen. 

Voor het Partijbestuur: 

K. VORRINK, Algemeen voorzitter. 
C. WOUDENBERG, Algemeen secretaris. 
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Bijlage IX 

Verklaring, gepubliceerd in "Het Vrije Volk" van Donderdag 28 Augus
tus 1947. 

Naar aanleiding van de nadere verklaring van de partijgenoten 
Vorrink en Woudenberg inzake de interpretatie van de resolutie, die 
het buitengewone congres van de P.v.d.A. 16 Augustus jl. aannam, lijkt. 
het ons nuttig het volgende vast te stellen: 

1e. Het P.B. heeft deze nadere verklaring niet gezien, voordat zij ir.. 
de bladen verscheen, zodat men bezwaarlijk van een "verklaring 
van het partijbestuur" kan spreken. 

2e. Met instemming heeft men in brede kring vernomen, dat ook de 
partijgenoten Vorrink en Woudenberg de conclusie, die "Het Vrije 
Volk" aan de congresresolutie verbond, niet juist achten en af
keuren. 

3e. Het is niet duidelijk, hoe het P.B. zich op een "algemeen" vertrou
wen zou kunnen beroepen, als het een vertrouwensvotum over de 
zo belangrijke beslissing van het P.B. inzake de "politie-actie" niet 
in de congresresolutie heeft doen opnemen. 

4e. Met voldoening mag kennis genomen worden van de mededeling, 
dat de opstellers van de nadere verklaring verwachten, dat de 

. regering tot het uiterste zal gaan met arbitrage. De zeer beper
k.ende interpretatie, die- pg Vorrink eerder aan het A.N.P. gaf, 
komt daarmede dus te vervallen. 

5e. Niemand heeft ten congresse verklaard, dat er "nooit en onder 
geen omstandigheid meer gewapend optreden zal mogen plaats 
vinden". Doch het congres heeft zich zonder twijfel tegen een 
verdere opmars nu of in de naaste toekomst bedoelen uit te 
spreken. 

6e. Voor zover nodig zij er op gewezen, dat aan de slotrede van pg 
Vorrink, die na de discussies werd uitgesproken en waartegen geen 
wederwoord meer mogelijk was, geen kracht van interpretatie kan 
worden toegekend. Deze rede gaf trouwens geen samenvatting van 
de congresstemming, doch een persoonlijke visie van de partij
voorzitter. 

7e. Daar met het verzamelen van handtekeningen steeds veel tijd 
gemoeid is, zenden wij u bovenstaande verklaring voor onze per
soonlijke verantwoordelijkheid. Er mag intussen geen twijfel over 
bestaan dat talloze partijgenoten zich op hetzelfde standpunt 
stellen. 

Amsterdam, 26 Augustus 1947. 

Mr Dr J. BARENTS, 
F. J. GOEDHART, 
J. DE KADT. 
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Bijlage X 

Verklaring van het Partijbestuur van 3 Januari 1949: 

Het P.B. wenst, mede met het oog op het buitengewoon congres der 
partij, zijn standpunt in het Indonesische vraagstuk thans in het 
kort te formuleren. 
De partij heeft na het mislukken van het Linggadjati-accoord het 
tot stand komen van de Renvilie-overeenkomst van 17 Januari 1948 
met vreugde begroet. 
Daarna is het voor het P.B. een diepe teleurstelling geweest, dat dit 
accoord niet is kunnen worden verwezenlijkt en met grote bezorgdheid 
heeft het in de loop van 1948 het steeds toenemende aantal bestands
schendingen, infiltraties en terreurdaden, geconstateerd. Bezorgdheid 
vooral, omdat deze schendingen duidelijk met een politiek doel en 
volgens uit Djokja geleid systeem, werden uitgevoerd. 
Toen in September van het vorige jaar bij anderen de neiging op
kwam met de federalistische deelstaten tot een staatkundige opbouw 
te komen met terzijdestelling van de Republiek, hebben de organen 
van de partij er op aangedrongen een laatste poging te doen de 
Republiek tot samenwerken te bewegen. De partij heeft de reis van 
de minister van Buitenlandse Zaken en van de delegatie van drie 
onderhandelaars op het hoogste plan met parlementaire waarnemers, 
onder wie één vertegenwoordiger van haar Kamerfractie, dan ook 
toegejuicht. 
De naar aanleiding van het aide-mémoire van Mohammed Hatta in 
Kalioeraug begonnen besprekingen mislukten, omdat Hatta dit aide
mémoire niet kon handhaven. Het instellen van een federale interim
regering zonder de Republiek bleek toen niet meer mogelijk, omdat 
de federalisten zelf daarvoor de situatie te gespannen vonden. Aan 
de andere kant namen de spanning en terreur bij het naderen van 
de fatale datum van 1 Januari steeds toe. Ook naar de mening van 
het P.B bood, in verband met de duidelijk gebleken onmacht van de 
Republiek om afspraken te verwerkelijken, internationale bemidde
ling toen geen uitkomst meer. Persoonlijke pogingen van de heer 
Cochran bleven eveneens zonder resultaat. 
Het P.B. herinnert aan de besprekingen en onderhandelingen, die 
ook daarna nog in de week van 11-18 December zijn gevoerd. 
Het is van menin&', de critiek op de toon van enkele regeringsstukken 
en op de korte duur van enkele termijnen delende, dat een en ander 
aan het negatieve resultaat niet heeft toegedaan. De regering der 
Republiek heeft de geest van haar onderhandelaars niet kunnen 
overbrengen op de vertegenwoordigers in het Republikeinse parle
ment en nog minder op het leger, dat als een zelfstandige soldaten
macht, een eigen politiek bleef voeren. 
Het P.B. heeft, met grote bezorgdheid voor de nationale en inter
nationale weerslag en voor de directe gevolgen van de gevechts
handelingen, geen andere weg gezien, dan die welke door de regering 
is ingeslagen. Het is daarom van mening, dat het standpunt der 
Kamerfractie om critisch-constructief het kabinet-Drees te blijven 
steunen juist is. 
Het P.B. is van mening, dat wat hierna is geschied, de verhouding 
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niet heeft verbeterd, doch ook niet had kunnen verbeteren, al zou 
het, met het oog op de internationale positie van Nederland beter 
zijn geweest, wanneer bijv. de wegvoering van de Republikeinse leiders 
ware achterwege gebleven. Aan de morele en politieke beoordeling 
der actie zelf verandert dit echter niets. 
Het P.B. is van oordeel, dat de actie haar verdere rechtvaardiging· 
zal moeten vinden in wat nu gaat gebeuren en verwacht: 

1. Vrije staatkundige vormgeving aan het Republikeinse gebied en 
in het federale geheel, met bescherming tegen geweld en vrees
aanjaging. 

2. Vrijlating van de te Djokja geïnterneerde leiders van de Republiek. 
3. Onverwijlde instelling van een interimregering, die door de 

Indonesiërs als een werkelijk nationale regering wordt aanvaard. 
4. Snelle verwezenlijking van de regeling Bewindvoering Indonesië 

in Overgangstijd en daarna een spoedige bijeenroeping door mid
del van vrije en geheime verkiezingen van een grondwetgevende 
vergadering. 

Vooral met het oog op deze punten juicht het P.B. het toe, dat naast 
de heer Michiels van Verduynen, minister-president Drees zich heden 
persoonlijk naar Indonesië heeft begeven om in deze geest werkzaam 
te zijn. 
Het spreekt zijn vertrouwen uit in zijn bekwaamheid en vaste wil om 
de verwezenlijking van dit program te bevorderen. 
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Bijlage XI 

Verkiezingsprogram 1948 

De Partij van de Arbeid strijdt voor socialisme in een democratische 
wereld. 
Daarom wil de Partij van de Arbeid, dat Nederland een eervolle plaats 
inneemt in de rij der vrije volkeren, die zullen bewijzen, dat welvaart 
in een democratisch bestel mogelijk is. 
Werkelijke welvaart kan in ons land slechts terugkeren door vlijt, 
organisatie en toewijding van alle groepen der bevolking. Maar de 
nationale wederopbouw zal sneller slagen, wanneer de vrije Europese 
volkeren ook kunnen putten uit de bronnen der Amerikaanse welvaart. 
Tijdens oorlog en bezetting droeg ons werelddeel de zware last der 
Duitse onderdrukking, die ook Amerika bedreigde. Thans heeft de 
volksvertegenwoordiging der Verenigde Staten tot onze vreugde beslo
ten Europa te hulp te komen bij het herstel der geleden schade. 
Daarom aanvaardt de Partij van de Arbeid voor haar deel de verant
woordelijkheid voor een loyale uitvoering van het Marshall-plan in 
Nederland. 
Het Nederlandse volk mag niet blind zijn voor het feit, dat in Oost
Europa opnieuw de vrijheid is uitgebannen en de menselijke waardig
heid is onderworpen aan de heerszucht van een dictatoriale staat. In 
onze moderne wereld kunnen dwang en vrijheid niet naast elkander 
leven. Opnieuw bedreigen veroveringszucht en onverdraagzaamheid de 
Europ~se beschaving. 
Daarom wil de Partij van de Arbeid, dat een innerlijk krachtig en 
weerbaar Nederland op elk gebied zijn rechtmatig deel bijdraagt in de 
samenwerking der vrije volkeren, ten einde onze nationale zelfstandig
heid te handhaven. 
Daarom ook wil de Partij van de Arbeid, dat een actieve Nederlandse 
democratie de invloed der agenten van Moscou te niet doet, allereerst 
door een radicale politiek van zich uitbreidende welvaart voor alle 
bevolkingsgroepen. 
Daarom gaat de Partij van de Arbeid de Tweede-Kamerverkiezingen 
van 1948 tegemoet met een program, dat: 
de wereldvrede nastreeft; 
krachtige handhaving waarborgt onzer grondwettelijke vrijheden 
(waaronder geestelijke en staatkundige vrijheid en vrijheid van gods
dienst); 
de zedelijke normen onzer Westeuropese beschaving tot grondslag 
heeft; 
recht voor allen verzekert; 
toenemende welvaart mogelijk maakt; 
een rechtsorde van de arbeid in uitzicht stelt. 
De verwezenlijking van dit program is slechts mogelijk, indien een 
regering tot stand komt, die vooral, dank zij de Partij van de Arbeid, 
een krachtige vooruitstrevende politiek kan voeren. De kernpunten 
van deze politiek zijn: 
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I. Nederland en Indonesië gelijkwaardig, vrij en verbonden in de 
Unie. 

II. Nederland een gezonde rechtsstaat. 
III. De wereld een internationale rechtsorde. Met Benelux, Westerse 

Unie en het Europees Herstelprogramma voor een federatief 
Europa. 

IV. Een modern democratisch en krachtig landsbestuur. 
V. Cultuurzorg is de beste toekomstzorg. 

VI. Sociale verzekering voor alle volksgroepen. Een rechtsorde van 
de arbeid. 

VII. Een krachtige en planmatige welvaartspolitiek. 
VIII. Voortzetting onzer vooruitstrevende financiële politiek. 

IX. Eerlijke verdeling der woonruimte. 
X. Bescherming en versterking van het gezonde kleinbedrijf. 

XI. De landbouw dient de gemeenschap. De gemeenschap beschermt 
de landbouw. 

Deze kernpunten zijn in de tien hoofdstukken van het program aldus 
uitgewerkt: 

I. Staatkundige hervormingen 

1. Hervorming van het Koninkrijk op de grondslag van vrijwilligheid 
en volwaardigheid. Regeling der verhouding tot Suriname en de 
Nederlandse Antillen, in samenwerking met deze landen. 

2. Medewerking aan de stichting van zelfstandige Verenigde Staten 
van Indonesië, opgebouwd uit autonome deelstaten. 

3. Medewerking aan een onmiddellijk tot stand brengen der Neder
lands-Indonesische Unie, eveneens op grondslag van vrijwilligheid 
en gelijkwaardigheid, in hechte samenwerking onder de Kroon van 
Oranje. 

4. Volledige liquidatie der koloniale verhoudingen; tegengaan van 
reactionnaire en extremistische invloeden, die de betrokken volken 
geestelijk uiteendrijven. 

5. Bevordering ener inwendige staatshervorming, uitgaande van het 
volgende: 
voldoende uitrusting der regering voor haar leidinggevende taak, 
ook op economisch gebied en van het parlement ook voor z.ijn 
contróle-taak; 
nieuwe organen, zowel op sociaal-economisch als op cultureel 
gebied; 
bescherming der democratische staatsinstellingen, o.m. door wette
lijke waarborgen voor de openbaarheid van de werkzaamheid van 
de politieke partijen, het beheer van haar geldmiddelen en van de 
democratie binnen de partijen; 
bescherming tegen ambtelijke willekeur; tegengaan van bureau
cratie; 
voorbereiding ener grondwetsherziening tot versterking van onze 
democratische rechtsstaat. 
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II. Buitenlandse en defensiepolitiek 

1. Actieve medewerking binnen het kader der Verenigde Naties, aan 
Benelux, de Westelijke Unie en het Europees Herstelplan (Plan-
Marshall). · 

2. Bevordering en uitbouw van een Westeuropese federatie, waarbij 
ook Duitsland betrokken dient te worden. 

3. Overleg, ook met staten en statengroepen, welke tot een andere 
cultuurkring behoren; volstrekte afwijzing van iedere afpersings
politiek. 

4. Aanpassing van ons militaire apparaat aan de taak, die Nederland 
in samenwerking met zijn bondgenoten, binnen het kader der Ver
enigde Naties, ter handhaving van volksbestaan en rechtsorde op 
zich dient te nemen. 

5. Spoedige beperking, bij toeneming van rust en veiligheid, van onze 
troepensterkte in Indonesië; afdoende sociale zorg voor de repa
triërende en andere gedemobiliseerde militairen. 

6. Democratisering van de buitenlandse dienst en van het militaire 
apparaat. 

7. Loyale uitvoering van de dienstweigeringswet. 

lil. Binnenland en Justitie 

1. Krachtige handhaving van het decentralisatiebeginsel; zo ruim 
mogelijke autonomie en financiële zelfstandigheid van provincie en 
gemeente. 

2. Handhaving van openbàre orde en veiligheid door zo nodig ver
sterkte overheidsorganen; afwijzing van zelfstandige vrijwillige 
corpsen. 

3. Bevordering van de samenwerking van gemeenten en zo nodig 
samenvoeging van gemeenten ter verkrijging van levenskrachtige 
bestuursorganen; bevordering van de wijkgedachte. 

4. Bescherming en verheffing van het gezin, door maatregelen op het 
gebied van de sociale, de fiscale en de woningpolitiek; verbetering 
van de huwelijkswetgeving. 

5. Gelijkgerechtigdheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
6. Bevordering der jeugdbescherming; bestrijding van de jeugdcrimi

naliteit; hervorming van het gevangeniswezen. 
7. Democratisering van de rechterlijke macht en vereenvoudiging van 

de burgerlijke rechtsvoorziening. 
8. Krachtige bestrijding van corruptie. 

IV. Cultuurpolitiek en Onderwijs 

1. Actieve cultuurpolitiek, uitgaande van de erkenning, dat de cultu
rele wederopbouw van ons land even belangrijk is als de materiële. 
Verbreiding van cultuurwaarden in zo breed mogelijke kring. 
Stimulering van het culturele leven in de gewesten in hun samen
hang met de nationale cultuur. 
Verbetering van de sociale positie en de arbeidsmogelijkheid van 
de kunstenaars. 

2. Voorbereiding ener herziening van het onderwijs aan de hand van 
een plan, met een aaneensluitende vorm van het geheel, aangepast 
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aan de behoeften van het zich ontwikkelende kind en de eisen van 
de maatschappij. 
Vorming van een orgaan tot stimulering en coördinering van 
pogingen tot onderwijsvernieuwing. 

3. Instelling bij de wet van een onderwijsraad met verordenende 
bevoegdheid, onder waarborging van de onderwijsvrijheid, waarin 
alle direct bij het onderwijs belanghebbenden zijn vertegenwoor
digd. 

4. Krachtige steun van overheidswege aan het vrije verenigingsleven 
dat zich vorming ·buiten schoolverband, opvoeding tot staats
burger, lichamelijke opvoeding en gezonde sportbeoefening ten 
d.oel stelt. 

5. Verwijdering van financiële en maatschappelijke belemmeringen 
bij het volgen van alle vormen van onderwijs. 
Bevordering van de mogelijkheid tot voortgezette opleiding en 
studie van hen, die reeds maatschappelijk werkzaam zijn. 

6. Het nemen van maatregelen, die het herstel van de achtjarige 
leerplicht in 1950 mogelijk maken en waarborgen. 
Uitbreiding en verbetering van het nijverheidsonderwijs in nauw 
verband met de eisen, die een nationaal welvaartsplan stelt. 
Voorbereiding van een gedeeltelijke leerplicht voor hen, die geen 
voortgezet vol dagonderwijs tot het 18de jaar genieten. 
Verbetering van het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. 
Zorg voor het kleuteronderwijs, in het kader van het hierboven 
gevraagde plan. 

7. Hervorming van de opleiding van leerkrachten in aansluiting aan 
het onder 2 gestelde en aan de daarmee_.samenhangende moderne 
inzichten op onderwijsgebied. 
Uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden, mede met het oog op 
de behoefte aan onderwijskrachten in Indonesië. 
Ruime toekenning van voldoende beurzen, in 't bijzonder voo1 
bezoek aan kweekscholen ter bestrijding van het nijpende tekort 
aan onderwijskrachten. 

8. Stichting van gebouwen ter tegemoetkoming aan de toenemende 
nood van het onderwijs. 

9. Hervorming van de bestuursinrichting van het openbaar lage:r 
onderwijs met vergroting van de invloed der ouders en leerkrach
ten. 

10. Eigen bestuursorganen van de Universiteiten en Hogescholen. 
Krachtige uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek, zowel 
op het gebied van de geesteswetenschappen als van technische en 
natuurwetenschappen. Daartoe o.a. een verbeterde regeling van 
de positie van de wetenschappelijke werkers op deze gebieden, 
met inbegrip van de wetenschappelijke staf van de instellingen 
van hoger onderwijs. 

V. Sociale politiek 
1. Voortdurende zorg voor de groepen van de bevolking met de laagste 

inkomens. 
2. Invoering van een het gehele volk, dus ook zelfstandigen zoals 

middenstanders, agrariërs, vissers e.a. omvattend stelsel van sociale 
verzekering; definitieve regeling der ouderdomsvoorziening. 
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Reorganisatie en vereenvoudiging van de uitvoering der sociale 
verzekering. 

3. Herziening aan de hand van nader onderzoek, van de classificatie
regeling. 

4. Wettelijke wachtgeld- en werkloosheidsverzekering. 
5. Herziening van de wettelijke regeling van het ontslagrecht. Ver

lenging van de opzegtermijn naar gelang van de .duur der dienst
betrekking. 

6. Verhoging van de uitkeringen krachtens de Invaliditeitswet aan 
invaliden en weduwen en wezen. 

7. Verplichte regeling der arbeidersvacantie. 
Medewerking van de overheid aan maatregelen voor een goede 
vacantie besteding. 

8. Krachtige bestrijding van volksziekten, onder meer door een goede 
organisatie van de maatregelen in het belang der volksgezondheid; 
steun aan maatregelen ter bestrijding van het alcoholisme. 

VI. Economie 

1. Krachtige medewerking aan de verwezenlijking van het Europese 
Herstelprogramma, ook door maatregelen in het binnenland. 

2. Schepping van werkgelegenheid en bestaanszekerheid door plan
matige industrialisatie. Zo veel mogelijk worden maatregelen daar
toe getroffen in het kader van het Europese Herstelprogramma en 
van de Benelux, voorbereid en waar nodig geleid door gemeen
schappelijke organen. 

3. Toezicht van overheidswege op de investeringen; zuinig en verant
woord grondstoffenbeheer; een en ander onder inschakeling van de 
werknemersorganisaties. 

4. Wettelijke maatregelen tegen de gevaren van monopolievorming 
met regeling van het trust- en kartelwezen. Socialisatie van het 
mijnbedrijf in het belang ener nationaal zowel als internationaal 
gerichte,· kolen politiek. 
Socialisatie van alle bedrijven van openbaar nut, zomede van daar
voor uit een oogpunt van algemeen belang in aanmerking komende 
bedrijven. 
Verscherpt toezicht op het particuliere bankwezen. 

5. Spoedige invoering van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Hier
bij gelijke vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers. Ver
tegenwoordiging der overheid ter waarborging van het algemeen 
belang. 

6. Medezeggenschap door instelling van ondernemingsraden. 
7. Publieke controle op en leiding van de volkshuishouding; opstelling 

van zowel jaarlijkse, als voor een reeks van jaren bestaande con
crete plannen en overlegging daarvan aan de Staten-Generaal; 
opheffing van het winstgeheim door publicatie van de bedrijfs
uitkomsten per bedrijfstak. 

8. Bevordering van de bestaanszekerheid en het op peil houden van 
de koopkracht door conjunctuurpolitiek, ter vermijding der massale 
werkloosheid en andere crisisgevaren; prijs- en loon-controle onder 
inschakeling van de werknemersorganisaties. 
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VII. Financiën 

1. Binnen het kader van e'en meerjarig welvaartsplan streven naar 
financieel evenwicht. 

2. Verbetering van de organisatie van de overheidsdienst, ter vermin
dering van de staatsuitgaven. 

3. Handhaving, zo lang nodig, van de subsidies op eerste levensbehoef
ten, als onderdeel van de loon- en prijspolitiek. 

4. Systematisch gebruik van de belastingpolitiek ter bevordering van 
een meer rechtvaardige verdeling van het nationale inkomen en 
vermogen. Daarom: 
a. wederinvoering van de progressie in de vermogensbelasting; 
b. afroming van buitengewone exportwinsten; 
c. uitbreiding van de weeldebelasting; 
d. verhoging der successie-belasting van de grote vermogens. 

5. Vereenvoudiging van het belastingstelsel. 
6. Vergoeding van de materiële oorlogsschade, binnen de grenzen van 

het financieel mogelijke, met volledige vergoeding voor de sociaal
en economisch-zwakkeren. 

VIII. Wederopbouw en woningvraagstuk 

1. Krachtig aanpakken van de wederopbouw in de getroffen gebieden; 
voorziening in het tekort aan woningen met behoud van het 
woningpeil, en andere noodzakelijke werken in de overige gebieden. 
o.a. door: 
a. zo groot mogelijke zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijk

heid der gemeente onder toezicht van de provincie; 
b. doeltreffende maatregelen om voorrang te verzekeren aan de 

meest noodzakelijke werken en aan arbeiderswoningbouw, zo 
veel mogelijk op grondslag der Woningwet; 

c. ordening van de bouwnijverheid; 
d. bevordering van montagewoningbouw en rationalisatie. 

2. Gedurende de woningnood rechtvaardige verdeling der beschikbare 
woonruimte, o.a. door splitsing van woningen, intensieve bewoning 
van grotere huizen, verbetering van slechte behuizingen en inscha
keling van niet voor bewoning gebruikte huizen; rationeler gebruik 
van bureau- en kantoorruimten. 

3. Stabilisering der grondprijzen, sociale woningexploitatie. 
4. Planmatige ruimtelijke ordening, die de belangen dientvan woning

voorziening, verkeer, recreatie, landschapsschoon, agrarisch- en 
industrieel grondgebruik. 

5. Beheersing van de huren in verhouding tot het loon- en prijspeil 
en in overeenstemming met de waarde van de woning. 

IX. Middenstand 

1. Binnen het raam der op het algemeen belang gerichte welvaarts
politiek bescherming van het gezonde kleinbedrijf door: 
a. bestrijding van deloyale concurrentie; 
b. beletten van terugkeren der wantoestanden uit de crisisjaren. 
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2. Bevordering van het gezonde kleinbedrijf door: 
a. vergroting van de mogelijkheid tot het verkrijgen van crediet

faciliteiten; 
b. rationalisatie op vrijwillige basis; 
c. toepassing van het behoefte-element bij de beslissingen op ver

zoeken om vestigingsvergunningen. 

X. Landbouw 

1. Bevordering van doelmatige productie in land- en tuinbouw. 
2. Verzekering van een behoorlijk bestaan aan alle onmisbare werkers 

in land- en tuinbouw. 
3. Versterking van de positie van de grondgebruikers mede door 

beheersing van pacht- en koopprijzen van land. 
4. Herverkaveling van de grond, mede ter vergroting van te kleine 

bedrijfjes. 
5. Winnen van cultuurgrond door inpoldering en grondverbetering. 

In handen der gemeenschap brengen van ontginningen en nieuwe 
droogmakerijen, zomede pachtgronden van grote grondeigenaren, 
voor zover het algemeen welzijn dat vereist. Intensieve bebossings
politiek. 

6. Verbetering van verwerking en afzet van land- en tuinbouwpro
ducten. 

7. Intensieve voorlichting bij de beroepskeuze van het plattelands
kind; verbetering van de geestelijke en maatschappelijke ontplooi
ingsmogelijkheden; uitbreiding van land- en tuinbouwonderwijs. 

8. Versterking van de positie van de vissersbevolking door: 
a. bevordering van vernieuwing en uitbreiding van de vissersvloot 

door passende credietmaatregelen; 
b. verbetering van de afzet en verwerking van vis; 
c. verbetering van visserij-onderwijs en -voorlichting. 
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Bijlage XII 
Verklaring van het Partijbestuur, vastgesteld in de P.E.-vergadering 
van 9 Oct. 1948 en gepubliceerd in "Het Vrije Volk" van 11 Oct. '48. 

LOON- EN PRIJSPOLITIEK 

Naar aanleiding van de berichten in de regeringsstukken en in de 
pers omtrent reeds aangekondigde of binnenkort te verwachten ver
hoging van de prijzen der verschillende artikelen, heeft het bestuur 
van de Partij van de Arbeid in zijn vergadering van 9 October 1948 
ernstige aandacht gegeven aan het op dit gebied te volgen beleid. 
Het heeft daarbij het volgende overwogen. 
Te recht streeft de regering in het belang van de volkshuishouding 
naar een sluitende begroting. Als gevolg daarvan moet geleidelijke 
vermindering van de subsidies op verschillende levensmiddelen, ter 
ontlasting van 's Rijks schatkist, plaats hebben. 
Deze is bovendien nodig èn ter voorbereiding van een economische 
unie met België en Luxemburg èn ter bevordering van de economische 
samenwerking bij de uitvoering van het Europees Herstel Plan. Daarbij 
dient echter als eis te worden gesteld, dat, gelijk in de Troonrede werd 
aangekondigd, vermindering van subsidies en opheffing van de 
distributie voor bepaalde artikelen, voor zover deze tot prijsver
hogingen leidt, gepaard dient te gaan met zorg voor de handhaving 
van sociaal gerechtvaardigde Ionen. Ook de belangen van hen, die 
sociale renten of pensioenen genieten en van andere weinig draag
krachtige groepen zullen daarbij in acht dienen te worden genomen. 
Het Partijbestuur heeft met voldoening ervan kennis genomen, dat 
omtrent het te volgen loonbeleid de regering in overleg is getreden 
met de vertegenwoordigers der organisaties van arbeiders en werk
gevers in de Stichting van de Arbeid. Het vertrouwt, dat de regering 
met de adviezen van genoemde organisaties, die in de jaren na de 
oorlog zo krachtig hebben bijgedragen tot handhaving van de sociale 
vrede, zeer ernstig rekening zal houden. 
Het Partijbestuur betreurt, dat de onsamenhangende berichten en 
mededelingen omtrent de te nemen maatregelen en de onvoldoende 
toelichting daarop, gepaard gaande met geheel of ten dele onjuiste 
mededelingen en beschouwingen in verschillende bladen omtrent te 
verwachten maatregelen, in brede kring onrust hebben gewekt. 
Het spreekt daarom de wens ui11, dat de regering zo spoedig mogelijk 
het geheel der op het gebied van de Ionen- en prijzenpolitiek genomen 
beslissingen en maatregelen bekend zal maken en toelichten, ten 
einde een juiste beoordeling daarvan mogelijk te maken. 
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ERRATA 

1. Op blz. 62 punt 6 te lezen: 

f 2.498,19 in plaats van f 2.489,19 

2. Op blz. 62 punt 19 te lezen: 

f 41.457,83 in plaats van f 39.548,88 

en f 38.365,40 in plaats van f 36.456,45 

3. Op blz. 64 punt 23 te lezen: 

f 4252,28 in plaats van f 4255,28 

215 


	PvdA_jv_1947-48_0001.tif
	PvdA_jv_1947-48_0002.tif
	PvdA_jv_1947-48_0003.tif
	PvdA_jv_1947-48_0004.tif
	PvdA_jv_1947-48_0005.tif
	PvdA_jv_1947-48_0006.tif
	PvdA_jv_1947-48_0007.tif
	PvdA_jv_1947-48_0008.tif
	PvdA_jv_1947-48_0009.tif
	PvdA_jv_1947-48_0010.tif
	PvdA_jv_1947-48_0011.tif
	PvdA_jv_1947-48_0012.tif
	PvdA_jv_1947-48_0013.tif
	PvdA_jv_1947-48_0014.tif
	PvdA_jv_1947-48_0015.tif
	PvdA_jv_1947-48_0016.tif
	PvdA_jv_1947-48_0017.tif
	PvdA_jv_1947-48_0018.tif
	PvdA_jv_1947-48_0019.tif
	PvdA_jv_1947-48_0020.tif
	PvdA_jv_1947-48_0021.tif
	PvdA_jv_1947-48_0022.tif
	PvdA_jv_1947-48_0023.tif
	PvdA_jv_1947-48_0024.tif
	PvdA_jv_1947-48_0025.tif
	PvdA_jv_1947-48_0026.tif
	PvdA_jv_1947-48_0027.tif
	PvdA_jv_1947-48_0028.tif
	PvdA_jv_1947-48_0029.tif
	PvdA_jv_1947-48_0030.tif
	PvdA_jv_1947-48_0031.tif
	PvdA_jv_1947-48_0032.tif
	PvdA_jv_1947-48_0033.tif
	PvdA_jv_1947-48_0034.tif
	PvdA_jv_1947-48_0035.tif
	PvdA_jv_1947-48_0036.tif
	PvdA_jv_1947-48_0037.tif
	PvdA_jv_1947-48_0038.tif
	PvdA_jv_1947-48_0039.tif
	PvdA_jv_1947-48_0040.tif
	PvdA_jv_1947-48_0041.tif
	PvdA_jv_1947-48_0042.tif
	PvdA_jv_1947-48_0043.tif
	PvdA_jv_1947-48_0044.tif
	PvdA_jv_1947-48_0045.tif
	PvdA_jv_1947-48_0046.tif
	PvdA_jv_1947-48_0047.tif
	PvdA_jv_1947-48_0048.tif
	PvdA_jv_1947-48_0049.tif
	PvdA_jv_1947-48_0050.tif
	PvdA_jv_1947-48_0051.tif
	PvdA_jv_1947-48_0052.tif
	PvdA_jv_1947-48_0053.tif
	PvdA_jv_1947-48_0054.tif
	PvdA_jv_1947-48_0055.tif
	PvdA_jv_1947-48_0056.tif
	PvdA_jv_1947-48_0057.tif
	PvdA_jv_1947-48_0058.tif
	PvdA_jv_1947-48_0059.tif
	PvdA_jv_1947-48_0060.tif
	PvdA_jv_1947-48_0061.tif
	PvdA_jv_1947-48_0062.tif
	PvdA_jv_1947-48_0063.tif
	PvdA_jv_1947-48_0064.tif
	PvdA_jv_1947-48_0065.tif
	PvdA_jv_1947-48_0066.tif
	PvdA_jv_1947-48_0067.tif
	PvdA_jv_1947-48_0068.tif
	PvdA_jv_1947-48_0069.tif
	PvdA_jv_1947-48_0070.tif
	PvdA_jv_1947-48_0071.tif
	PvdA_jv_1947-48_0072.tif
	PvdA_jv_1947-48_0073.tif
	PvdA_jv_1947-48_0074.tif
	PvdA_jv_1947-48_0075.tif
	PvdA_jv_1947-48_0076.tif
	PvdA_jv_1947-48_0077.tif
	PvdA_jv_1947-48_0078.tif
	PvdA_jv_1947-48_0079.tif
	PvdA_jv_1947-48_0080.tif
	PvdA_jv_1947-48_0081.tif
	PvdA_jv_1947-48_0082.tif
	PvdA_jv_1947-48_0083.tif
	PvdA_jv_1947-48_0084.tif
	PvdA_jv_1947-48_0085.tif
	PvdA_jv_1947-48_0086.tif
	PvdA_jv_1947-48_0087.tif
	PvdA_jv_1947-48_0088.tif
	PvdA_jv_1947-48_0089.tif
	PvdA_jv_1947-48_0090.tif
	PvdA_jv_1947-48_0091.tif
	PvdA_jv_1947-48_0092.tif
	PvdA_jv_1947-48_0093.tif
	PvdA_jv_1947-48_0094.tif
	PvdA_jv_1947-48_0095.tif
	PvdA_jv_1947-48_0096.tif
	PvdA_jv_1947-48_0097.tif
	PvdA_jv_1947-48_0098.tif
	PvdA_jv_1947-48_0099.tif
	PvdA_jv_1947-48_0100.tif
	PvdA_jv_1947-48_0101.tif
	PvdA_jv_1947-48_0102.tif
	PvdA_jv_1947-48_0103.tif
	PvdA_jv_1947-48_0104.tif
	PvdA_jv_1947-48_0105.tif
	PvdA_jv_1947-48_0106.tif
	PvdA_jv_1947-48_0107.tif
	PvdA_jv_1947-48_0108.tif
	PvdA_jv_1947-48_0109.tif
	PvdA_jv_1947-48_0110.tif
	PvdA_jv_1947-48_0111.tif
	PvdA_jv_1947-48_0112.tif
	PvdA_jv_1947-48_0113.tif
	PvdA_jv_1947-48_0114.tif
	PvdA_jv_1947-48_0115.tif
	PvdA_jv_1947-48_0116.tif
	PvdA_jv_1947-48_0117.tif
	PvdA_jv_1947-48_0118.tif
	PvdA_jv_1947-48_0119.tif
	PvdA_jv_1947-48_0120.tif
	PvdA_jv_1947-48_0121.tif
	PvdA_jv_1947-48_0122.tif
	PvdA_jv_1947-48_0123.tif
	PvdA_jv_1947-48_0124.tif
	PvdA_jv_1947-48_0125.tif
	PvdA_jv_1947-48_0126.tif
	PvdA_jv_1947-48_0127.tif
	PvdA_jv_1947-48_0128.tif
	PvdA_jv_1947-48_0129.tif
	PvdA_jv_1947-48_0130.tif
	PvdA_jv_1947-48_0131.tif
	PvdA_jv_1947-48_0132.tif
	PvdA_jv_1947-48_0133.tif
	PvdA_jv_1947-48_0134.tif
	PvdA_jv_1947-48_0135.tif
	PvdA_jv_1947-48_0136.tif
	PvdA_jv_1947-48_0137.tif
	PvdA_jv_1947-48_0138.tif
	PvdA_jv_1947-48_0139.tif
	PvdA_jv_1947-48_0140.tif
	PvdA_jv_1947-48_0141.tif
	PvdA_jv_1947-48_0142.tif
	PvdA_jv_1947-48_0143.tif
	PvdA_jv_1947-48_0144.tif
	PvdA_jv_1947-48_0145.tif
	PvdA_jv_1947-48_0146.tif
	PvdA_jv_1947-48_0147.tif
	PvdA_jv_1947-48_0148.tif
	PvdA_jv_1947-48_0149.tif
	PvdA_jv_1947-48_0150.tif
	PvdA_jv_1947-48_0151.tif
	PvdA_jv_1947-48_0152.tif
	PvdA_jv_1947-48_0153.tif
	PvdA_jv_1947-48_0154.tif
	PvdA_jv_1947-48_0155.tif
	PvdA_jv_1947-48_0156.tif
	PvdA_jv_1947-48_0157.tif
	PvdA_jv_1947-48_0158.tif
	PvdA_jv_1947-48_0159.tif
	PvdA_jv_1947-48_0160.tif
	PvdA_jv_1947-48_0161.tif
	PvdA_jv_1947-48_0162.tif
	PvdA_jv_1947-48_0163.tif
	PvdA_jv_1947-48_0164.tif
	PvdA_jv_1947-48_0165.tif
	PvdA_jv_1947-48_0166.tif
	PvdA_jv_1947-48_0167.tif
	PvdA_jv_1947-48_0168.tif
	PvdA_jv_1947-48_0169.tif
	PvdA_jv_1947-48_0170.tif
	PvdA_jv_1947-48_0171.tif
	PvdA_jv_1947-48_0172.tif
	PvdA_jv_1947-48_0173.tif
	PvdA_jv_1947-48_0174.tif
	PvdA_jv_1947-48_0175.tif
	PvdA_jv_1947-48_0176.tif
	PvdA_jv_1947-48_0177.tif
	PvdA_jv_1947-48_0178.tif
	PvdA_jv_1947-48_0179.tif
	PvdA_jv_1947-48_0180.tif
	PvdA_jv_1947-48_0181.tif
	PvdA_jv_1947-48_0182.tif
	PvdA_jv_1947-48_0183.tif
	PvdA_jv_1947-48_0184.tif
	PvdA_jv_1947-48_0185.tif
	PvdA_jv_1947-48_0186.tif
	PvdA_jv_1947-48_0187.tif
	PvdA_jv_1947-48_0188.tif
	PvdA_jv_1947-48_0189.tif
	PvdA_jv_1947-48_0190.tif
	PvdA_jv_1947-48_0191.tif
	PvdA_jv_1947-48_0192.tif
	PvdA_jv_1947-48_0193.tif
	PvdA_jv_1947-48_0194.tif
	PvdA_jv_1947-48_0195.tif
	PvdA_jv_1947-48_0196.tif
	PvdA_jv_1947-48_0197.tif
	PvdA_jv_1947-48_0198.tif
	PvdA_jv_1947-48_0199.tif
	PvdA_jv_1947-48_0200.tif
	PvdA_jv_1947-48_0201.tif
	PvdA_jv_1947-48_0202.tif
	PvdA_jv_1947-48_0203.tif
	PvdA_jv_1947-48_0204.tif
	PvdA_jv_1947-48_0205.tif
	PvdA_jv_1947-48_0206.tif
	PvdA_jv_1947-48_0207.tif
	PvdA_jv_1947-48_0208.tif
	PvdA_jv_1947-48_0209.tif
	PvdA_jv_1947-48_0210.tif
	PvdA_jv_1947-48_0211.tif
	PvdA_jv_1947-48_0212.tif
	PvdA_jv_1947-48_0213.tif
	PvdA_jv_1947-48_0214.tif
	PvdA_jv_1947-48_0215.tif
	PvdA_jv_1947-48_0216.tif

