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INLEIDING 

Het verslag over de werkzaamheden van de Partij gedurende de tweejarige 
periode van 1 oktober 1954-30 september 1956 willen we vooraf laten gaan 
door een woord ter herdenking van de velen, die ons gedurende de laatste twee 
jaren door de dood ontvielen. 

Niet minder dan 2010 malen moest een naam uit onze ledenregisters worden 
geschrapt, omdat een leven ten einde kwam. Slechts enkelen kunnen wij hier bij 
name noemen. In hen willen wij allen die ons ontvielen eren en herdenken. 

Onze gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar de man, die vanaf 
de oprichting van de partij op 9 februari 1946 tot aan het congres van 1955 haar 
voorzitter is geweest, Koos V orrink. 

Bij zijn dood, na een smartelijk ziekbed van vele maanden, op 19 juli 1955 is 
van Vorrink getuigd: 'Hij was een voortrekker. Vorrink dorst voorop lopen.' 

De plaats die Koos Vorrink innam in de Partij van de Arbeid, de ontroerende 
liefde en aanhankelijkheid van zoveel duizenden, die bij zijn uitvaart tot uiting 
kwam is niet los te denken van zijn bezielende pioniersarbeid waarmee hij, ook 
in andere verbanden, voorging en aan ontelbaar velen richting aan hun leven 
heeft gegeven. 

Bouwer van de Nederlandse Jeugdbeweging, eerst de KGOB, later de AJC. 
Zijn baanbrekend werk, samen met Piet Voogd, als eerste bestuurders van het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling; zijn voorzitterschap sedert 1934 van de 
SDAP, na de oorlog overgaande in het voorzitterschap van de Partij van de 
Arbeid; zijn lidmaatschap van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten
Generaal; zijn activiteit in de Socialistische Internationale; zijn staan in het verzet 
in de jaren van onderdrukking; zijn aandeel in de totstandkoming van de Partij 
van de Arbeid. 

Het Nederlandse democratische socialisme is aan Vorrink onzegbaar veel ver
schuldigd. Meer dan een generatie weet zich door hem mede gevormd en wie het 
voorrecht heeft gehad met Vorrink samen te mogen werken draagt de herinnering 
daaraan als een rijkdom in zijn leven. 

Op 77-jarige leeftijd overleed dr. Jan van den Tempel, na een levensgang die 
in trouwe dienst aan de socialistische beweging werd volbracht. Begonnen als 
schildersgezel, werd hij geroepen tot de hoogste posten in de vakbeweging, aan 
wier bouw en ontwikkeling hij met volle overgave heeft gewerkt. De SDAP werd 
door hem in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. Kort voor het uitbreken van 
de oorlog werd hij geroepen tot het ministerschap. Met Van den Tempel is een van 
de laatsten dergenen heengegaan, die de eerste grondslagen voor het constructieve 
werk van vakbeweging en socialistische partij hebben gelegd en door wiens arbeid 
de arbeidersklasse in het bijzonder tot bewustwording en besef van mensenwaarde 
werd gebracht. 

Vrij onverwacht overleed in het voorjaar van 1956 mr. L. A. Donker, sedert 1952 
minister van Justitie. Misschien was Donker in de eerste plaats een Rotterdamse 
figuur. Hij behoorde tot degenen, die de Rotterdamse SDAP en PvdA heeft geleid 
en gemaakt. Raadslid, statenlid en lid van de Tweede Kamer, terwijl de fractie hem 
koos tot haar voorzitter. Geroepen tot het ministerschap dwong zijn daadkracht 
en initiatief alom bewondering af. Zijn heengaan werd alom gevoeld als een 
zwaar verlies. 
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Op betrekkelijk jeugdige leeftijd overleed mr. Van Heuven Goedhart. Tijdens de 
oorlog overgestoken naar Engeland, maakte hij daar deel uit van het kabinet. Na 
de oorlog toegetreden tot de Partij van de Arbeid werd hij lid van de Eerste 
Kamer. In deze functie zowel als in die van hoofdredacteur van het dagblad 
'Het Parool' bewees hij de partij waardevolle diensten. Zijn grote bekwaamheid 
bracht hem op de post van Hoge Commissaris voor het Vluchtelingenwezen, 
waar hij een verbeten strijd voerde ten behoeve van hen die als slachtoffers van 
de dictatuur tot een leven van zwerven of verblijf in een kamp gedoemd waren. 

Na een ziekbed van vele jaren overleed Arie IJzerman. Gedurende zeer lange 
tijd was hij de secretaris van de SOAP-Tweede-Kamerfractie, welke functie hij 
op een eminente wijze vervulde. Aan de propaganda nam hij vooral deel door 
het schrijven van brochures en artikelen, die tevens getuigenis aflegden van zijn 
rijk gemoedsleven en zijn blijmoedige humor. 

In Arie Kievit, lid van de Eerste Kamer, en Jan ter Laan, lid van de Tweede 
Kamer, beiden gedurende een reeks van jaren, verloor de Partij twee partij
genoten, die voor een belangrijk deel het terrein van hun activiteit vonden in 
Rotterdam. Beiden bereikten een hoge leeftijd en hebben het voorrecht gehad 
te mogen beleven, dat de strijd waaraan zij zich met alle overgave hadden 
gegeven, rijke vruchten heeft gedragen. 

Een trouw partijgenoot en een toegewijd vriend verloor de Partij door de dood 
van Jo Sternheim. Hij was een begaafd toneelspeler, die het als zijn roeping zag 
met zijn kunst de beweging van het democratische socialisme te dienen. De SOAP 
heeft op vrijwel alle bijeenkomsten, die als hoogtepunten moeten worden aan
geduid, de medewerking van Jo Sternheim gehad. 

InH. G. Scholten, Y. Tulp en L. IJssennagger verloor de Partij drie vrienden, die 
verschillende functies hebben vervuld en dat met bekwaamheid hebben gedaan, 
doch wier grootste verdiensten liggen op het terrein van het culturele werk en 
daar vooral hun taak hebben gezocht in het opvoedings- en scholingswerk. Alle 
drie waren lid van Provinciale Staten. IJ ssennagger vele jaren de beheerder van 
de financiën van het gewest Overijse!. 

Zij vertegenwoordigden die grote groep van kaderleden, aan wier arbeid het 
is te danken, dat de Partij in breedte en diepte de ontwikkeling kan doormaken, 
waarvan we sinds het bestaan van de Partij getuige zijn geweest. 

Voorzover wij weten, heeft zuster Brouwer nooit enigerlei bijzondere functie in 
of voor de Partij bekleed. Toch willen wij haar hier met name noemen en weten 
daarmee een plicht van dankbaarheid te vervullen jegens een vrouw, die in het 
leven van talloos velen zeer veel heeft betekend. In haar jeugd door het socia
listische ideaal gegrepen, is zij dit trouw gebleven, waarbij de naam 'zuster 
Brouwer' een begrip werd voor allen die raad en hulp nodig hadden. 

In een brede kring van vrienden, in het bijzonder van onze Vrouwenbond, was 
er droefheid om het heengaan van Tine Dommisse. Zij had vele jaren een aan
deel in het werk van de vrouwengroepen en vooral in het scholingswerk dat op 
'De Bom' gebeurt. Met grote geestkracht wist zij de moeilijkheden van haar 
invaliditeit te overwinnen en was in de ware zin van het woord een zegen voor 
de velen, die met haar in aanraking kwamen. 
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Het leven van mr. Carry Tendeloo was gewijd aan de strijd voor de rechten van 
de vrouw. De Vrijzinnig-Democratische Bond bracht haar in de gemeenteraad van 
Amsterdam. Na de oorlog werd zij lid van de Tweede Kamer. Een bekwaam 
juriste en ongetwijfeld mede daardoor een bekwaam pleitbezorgster voor de 
rechten van de vrouw. Kort voor haar overlijden in oktober 1956 mocht zij de 
voldoening krijgen, dat de achterstelling van de gehuwde vrouw uit onze wet
geving goeddeels verdween. 

Kort voor het ter perse gaan van ons verslag, aan het einde van 1956, overleed 
prof. mr. R. Kranenburg. Een geleerde van naam, wiens woord gezag had en 
wiens persoonlijkheid hem een vertrouwen deed verwerven in en buiten onze 
Partij, als slechts weinigen ten deel valt. Vóór de oorlog lid van het hoofdbestuur 
van de Vrijzinnig-Democratische Bond en jarenlang zijn voorzitter. Lid van de 
Eerste Kamer. Aan de totstandkoming van de Partij van de Arbeid en de over
gang van de VDB had Kranenburg een groot aandeel. In het Partijbestuur van 
de PvdA werd Kranenburg belast met het vice-voorzitterschap, in welke functie 
hij een tiental maanden de voorzitter moest vervangen. Gedurende vele jaren 
trad hij op als voorzitter van de Eerste Kamer, welk ambt hij verwisselde voor 
dat van lid van de Raad van State. 

Bekende en onbekende partijgenoten gingen van ons heen. Hen allen danken wij 
voor wat zij deden in dikwijls jarenlange, toegewijde en trouwe dienst aan de 
Partij en de idealen van het democratische socialisme. 

Het verslag, dat de partij hiermede wordt aangeboden en dat een opsomming 
bedoelt te geven van de veelzijdige activiteit en een verantwoording van het 
gevoerde beleid, beginnen we ditmaal met enkele cijfers. 

Gedurende deze twee jaren steeg het ledental van de Partij van 119.561 tot 
142.140, dat is met 22.579 of met bijna 19 %. 

De 13 juni 1956 gehouden verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal bracht een verhoging van het aantal op onze lijsten uitgebrachte stem
men. Ons percentage steeg van 28,97 tot 32,69, dit is met 3,72 %. Het aantal 
zetels steeg van 30 op 34. Met meer nadruk nog dan in 1952 werd de Partij van 
de Arbeid de grootste politieke partij van Nederland. In nog veel sterkere mate 
dan dat in de vorige verslagperiode het geval was, kan nu worden gesteld, dat 
de beide verslagjaren werden beheerst door de strijd om de doorbraak. 

Misschien moeten we daarbij twee perioden onderscheiden, nl. vóór en 
na ons congres van 22 tot en met 24 februari 1955. Het mandement van de 
Nederlandse r.-k. bisschoppen 'De katholiek in het openbare leven van deze tijd,' 
dat enkele maanden voor de aanvang van onze verslagperiode verscheen, stelde 
onze rooms-katholieke partijgenoten voor zeer ernstige gewetensvragen. De be
slissing, die grote en ernstige consequenties mee zou kunnen brengen en de 
politieke verhoudingen in ons land in ernstige mate beïnvloeden, werd met 
grote spanning tegemoetgezien. De deelnemers aan ons congres van 1955 hebben 
het bekendmaken van het standpunt, dat door de leden van de Katholieke Werk
gemeenschap werd ingenomen, ondergaan als een der meest ontroerende momen
ten in het leven van onze Partij. 

De verklaring bij monde van de voorzitter van de werkgemeenschap, Joan 
Willems, uitgesproken: 'Onze plaats, de plaats van de Katholieke Werkgemeen
schap, is en blijft in de Partij van de Arbeid,' betekende uiteraard ook klaarheid 
in de Nederlandse politieke verhoudingen. 
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Klaarheid, maar. tegelijk het besef, dat de eerstvolgende verkiezingen meer dan 
ooit van beslissende betekenis zouden zijn over de vraag of de doorbraak, die be
rust op de politieke samenwerking tussen mensen van alle grote geestelijke rich
tingen in ons land, in haar wezen zou worden aangetast. 

Een tijdvak van grote politieke spanningen brak aan. Zij vormden reeds de 
achtergrond van de kabinetscrisis in mei 1955, die het vraagstuk van de huur
verhoging tot aanleiding had. 

De verkiezingsstrijd werd dan ook reeds zeer vroeg ingezet. De KVP kwam 
reeds in juli 1955 met een pamflet, dat tot opschrift had '0. 56', en dat de over
winning (voor de KVP) van 1956 moest inluiden. 

Zelden zal een politiek pamflet zulk een beroering hebben te weeg gebracht. 
Het geschrift richtte zich in hoofdzaak tegen de Partij van de Arbeid en trachtte 
de indruk te wekken, dat de geestelijke vrijheid en objecten die in het bijzonder 
het katholieke volksdeel heilig zijn, in gevaar kwamen of zelfs in vlammen dreig
den op te gaan. 

De reactie was wel een geheel andere dan in het kamp van de KVP was ver
wacht. De verontwaardiging in de kringen van de Partij van de Arbeid was groot, 
maar in vele gevallen niet minder daar buiten en al spoedig bleek, dat ook in de 
kringen van de KVP maar weinigen dit pamflet voor hun rekening wilden nemen. 

De sfeer, die uit dit pamflet sprak heeft helaas voor een belangrijk deel de 
strijd die aan de verkiezingen van 13 juni 1956 voorafging bepaald. Incidenten, 
als het verstoren van vergaderingen deden zich voor, in het bijzonder in het 
zuiden van het land. Na de verkiezingen werd besloten tot het instellen van een 
commissie door KVP en PvdA gezamenlijk, welke een onderzoek naar deze 
incidenten zal instellen. 

Waren de verkiezingen van 1952 reeds aangeduid als een 'politieke aard
verschuiving', op de uitslag van 1956 was dit in nog sterkere mate van toepassing. 
In de Nederlandse politieke verhoudingen heeft het democratische socialisme 
een centrale plaats en het is duidelijk, dat geen enkele politieke partij eraan kan 
ontkomen eigen positie te bepalen dan in stellingname tegen de Partij van de 
Arbeid. 

De op de verkiezingen volgende kabinetsformatie leverde nog eens te over het 
bewijs dat men niet bereid was de positie van de Partij van de Arbeid te aan
vaarden en in de regeringssamenstelling tot uiting te brengen. Meer dan honderd 
dagen duurde het voor een regering kon worden gevormd, zeer tot schade van 
de democratie. 

Enkele malen vond het Partijbestuur aanleiding in de vorm van een verklaring 
of oproep een uitspraak te doen in verband met de politieke situatie. Dat was het 
geval op 31 december 1955, bij de jaarwisseling en op 29 maart 1956 toen Stalin 
door de huidige Russische machthebbers werd verloochend. 

Ten slotte, zij het ook dat dit valt buiten de verslagperiode, een verklaring naar 
aanleiding van de opstand van de Hongaarse bevolking, die in verzet kwam tegen 
de Russische overheersers. Deze zaak heeft het Nederlandse volk en daarbij 
natuurlijk ook de leden van onze Partij dermate geschokt, dat wij hieraan op dit 
ogenblik niet mogen voorbijgaan. 

In het gedeelte van ons verslag, dat gewijd is aan het internationale werk wordt 
hieraan uitvoerig aandacht besteed. 

De drie verklaringen, hier genoemd, zijn als bijlagen aan dit verslag toegevoegd. 
Op 10 en 11 februari 1956 vierde de Partij haar tienjarig bestaan. De feest

avond die aan de eigenlijke viering voorafging, kreeg een soberder opzet dan in 
de bedoeling lag, wegens het overlijden, enkele dagen tevoren, van pg. L. Donker. 
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De viering van het tienjarig bestaan was een luisterrijk gebeuren, niet in de 
laatste plaats omdat op deze bijeenkomst geen antwoord meer gegeven behoefde 
te worden op de vraag of het grote experiment, dat in de oprichting van de partij 
besloten lag, was geslaagd. 

Op deze bijeenkomst bood de Vara een borstbeeld aan van Koos Vorrink, 
dat door zijn kleinzoon werd onthuld en door de partij in grote dankbaarheid 
aanvaard. Het kreeg een plaats in de vergaderzaal van het partijsecretariaat. Door 
de vroegere en tegenwoordige medewerkers van het partijbureau werd, als hun 
bijdrage in het eren van de nagedachtenis van Vorrink, een passende omlijsting 
voor het plaatsen van het beeld aangeboden. 

Het congres van 1955 had reeds besloten tot de instelling van het 'Koos Varrink 
Instituut voor de bestudering van buitenlandse politieke vraagstukken'. Het 
instituut kon beginnen met een kapitaal van f 25.000,-, dat op het jubileum
congres aan de Partij werd aangeboden door de leden welke gedurende al de tien 
jaren van het bestaan lid van de Partij waren. Dit bedrag was het resultaat van 
een onder de titel 'De Gulden Boek'-actie op initiatief van pg. Henk Evers ge
houden inzameling. 

In het verslaggedeelte, dat handelt over de Wiardi Beekman Stichting wordt 
gewag gemaakt van de herdenking van het tienjarig bestaan van deze stichting, 
dat tot een in de Nederlandse politiek ongekende gebeurtenis werd en een demon
stratie van de openheid, welke de Partij tot haar meest wezenlijke grondslagen 
rekent. 

De financiële verslagen, elders in dit verslag opgenomen, spreken voor zich 
zelf. Wij menen echter hier afzonderlijk melding te moeten maken van enkele 
belangrijke feiten. 

Dat is in de eerste plaats, dat de Partij een offervaardigheid toonde die bewon
dering verdient. Voor het 'Doorbraakfonds', waaruit de grootscheepse verkiezings
actie moest worden gefinancierd, werd niet minder dan f 850.000,- gulden 
bijeengebracht. Dit maakte ons tot een rijke Partij, beslist niet in materieel opzicht, 
zoals uit de verslagen blijkt, maar wel in het besef, dat ontelbaar velen uit zeer 
beperkte middelen bereid bleken dit offer voor onze Partij te brengen. 

De Partij ontving een bedrag van f 24.000,- als liquidatieoverschot van de 
voormalige Vrijzinnig-Democratische Bond. 

Het echtpaar Van Regteren Altena, dat in 1955 overleed, liet de Partij een 
legaat na van ruim f 8000,-. 

Rest ons nog te vermelden, dat de 'Centrale Arbeiders Verzekeringsbank' ook 
deze jaren weer uit haar winst belangrijke bedragen beschikbaar stelde voor het 
werk van de Wiardi Beekman Stichting en de scholingsarbeid. 

Alle vorige verslagen brachten de mededeling, dat het gebouw van ons 
secretariaat wel bij ons in gebruik was, doch nog steeds niet terug in handen van 
de eigenaresse, de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Verenigingsgebouwen, 
waarvan de Partij de aandelen bezit, en dat de rechtsherstelprocedure nog 
gaande was. 

Na meer dan tien jaren is eindelijk in hoger beroep de uitspraak gevallen en 
de n.v. in alle rechten hersteld. 

Als directeuren van de n.v. treden op de pgn. Albrecht en Vermeer. Als com
missarissen de pgn. mej. mr. E. A. Ribbius Peletier en ir. H. Vos. 
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AANTAL AFDELINGEN 

Het aantal afdelingen bleef zich ook gedurende deze verslagperiode in stijgende 
lijn bewegen. Sloot het vorige verslag af met een totaal van 926, aan het eind van 
deze periode was het 935. Tijdens de verslagperiode werd zelfs het aantal van 
949 bereikt, maar sanering bracht het aantal terug tot 935. 

In tabel I is een overzicht gegeven van de aantallen afdelingen per gewestelijke 
of stedelijke federatie. 

Gewestelijke 
of 

Stedelijke 
Federatie 

Friesland .. 
Groningen. 
Drente .... 
Overijsel .. 
Gelderland. 
Utrecht· ... 
N.-Holl: N. 
N.-Holl. Z. 
Z.-Holland 
Zeeland ... 
N.-Brabant 
Limburg .. 
Amsterdam 
Rotterdam. 
DenHaag. 

In 1954 

30/9 1 31/12 

I 

142 I 143 
86 87 
67 67 
61 6S 

102 104 
S2 S4 
80 82 
39 39 

139 143 
ss S7 
36 36 
21 21 
11 11 
18 18 
17 17 

31/3 

I i 
143 I 
87 
67 
6S 

10S 
S4 
82 
39 

143 

I 
S8 
39 
21 

I 
11 
18 

I 
17 

I 

TABELI 

In 1955 

30/6 1 30/9 1 31/12 

144 143 I 143 
87 8S ! 8S 
67 64 64 
6S 62 63 

103 106 104 
S4 S4 S3 
82 79 79 
39 39 39 

143 143 143 
S8 S4 S3 
40 42 42 
21 21 21 
11 11 11 
18 19 19 
17 17 17 

In 1956 I 
1-;j3- i 30/6 1 ~ 

I 
I 

142 142 141 I 
8S 84 84 
64 64 64 
63 64 64 

104 104 103 
S4 S4 S4 
79 78 80 
39 39 40 

143 143 143 
S3 S3 S3 
42 41 41 
20 20 20 
12 12 12 
19 19 19 

I 
17 17 

I 
17 

Toe-of 
afuame 
sept.'54 
sept.'56 

-1 
-2 
-3 
+3 
+1 
+2 

+1 
+4 
-2 
+S 
-1 
+l 
+1 

Totaal . .. . I 926 I 944 I 949 I 949 I 939 I 936 I 936 j 934 I 93S I + 9 

HET LEDENTAL 

Het ledental van de Partij ontwikkelde zich gedurende de verslagperiode op 
bijzonder verheugende wijze. In de cijfers komt duidelijk het resultaat tot uiting 
van een door de afdelingen met grote intensiteit gevoerde ledenwerfactie. In 
tabel 11 is de ontwikkeling gegeven en hieruit blijkt dat over de twee jaar een 
totale stijging van 22.579 leden werd bereikt, hetgeen neerkomt op bijna 20 % 
van het ledental waarmee de verslagperiode inzette. De verwachting is gewettigd 
dat het voor de actie gestelde streefgetal van 150.000 leden in 1957 zal worden 
bereikt. 

Tabel lil geeft een overzicht van de ontwikkeling van het ledental per gewest, 
terwijl het verloop in de tabellen IV en V nog nader per gewest is uitgewerkt. 
Hierbij valt vooral de belangrijke procentuele stijging op in gewesten als Limburg, 
Noord-Brabant en Drente. 

De twee belangrijkste factoren die van invloed zijn op het ledental, zijn uiter
aard de nieuwe inschrijvingen en de opzeggingen van het lidmaatschap. Een 
overzicht hiervan van 1 jan. 1947 tot het einde van het boekjaar 1955/56 laat 
duidelijk zien, dat de laatste jaren een stijging van het aantal inschrijvingen te 
zien geven en tegelijkertijd een daling van het aantal bedanken. Deze periode 
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valt samen met de tijd, dat onze fakkeldragersclubs werkzaam zijn en de functio
narissenscholing regelmatige aandacht heeft gehad. Een verband tussen deze 
feiten mag zeker worden aangenomen. 

Nieuwe Opzegging 
aanmeldingen lidmaatschap 

1947 ............................................. . 
1948 ............................................. . 
1949 ............................................. . 
1950 ............................................. . 
1950/51 ......................................... . 
1951/52 ......................................... . 
1952/53 ......................................... . 
1953/54 ......................................... . 
1954/55 ......................................... . 
1955/56 ......................................... . 

13.031 
22.347 

8.018 
5.844 

18.248 
9.568 

11.132 
15.604 
13.685 
25.543 

16.471 
11.817 
13.911 

8.907 
10.474 
8.530 
7.729 
7.087 
6.271 
5.622 

Het jaar 1946 is te beschouwen als het 'aanloopjaar'. Het ledental bedroeg op 
1 januari 1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.588 
nieuw ingeschreven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.020 

af: 

opzegging ......................................... . 
verlies verhuizing andere woonplaats ................... . 
contributieschuld ................................... . 
royementen ....................................... . 
wegens overlijden ................................. . 

96.819 
7.209 
3.691 

358 
7.391 

257.608 

115.468 

Ledental per 30 sept. 1956 ............................... ~ ... . 142.140 

Het aantal royementen behoort voor het overgrote deel thuis onder de rubriek 
'afgevoerd wegens contributie-achterstand'. Bijzondere aandacht verdient het feit, 
dat 7209 leden door verhuizing naar een andere woonplaats verloren gingen, al 
mag worden aangenomen dat een deel van dit aantal als 'nieuwe aanmelding' in de 
nieuwe woonplaats werd ingeschreven. 

Ledental per 30 september 1954 
Ledental per 31 december 1954 
Ledental per 31 maart 1955 .. . 
Ledental per 30 jrmi 1955 .... . 
Ledental per 30 september 1955 
Ledental per 31 december 1955 
Ledental per 31 maart 1956 .. . 
Ledental per 30 jrmi 1956 .... . 
Ledental per 30 september 1956 

TABEL II 

Mannen 

80.101 
81.910 
83.654 
83.781 
83.151 
85.174 
88.168 
93.453 
94.396 

13 

Vrouwen 

39.460 
40.284 
41.589 
41.868 
41.490 
42.693 
44.148 
47.095 
47.743 

Totaal 

119.561 
122.194 
125.243 
125.649 
124.641 
127.867 
132.316 
140.548 
142.140 



TABEL lil 

Aantal leden Aantal leden in 1955 Aantal leden in 1956 Toename 
Gewestelijke of in 1954 30/91954 

Stedelijke Federatie 

I I I I I 
tot 

30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 30/9 1956 

I 
I Friesland .... 11.029 I 11.163 11.379 11.414 11.275 11.510 11.881 12.225 12.340 1.311 

i I 
Groningen ... 8.218 8.647 8.736 I 8.714 8.635 8.757 9.029 9.433 9.509 1.291 

Drente ...... 4.150 4.245 4.479 4.434 4.348 4.749 5.172 I 5.421 5.499 1.349 

Overijsel .... 8.737 8.921 9.130 9.236 9.227 9.537 9.839 I 10.299 10.378 1.641 

Gelderland .. 11.289 11.779 12.245 12.295 12.259 13.179 13.761 14.542 14.745 3.456 

Utrecht ..... 6.510 6.658 6.762 6.785 6.715 6.828 7.162 7.859 7.912 1.402 

N.-Holl. N. 8.840 8.912 8.984 9.056 8.936 9.099 9.329 9.763 9.828 988 

N.-Holl. Z .. 9.451 9.748 10.088 10.115 10.027 10.018 10.207 11.357 11.508 2.057 

Zuid-Holland 16.375 16.780 17.359 17.379 17.194 17.412 17.971 18.957 19.167 2.792 

Zeeland ..... 2.826 2.838 2.961 2.977 2.960 3.001 3.102 3.268 3.319 493 

N.-Brabant .. 2.366 2.475 2.638 2.695 2.681 2.830 2.973 3.257 3.345 979 

Limburg .... 1.637 1.652 1.699 1.731 1.704 1.741 1.827 2.203 2.232 595 

Amsterdam .. 11.082 11.118 11.325 11.397 11.435 11.529 11.840 12.583 12.738 1.656 

Rotterdam .. 9.630 9.798 9.837 9.827 9.699 9.885 10.081 10.673 10.663 1.033 

Den Haag ... 7.421 7.390 7.621 7.594 7.546 7.792 8.142 8.708 8.957 1.536 

----- - -

Totaal....... I 119.561 I 122.194 I 125.243 I 125.649 124.641 I 127.867 j 132.316 I 140.548 I 142.140 I 22.579 



TABEL IV 

Over ge- Afge-
Totaal 

Ledental per V ooruitgang 
Ledental Ledental Nieuw Over uit Totaal schre- voerd 30/9/'55 

Federaties per in ge- andere in ge- venen Bedankt wegens Geroy- Over- af ge-
per schre- af de !in- schre- naar con- eerd leden schre-

30/9/'54 30/9/'55 venen gen venen andere tributie- venen In% van 
afd. schuld 

Mannen Vrouwen Totaal 30/9/'54 

Friesland ...... 11.029 11.27S 870 161 1.031 294 3S6 14 3 118 78S 
I 

7.874 3.401 246 2,2 

Groningen .... 8.218 8.63S 1.023 133 1.1S6 214 439 20 2 64 739 I S.98S 2.6SO 417 S,1 

Drente ....... 4.1SO 4.348 SS6 91 647 14S 264 17 1 22 449 3.33S 1.013 198 4,8 

Overijse! ...... 8.737 9.227 889 140 1.029 146 328 13 9 43 S39 6.501 2.726 490 S,6 

Gelderland .... 11.289 12.2S9 1.827 190 2.017 302 627 22 3 93 1.047 8.712 3.S47 970 8,6 

Utrecht ....... 6.510 6.71S 608 176 784 178 327 18 - S6 S79 4.429 2.286 20S 3,1 

N.-Holl. N . .. 8.840 8.936 61S 94 709 184 342 12 6 69 613 S.676 3.260 96 1,1 

N.-Holl. Z . .. 9.4S1 10.027 1.191 276. 1.467 283 461 36 7 104 891 6.219 3.808 S76 6,1 

Zuid-Holland . 16.37S 17.194 2.0S3 190 2.243 330 9S1 32 1 110 1.424 11.7SO S.444 819 s 
Zeeland ....... 2.826 2.960 334 29 363 S1 1S8 2 - 18 229 2.206 7S4 134 4,7 

N.-Brabant ... 2.366 2.681 S67 S3 620 87 198 9 - 11 30S 1.968 713 31S 13,3 

Limburg ...... 1.637 I 1.704 294 34 328 62 177 6 - 16 261 1.1S4 sso 67 4,1 

Amsterdam .... 11.082 11.43S 938 499 1.437 493 460 31 7 93 1.084 6.879 4.SS6 3S3 3,2 
I 

Rotterdam .... 9.630 9.699 1.2S4 333 1.S87 7S3 683 7 - 7S 1.S18 S.810 3.889 691 0,7 

Den Haag ..... 7.421 7.546 666 446 1.112 410 soo 16 6 ss 987 4.6S3 2.893 12S 1,7 

-

Totaal . . . . . . . . ll19.S61 1124.64li13.68S I 2.84S 116.S30 I 3.932 I 6.271 I 2SS I 4S I 947 111.4SO 183.1S1 I 41.490 I S.080 j 4,2 



TABEL V 

Over ge- Af ge- Ledental per Vooruitgang 
Ledental Ledental Nieuw Over uit Totaal schre- voerd Totaal 30/9/'56 

Federaties per in ge- andere in ge- venen Bedankt wegens Geroy- Over- afge-per schre- afdelin- schre- naar con- eerd leden schre-30/9/'55 30/9/'56 venen gen venen andere tributie- venen Mannen I Vrouwen T 1 lln%van 
I 

afd. I schuld otaa 30/9/'55 
I I 

Friesland ...... 11.275 12.340 1.600 225 1.825 320 330 8 2 100 760 8.512 I 3.828 1.065 9,4 

Groningen .... 8.635 9.509 1.329 167 1.496 219 329 13 - 61 622 6.515 2.994 874 10,1 

Drente ....... 4.348 5.499 1.384 119 1.503 140 175 5 - 33 353 4.231 1.268 1.151 26,4 

Overijse! ...... 9.227 10.378 1.577 170 1.747 220 276 15 10 75 596 7.283 3.095 1.151 12,4 

Gelderland .... 12.259 14.745 3.542 215_ 3.757 315 829 29 - 98 1.271 10.438 4.307 2.486 20,2 

Utrecht ....... 6.715 7.912 1.532 285 1.817 283 261 14 - 62 620 5.191 2.721 1.197 17,8 

N.-Holl. (N.) .. 8.936 9.828 1.263 136 1.399 176 224 11 2 93 506 6.183 3.645 892 9,9 

N.-Holl. (Z.) .. 10.027 11.508 2.081 272 2.353 317 409 20 8 118 872 7.081 4.427 1.481 14,7 

Zuid-Holland . 17.194 19.167 2.900 312 3.212 319 771 38 8 103 1.239 13.070 6.097 1.973 11,5 

Zeeland ....... 2.960 3.319 536 60 596 78 131 - 1 27 237 2.467 852 359 12,1 

N.-Brabant ... 2.681 3.345 I 981 56 1.037 85 249 25 - 14 373 2.395 950 664 24,7 

Limburg ...... 1.704' 2.232 729 18 747 50 140 10 4 15 219 1.486 746 528 30,9 

Amsterdam .... 11.435 12.738 2.483 488 2.971 1.013 507 20 13 115 1.668 7.627 5.111 1.303 11,4 

Rotterdam .... 9.699 10.663 1.671 464 2.135 458 615 10 2 86 1.171 6.419 4.244 964 9,9 

Den Haag ..... 7.546 8.957 1.935 339 2.274 345 376 24 55 63 863 5.499 3.458 1.411 18,7 

Totaal ........ 1124.641 1142.140 1 25.543 1 3.326 1 28.869 1 4.338 1 5.6221 242 1 105 1 1.063 111.370 194.397 1 47.743 117.499 1 14,04 



H ET PA R T IJ B E ST U U R 

Het Partijbestuur bestond op 1 oktober 1954 uit de partijgenoten: K. Vorrink, al
gemeen voorzitter; E. F. Albrecht, algemeen secretaris-penningmeester; mej. 
R. de Bruyn Ouboter, J. H. Scheps, E. Vermeer, J. M. Willems, secretarissen; 
J. Hes, vertegenwoordiger van de jongerenorganisatie 'Nieuwe Koers'; mevr. A. J. 
Aarsen-Jansen; J. Barents; J. A. W. Burger; N. Bolkestein; M. van der Goes van 
Naters; Ph. J. Idenburg; C. Kleywegt; C. J. van Lienden; D. de Loor; mevr. C. P. 
de Roos-Oudegeest; G. Ruygers; W. Schermerhorn; W. Thomassen; J. Tuin; 
A. Vondeling; J. B. Vlam; H. Vos en H. Willemse. 

In verband met de ziekte van pg. Varrink trad pg. Vos tot aan het partijcon
gres van 1955 op als waarnemend voorzitter. 

De Partijbestuursvergaderingen en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 
werden bijgewoond door de hoofdredacteur pg. Voskuil, of zijn plaatsvervanger 
pg. Th. van Veen. 

De Partijbestuursvergaderingen werden verder bijgewoond door de partijgeno
ten J. M. den Uyl, directeur van de Dr. Wiardi Beekman Stichting, A. Mozer, 
hoofd van de afdeling Buitenland, wiens functie vanaf begin 1955 de titel van: 
internationaal secretaris kreeg, en de voorzitters van de Werkgemeenschappen, 
voor zover deze niet reeds deel van het P.B. uitmaakten. 

Het Dagelijks Bestuur bestond uit: K. Vorrink, algemeen voorzitter; H. Vos, 
tweede voorzitter; E. F. Albrecht, algemeen secretaris-penningmeester; mej. R. de 
Bruyn Ouboter, secretaresse; J. H. Scheps, E. Vermeer en J. M. \Villems, secreta
rissen; D. de Loor en G. Ruygers. 

Op het vijfde congres van de Partij, dat op 22, 23 en 24 februari 1955 in de 
Stadsgehoorzaal, te Leiden, plaats vond, werden tot leden van het Partijbestuur 
gekozen: E. Vermeer, voorzitter; E. F. Albrecht, algemeen secretaris-penning
meester; mej. R. de Bruyn Ouboter, secretaresse; W. Mensink, J. H. Scheps en 
J. M. Willems, secretarissen; J. Hes, vertegenwoordiger van de Jongerenorganisa
tie 'Nieuwe Koers'; mevr. A. J. Aarsen-Jansen; J. Barents; J. A. W. Burger; N. 
Bolkestein; M. van der Goes van Naters; Ph. J. Idenburg; C. Kleywegt; C. J. van 
Lienden; D. de Loor; mevr. C. P. de Roos-Oudegeest; G. Ruygers; W. Schermer
hom; W. Thomassen; J. Tuin; A. Vondeling; J. B. Vlam; H. Vos en H. Willemse. 

In de Partijbestuursvergadering van 8 maart 1955 werd het Dagelijks Bestuur 
als volgt samengesteld: E. Vermeer, voorzitter; C. Kleywegt, G. Ruygers en H. 
Vos, vice-voorzitters; E. F. Albrecht, algemeen secretaris-penningmeester; mej. R. 
de Bruyn Ouboter, secretaresse; W. Mensink, J. H. Scheps en J. M. Willems, 
secretarissen. 

Daar pg. Hes 'Nieuwe Koers' in '55 verliet, werd in oktober '55 besloten, dat 
pg. C. Boerman, de voorzitter van 'Nieuwe Koers' tot het partijcongres van '57 
als waarnemer de P.E.-vergaderingen zou bijwonen. 

In verband met de vervanging van pg. Reinalda als voorzitter van de Humanis
tische Werkgemeenschap, door pg. G. Stellinga, nam laatstgenoemde vanaf mei 
'56 aan de P.E.-vergaderingen deel. 

Toen pg. Kleywegt in augustus '56 het voorzitterschap van de P.C. Werkge
meenschap in de partij ging bekleden, besloot het P.B. de aftredende voorzitter, 
pg. G. E. van Walsurn te benoemen tot bijzonder lid van de Partijraad. 

Het Partijbestuur kwam in de verslagperiode 35-maal bijeen, het Dagelijks 
Bestuur 53 maal. 
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HET SECRETARIAAT 

Na de benoeming van pg. W. Mensink op het congres van 1955 tot secretaris 
van de Partij, kwam een werkverdeling tot stand, waarbij aan Mensink de bijzon
dere zorg ten deel viel voor het scholings- en fakkeldragerswerk, de bestuurlijke 
arbeid voor de raads- en statenleden, de agrariërs en de sectie Middenstand. 

Albrecht bleef belast met het algemene secretarisschap en de zorg voor de 
financiën. 

Uiteraard werd het secretariaat allereerst in beslag genomen door de verkie
zingsactie en de ledenwerfcampagne. Deze leverde belangrijke resultaten op en 
deed het ledental tot ongekende hoogte stijgen. 

Het scholings- en fakkeldragerswerk werd uitgebouwd en geconsolideerd. 

In de bezetting van het partijsecretariaat kwamen slechts enkele mutaties voor. 
Als assistente voor de Vrouwenbond kwam pge A. Slagt in dienst als opvolgster 
van pge. L. Verkijk-Bleeker, die de dienst van de Partij verliet. 

Op de afdeling propaganda vertrok pg. H. Voorwinde. Op deze afdeling werden 
als nieuwe assistenten aangesteld de pgn. D. Spierenburg en L. Eveleens. 

Op 1 oktober 1954 waren op het partijsecretariaat 58 personen werkzaam. Dit 
aantal was op 30 september 1956 66, waaronder begrepen de bezoldigde bestuur
ders en propagandisten. 

FAKKELDRAGERSWERK 

In het jaarverslag over de periode van 1 oktober 1950-30 september 1952 
schreven wij op bladzijde 11. 'Ter verbetering van scholing en voorlichting der 
partijgenoten in het land werden deze bijeengebracht in Fakkeldragersclubs, waar 
aan de hand van voorlichtend materiaal over verschillende actuele onderwerpen 
werd gediscussieerd.' 

En wij besloten de desbetreffende passage met de woorden: 'Met het Fakkel
dragerswerk heeft een nieuw element zijn intrede in het partijwerk gedaan, dat 
voor de democratie in de Partij van zeer grote waarde blijkt. Het is mogelijk ge
bleken, met volledige handhaving van het organisatorische apparaat en de aan 
de verschillende organen toebedeelde taak, een direct contact tot stand te brengen 
tussen leden en Partijleiding. Iedere grote organisatie staat bloot aan het gevaar, 
dat er een 'luchtledig' ontstaat tussen leden en leiding. Het is vooral ook deze 
omstandigheid waarom aan het Fakkeldragerswerk grote aandacht besteed dient 
te worden.' 

Twee jaar later konden wij in ons verslag vermelden: 'Deze actie heeft zich 
in enkele jaren een zo vaste plaats in het partijleven veroverd, dat wij ons de 
activiteit van de Partij moeilijk meer zonder deze clubs kunnen denken.' 

Nu wij de periode van 1954 tot en met 1956 overzien, kunnen wij dit slechts 
herhalen. Het Fakkeldragerswerk heeft zich, zowel in omvang, als in diepte en 
in methoden geconsolideerd. Werden in de aanloopperiode en ten dele nog in 
deze verslagperiode, bij voorbeeld tijdens de verkiezingsactie 1956 afzonderlijke 
documentaties verstrekt, het is inmiddels in de praktijk wel gebleken, dat 'Paraat' 
mee en vooral als Fakkeldragersorgaan met zijn plm. 15.000 abonnees voor de 
regelmatige voorlichting ten behoeve van de Fakkeldragersclubs uitstekende 
diensten kan bewijzen. 

De redactie van het 14-daags verschijnend orgaan bestond gedurende de ver-
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slagperiode uit de pgn.: Rita de Bruyn Ouboter, Frits Albrecht, Alfred Mozer, 
Joop Voogd, Meijer Sluyser, Ton Oasterhuis en Henk Voorwinde. In verband met 
een gewijzigde werkverdeling tussen partijsecretarissen volgde pg. W. Mensink 
in het najaar van 1955 pg. Albrecht als lid en voorzitter van de redactie op. 

Op 1-12-1954 resp. 1-11-1955 verlieten de pgn. Oasterhuis en Voorwinde de 
dienst der Partij en daarmede de redactie van 'Paraat'. De oplage bewoog zich om 
de 15.000. 

Het is ons bekend, dat 'Paraat' ook buiten de Fakkeldragersclubs met graagte 
wordt gelezen. Aan de hand van het aantal geregistreerde clubs (het werkelijke 
aantal is groter) en aan het abonnementental op 'Paraat' is het aantal actieve Fak
keldragers in onze Partij op vele duizenden te stellen. 

Dit wordt ook bevestigd door de deelname aan de centrale Fakkeldragers
dagen, die, zowel in omvang, als in vorm en gezindheid in korte tijd onmisbare 
elementen in het partijleven zijn geworden. 

Fakkeldragersdag 1954 te Den Haag deelname 655 vertegenwoordigers en 152 
belangstellenden. 

Fakkeldragersdag 1955 te Utrecht deelname 793 vertegenwoordigers 384 be
langstellenden. 

Fakkeldragersdag 1956 te Utrecht, deelname 616 vertegenwoordigers, 363 be
langstellenden. 

De Fakkeldragersdag heeft evenals het Fakkeldragerswerk zelf, in enkele jaren 
zijn eigen vorm gevonden. De deelnemers/afgevaardigden vergaderen 's morgens 
in clubjes van plm. 20 personen onder leiding van een onzer mandatarissen, b.v. 
een minister, een kamerlid, lid van het P.B., e.d. Het 's morgens besprokene 
wordt via rapporteurs in de centrale middagbijeenkomst besproken, de laatste 
keer b.v. in de vorm van vragen, die aan een forum worden voorgelegd. De ge
meenschappelijke koffiemaaltijd en voordrachten e.d. dragen tot de gezellige en 
kameraadschappelijke sfeer zeer bij. 

Uit de clubs wordt regelmatig omtrent het werk gerapporteerd. In vele geval
len wordt door het P.B. per brief en anderszins het contact met de clubs onder
houden. Er wordt niet zonder succes naar gestreefd de band tussen 'Paraat' en 
het clubwerk zo innig mogelijk te maken. 

Ten einde discussies te verkrijgen en voorlichting te geven over mogelijke 
methodieken in het Fakkeldragerswerk, werd ten behoeve van uitreiking in 
scholingsbijeenkomsten van voormannen der Fakkeldragersclubs en van plaat
selijke leiders van het Fakkeldragerswerk, een boekje samengesteld getiteld: 'De 
discussie in de Fakkeldragersclubs van de Partij van de Arbeid'. 
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VERKIEZINGEN 

VERKIEZINGS ACTIE 

De verkiezingsactie voor de kamer in 1956 is intern begonnen onmiddellijk na de 
raads- en Statenverkiezingen. De eigenlijke verkiezingsactie sloot organisch aan op 
de algemene propaganda-actie met haar verschillende aspecten. 

De instelling van het Actiebureau, dat fungeert als een gesprekcentrum ter 
voorbereiding en uitvoering van besluiten, waarin iedere deelnemer initiatieven 
voor propaganda en acties kan inbrengen, is bijzonder waardevol gebleken. 

Het Actiebureau vergadert iedere maandagmorgen en wordt gevormd door de 
pgn. Vermeer, Albrecht, Mensink, Scheps, R. de Bruyn Ouboter, Sluyser en Den 
Uyl. 

Het eigenlijke Actieplan, dat een periode omvat van september 1954-juni 1956 
is geleidelijk opgezet in nauw contact met de in maandelijkse bijeenkomst ver
gaderende gewestelijke secretarissen. Nadat dit ontwerp zijn min of meer defini
tieve vorm had gekregen en door PB en Partijraad was goedgekeurd, is het plan in 
een drietal bijeenkomsten (14 en 28 januari in Amsterdam, Zutphen en Alphen aan 
den Rijn) met de afdelingen besproken. 

Meer dan in 1952 kan worden aangenomen, dat de partij en het grotere kader 
een stuk reële verantwoordelijkheid voor het plan van actie gevoelden. 

Als aanwijzing voor het opzetten van toekomstige acties zij hier opgemerkt, dat 
de ervaring van 1956 stimuleert tot het plegen van zeer ruim voor-overleg. 

Een aantal deskundigen van wie mocht worden aangenomen, dat zij door hun 
'vak' of door hun belangstellingssfeer adviezen van massapsychologische of van 
politiek-psychologische aard zouden kunnen verstrekken, werd uitgenodigd voor 
een tweetal informatieve besprekingen over het Actieplan. Deze consultatie heeft 
op enkele punten verhelderend en stimulerend kunnen werken. 

Overwogen is om, evenals in 1952, een grote Nationale Demonstratie te houden. 
Verschillende overwegingen hebben ertoe geleid in 1956 het volledige korps 
propagandisten uit het gehele land in één plaats bijeen te brengen. De Nationale 
Werkersdag vond plaats op 10 mei in de RAl in Amsterdam. Zowel wat bezoek, 
als gezindheid betreft, was deze dag een overtuigend succes. Er waren meer dan 
25.000 deelnemers. Het woord werd gevoerd door de pgn. Vermeer, Drees, Boer
man, Van Wingerden en mej. Ribbius Peletier. 

Na afloop vond een straatdemonstratie plaats. Uit talrijke reacties is ons ge
bleken, dat de deelnemers aan deze dag het enthousiasme van de bijeenkomst op 
de afdeling in de plaats hunner inwoning hebben overgebracht, zodat deze dag 
zijn invloed op de verkiezingsactie niet heeft gemist. 

Wij hadden in deze actie de beschikking over een tiental moderne projectie
wagens, geschikt voor geluidsversterking, weergave middels bandrecorders, 
grammofoonplaten en filmprojectie overdag en 's avonds. In overleg met gewesten 
en federaties werd een aantal geluidsbandjes met bijbehorende series lichtbeelden 
vervaardigd. Wij lieten smalfilms (met geluid) vervaardigen van de pgn. Drees, 
Van Walsum, Willems, H. Verwey-Jonker, Suurhoff en Mansholt. 

De vertoning van deze films overdag viel, ondanks het feit, dat de wagens 
daarvoor waren ingericht, in enkele gevallen tegen. 's Avonds voldeden de film
wagens zeer goed; als geluidswagen waren ze eveneens zeer bruikbaar. 

De medewerking van de Arbeiderspers in het bijzonder en van de ons 'verwante' 
pers in uitgebreider zin genomen, was boven elke lof verheven. Dit geldt ook voor 
de persoonlijke medewerking aan de verkiezingsactie door pgn.-journalisten op 
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wie wij altijd met resultaat een beroep konden doen tot het leveren van bijdragen 
in de schriftelijke en in de visuele propaganda. 

Door de Radioraad was een drietal kwartieren in de 'politieke zendtijd der 
regering' beschikbaar gesteld ten dienste van de PvdA. Alle drie keren sprak pg. 
Drees. Uit perscommentaren en anderzins menen wij te mogen afleiden, dat 
deze propaganda in wijde kring heeft gewerkt. Daarnevens heeft de V ARA op 
velerlei wijze haar taak als 'dienende' organisatie op o.i. voortreffelijke wijze ver
vuld, zowel bij de inzameling van het verkiezingsfonds (Doorbraakfonds) als bij 
de actie zelf. 

In deze actie hebben wij opnieuw met voldoening kunnen vaststellen, dat het 
klimaat van de Nederlandse pers in 't algemeen voor onze partij gunstig is. Ook 
hier demonstreert zich een doorbreken van vooroorlogse verhoudingen. 

Actie met gedrukt materiaal 

Onderstaande lijst van gedrukt materiaal, dat in deze actie werd verspreid, spreekt 
eigenlijk voor zich zelf. Hij geeft naast een 'functionele indeling' van het materiaal 
een overzicht van de hoeveelheden, die werden verspreid. 

Het oordeel van 'het land' over het drukwerk (en over de andere delen van de 
actie) is na de actie ingewonnen en luidt over 't geheel gunstig. 

Opgave van oplagen van diverse soorten drukwerken, die werden uitgegeven 

Algemeen 

Affiches 

15.000 platen lijstaanvoerder 
52.000 
78.000 " 
69.000 " 
44.500 cijferbiljetten 
71.000 
71.000 

186.000 

" 
" 

6.600 " 

" 
" 

85 X 118,5 cm 
45,5 X 64 cm 
32 X 45 cm 
16 X 22,25 cm 
46X65 cm 
23 X 32,5 cm 
16 X 23 cm 
6 X 8,25cm 

32,5 X 46 cm 
20.000 biljetten 'Hier hing een plaat van Drees', waarmede vernielde affiches 

werden vervangen. 
22.000 Wie Romroe kiest, kiest Welter. 

Colportage 

150.135 ex. 'W. Drees, zijn land, zijn partij, zijn beleid'. 
76.189 ex. 'Verder onder deze vlag'. 

Diversen 

2.582.207 ex. 'Drees spreekt'. 
200.000 ex. 'Brieven dr. Drees'. 
30.000 ex. Circulaires 'Onze kandidaat is Drees'. 
10.000 ex. Verkiezingsprogramma. 

2.270.000 ex. 'Laatste woord'. 
378.000 ex. Problematiek van de moderne bewapening. 
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Gerichte propaganda 

Katholieken 

48.500 ex. 'De katholiek'. 
570.000 ex. Onze katholieke kandidaten. 
570.000 ex. Gewetensvragen. 

19.400 ex. Schouten, Romme, Oud. 

Prot. christenen 

100.000 ex. 'Doorbraak'. 
202.800 ex. Waarom ik socialist werd. 

30.170 ex. Perspectief. 
10.000 ex. Wij leven niet op een eiland. 
60.000 ex. Doorbraak springlevend. 
15.325 ex. Een christelijk tehuis. 

330.000 ex. Het gaat om u en uw stem. 

Vrouwen 

50.000 ex. 'Wie kiezen wij vrouwen'. 
1.040.000 ex. Vrouwenrecepten. 

230 .. 500 ex. Manifest voor de werkende vrouw. 

Jongeren 

66.000 ex. Wij zijn jong en wat zou dat? 
297.500 ex. Je kunt niet op Armstrong stemmen. 
291.500 ex. Je kunt niet op Lenstra stemmen. 

77.000 ex. Het gaat om jou. 
65.000 ex. Jonge mensen. Oude wereld. 

Agrariërs 

77.500 en 85.000 ex. 'Ploegen en zaaien'. 
13.000 ex. Circulaires aan agrarische standorganisaties. 
55.000 ex. Overdrukken van artikel over Mansholt 

1.000 ex. Biljetten vraagavonden Mansholt. 

Middenstanders 

5 uitgaven van een middenstandskrant met oplagen van resp. 2 x 2000, 92.000, 
112.000 en 110.000 exemplaren. 

91.000 ex. Circulaires aan middenstanders. 

Communisten 

315.000 ex. Brieven aan communistische kiezers. 
90.000 ex. Nu moet u kiezen voor een eerlijke politiek. 

Diversen 

408.135 ex. Manifest voor bejaarden. 
100.000 ex. Manifest voor gepensioneerden. 

7 4.500 ex. Circulaires aan intellectuelen. 
6.500 ex. Circulaires aan alle Nederlanders uit Indonesië. 
9.500 ex. Circulaires aan hengelaars. 
1.000 ex. Circulaires aan de in Nederland wonende Surinamers. 
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Van diverse hierboven opgesomde 'gerichte' manifesten werd een aantal per post 
aan verschillende bevolkingsgroepen toegezonden. 

Drukwerk voor de interne voorbereiding van de actie 

Scholing en documentatie 

3.900 Actieboeken. 
4.000 ex. Vijftig feiten. 

15.000 ex. Brochures 'De katholiek en zijn partij'. 
6.000 ex. 'De Katholieke Volkspartij'. 

10.000 ex. Brochures 'De AR Partij'. 
2.000 ex. Afdrukken van '056'. 

27.000 ex. Kranten ontwerp verkiezingsprogramma. 
90.000 ex. Circulaires aan de leden. 

Verder verschenen 14 uitgaven van 'Werkersdocumentatie'. 

V erkiezingskranten 

Groningen 122.800 ex. Samen naar een betere wereld. 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 

65.000 ex. Samen naar een betere wereld. 
115.000 ex. Samen op mars. 
271.000 ex. Samen op mars. 

Utrecht 
Noord-Holland Noord 
Zuid-Holland 

160.780 ex. Met Drees vooruit. 
284.500 ex. Met volle zeilen. 
335.000 ex. Koers vooruit. 

Zeeland 
Amsterdam 
Den Haag 
Rotterdam 
Friesland 

75.500 ex. Koers vooruit. 
223.000 ex. Verkiezingskranten. 
180.000 ex. Koers vooruit. 
194.960 ex. Koers vooruit. 
115.000 ex. Samen naar betere wereld. 

Bedriffskranten door gewesten uitgegeven 

Drente gaf 4 bedrijfskranten uit voor telkens 12 bedrijven. Oplaag 2900 
ex. per nummer. 

Overijsel. 

Gelderland. 

Utrecht. 

In dit gewest verscheen twee maal een bedrijfskrant voor 22 
bedrijven (in hoofdzaak textiel en metaalbedrijven). Oplagen 
16.000 en 20.000 ex. 

Naast de verkiezingskrant werden twee nummers uitgegeven 
van 'Samen op mars', elk met een oplage van ca. 72.000 ex. 

Er werden 14 grote en een aantal kleine bedrijven 7 maal voor
zien van een bedrijfskrant in een oplage van 45.783 ex. 

Noord-Holland liet variërend per bedrijf 3 tot 6 maal een krant uitgeven. Dit 
betrof 20 bedrijven. Totale oplage 78.000 ex. 

Zuid-Holland liet 3 maal een bedrijfskrant verschijnen voor de metaalbedrijven 
met een oplage van 50.000 ex. per nummer. 

Noord-Brabant. 50 verschillende bedrijfskranten werden uitgegeven (sommige 
kranten voor meer dan 1 bedrijf) verdeeld over 31 plaatsen. 
De oplage per bedrijf varieerde van ca. 100 tot 2000 ex. In 
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Limburg. 

Amsterdam. 

Den Haag. 

Eindhoven 7000 ex. Daarnaast verscheen 3 maal een uitgave 
van 'Samen op mars', steeds in oplaag van ca. 180.000 ex. 

'De mijn' werd vier maal uitgegeven in ca. 34.000 ex. verspreid 
bij alle mijnen, terwijl 'Socialistisch commentaar' eveneens vier 
maal werd uitgegeven in 17 plaatsen. 

Verder werd drie maal uitgegeven de krant 'Met vlag en wim
pel' in een oplage van steeds 140.000 ex. 

22 bedrijven twee maal. Oplage 12.500 ex. per nummer. 
Er verscheen vijf maal een krant voor 6 bedrijven in 10.000 ex. 
per nummer. 

Rapport helitournee 1956 

Enkele algemene opmerkingen 

Gedurende de gehele periode, dat de helikopter bij de verkiezingsactie was in
geschakeld, van 11 mei t.m. 12 juni, werden, verdeeld over 27 vliegdagen 219 
plaatsen bezocht, waarbij in totaal naar schatting 106.000 belangstellenden onder 
het gehoor van 20 sprekers kwamen, gemiddeld dus ca. 500 personen per bij
eenkomst. 

Gemiddeld aantal bezoekers per landing ingedeeld naar de gewesten: 

Gelderland . . . . . . . . . . . . . . . . 730 Noord-Brabant . . . . . . . . . . . . . . 340 
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Friesland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
Noord-Holland zuid .......... 600 Zuid-Holland .............. 300 
Drente .................... 530 Overijssel .................. 265 
Noord-Holland noord . . . . . . . . 525 Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

De publiciteit, die de tournee verwierf, overtrof onze verwachtingen. 
Het volume van de geluidsinstallatie bleek voor het bestrijken van een groot 
terrein onvoldoende. 

De volgende sprekers voerden het woord: 

Burger •••• 0. 0 0 •• 5x Mansholt . .•. 0. 0. 

Cammelbeeck 0 0 •• 6x Mensink • • 0 ••••• 

Eg as ............ 7x Roemers 0 ••••••• 

Van der Goes .... 3x Scheps • ••••• 0 ••• 

De Leeuw • 0 •••• 3x Schurer •• 0 0 •••••• 

Van Lier • 0 •••• 0 0 7x Suurhoff •• 0 ••••• 

De Kadt ........ 30x Ruygers • • 0 ••••• 

Platformvergaderingen 

llx 
5x 

14x 
25x 
18x 
21x 

9x 

Peschar . . . . . . . . . . 2x 
Tans ............ 4x 
Vermeer . . . . . . . . 7x 
Vondeling . . . . . . . . 29x 
Vos . . . . . . . . . . . . 7x 
Willem . . . . . . . . . . 6x 

Totaal 219 

Ten aanzien van verschillende aspecten der actie 'platformvergaderingen' zijn 
ervaringen opgedaan, die in de toekomst aanleiding mogen geven, de algemene 
opzet tijdig nog eens op praktische uitvoerbaarheid te bezien. 
Wij geven eerst een overzicht van de categorieën der sprekers, die het woord 
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hebben gevoerd op de platformvergaderingen met daarachter het aantal door 
hen vervulde spreekbeurten. 

Ministers ................. . 
Staatssecr .................. . 
Kamerleden ............... . 
PB-leden ................. . 
Vrouwen 
KWG 

65 
22 

239 
130 
43 
85 

PCWG ................... . 
Vakbeweging ............. . 
Agrarische sector ........... . 
Ind. Nederl. ............... . 
Algemeen ................. . 

Platformvergaderingen werden gehouden in de volgende gewesten: 

93 
33 
20 

2 
29 

Friesland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zuid-Holland ................ 17 
Groningen .................. ll Noord-Brabant .............. 14 
Drente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Limburg ..... ·............... 6 
Overijssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Gelderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Utrecht .................... ll Den Haag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Noord-Holland Noord . . . . . . . . 5 Rotb~rdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Noord-Holland Zuid . . . . . . . . . . 8 

Overzicht congressen, vergaderingen en conferenties in het boekjaar 1955/56, 
wel in de periode der verkiezingsactie gehouden, doch uiteraard niet alle in 
verband met de verkiezing. 

datum: ploots: 

22 oktober 1955 Fakkeldragersdag Utrecht 
12 november 1955 Volkshuisvestingscangres Zwolle 
18-19 nov. 1955 Burgemeestersbijeenkomst Bennek om 
26 november 1955 Deltaconferentie Goes 
ll-12 jan. 1956 Agrarisch Congres Heerenveen 
14 januari 1956 Conf. verkiezingsanalyse Amsterdam 
28 januari 1956 Conf. verkiezingsanalyse Zutphen 
28 januari 1956 Conf. verkiezingsanalyse Alphena.d.Rijn 
19 januari 1956 Atoomconferentie Leiden 
21 januari 1956 Conf. Verkeersvraagstukken Amsterdam 
26-27 jan. 1956 Conf. Verkiezingsprogram Zeist 
10-ll febr. 1956 Jubileumcongres Amsterdam 
2-3 maart 1956 Jubileumconferentie WBS Utrecht 
9-10 maart 1956 Verkiezingscangres Rotterdam 
7 april 1956 Sprekersdag Utrecht 

28 april 1956 Artsenconferentie Utrecht 
10 mei 1956 Werkersdag Amsterdam 
12 mei 1956 Kunstenaarsdag Utrecht 
23 mei 1956 Middenstandscongres Utrecht 
26 mei 1956 Sportconferentie Nijmegen 
26 mei 1956 Visserijconferentie Amsterdam 
26 mei 1956 Intell. conferentie Utrecht 
26 mei 1956 Intell. conferentie Den Haag 
26 mei 1956 Intell. conferentie Arnhem 
29 mei 1956 Werkgeversconferentie Rotterdam 
2 juni 1956 Jntell. conferentie Amsterdam 
2 juni 1956 Bejaardenconferentie Leiden 
2 juni 1956 IJ mondconferentie Beverwijk 
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ANALYSE KAMERVERKIEZINGEN VAN 1956 

Met bijzondere belangstelling werden de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 
IS juni 1956 door vrijwel iedere politieke partij in Nederland tegemoet gezien. 
Zou de doorbraak, die blijkens de uitslagen van 1952 een hernieuwde stimulans 
had verkregen, zich verder doorzetten, of zouden de confessionele partijen erin 
slagen het door hen verloren terrein terug te winnen? Evenals in 1952 was de uit
slag verrassend, zo zelfs, dat men wederom van een politieke aardverschuiving 
sprak. Want ook nu slaagde de PvdA erin een grote overwinning te boeken en 
steeg ze van 1952 op 1956 met 3,7 %. 

In staat I zijn de uitslagen in procenten gegeven voor de kamerverkiezingen van 
1952 en 1956, in staat 6 het absolute stemmenaantal. In deze staten zijn tevens 
opgenomen de uitslagen voor de Provinciale-Statenverkiezingen van 1950. Hoewel 
een vergelijking van kamer- met Statenverkiezingen niet geheel opgaat, de opkomst 
bij Statenverkiezingen in het algemeen minder groot is, andere motieven bij het 
uitbrengen van de stem een rol kunnen spelen, is voor het bepalen van de omvang 
der doorbraak, 1950 van belang, aangezien in dit jaar de confessionele partijen 
sinds 1946 hun hoogtepunt bereikten. De partijen zijn tevens zodanig gegroepeerd, 
dat een waarneming van het verloop der doorbraak mogelijk wordt. 

ALGEMEEN OVERZICHT 

De positie der Prot.-Chr. groep 

Was de Partij van de Arbeid in 1956 evenals in 1952 de grote overwinnaar in de 
stembusstrijd, het verlies der prot.-chr. partijen, begonnen in 1952, zette zich in 
1956 verder door. 

Ook indien men aanneemt, dat de aantrekkingskracht van de lijstaanvoerder 
Drees, een der factoren is geweest, die de winst van de PvdA mede bepaalden, een 
factor welke dus in 1950 niet meespeelde, dan wijst toch de achteruitgang van de 
prot.-chr. partijen sinds 1950 met maar liefst 4.4% op een duidelijke voortzetting 
der doorbraak naar prot.-chr. zijde. Het verlies der prot.-chr. groep is duidelijk 
gegaan ten koste van de ARP. Ging deze partij in 1952 achteruit met 1.1 %, in 
1954 was dit zelfs 2.4 %. 

Hoewel daarentegen de CHU slechts achteruitging met resp. 0.6 en 0.5 %, valt 
toch ook hier van een dalende lijn te spreken. Het Gereformeerd Politiek Verbond 
en de Staatkundig Gereformeerde Partijen bleven praktisch constant. 

Deze groeperingen kunnen nog steeds op een klein maar standvastig gedeelte 
van het electoraat rekenen, al zijn er t.a.v. de SGP aanwijzingen, dat maatschappe
lijke veranderingen (rampgebied, industrialisatie NW Veluwe) de ontvankelijkheid 
voor nieuwe opvattingen ook in deze kring teweeg brengen. 

De positie van de KVP 

Hoewel de r.-k. groep in 1956 een winst behaalde van 0.3 %, tegen een verlies van 
1.2 % in 1952, moet men vaststellen, rekening houdende met de sterke groei van 
het aantal r.-k. kiezers, dat ook hier sprake is van een verdergaande doorbraak. 
Uitgaande van de Volksstellinggegevens van 1947 kan men berekenen hoe groot 
het percentage r.-k. kiezers is. Zo steeg het aantal katholieke kiesgerechtigden van 
1952 op 1956 met 1 %, wat dus betekent dat de winst van 0.3 %, die de KVP en 
de KNP te zamen over deze periode behaalden, beneden de aanwas van rooms
katholieke kiezers is gebleven. In staat 2 zijn voor 1950, 1952 en 1956 de percen
tages van KVP en KNP en het aantal r.-k. kiezers gegeven, terwijl tevens is 
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berekend het percentage katholieken dat bij deze verkiezing op een rooms
katholieke partij stemde. Hieruit blijkt duidelijk, dat er zowel in 1952 als in 1956 
in afnemende mate door rooms-katholieken op een kath. confessionele partij is 
gestemd en dat de doorbraak zich ook naar kath. zijde verder heeft doorgezet. 

De positie van de VVD 

De VVD heeft bij deze verkiezingen haar positie nauwelijks kunnen handhaven. 
Telt men voor 1952 de Middenstandspartij bij de VVD dan blijkt de liberale groep 
in zijn geheel zelfs iets te zijn achteruitgegaan. Al dient men niet te vergeten, dat 
er op de Nationale Oppositie Unie, die in 1956 0.3 % behaalde, vroegere VVD- of 
Middenstandsstemmen kunnen zijn uitgebracht. 

Men mag dan ook stellen, dat er ten aanzien van de VVD een zekere stabilisatie 
is ingetreden. Van enige verschuiving van de PvdA naar de VVD kan nauwelijks 
sprake zijn geweest. Eerder bestaat de mogelijkheid, dat de VVD een gering 
verlies naar de zijde van de PvdA heeft geleden, een verlies dat gecompenseerd 
werd doordat in enkele gemeenten met een hoog welstandsniveau wat prot.-chr. 
stemmen naar de VVD zijn afgevloeid. 

De positie der CPN 

Evenals in 1952 werd de CPN in 1956 verder teruggedrongen. Ze behaalde bij 
deze verkiezingen 4.7% en is hiermee op een percentage gekomen dat nog slechts 
0.5 % ligt boven dat van 1939, rekening houdend met de toen op de links-revolu
tionaire groeperingen uitgebrachte stemmen. 

Verhouding stad - platteland 

In staat 3 is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de PvdA en de CPN 
(inclusief de SU) in de 81 gemeenten welke op 1 jan. 1954 meer dan 20.000 
inwoners hadden en in de gemeenten beneden de 20.000 inwoners. De 81 grote 
gemeenten leverden in 1956 ongeveer 59% van het totaal aantal geldige stemmen 
op. 

Behalve het feit, dat de PvdA en de CPN een relatief sterke positie innemen in 
de steden en relatief zwak zijn op het platteland, kan tevens het volgende worden 
opgemerkt: 

De naar verhouding sterkste achteruitgang van de PvdA manifesteerde zich in 
1950 bij de Statenverkiezingen op het platteland. Verloor de PvdA rond 7% van 
het aantal stemmen dat ze in 1946 behaalde, voor het platteland was dit 14 %. Van 
1950 op 1952 vond zowel een herstel plaats in de steden als op het platteland. Nu 
is echter de stijging op het platteland sterker dan in de steden (resp. rond ll en 
17 % van het aantal stemmen in 1950 behaald) al is het platteland er niet in 
geslaagd, zoals de grote gemeenten, tot boven het percentage behaald bij de 
kamerverkiezingen van 1946 uit te stijgen. Bij de Statenverkiezingen van 1954 
steeg de PvdA in de gemeenten boven de 20.000 inwoners verder, terwijl de PvdA 
op het platteland iets daalde. Blijkbaar spelen de traditionele partijbindingen bij de 
Statenverkiezingen een grotere rol op het platteland dan in de steden. De relatieve 
stijging van 1954 op 1956 was op het platteland weer wat sterker dan in de steden 
(platteland 14% en de steden 10 %) al kan men tevens weer stellen, dat, vergeleken 
met de kamerverkiezingen van 1952 de stijging op het platteland iets is achter
gebleven bij die in de steden (stijging in de steden rond 13, op het platteland 
rond ll % van het aantal stemmen in 1952 behaald). Beschouwt men de ontwikke
ling van de laatste 10 jaar dan blijkt, dat in 1956 de PvdA in de grote gemeenten 
sinds 1946 een relatieve stijging heeft ondergaan van 17 %, en in de kleine ge-
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meenten een relatieve stijging van 11 %. Het is dus duidelijk, dat hoewel er van 
1952 op 1956 een verbetering te constateren valt, de stijging van de PvdA op het 
platteland achter is gebleven bij die in de steden, al moet worden opgemerkt, dat 
de PvdA in de grote gemeenten meer dan in de kleine gemeenten heeft kunnen 
profiteren van de daling der CPN. (Stelt men 1946 als uitgangspunt en zou een 
daling der CPN volledig aan de PvdA ten goede komen, dan moet ruw geschat, 
de CPN in de kleine gemeenten percentueel twee keer zo sterk dalen als in de 
steden om een overeenkomstige relatieve stijging der PvdA te geven). 

Niettemin zal de bewerking van het platteland met kracht ter hand dienen te 
worden genomen, wil de PvdA het grote verschil in sterkte dat er tussen stad en 
platteland bestaat, reduceren. 

S T A AT 1. P E R C E NT A G E S B E H A AL D D 0 0 R PART IJ E N E N G R 0 E P E N 
VAN PARTIJEN BIJ DE PROVINCIALE-STATENVERKIEZINGEN VAN 1950 

EN DE KAMERVERKIEZINGEN VAN 1952 EN 1956 

Procentuele uitslagen Zetel verdeling Tweede Kamer 
Partijen 

I I 
1952 1956 1950 1952 1956 

ARP •••••••••••••• 0. 12.2 11.31 9.91 I 12 10 
I 

GPV ••••••••• 0 •• 0 0.' 0.6 0.66 0.65 

I 

- -
CHU ••••••••••• 0 •• 10 .. 5 8.92 8.43 9 8 
SGP •••••••••••••• 0' 2.3 2.42 2.26 2 2 
Ov. Pr.-Chr. lijsten ... 0.1 - -

I 
- -

Totaal •••••••• 0 ••• 0 25.7 23.31 21.25 23 20 

KVP •••••••••••• 0. 0 
31.6 28.67 31.69 30 33 

KNP ............... 0.7 2.71 - 2 -
Kath. Dem. ••• 0 ••••• 

0.3 - -

Totaal • 0 •••••• 0 •••• 32.6 31.38 31.69 32 33 

VVD •••• 0. 0 ••• 0. 0 8.5 8.83 8.77 9 9 
Middenst. Partij ..... 0.5 0.47 - - -

Totaal 9.0 I 9.30 
I 

8.77 9 9 ••• 0 0 •••••••• 

I Ren V ............. - 0.35 - - -
JCV ............... -

I 

0.19 - - -
NO •••••••••••••• 0. - - 0.51 

I 
- -

NOU ••••••••••• 0.' - - 0.34 - -

I I I Totaal - 0.54 I 0.85 ••••••••••• 0 •• 

PvdA •••••••••• 0 •• ' 25.7 28.97 32.69 30 34 

CPN ............. 6.8 6.16 4.75 6 4 
SU ••••••••••• 0 ••• 0.2 0.34 - I - I 

-

Totaal ••••• 0 ••••••• 7.0 
I 

6.50 
I 

4.75 I 
I 

6 
I 

4 

Totaal . . . . . . . . . . . . . I 100.0 100.0 100.0 100 100 
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STAAT 2 

Jaar en aard %stemmen op % RK stem- % RK kiezers stemmend 
der verk. KVP en KNP gerechtigden op KVP en KNP 

Pr.St. 1950 •• 0 •• 32.7 35.6 91.6 
Tw. Kamer 1952 31.4 35.9 87.5 
Tw. Kamer 1956 31.7 36.9 85.9 

STAAT 3 

I Tw. K. 19461 P. S. 1950 I Tw. K. 1952 P. S. 1954 Tw.K.1956 

PvdA I CPN PvdA I CPN PvdA I CPN PvdA! CPN PvdA! CPN 

81 gemeenten boven 
20.000 inwoners .......... 32.1 14.7 29.9 9.8 33.2 9.2 34.3 7.8 37.7 6.8 
927 gemeenten beneden 
20.000 inwoners .......... 22.9 4.7 19.7 3.0 22.9 2.7 22.2 2.1 25.5 1.8 
Nederland ............... 28.3 10.6 25.7 7.0 29.0 6.5 29.4 5.5 32.7 4.8 

DE POSITIE VAN DE PARTIJEN IN DE VERSCHILLENDE PROVINCIES 

In staat 4 is de ontwikkeling voor groepen van verwante partijen van 1950-1956 in 
de diverse provincies en enkele grote steden gegeven. Dezelfde rangschikking is 
hierbij gebruikt als in staat I, met dien verstande, dat in 1950 voor de provincies 
Zeeland en N. Brabant resp. de groep Blomrnaers (1.2 %) en de Katholiek Onafh. 
groep (1.6 %) onder de r.-k. groep is begrepen. 

Uit deze cijfers blijkt, dat de prot.-chr. groep in alle provincies, zowel in 1952 
als in 1954 is achteruitgegaan. Het verlies varieert van 0.9% in Brabant en Lim
burg tot 7.1% in de provincie Utrecht. De daling van de prot.-chr. groep in deze 
laatste provincie manifesteerde zich zowel in de gemeente Utrecht zelf, waar de 
prot.-chr. groep relatief zwak is, als in de rest van de provincie, waar deze groep 
relatief sterk is. 

% % % 
1950 1952 1956 

gemeente Utrecht (incl. Zuilen) Prot. Chr. 23.5 19.7 17.5 

rest van de provincie Prot. Chr . • • • 0 •• 43.7 38.9 35.9 

Dat de doorbraak naar prot.-chr. zijde zich ook in typisch protestantse platte
landsstreken doorzet, bewijzen de cijfers voor de Alblasserwaard (omvattende 13 
gemeenten, met in 1956 een totaal aan 31.315 geldige stemmen): 

Alblasserwaard Prot. Chr. . .......... . 
PvdA ............... . 
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% 
1950 

57.1 
30.5 

% 
1952 

54.0 
33.6 

% 
1956 

50.6 
37.8 



Bijzonder sterk was de achteruitgang van de prot.-chr. groep in de gemeente Den 
Haag. Gezien echter de stijging van de liberalen in 1956 ten opzichte van 1952 
met bijna 1 %, bestaat de mogelijkheid dat deze mede geprofiteerd hebben van de 
daling der prot.-chr. groep. 
Bij een beschouwing der r.-k. groep blijkt dat behalve in de provincies Groningen, 
Drenteen Zeeland, de KVP in 1956 nergens het percentage van 1950 behaalde. 

Bijzonder opvallend is het verlies dat de r.-k. groep sinds 1950 in Brabant en 
Limburg heeft geleden (resp. 5.0 en 9.6 %), al valt het te betreuren, dat het verlies 
der r.-k. groep in 1952 in Brabant zich in 1956 niet verder doorzette. Hierdoor 
kwam de KVP in 1956 in N.-Brabant 2.9 %, in Limburg 1.1% beneden het per
centage dat ze in 1946 bij de kamerverkiezingen behaalde. Hoe verheugend deze 
ontwikkeling voor de PvdA ook is, toch moet worden gewezen op het feit, hoezeer 
nog het Limburgse en Noordbrabantse platteland in vergelijking met de steden een 
door de PvdA onontgonnen terrein is. 

Behaalde de PvdA in N.-Brabant in 1956 in de gemeenten boven de 20.000 
inwoners - Den Bosch, Eindhoven, Breda, Tilburg, Helmond, Oss, Bergen op 
Zoom, Oosterhout, Roosendaal - die ongeveer 45 % opleverden van het totaal 
aantal geldige stemmen in deze provincie uitgebracht 25.1 %, in de rest van 
Brabant was dit slechts 9.2 %. In Limburg behaalde de PvdA in de 9 gemeenten 
boven de 20.000 inwoners - Maastricht, Heerlen, Brunssum, Geleen, Kerkrade, 
Roermond, Sittard, Venlo, Weert - met ongeveer 48% van het totaal aantal 
geldige stemmen - 25.2 %, in de rest van Limburg 10.8 %. Dat echter ook het 
platteland in deze provincies openstaat voor de PvdA bewijst het verloop van 
deze partij in de grote, tegenover dat in de kleine gemeenten: 

% % % 
1950 1952 1956 

Limburg PvdAinde 9 gemeenten boven 
de 20.000 inwoners 0 •• ••• 0 0 •••• 11.1 19.2 25.2 

PvdA in de 133 gemeenten beneden 
de 20.000 inwoners ••• 0 0 •••• 0 •• 3.2 7.1 10.8 

N.-Brabant PvdA in de 9 gemeenten boven 
de 20.000 inwoners •••• 0 •• 0 • ••• 16.0 23.0 25.1 

PvdA in de 103 gemeenten beneden 
de 20.000 inwoners •••••• 00 •• 0. 4.1 8.4 9.2 

Evenzeer verdient overigens de ontwikkeling in de grote gemeenten in 
N.-Brabant oplettendheid van de zijde der PvdA. Gingen KVP + KNP in Limburg 
in de grote gemeenten van 1952 op 1956 met 3.3% achteruit, in Brabant was dit 
slechts 0.3 %, zoals onderstaande cijfers aantonen: 

% % 
1952 1956 

N.-Brabant KVP + KNP in de gem. met meerdan20.000 inw. 67.0 66.7 

Limburg 

in de gem. met minder dan 20.000 inw. . . 81.6 81.6 

KVP + KNP in de gem. met meer dan 20.000 inw. . . . . 72.7 
in de gem. met minder dan 20.000 inw. 89.2 
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De ontwikkeling van de KVP in de kleine gemeenten in Limburg bewijst des te 
meer, dat hoewel de achteruitgang van de KVP hier geringer is, ook op het platte~ 
land voor de PvdA mogelijkheden liggen. 

Hoewel in de provincie Gelderland de KVP + KNP sinds 1950 met 1.2% is 
gedaald, blijkt deze groep van 1952 op 1956 te zijn gestegen. Met uitzondering 
van Arnhem, waar KVP + KNP van 1952 op 1956 slechts met 0.3 % steeg, mani
festeerden de daling in 1952 en de stijging in 1956 zich met name in die kies
kringen waar de KVP relatief sterk is. 

In staat 5 zijn hiervoor de cijfers gegeven, waarbij voor 1950 de in 1951 
gewijzigde kieskringindeling is aangenomen. Het lijkt niet uitgesloten, dat het 
dagblad 'De Gelderlander' met name op het platteland een rol heeft gespeeld in 
de beïnvloeding van een gedeelte der kiezers, die in 1952 op de PvdA hebben 
gestemd. 

Ook in de provincie Zeeland onderging de kath. groep een daling in 1952 en 
een duidelijke stijging in 1956. De daling in 1952 beperkte zich echter tot de 
kieskringen Sluis en Hulst, waar de r.-k. groep relatief zeer sterk is, de stijging in 
1956 was, met uitzondering van de kieskringen Tholen en Goes, algemeen. Staat 
7 illustreert deze ontwikkeling. 

In de 4 grote steden is de KVP sinds 1950 duidelijk achteruitgegaan. In Den 
Haag zelfs met 2.6 %. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat 
vroegere KNP-stemmen op de Nationale Unie, die in Den Haag 2.6% behaalde, 
kunnen zijn uitgebracht. 

Behalve in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland zijn de 
liberalen in de overige provincies duidelijk op hun retour. 

Hoewel de VVD in Drente relatief nog het sterkst is, is dit de enige provincie 
waar de VVD in 1956 beneden haar percentage bij de kamerverkiezingen van 
1946 ligt (0.6 %). Interessant is op te merken, hoe deze partij op het platteland 
van Drente haar greep ziet verslappen. Zo daalde de VVD in de gemeente Anlo 
van 1950 op 1956 van 38.1 op 23.1% en in de gemeenten Dalen, Rolde en Ruinen 
van resp. 35.0 op 30.4 %, van 44.4 op 31.8% en van 36.2 op 28.7 %. 

Hoewel de liberale groep in 1956 vergeleken met 1952 in de provincies Utrecht 
en N.-Holland praktisch stationair bleef en iets daalde in Zuid-Holland, boekte ze 
in deze drie provincies vergeleken met 1950 nog winst. Het is in deze provincies, 
dat er in gemeenten of wijken van gemeenten met een hoog welstandsniveau grond 
is voor de veronderstelling, dat prot. chr. stemmen mede afvloeien naar de VVD. 

De CPN is in alle provincies zowel in 1952 als in 1956 gedaald. 
Overigens ligt deze partij, behalve in de provincie Friesland nog overal boven 

haar percentage van 1939, variërend van 0.2% in Zuid-Holland en Gelderland tot 
2.0 en 2.5% in Noord-Holland en Groningen. 

Teleurstellend is het feit, dat in de stad Groningen de CPN vergeleken met de 
Statenverkiezingen in 1954 met 1.1% steeg. Iets dergelijks valt in Rotterdam waar 
te nemen, waar de CPN in 1954 8.3% (incl. de SU 8.9 %) en in 1956 8.4% behaal
de. Het lijkt duidelijk, dat dit op rekening van de staking onder de bouwarbeiders 
geschreven moet worden. 

Verheugend is overigens de achteruitgang van 1952 op 1956 van de CPN in 
bolwerken als Amsterdam (van 22.9 naar 18.8 %), het Oldamt (van 34.8 naar 30.4 %) 
en de kieskring Zaandam (van 22.8 naar 18.6 %). · 
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STAAT 4 

Aard en jaar Winst 
der Prot.-chr. R.-k. Lib. Overig PvdA CPN PvdA 

verkiezingen 1950-'56 

Groningen Pr.St. 1950 35,7 5,8 13,7 35,5 9,5 
Tw.K.1952 32,3 5,9 14,1 0,3 38,1 9,3 
Tw.K.1956 30,6 5,9 12,9 0,7 42,3 7,6 6,8 

Friesland Pr.St. 1950 43,3 7,0 10,2 32,4 7,1 
Tw.K. 1952 40,9 7,1 9,4 0,3 36,5 5,8 
Tw.K.1956 39,8 6,9 8,4 0,5 40,9 3,5 8,5 

Drente Pr.St. 1950 34,3 6,1 18,8 36,6 4,2 
Tw.K.1952 31,2 6,5 15,6 0,3 41,8 4,6 
Tw.K.1956 29,4 6,9 15,2 0,6 44,5 3,4 7,9 

Overijsel Pr.St. 1950 32,5 28,0 8,3 25,0 6,2 
Tw.K. 1952 30,3 27,7 8,6 0,2 26,8 6,4 
Tw.K.1956 28,0 28,0 7,6 0,4 31,8 4,2 6,8 

Gelderland Pr.St. 1950 31,8 33,3 8,8 23,5 2,6 
Tw.K. 1952 28,7 31,0 8,8 0,4 28,7 2,4 
Tw.K.1956 26,5 32,2 7,9 0,7 31,3 1,4 7,8 

Utrecht Pr.St. 1950 35,7 26,9 7,3 0,3 25,7 4,1 
Tw.K.1952 31,7 25,9 9,4 0,8 28,2 4,0 
Tw.K.1956 28,6 25,8 9,3 1,1 32,6 2,6 6,9 

Noord-Holland Pr.St. 1950 17,6 24,5 11,2 30,2 16,5 
Tw.K.1952 15,7 23,9 11,6 0,9 32,8 15,1 
Tw.K.1956 14,2 23,7 11,8 1,0 37,4 11,9 7,2 

Zuid-Holland Pr.St. 1950 31,8 20,0 10,3 31,1 6,8 
Tw.K.1952 28,8 19,3 11,7 0,6 33,5 6,1 
Tw.K.1956 26,1 18,7 11,3 1,3 37,8 4,8 6,7 

Zeeland Pr.St. 1950 43,2 20,5 10,8 24,6 0,9 
Tw.K.1952 40,0 19,6 11,1 0,3 28,0 1,0 
Tw.K.1956 38,0 20,9 8,1 0,4 32,0 0,6 7,4 

Noord-Brabant Pr.St. 1950 6,6 79,8 3,3 9,5 0,8 
Tw.K. 1952 6,3 74,9 2,1 0,3 15,0 1,4 
Tw.K.1956 5,7 74,8 2,0 0,5 16,4 0,6 6,9 

Limburg Pr.St. 1950 2,4 88,1 6,8 2,7 
Tw.K. 1952 2,2 81,4 0,9 0,3 12,8 2,4 
Tw.K.1956 1,5 78,5 0,9 0,6 17,5 1,0 10,7 

Amsterdam Pr.St. 1950 14,3 18,2 10,6 1,3 32,0 24,9 
Tw.K. 1952 12,4 17,6 11,0 1,0 35,1 22,9 
Tw.K.1956 11,2 17,0 11,6 1,3 40,1 18,8 8,1 

Rotterdam Pr.St. 1950 22.8 15,8 9,8 40,1 11,5 
Tw.K.1952 19,8 14,6 12,5 0,3 42,6 10,2 
Tw.K.1956 18,3 14,4 11,1 0,6 47,2 8,4 7,1 

Den Haag Pr.St. 1950 26,2 22,4 13,7 30,2 7,5 
Tw.K.1952 23,6 21,7 13,9 1,4 32,3 7,1 
Tw.K.1956 19,1 19,8 14,8 3,2 37,8 5,3 7,6 

Utrecht Pr.St. 1950 23,5 30,2 7,2 0,5 32,3 6,3 
(incl. Zuilen) Tw.K. 1952 19,8 28,3 8,7 0,7 36,2 6,3 

Tw.K.1956 17,5 28,3 8,1 1,1 40,7 4,3 8,4 
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Gelderland 
Kieskring 

Arnhem ........................ . 
Ede ................. · · · · · · · · · · 
Harderwijk .................... . 
Apeldoorn ...................... . 
Zutphen ........................ . 
Winterswijk .................... . 
Doetinchem .................... . 
Nijmegen ...................... . 

·Tiel .......................... . 
Wijchen ........................ . 

STAAT 5 

R.-k. 
1950 

32,7 
11,6 
4,5 

15,5 
13,5 
30,2 
63,1 
66,9 
32,8 
73,0 

R.-k. R.-k. 
1952 1956 

29,3 29,6 
11,8 11,9 
5,0 5,2 

15,3 15,6 
13,3 13,3 
30,1 31,0 
59,5 62,6 
59,1 60,9 
31,7 33,1 
67,9 70,8 

ST A AT 6. A A NT AL STEMMEN U I TG EB RA C H T 0 P PART IJ EN EN 
GROEPEN BIJ DE PROVINCIALE-STATENVERKIEZINGEN VAN 1950 

EN DE KAMERVERKIE.ZINGEN VAN 1952 EN 1956 

Partijen 1950 1952 1956 

ARP 591.430 603.329 567.556 
GPV 28.904 35.497 37.257 
CHU 506.916 476.195 482.886 
SGP 110.151 129.081 129.531 
Overige pr.-chr. lijsten . 7.421 

KVP 1.529.009 1.529.508 1.815.363 
KNP 31.984 144.520 
Katholieke Democr. 18.535 

VVD 412.638 471.040 502.377 
Middenstandspartij . 22.078 25.128 
Bond van Wereldburgers . 952 

Ren V. 18.990 
JCV 9.959 
NU 28.968 
NOU 19.518 

PvdA 1.243.455 1.545.867 1.872.131 

CPN 329.089 328.621 272.210 
SU 8.072 18.010 
Rev. Comm. Partij 2.996 

Totaal 4.843.630 5.335.745 5.727.797 
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Zeeland 
Kieskring 

Middelburg .................... . 
Vlissingen ...................... . 
Zierikzee ...................... . 
Tholen ........................ . 
Goes .......................... . 
Sluis .......................... . 
Hulst .......................... . 

STAAT7 

R.-k. 
1950 

5,0 
8,5 
3,6 
4,7 

14,7 
33,9 
50,7 

* * * 

R.-k. R.-k. 
1952 1956 

5,3 5,7 
8,5 9,2 
4,1 5,1 
5,0 5,0 

15,0 15,1 
32,4 34,2 
47,1 49,9 

SAMENSTELLING TWEEDE-KAMERFRACTIE 

Nadat in de Partijraadsvergadering van 5 november 1955 grote aandrang op hem 
was uitgeoefend, verklaarde pg. Drees zich bereid om - evenals in 1952 - ook bij 
de Tweede-Kamerverkiezingen in 1956 als lijstaanvoerder voor het gehele land op 
te treden. 

Op 4 februari 1956 stelde de partijraad de groslijsten voor de Tweede-Kamer
verkiezingen 1956 vast, waarin door het referendum onder de leden geen wijziging 
kwam. 

Onderstaand volgen de lijsten, zoals die in de verschillende kieskringen werden 
ingediend: 

Kieskringen I, 11, XVIII - Den Bosch, Tilburg, Maastricht 

1. Drees, W. 17. Dingemans Wierts, A. G. A. 
2. Willems, J. M. 18. Olivers, M. J. 
3. Lienden, C. J. van 19. Vermeulen, J. F. V. 
4. Tans, J. G. H. 20. Woude, J. van der 
5. Mansholt, S. L. 21. Krugers, J. F. L. 
6. Kleijwegt, C. 22. Paulen-Gerritsz, Mevr. M. J. 
7. Ploeg-Ploeg, Mevr. A. C. 23. Ratsma, P. 
8. Suurhoff, J. G. 24. Hoff, P. van 't 
9. Ruygers, G. J. N.M. 25. Deutekom, H. van 

10. Roemers, D. 26. Veenendaal-van Meggelen, 

11. Daams, F. H. J. M. Mevr. S. van 
12. Vermooten, W. H. 27. Pelt, N. J. van 
13. Kramer, J. J. 28. Kaasjager, W. W. 
14. Reehorst, J. 29. Baggerman, J.C. 
15. Lemaire, Mej. T. F. 30. Viveen, W. 
16. Deelen, W. J. van 
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Kieskringen lil en N- Arnhem, Nijmegen 

1. Drees, W. 16. Willinge Prins-Visser, 
2. Goes, M. van der Mevr. C. W. 
3. Hagen, C. J. A. M. ten 17. Eek, H. J. van 
4. Scheps, J. H. 18. Bronkhorst, J. 
5. Mansholt, S. L. 19. Evers, H. 
6. Zeelenberg, Mej. J. 20. Wolters, H. 
7. Suurhoff, J. G. 21. Spankeren, E. J. van 
8. Peschar, H. 22. Nijhof, C. 
9. Lier, Th. J. A. M. van 23. Dekker, P. C. 

10. Kleijwegt, C. 24. Jong, P. de 
11. Vermeer, A. R. 25. Otterlo, J. B. van 
12. Lamberts, J. H. 26. Quast, J. 
13. Venverloo, A. 27. Krijnen, H. 
14. Lemaire, Mej. T. F. 28. Beusekamp, H. A. 
15. Uyl, J. M. den 29. Woessink, H. J. 

30. Migchelsen, J. 

Kieskringen VII, VIII, XII- Leiden, Dordrecht, Middelburg 

I. Drees, W. 16. Poelje, M. J. van 
2. Burger, J. A. W. 17. Marel-v. d. Meer, Mevr. T. v. d. 
3. Sleen, H. van 18. Jongeleen, A. J. 
4. Ruygers, G. J. N. M. 19. Bouwman, H. B. 
5. Stufkens, N. 20. Meester, E. 
6. Bommer, J. 21. Praag, J. P. van 
7. Nederhorst, G. M. 22. Vermeulen, A. H. 
8. Peschar, H. 23. Mentzei-van Aken, Mevr. G. 
9. Heroma-Meilink, Mevr. D. 24. Dijk, A. D. van 

10. Vondeling, A. 25. Henry, S. W. 
ll. Baart, I. 26. Hofwegen, Chr. van 
12. Westerhout, Th. J. 27. Jager, H.B. 
13. Patijn, C. L. 28. Leeuwen, P. van 
14. Engelsman, H. B. 29. Schipper, A. 
15. Es, H. van 30. Gorcum, C. A. van 

Kieskringen X en XI -Den Helder, Haarlem 

I. Drees, W. 15. Visser, J. 
2. Roemers, D. 16. Thomassen, W. 
3. Kadt, J. de 17. Mulder, J. H. 
4. Peschar, H. 18. Vaart, P. S. van der 
5. Mansholt, S. L. 19. Schagen, S. 
6. Suurhoff, J. G. 20. Straalman-Kremer, Mevr. H. 
7. Lier, Th. J. A. M. van 21. Koopman, C.A. 
8. Kleijwegt, C. 22. Wiese, W. F. G. 
9. Tendeloo, Mej. N. S. C. 23. Leeuw, G. J. H. de 

10. Egas, C. 24. Coerts, M. 
ll. Goedhart, F. J. 25. Glastra, W. 
12. Vredeling, H. 26. Geluk, D. J. A. 
13. Tellegen-Veldstra, Mevr. U. 27. Addens, J. G. 
14. Sluyser, M. 28. Kappelle, W. van de 
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Kieskring V - Rotterdam 

1. Drees, \V. I4. Deering, J. C. 
2. Suurhoff, J. G. I5. Schilthuis, Mej. A. P. 
s. Zeelenberg, Mej. J. I6. Willemse, H. 
4. Posthumus, S. A. I7. Steigenga-Kouwe, Mevr. S. E. 
5. Rhijn, A. A. van I8. Laan, R. 
6. Kranenburg, F. J. I9. de Ruyter-de Zeeuw, 
7. Ploeg-Ploeg, Mevr. A. C. Mevr. Chr. A. 
8. Kleijwegt, C. 20. Dongen, C. J. N. van 
9. Ruygers, G. J. N. M. 21. Schouwenaar, A. J. 

10. Roemers, D. 22. Kranenburg-Klein, Mevr. P. van 
Il. Reehorst, J. 2S. Maters, G. G. 
I2. Uyl, J. M. den 24. Boon, A. de 
IS. Lamberts, J. H. 25. Baart, I. 

Kieskring VI - Den Haag 

1. Drees, W. I6. Baart, I. 
2. Hofstra, H. J. I7. Bakker Schut, F. 
s. Bommer, J. I8. Rensen, W. A. 
4. Lier, Th. J. A.M. van I9. Wessels-Krens, Mevr. W. C. 
5. Burger, J. A. W. 20. Hijlkema, G. W. 
6. Ploeg-Ploeg, Mevr. A. C. 21. Lichtveld, W. H. 
7. Rhijn, A. A. van 22. Damme, C. P. 
8. Ruygers, G. J. N. M. 2S. Deering, J.C. 
9. Blom, J. 24. Kruif, P. J. de 

IO. Nederhorst, G. M. 25. Bruin, A. de 
Il. Tempel, B. van den 26. Wiarda, N. H. 
I2. Patijn, C. L. 27. Walle-Bosch, Mevr. B. E. A. C. 
IS. Vrolijk, M. van der 
I4. Daams, F. H. J. M. 28. Mensink, W. 
15. Lemaire, Mej. T. F. 29. Meester, E. 

so. Nijman, G. 

Kieskring IX - AmYterdam 

1. Drees, W. I6. Bergh, R. v. d. 
2. Vermeer, E. A. I7. Boetje, J. S. 
3. Tendeloo, Mej. N. S. C. IB. Lemaire, Mej. T. F. 
4. Goedhart, F. J. I9. W estermann, H. 
5. Suurhoff, J. G. 20. Mensink, W. 
6. Vermooten, W. H. 21. Peters, J. 
7. Willems, J. M. 22. Baruch, I. Z. 
8. Roemers, D. 2S. Vries, P. de 
9. Heroma-Meilink, Mevr. D. 24. Voogd, J. J. 

IO. Kleijwegt, C. 25. Tijn, B. van 
Il. Uyl, J. M. den 26. Schulte Fischedick, J. A. 
I2. Roos-Oudegeest, Mevr. C. P. de 27. Taal, J. 
IS. Schurer, F. 28. Scheerens, W. 
I4. Mulder, J. H. 29. Soest, J. J. van 
I5. Sluyser, M. so. Buter, E.M. 
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Kieskring XIII - Utrecht 

1. Drees, W. 14. Vermooten, W. H. 
2. Suurhoff, J. G. 15. Grashuis, J. 
3. Blom, J. 16. Tellegen-Veldstra, Mevr. U. 
4. Bom, H. J. van den 17. Stassen, J. W. 
5. Hofstra, H. J. 18. Verhoef, A. C. 
6. Kranenburg, F. J. 19. Lips, H. J. J. 
7. Ploeg-Ploeg, Mevr. A. C. 20. Henkel, F. 
8. Kleijwegt, C. 21. Geus-Smelt, Mevr. M. G. de 
9. Willems, J. M. 22. Vlist, H. van der 

10. Deering, J.C. 23. Wafelbakker, Mevr. G. 
11. Schurer, F. 24. Koppert, A. 
12. Koopman, J. 25. Voogd, J. J. 
13. Uyl, J. M. den 26. Swaan, A. 

Kieskring XN - Leeuwarden 

1. Drees, W. 17. Hoogland, J. L. 
2. Vondeling, A. 18. Dijkstra, J. K. 
3. Scheps, J. H. 19. Zweep, E. R. 
4. Egas, C. 20. Wilde, H. de 
5. Tans, J. G. H. 21. Vellenga, J. T. 
6. Ploeg-Ploeg, Mevr. A. C. 22. W:illinge Prins-Visser, 
7. Schurer, F. Mevr. C. W. 
8. Ruygers, G. J. N. M. 23. Haan, E. de 
9. Blom, J. 24. Vondeling H. 

10. Goedhart, F. J. 25. Huizenga, G. 
11. Schouwenaar, A. J. 26. Poortinga, R. 
12. Brouwer, J. 27. Mulder, J. 
13. Vredeling, H. 28. Volbeda, J. 
14. Uyl, J. M. den 29. Bergsma, I. 
15. Tellegen-Veldstra, Mevr. U. 30. Wiersma-Faber, Mevr. M. J. 
16. Meulen, A. A.M. van der 

Kieskring XV - Zwolle 

1. Drees, W. 17. Schurer, F. 
2. Nederhorst, G. M. 18. Willinge Prins-Visser, 
3. Stufkens, N. Mevr. C. W. 
4. Lier, Th. J. A. M. van 19. Brink, A. 
5. Heroma-Meilink, Mevr. D. 20. Luteijn, D. I. 
6. Mansholt, S. L. 21. Veen, M. van 
7. Willems, J. M. 22. Vasbinder, W. 
8. Rhijn, A. A. van 23. Flierhaar, H. te 
9. Vermeer, E.A. 24. Weperen, Mej. T. van 

10. Kranenburg, F. J. 25. Baarda, R. 
11. Wierda, W. 26. Oosterveld, P. 
12. Riet, H. A. te 27. Janmaat, A. 
13. Patijn, C. L. 28. Beijers, W. 
14. Hogerzeil, J. P. 29. Bout, D. J. 
15. Baart, I. 30. Hessen, J. S. van 
16. Vredeling, H. 
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Kieskring XVI - Groningen 

1. Drees, W. 14. Willinge Prins-Visser, 
2. Mansholt, S. L. Mevr. C. W. 
3. Egas, C. 15. Steenhuis, L. 
4. Suurhoff, J. G. 16. Tuin, H. 
5. Lier, Th. J. A. M. van 17. Meijer-Dickhuis, Mevr. M. J. 
6. Blom, J. 18. Roelfsema, H. 
7. Ploeg-Ploeg, Mevr. A. C. 19. Verslaat, H. 
8. Heroma-Meilink, Mevr. D. 20. Bosker, 0. 
9. Bommer, J. 21. Scheffer, H. J. 

10. Kleijwegt, C. 2" ~. Stellinga, G. 
ll. Franssen, H. M. 23. Scherphuis, A. 
12. Patijn, C. L. 24. Wilmans, J. C. 
13. Boekhoven, G. 25. Zijlstra, R. 

Kieskring XVII - Assen 

1. Drees, W. 14. Wilmans, J. C. 
2. Mansholt, S. L. 15. Willinge Prins-Visser, 
3. Egas, C. Mevr. C. W. 
4. Suurhoff, J. G. 16. Zijlstra, R. 
5. Lier, Th. J. A.M. van 17. Meijer, H. 
6. Blom, J. 18. Brink, K. H. 
7. Ploeg-Ploeg, Mevr. A. C. 19. Londo, G. 
8. Heroma-Meilink, Mevr. D. 20. Knopers, H. J. 
9. Bommer, J. 21. Steenhuis, L. 

10. Kleijwegt, C. 22. Tuin, H. 
11. Franssen, H. M. 23. Meijer-Diekhuis, Mevr. M. J. 
12. Patijn, C. L. 24. Roelfsema, H. 
13. Boekhoven, G. 25. Pijlman, J. 

Bij de op 13 juni 1956 gehouden verkiezingen behaalde de partij 34 zetels (4 zetels 
winst) en werden in eerste instantie gekozen verklaard: 
W. Drees (als lijstaanvoeder twaalfmaal), J. G. Suurhoff (tweemaal) en J. M. Wil
lems, C. J. van Lienden, M. van der Goes van Naters, C. J. A.M. ten Hagen, J. H. 
Scheps, J. A. W. Burger, H. van Sleen, G. J. N. M. Ruygers, N. Stufkens, D. 
Roemers, J. de Kadt, H. Peschar, Mej. J. Zeelenberg, H. J. Hofstra, E.A. Vermeer, 
Mej. N. S. C. Tendeloo, F. J. Goedhart, A. Vondeling, G. M. Nederhorst en S. L. 
Mansholt 

Bij loting namen de pgn. Drees en Suurhoff beiden zitting voor lijst XIII 
Utrecht. 

Als opvolger van pg. Suurhoff op lijst V komt S. A. Posthumus. Als opvolgers 
van pg. Drees voor de elf zetels komen de volgende partijgenoten: 

voor lijst kieskringen I, II, XVIII: 
lil en IV: 

" " " 
VII, VIII en XII: 

" 
X en XI: 
V: 

" " 
VI: 
IX: 
XIV: 

J. G. H. Tans 
A. R. Vermeer 
Mevr. D. Heroma-Meilink 
C. Kleijwegt 
A. A. van Rhijn 
J. Bommer 
W. H. Vermoaten 
Mevr. A. C. Ploeg-Ploeg 
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voor lijst kieskringen XV: 

" " " XVI: 

" " " XVII: 

Th. J. A. M. van Lier 
J. Blom 
C. Egas 

Toen na drie maanden geen kabinet was tot stand gekomen en daarmee de termijn 
ten einde was waarin de ministers en staatssecretarissen hun ambt met het kamer
lidmaatschap konden combineren, namen zitting: 

als opvolger van Drees op XIII: H. J. v. d. Born 

" " " Suurhoff XIII : J. C. Deering 
" Mansholt XVII: H. M. Franssen 

" " " van Rhijn V : J. Reehorst 

Na de vorming van een nieuw kabinet, waarvan pg. Hofstra deel uitmaakte nam 
als zijn opvolger voor kieskring VI zitting: B. van den Tempel. 

Bij de uitbreiding van de Tweede Kamer, in november '56, tot 150 leden namen 
nog zitting voor de Partij: 

voor kieskringen I, II en XVIII 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

III en IV 
VII, VIII en XII 
X en XI 
V 
VI 
IX 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 

F. H. J. M. Daams en J. J. Kramer 
A. Venverloo 
I. Baart en Th. J. Westerhout 
H. VredelingenMevr. U. Tellegen-Veldstra 
J. H. Lamberts en Mej. A.P. Schilthuis 
M. Vrolijk 
J. M. den Uyl 
J. Koopman 
F. Schurer 
W. Wierda 
C.L. Patijn 
G. Boekhoven. 

Na het overlijden van pge. Tendeloo in het najaar van '56 nam Mevr. C. P. de 
Roos-Oudegeest zitting voor Amsterdam IX. 

SAMENSTELLING EERSTE-KAMERFRACTIE 

In 1955 vonden verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats voor de groepen I 
en III. 

De kandidatenlijsten werden in de Partijraadsvergadering van 21 mei '55 als 
volgt vastgesteld: 

Groep I (Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland) 

1. J. J. Kramer 
2. G. J. P. Cammelbeeck 
3. A. de Roos 
4. C. W. van Wingerden 
5. J. A. G. Tans 

39 

6. S. de Jong 
7. W. Thomassen 
8. J. de Bruin 
9. N. J. van Pelt 

10. H. van der Vlist 



Groep lil (Noord-Holland en Friesland) 

1. W. Schermerhom 6. T. A. J. W. Schorer 
2. Mej. M. Tjeenk Willink 7. J. Tuin 
3. J. van Tilburg 8. M. de Niet 
4. D. deLoor 9. N. Bolkestein 
5. J. B. Broeksz 10. J. E. S. Holthaus 

Bij de verkiezingen, die op 3 augustus 1955 plaatsvonden, werden gekozen de 
partijgenoten: 

J. J. Kramer en G. J. P. Cammelbeeck (Groep I); W. Schermerhom, mej. M. 
Tjeenk Willink, J. van Tilburg en D. de Loor (Groep 111), terwijl toen voor de 
overige groepen zitting hadden: J. A. Jonkman, H. Oosterhuis, F. Wibaut, mevr. 
H. Verwey-Jonker (Groep 11); J. In 't Veld, J. L. Hoogland, P. J. Kapteyn en 
H. J. de Dreu (Groep IV). 

Het aantal Eerste-Kamerleden bleef ongewijzigd op 14 gehandhaafd. 

In 1956 vonden tweemaal verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. De eerste 
maal ter gelegenheid van de grondwetsherziening, en de tweede maal ter gelegen
heid van de uitbreiding van de Eerste Kamer van 50 tot 75 leden. 

In de Partijraadsvergadering van 21 april 1956 werden de kandidatenlijsten 
als volgt vastgesteld, met dien verstande dat voor de eerste verkiezingen alleen 
de eerste tien namen golden, terwijl voor groep IV voor de eerste verkiezing twee 
lijsten werden ingediend en voor de tweede verkiezing Mn lijst: 

Groep I (Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Zeeland) 

1. J. J. Kramer 7. W. Thomassen 
2. G. J. P. Cammelbeeck 8. G. Stuiveling 
3. L. M. de Rijk 9. Mej. M. P. de Bruyn Ouboter 
4. A. de Roos 10. J. P. van Praag 
5. E. Brongersma 11. J. A. G. Tans 
6. S. de Jong 12. B. Diesbergen 

In verband met het feit, dat pg. Kramer tussen de eerste en tweede verkiezing 
in de Tweede Kamer zitting ging nemen, werd bij de tweede verkiezing voor deze 
groep de volgende lijst ingediend: 

1. G. J. P. Cammelbeeck 
2. L. M. de Rijk 
3. A. de Roos 
4. S. de Jong 
5. E. Brongersma 
6. W. Thomassen 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

G. Stuiveling 
Mej. M. P. de Bruyn Ouboter 
J. P. van Praag 
J. A.G. Tans 

B. Diesbergen 

Groep II (Gelderland, Overijse}, Drente, Groningen) 

1. J. A. Jonkman 7. Mej. J. Zeelenberg 
2. H. Oasterhuis 8. A. Querido 
3. F. Wibaut 9. C. van der Waerden 
4. Mevr. H. Verwey-Jonker 10. N. Bolkestein 
5. H. Vos 11. H. Westermann 
6. C. W. van Wingerden 12. W. Steigenga 
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Groep lil (Noord-Holland en Friesland) 

1. W. Schermerhom 8. J. P. Mazure 
2. Mej. M. Tjeenk Willink 9. P. J. Koets 
3. D. deLoor 10. G. van 't Hull 
4. J. B. Broeksz 11. J. de Bruin 
5. I. Samkalden 12. G. Plantema 
6. H. Willemse 13. E. F. Albrecht 
7. T. A. J. W. Schorer 14. H. van der Vlist 

Groep N (Zuid-Holland) 

Bij de eerste verkiezing werden ingediend de lijsten: 

A R 
1. J. In 't Veld 1. J. L. Hoogland 
2. P.J. Kapteyn 2. H. J. de Dreu 
3. G. van Hall 3. M. Troostwijk 
4. M. de Niet 4. J. Piebenga 
5. A. Mozer 5. J. Goslings 
6. L. J. de Ruiter 6. A.C. Verhoef 
7. H. Roeliserna 7. B. Diesbergen 

Bij de tweede verkiezing één lijst: 

1. J. In 't Veld 8. A. Mozer 
2. J. L. Hoogland 9. J. Piebenga 
3. P. J. Kapteyn 10. L. J. de Ruiter 
4. H. J. de Dreu 11. J. Goslings 
5. G. van Hall 12. H. Roeliserna 
6. M. de Niet 13. A.C. Verhoef 
7. M. Troostwijk 14. B. Diesbergen 

Bij de verkiezingen op 14 juni 1956 werden de volgende 15 leden gekozen (één 
zetel winst): J. J. Kramer, G. J. P. Cammelbeeck, J. A. Jonkman, H. Oosterhuis, 
F. Wibaut, mevr. H. Verwey-Jonker, W. Schermerhorn, mej. M. Tjeenk Willink, 
D. de Loor, J. B. Broeksz, J. In 't Veld, P.J. Kapteyn, G. van Hall, J. L. Hoogland 
en H. J. de Dreu. 

Bij de verkiezingen op 18 september 1956 voor de uitgebreide Eerste Kamer 
behaalde de partij in plaats van de verwachte 23 zetels er 22, doordat in Zuid
Holland andere partijen zodanig hun stem op een andere dan de eigen partij uit
brachten, dat een restzetel voor de Partij verloren ging. Behalve de reeds ge
noemde 15 partijgenoten (minus pg. Kramer, die intussen in de Tweede Kamer 
zitting had genomen) namen toen nog zitting: L. M. de Rijk, A. de Roos, S. de 
Jong, H. Vos, C. W. van Wingerden, H. Willemse, T. A. J. W. Schorer en 
M. de Niet. 

CONGRESSEN 

V IJ F D E P A R T IJ C 0 N G R E S 2 2, 2 i3 e n 2 4 F E B R U A R I 1 9 5 5 

In verband met de ernstige ziekte van pg. Varrink werd het vijfde Partijcongres 
op dinsdag 22 februari 1955 in de Stadsgehoorzaal, te Leiden, geopend door de 
waarnemend voorzitter pg. Vos, die in zijn rede allereerst melding maakte van 
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de instelling van een Koos Varrink Instituut, tot bestudering van vraagstukken 
van buitenlandse politiek. Na een bespreking van de ledenwinst en de stijgende 
invloed van de Partij, zoals die gebleken was uit de resultaten van Gemeenteraads
en Provinciale-Statenverkiezingen in '53 en '54, wijdde hij aandacht aan de ge
volgen van het mandement voor het Nederlandse politieke leven en tenslotte aan 
de economische toestand van het land, die hij karakteriseerde met de aanduiding: 
hoogconjunctuur. 

Daarna gaf de voorzitter van de Katholieke Werkgemeenschap in de Partij, 
pg. Willems, een verantwoording van de houding van de katholieke partijgenoten 
ten aanzien van het mandement. Deze rede vond zijn hoogtepunt in de uitspraak 
dezer partijgenoten: 'Onze plaats, de plaats van de Katholieke Werkgemeenschap, 
is en blijft in de Partij van de Arbeid!' en maakte een diepe indruk. 

In zijn dankwoord aan pg. Willems wees pg. Vos erop, dat de Partij er opnieuw 
getuigenis van heeft afgelegd, dat zij de vraagstukken van de doorbraak tot in 
de grond verstaat en dat socialisten van verschillende geloofsovertuiging bijeen 
zijn gekomen om in een samenwerking, die reikt over de grenzen van geloofs
verdeeldheid, in Nederland tot nieuwe vormen te komen. 

Vervolgens was het woord aan de buitenlandse gasten. 
In de middagzitting werd door pg. Den Exter verslag uitgebracht namens de 

Congrescommissie. Aan de orde was vervolgens het beleid van het Partijbestuur, 
de kamerfractie, het financiële beleid en het beleid van de hoofdredactie van 
'Het Vrije Volk'. 

Een groot aantal sprekers uit de afdelingen voerde in de middag- en avondzit
ting het woord. 

In de ochtendzitting van 23 februari werden de sprekers door pg. Albrecht 
beantwoord, terwijl opmerkingen over 'Het Vrije Volk' door de hoofdredacteur 
pg. Voskuil werden behandeld en pg. Burger de opmerkingen over het beleid 
van de kamerfractie besprak. 

Het beleid van Partijbestuur, kamerfractie en hoofdredactie van 'Het Vrije 
Volk' werd goedgekeurd. Aan de penningmeester werd décharge verleend voor 
het financieel beleid. 

Aan de orde was vervolgens de verkiezing van het Partijbestuur. 
Bij enkele kandidaatstelling werden gekozen: E. Vermeer, voorzitter; E. F. Al

brecht, algemeen secretaris-penningmeester; Rita de Bruyn Ouboter, secretaresse; 
W. Mensink, J. H. Scheps en J. M. Willems, secretarissen. 

Als onbezoldigd regionale leden van het Partijbestuur werden bij enkele kan
didaatstelling gekozen: voor rayon I (Friesland, Groningen en Drente) J. Tuin; 
voor rayon 11 (Overijse} en Gelderland) C. Kleywegt, en voor rayon III (Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg) C. J. van Lienden. 

Als vertegenwoordiger voor de jongerenorganisatie werd bij enkele kandidaat
stelling gekozen: J. Hes. 

Voor de verkiezing van de overige onbezoldigde leden van het Partijbestuur 
(15) werden in totaal 2681 geldige stemmen uitgebracht, absolute meerderheid 
1341. 

Uitgebrachte stemmen: G. Ruygers (2626) (aftr.), J. A. W. Burger (2589) (aftr.), 
H. Vos (2583) (aftr.), M. van der Goes van Naters (2522) (aftr.), W. Schermerhom 
(2479) (aftr.), A. Vondeling (2276) (aftr.), mevr. A. J. Aarsen-Jansen (2229) (af
tr.), Ph. J. Idenburg (2201) (aftr.), H. Willemse (2193) (aftr.), mevr. C. P. de 
Roos-Oudegeest (2066) (aftr.), W. Thomassen (2033) (aftr.), J. Barents (1741) 
(aftr.), D. de Loor (1733) (aftr.), N. Bolkestein (1664) (aftr.), J. B. Vlam (1532) 
(aftr.), J. J. A. Berger (1208), mej. N. S. C. Tendeloo (1004), A. Mozer (856), 
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C. Egas (775), B. W. Schaper (649), A. P. Stufkens (582), L. H. Ruitenberg (543), 
J. G. H. Tans (418), W. H. Lichtveld (338), G. Boekhoven (312), I. Samkalden 
(300), H. B. Engelsman (169), W. Harmsma (167), J. C. Wilmans (167), A. de 
Bruin (80), A. G. A. Dingeman Wierts (69), C. Huysse (54), J. E. C. Rupp (37). 

Gekozen derhalve: A. J. Aarsen-Jansen, J. Barents, N. Bolkestein, J. A. W. 
Burger, M. van der Goes van Naters, Ph. J. Idenburg, D. de Loor, C. P. de Roos
Oudegeest, G. Ruygers, W. Schermerhorn, W. Thomassen, A. Vondeling, J. B. 
Vlam, H. Vos en H. Willemse. 

In de middagzitting hield pg. Vondeling een inleiding over het Agrarisch Pro
gram van de Partij. Na discussie en het aannemen van een amendement werd dit 
program vastgesteld. 

Hierop leidde pg. Ruygers de resolutie over de buitenlandse politiek in. Na uit
voerige discussie wordt de resolutie met een kleine wijziging aanvaard. 

De benoeming van pg. Voskuil tot hoofdredacteur van 'Het Vrije Volk' werd 
bekrachtigd. 

Op de avond van 23 februari was door de Culturele Commissie in de Partij, 
met medewerking van de Nieuwe Koers filmdienst, een filmavond georganiseerd. 

In één van de zalen van het congresgebouw was gedurende het congres een 
tentoonstelling te bezichtigen van werken van de socialistische tekenaar 
Albert Hahn (1877-1918). 

Op de derde congresdag, donderdag 24 februari werd door pg. Roemers de 
resolutie over de sociaal-economische politiek toegelicht. Na de uitgebreide dis
cussie over dit punt, was het woord aan pg. Hes, die het J augerenprogram van 
'Nieuwe Koers' inleidde. 

Pg. Roemers beantwoordde daarop de sprekers. Hij nam een tweetal amende
menten op de resolutie over de sociaal-economische politiek over, waarna deze 
werd aangenomen. 

In de middagzitting sprak pg. De Roos over 'Onze cultuurtaak'. Over deze in
leiding werd niet gediscussieerd omdat het merendeel van de hier aan de orde 
zijnde vraagstukken op het komende onderwijscongres zal worden behandeld. 

Als afsluiting van het congres hield de fractievoorzitter pg. Burger een rede 
over: 'Het politieke beeld van Nederland'. 

Als teken van de sluiting van het congres gaf pg. Vos de hamer over aan de 
nieuwe voorzitter, pg. Vermeer, die besloot met de woorden: 'Vele nieuwe taket. 
zijn ons op dit congres onder het oog gebracht, laat ons die aanvatten en samen· 
gaan naar een nieuwe tijd!' 

Het Congres werd bijgewoond door 666 afgevaardigden, namens 536 afde
lingen, vertegenwoordigende 106.668 leden of rond 90 pct. van het totale ledental. 

BIJZONDERE CONGRESSEN, CONFERENTIES EN BIJEENKOMSTEN 

Congres buitenlandse politiek 

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 1955 werd in Tivoli, Utrecht, een congres 
over de buitenlandse politiek belegd. 

De eerste dag werd door pg. Patijn ingeleid over 'De situatie tussen Oost en 
West', pg. Ruygers sprak over 'De onderontwikkelde gebieden'. 

Op zaterdag sprak pg. Mozer over 'De Europese eenwording'. Op alle inlei
dingen volgden levendige discussies. 

Het congres werd door ruim 400 afgevaardigden en belangstellenden bijge
woond. 
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Conferentie atoomvraagstukken 

Op donderdag 19 januari 1956 vond in de foyer van de Stadsgehoorzaal te Leiden 
een conferentie over atoomvraagstukken plaats. Uit deskundige kring bestond 
voor deze bijeenkomst grote belangstelling. Er waren ruim 300 aanwezigen. 

Inleidingen werden gehouden door prof. Gorter over: Energieproduktie door 
atoomkemsplitsing, geschiedenis en perspectief; prof. Muntendam over: de be
tekenis van de ontwikkeling der atoomenergie voor het leven der mensen: gezond
heid, voeding, landbouw e.d.; ir. H. Vos over: de overheid en de ontwikkeling 
der atoomenergie; G. Ruygers over: de internationale samenwerking op het gebied 
der atoomenergie, mondiaal en Europees. 

Jubileumcongres 1956 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Partij vond op 10 en 11 februari 
1956 een Jubileumcongres plaats. Op vrijdag 10 februari zou een feestavond in 
het Concertgebouw te Amsterdam worden gehouden, waarvan het karakter op 
korte termijn moest worden gewijzigd in verband met het overlijden van pg. 
Donker. Er werd een muziekprogramma ten gehore gebracht en declamatie. Op 
zaterdag 11 februari kwamen de congresgangers in Bellevue, in Amsterdam, 
bijeen, waar redevoeringen werden gehouden door de pgn. Vermeer, Drees, 
Banning, Mansholt en Ruygers. Tijdens het congres werd door de Varaeen buste 
van de overleden partijvoorzitter Koos Vorrink, uitgevoerd door Cor van Kra
lingen, aan de Partij overgedragen, ter plaatsing in het partijsecretariaat. De ont
hulling vond plaats door de kleinzoon van Koos Vorrink. 

Een tweede bijzondere plechtigheid was de aanbieding van het Gulden Boek: 
handtekeningen van alle leden, die vanaf de oprichting lid waren van de PvdA 
en hun vermelding in het boek vergezeld lieten gaan van een feestgave. De totale 
opbrengst, f 25.000,-, was bedoeld voor de start van het Koos Vorrink Instituut. 

V erkiezingscongres 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 1956 werd in de Rivièmhal te Rotterdam een 
verkiezingscangres gehouden, ter vaststelling van het verkiezingsprogram 1956. 

In de ochtendzitting werd na een inleiding van de partijvoorzitter het ontwerp
program ter discussie gesteld. Des middags werden de discussies voortgezet en 
werd het program definitief vastgesteld. 

Des avonds vond eveneens in de Rivièrahal een openbare bijeenkomst plaats, 
opgeluisterd door de 'Stem des Volks', Rotterdam. In deze bijeenkomst werd het 
woord gevoerd door pge. Ribbius Peletier over het rapport van de Vrouwenbond. 
'De vrouw in heden en toekomst'. De toekomstige onderwijspolitiek werd bespro
ken door pg. prof. Banning onder de titel 'Voor mensen in wording', terwijl pg. 
Bommer volkshuisvestingsproblemen behandelde. 

Op zaterdag sprak pg. Albrecht in de ochtendzitting over de verkiezingsactie. 
Na de discussie hierover hield pg. drs. J. M. den Uyl een inleiding over de kritiek 
op het plan 'De Weg naar Vrijheid', onder de titel: 'Een socialistisch perspectief. 

Des middags werden de besprekingen afgesloten door een politieke beschou
wing, gehouden door de fractievoorzitter pg. Burger. 

Nationale werkersdag 1956 

Als grootscheeps appel voor de verkiezingsactie vond op Hemelvaartsdag (10 mei) 
1956 een nationale werkersdag plaats in het RAl-gebouw in Amsterdam, waaraan 
door meer dan 25.000 werkers uit het gehele land werd deelgenomen. 



De bijeenkomst, die door muziek en zang werd opgeluisterd, werd om half 
twaalf geopend. Als eerste spreker trad op pg. C. Boerman, voorzitter van 'Nieuwe 
Koers', vervolgens pge. Ribbius Peletier. Na een korte onderbreking werd nog 
het woord gevoerd door de lijstaanvoerder pg. Drees en door pg. Van Wingerden, 
2e voorzitter van het NVV. 

Vervolgens stelden de aanwezigen zich op in een lange stoet, waarin een groot 
aantal muziekkorpsen meeliep. De demonstratieve optocht trok door de Amster
damse straten naar het W aterlooplein. Hier werd de stoet ontbonden met toe
spraken van de pgn. Scheps, Burger, Tans en Vermeer. 

Huldiging pg. Drees 

Ongeveer 6000 à 6500 partijgenoten waren bijeen in de Houtrusthallen te Den 
Haag op 5 juli 1956 ter gelegenheid van de 70e verjaardag van pg. W. Drees. 

De feestelijke bijeenkomst werd tot een grootse hulde aan de lijstaanvoerder. 
Het feit, dat naast 'De Jonge Flierefluiters' het Maastrichtse muziekkorps 'De Ster 
der Toekomst' aan het programma meewerkte droeg in niet geringe mate tot de 
feestvreugde bij. 

PARTIJRAAD 

In de verslagperiode kwam de Partijraad zevenmaal bijeen en wel op 30 oktober 
'54, 21 mei '55, 5 november '55, 4 februari '56, 21 april '56, 21 juli '56 en 8 sep
tember '56. 

In de Partijraadsvergadering van 30 oktober '54~ een bespreking over het 
voorzitterschap van de partij gehouaen, ingeleid door pg. Vermeer. De begroting 
voor het boekjaar '54-'55 werd aanvaard, terwijl werd besloten het congres te 
verzoeken de Partijraad te machtigen tussentijds maatregelen te treffen met 
betrekking tot de contributie, wanneer hiertoe aanleiding zou bestaan. De Partij
raad gaf te kennen geen behoefte te hebben aan een wijziging van het huishoude
lijk reglement, waardoor een leeftijdsgrens voor de kandidaatstelling voor de 
verkiezing van leden der Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten en 
gemeenteraden zou worden ingesteld. 

Een nota betreffende de wijze van stemmen op de congressen werd aanvaard. 
Daarna werd de politieke situatie ingeleid door pg. Burger, die in het bijzonder 
aandacht wijdde aan de situatie na het mandement. 

De Partijraadsvergadering van 21 mei '55 hield zich bezig met de kandidaat
stelling voor de Eerste Kamer, in verband met verkiezingen voor de groepen I 
(Brabant, Limburg, Zeeland, Utrecht) en lil (Noord-Holland en Friesland) en 
stelde de in te dienen lijsten vast. Daarna besprak pg. Burger de door de inge
diende huurwet ontstane kabinetscrisis, waarop pg. Drees de motieven uiteenzette, 
die de regering bij haar standpunt hadden geleid. 

In de bijeenkomst van de Partijraad van 5 november '55 werd besloten dat het 
colportage-orgaan 'Arbeid' in het vervolg op ongeregelde tijdstippen in courant
vorm zou verschijnen. Vervolgens vond een bespreking plaats, ingevolge art. 3 
van het reglement kandidaatstelling, over de samenstelling van de kandidatenlijst 
voor de Tweede-Kamerverkiezingen '56, in verband met de wijze waarop 
de kamerfractie in de volgende periode behoort te zijn samengesteld. Na 
een inleiding van pg. Burger werd gediscussieerd over de algemene aspecten van 
de samenstelling van de lijsten. Nadat grote aandrang op hem was uitgeoefend, 
verklaarde pg. Drees zich bereid opnieuw als lijstaanvoerder op te treden. Daarna 
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werd het rapport betreffende de verhouding tussen de Partij en een aantal andere 
organisaties, door pg. Albrecht ingeleid, besproken. Besloten werd, dat de com
missie zich, gehoord de discussie, op de formuleringen in het rapport nader zal 
beraden alvorens het aan de afdelingen te zenden. 

Op 4 februari '56 kwam de Partijraad bijeen ter vaststelling van de groslijsten 
voor de Tweede-Kamerverkiezingen in dat jaar. Tevens werd de begroting 1955-
1956 besproken en goedgekeurd. 

In de vergadering van de Partijraad op 21 april '56 werd de kandidatenlijst voor 
de Eerste-Kamerverkiezingen in 1956 vastgesteld. 

De vergaderingen van 21 juli en 8 september '56 ten slotte waren gewijd aan de 
kabinetsformatie na de verkiezingen op 13 juni, waarbij de partij opnieuw de 
grootste partij werd. De eerste vergadering vond plaats op het ogenblik toen pg. 
Drees de formatie-opdracht had neergelegd, omdat hij niet kon slagen; de tweede 
toen de fractievoorzitter aan de heer de Gaay Fortman had medegedeeld, niet op 
zijn voorstellen te kunnen ingaan. 

INTERNATIONAAL CONTACT 

Uiteraard staat in dit verslag, waar over het internationaal contact wordt ge
sproken, het werk binnen de Socialistische Internationale op de voorgrond. Dit 
werk is veel en veelzijdig. 

Bij een beoordeling van dit contact dient men uit te gaan van de overweging, 
dat het democratische socialisme de pretentie heeft een wereldomvattende be
weging te zijn. Ongeacht het gemeenschappelijke doel bestaat er echter niet één 
internationale organisatie, die het doel van het democratische socialisme nastreeft, 
maar zijn er twee: de Socialistische Internationale en de (in 1953 te Rangoon 
gestichte) Aziatische Socialistische Conferentie. Over de oprichting van de tweede 
organisatie is reeds in het vorige verslag bericht. Tussen de secretariaten van beide 
organisaties bestaat een bevredigend contact. De bijeenkomsten van beide orga
nisaties worden wederkerig door waarnemers bezocht. Een zekere steun voor deze 
samenwerking vloeit voort uit het feit, dat enkele socialistische partijen (Japan, 
Israël) lid van beide internationale organisaties zijn. Daarnaast bestaat er evenwel 
een zekere spanning, omdat de Aziatische Socialistische Conferentie een vrij sterk 
contact met Zuidslavië onderhoudt en b.v. op haar jongstleden gehouden congres 
te Bombay (1-10 november 1956) ook de (Nenni-) socialistische partij van Italië 
als waarnemer heeft toegelaten. Zoals men zal begrijpen, staan hier niet zo zeer 
organisatorische kwesties, maar politieke verschillen op de voorgrond, die echter 
hun uitwerking hebben op het organisatorische vlak. Deze spanning wordt nog 
vergroot door een zekere rivaliteit tussen beide internationale organisaties of 
partijen-leden daarvan. De Aziatische Socialistische Internationale heeft 
een bijzonder sterk bezet bureau voor koloniale kwesties en tracht vooral in Afrika 
voet te krijgen, waar b.v. de Britse, de Franse en de Belgische socialistische par
tijen pogen sociaal-democratische partijen in voormalig afhankelijke gebieden op 
te richten. 

De éne (wenselijke) internationale organisatie is tot nu toe niet tot stand ge
komen, omdat de Aziatische socialistische partijen (te recht of ten onrechte), veelal 
om binnenlandse redenen, de Europese socialistische partijen niet kunnen scheiden 
van het Europese koloniale verleden. Het contact tussen beide organisaties vereist 
dus veel takt. Een organisatorisch perfectionisme is daarbij minder belangrijk dan 
nauwe samenwerking bij politieke en sociaal-economische acties, waardoor het 
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wederzijdse vertrouwen zodanig groeit, dat het democratische socialisme als 
wereldbeweging inderdaad als een machtige, eensgezinde groep invloed kan 
uitoefenen op het politieke gebeuren. 

Er kunnen enkele politieke en sociaal-economische werkzaamheden worden 
opgesomd, waardoor een ontwikkeling in de goede richting kan worden aangetoond, 
Verreweg het belangrijkste feit is dan het verloop van het tweede congres van de 
Aziatische Socialistische Conferentie. Dit congres was te Bombay bijeen, toen in 
de eerste dagen van november 1956 de meest schokkende berichten uit het 
Midden-Oosten en Hongarije de wereld verrasten. Er is in de 'oude wereld' ge
klaagd over de eenzijdigheid, waarmede in de Aziatische landen (vooral door hun 
vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties) beide vraagstukken werden bekeken. 
Er bestond alle aanleiding tot deze klacht, omdat in de meest felle bewoordingen 
het optreden van Engeland, Frankrijk én Israël werd veroordeeld, terwijl men met 
onbegrijpelijk gebrek aan belangstelling en een 'neutralisme', inzake de vrijheid 
van een volk volstrekt verwerpelijk, het optreden van de Sowjet-Unie in Hongarije 
ter kennis nam. Ook wanneer men in rekening stelt, dat Hongarije ver weg en het 
Midden-Oosten dichter bij huis is, valt dit verschil in reactie op de afzonderlijke 
gebeurtenissen niet te verklaren. Misschien wordt in de Europese landen te weinig 
rekening gehouden met het feit, dat de wereld, vanuit Azië bekeken er anders 
uitziet dan vanuit Europa. In een flits komt dit verschil naar voren, wanneer wij in 
Europese uiteenzettingen over het gebeuren rond het Suezkanaal lezen van ge
beurtenissen in het 'Nabije Oosten', terwijl op de Aziatische Socialistische Con
ferentie over dezelfde gebeurtenissen wordt gesproken, zich voltrekkende in 
'West-Azië'. Ongeacht deze beoordelingen vanuit verschillende aardrijkskundige 
standpunten, blijft het meest opmerkelijke, dat de Aziatische Socialistische Confe
rentie, bij alle veroordeling van het Brits-Franse optreden, met volstrekte duidelijk
heid over het Sowjetrussische neo-kolonialisme heeft gesproken en het optreden 
van Moskou in Hongarije niet minder scherp veroordeeld heeft dan welke Europese 
socialist dan ook. Enkele van de Aziatische socialistische partijen, b.v. die van 
India, hebben binnen en buiten het parlement een scherpe, door de publieke 
opinie nadrukkelijk gesteunde actie gevoerd tegen de politiek van Nebroe en zijn 
vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, die het verwijt te horen kreeg, dat hij 
bezig i.> met twee maten te meten. Het optreden van de vertegenwoordiger van de 
socialistische partij van Israël te Bombay heeft mede ertoe bijgedragen, dat men 
niet uitsluitend vanuit een anti-koloniaal ressentiment alles goedpraat, wat ge
kleurde volken doen, en onverschillig staat tegenover wandaden, gericht op 
blanke volken. 

De toenadering, die juist uit de beslissingen van het congres van Bombay blijkt, 
is mede beïnvloed door de houding van de Europese socialistische partijen ten 
aanzien van de vrijheidsdag der onderdrukte volken. 30 oktober is door de 
Aziatische Socialistische Conferentie tot de vrijheidsdag der onderdrukte volken 
verklaard. Gelijk 1 mei voor de arbeiders in de westerse landen de feestdag is ter 
viering van de arbeid en van het levensrecht van de sociaal zwakke groepen, is 
voor de Aziatische socialisten deze vrijheidsdag het symbool in de 'klassenstrijd 
der naties'. Deze dag wordt sinds twee jaar gevierd. Na een enigszins aarzelend 
begin groeit nu wel een wereldomvattende demonstratie.· Ook in Nederland is 
door Het Vrije Volk, Het Parool, Paraat en een redevoering van pg. Ruygers voor 
de V ARA aandacht besteed aan deze vrijheidsdag. In het materiaal, dat het 
bureau van de Aziatische Socialistische Conferentie aan de kranten verspreidt is 
evenveel aandacht besteed aan de onderdrukking van de vrijheid in het commu
nistisch-koloniaal beheerste gebied als aan de vrijheidsstrijd van de voormalige 
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koloniale volken. Er is hier van een groeiende verstandhouding en een gestadige 
samenwerking sprake. Deze samenwerking is dringend nodig. De Aziatische Socia
listische Conferentie heeft besloten, een uitgeverij op te richten, die socialistische 
lectuur in de vorm van kleine brochures zal verspreiden. Wanneer men weet, op 
welke overvloedige wijze en met welke onbeperkte middelen de communistische 
regeringen van de Sowjet-Unie en Rood-China de landen van het Verre Oosten 
met lectuur overstromen, dan zal men de betekenis van duidelijke en begrijpelijke 
voorlichting ten aanzien van het democratische socialisme nauwelijks kunnen 
overschatten. 

Het spreekt vanzelf, dat in de verhouding tussen de beide internationale organi
saties de hulp bij de ontplooiing van de onderontwikkelde gebieden nogal een 
grote rol speelt en in zekere zin de toetssteen voor de stabiliteit van de samen
werking tussen alle socialisten is. Sinds de bijeenkomst van de Socialistische Inter
nationale te Milaan in 1952 houdt de Internationale zich bezig met plannen voor 
de organisatie van de steun aan de onderontwikkelde gebieden. Steeds weer zijn 
de voorstellen in de partijen van beide organisaties besproken. De algemene raad 
van de Socialistische Internationale te Kopenhagen heeft een resolutie aanvaard, 
waarin de voorstellen voor de organisatie van 'Sunfed', in een uitvoerig memoran
dum door pg. Vos gedaan, werden aanvaard. In de zomer van 1957 zal te Wenen 
het congres van de Socialistische Internationale plaatshebben. Daaraan zullen ook 
vertegenwoordigers van de Aziatische Socialistische Conferentie deelnemen. Het is 
de bedoeling, tot een gemeenschappelijke uitspraak ten aanzien van de hulp aan 
de minderontwikkelde gebieden te komen. Over het politieke belang van dit 
vraagstuk is ook binnen de PvdA veel gesproken en geschreven. Op voorstel van 
de PvdA is voor het eerst een bedrag van 25 miljoen in de Nederlandse begroting 
opgenomen. Behalve het algemene belang speelt voor de socialisten hierbij een 
bijzondere rol, dat de structuur van de onderontwikkelde gebieden socialistische 
oplossingen vereist en dit juist in de landen van Azië wordt erkend, ook door 
niet-socialisten. Terwijl in de 'oude wereld' de discussies aan de gang zijn over 
socialistische en anti-socialistische oplossingen van sociaal-economische vraag
stukken, wordt in het Verre Oosten naar het democratische socialisme bij de 
opbouw van de maatschappij gegrepen ook door staatslieden, die deze oplossingen 
juist achten, hoewel zij zelf niet tot de socialisten gerekend willen worden. 

Er is dus, samenvattende, veel verheugends te vermelden van het werk tussen 
de beide internationale socialistische organisaties. Beladen met een verleden en 
geladen met spanningen uit dit verleden, is het werk gericht op de toekomst en 
wint de visie op de toekomst het van de moeilijkheden van het verleden. Het besef 
van de noodzakelijkheid ener intense samenwerking van de socialisten in alle 
landen is groeiende. 

Wat nu de Socialistische Internationale betreft, is vooral te vermelden dat de 
voormalige secretaris ]ulius Braunthal zijn functie met het bereiken van de leef
tijdsgrens heeft neergelegd en op de vergadering van de algemene raad op 1 maart 
1956 te Zürich B;arne Braatoy als zijn opvolger is gekozen. Wij menen, dat de 
Internationale met deze nieuwe secretaris een goede greep heeft gedaan. Hij zal 
de politieke werkzaamheden stimuleren. De wijze van optreden, gedurende het 
eerste jaar na zijn bQnoeming, wekt verwachtingen voor de toekomst. Mede 
daardoor is de verhouding tot de Aziatische socialisten verbeterd en zijn de relaties 
met de socialistische groeperingen in de Zuidamerikaanse landen verstevigd. 

De contacten binnen de Socialistische Internationale en tussen de afzonderlijke 
socialistische partijen ondergaan natuurlijk doorlopend de spanning, die nu een
maal bestaat tussen nationale belangen en internationale verplichtingen. In vroe~er 
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jaren, toen er van een regeringsverantwoordelijkheid van socialistische partijen nog 
geen sprake was, kon men zich op de internationale bijeenkomsten beperken tot 
theoretische uiteenzettingen. Vandaag zijn de socialisten gesteld voor de tegen
stelling tussen idee en werkelijkheid. Het daarbij te zoeken en te vinden compromis 
brengt niet steeds bevredigende oplossingen. De moeilijkheden, die hierbij naar 
voren komen kunnen verminderd zo niet overwonpen worden door de internatio
nale contacten op velerlei niveau, waardoor begrip voor de bijzondere situatie van 
de afzonderlijke landen wordt gekweekt. Daarnaast geven bijeenkomsten ter 
bestudering van speciale onderwerpen, scholingsbijeenkomsten en gedachtenwisse
lingen over verkiezingspropaganda en andere activiteiten ten opzichte van werving 
en propaganda gelegenheid tot wederkerig begrip en bovendien steun aan de 
werkzaamheden in de afzonderlijke landen. Wie de lijst van de vertegenwoor
digingen, behorende bij dit verslag, bekijkt, zal een indruk van de omvang en de 
veelzijdigheid van deze contacten krijgen. Daarbij staat voorop het doel, de natio
nale activiteiten in overeenstemming te brengen met een gemeenschappelijke 
internationale doelstelling. Op voorstel van de PvdA zal begin 1957 een conferentie 
van de zes partijen van de Kolen- en Staalgemeenschap plaatshebben, waarbij 
enerzijds getracht zal worden een gemeenschappelijke politiek voor de socialisten 
uit de zes landen ten aanzien van deze bovennationale gemeenschap uit te stippe
len, en anderzijds het werk van de Kolen- en Staalgemeenschap binnen de zes 
partijen tot meer leven te brengen. 

Zoals reeds opgemerkt, leiden de spanningen tussen nationale verantwoordelijk
heden en internationale verplichtingen niet altijd tot een bevredigend compromis. 
In afzonderlijke gevallen lukt het niet eens, een compromis tot stand te brengen. 
Wij herinneren aan de conferentie van de Socialistische Internationale, die - in 
een vroegere verslagperiode aangehaald - te Brussel plaatshad en zieh met de 
houding van de socialistische partijen ten aanzien van de Europese Defensiege
meenschap moest bezighouden. Het resultaat van deze conferentie was, dat de 
Duitse sociaal-democratie vrijwel geïsoleerd stond met haar weigering, mede te 
werken aan een bovennationale Westeuropese oplossing van het verdedigings
vraagstuk. Later heeft de Franse Kamer de EDG verworpen, kwam in haar plaats 
de Westeuropese Unie en werd West-Duitsland rechtstreeks lid van de NAVO, de 
Noordatlantische Verdragsorganisatie, overigens tegen de stemmen van de Duitse 
socialisten, die ook aan de parlementaire vergadering van dit orgaan niet mede
werken. 

Het najaar van 1956 bracht voor de Socialistische Internationale een soort
gelijk conflict, waarbij de Franse en de Britse socialistische partij lijnrecht tegen
over elkaar stonden en nog staan. De Socialistische Internationale heeft zich op 
haar vergadering van de algemene raad in december 1956 te Kopenhagen uit~ 
sproken tegen de militàrre actie van Frankrijk en Engeland in het Midden-Oosten. 
Oëï:e uitspraak richtte zich in Engeland tegen de regenng-Kdéiï, door de BiîtSe 
Labour Party fel bestreden. Deze zelfde uitspraak richt zich echter tevens tegen 
een Franse regering, waarvan de minister president Mollet één van de vice-voor
zitters van de Socialistische Internationale is! Bij de stemming over deze resolutie 
(die bij dit verslag is opgenomen) hebben de Franse socialisten de vergadering ver
laten. Bij het eerste gedeelte, betrekking hebbende op de veroordeling van de 
Frans-Britse militaire actie, hebben vier partijen blanco gestemd (België, Israël, , , 
Spanje en de Poolse 'Bund'), ~t~n~aaronder de PvdA keurq~.Y.ê':.1· ~ 
oord~g goed. ~Iet tweede gedeelte van de resolutie gericht op de politiek voor 
de toekomst, werd met algemene stemmen aanvaard. Er bestond algemeen over
eenstemming ten aanzien van de bijzondere situatie van Israël, dat zich in een 
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noodweerpositie bevond. Zoals men zich uit de krantenverslagen zal herinneren, 
heeft de partijraad van de Franse socialistische partij de politiek van Mollet met 
overweldigende meerderheid goedgekeurd. De tegenstellingen binnen de Socia
listisohe Internationale zijn daarmede wel bijzonder geaccentueerd. 

Een van de punten in de discussie van Kopenhagen, die tot de bovenomschreven 
tegenstelling heeft geleid, had betrekking op de houding van de socialistische 
partijen ten aanzien van de Verenigde Naties. Er was niemand, die de internatio
nale rechtsorde, voor socialisten een nastrevenswaardig doel, vereenzelvigde met 
de tegenwoordige stand van zaken bij de Verenigde Naties. Verwijzende naar de 
beginselverklaring van de Socialistische Internationale, goedgekeurd op het con
gres van 1951 te Frankfort, werd echter algemeen aanvaard, dat de socialisten 
een onbevredigend werkende volkerenorganisatie en een slecht nageleefd hand
vest niet mogen verguizen, wanneer de zekerheid bestaat, dat daarmede een on
voldoend werkend instrument zou worden opgegeven en ieder begin van een ont
wikkeling naar een internationale rechtsorde zou worden prijsgegeven. Het valt 
niet te ontkennen, dat de discussie over de Suez-kwestie gemakkelijker zou zijn 
geweest, wanneer niet door de Franse en Engelse regering onjuiste en weinig over
tuigende, verklaringen zouden zijn gegeven. Het was duidelijk dat Engeland zijn 
oude positie langs het kanaal wilde herstellen en men in Frankrijk de hoop koes
terde, met de val van Nasser het Noordafrikaanse vraagstuk te kunnen oplossen. 
De doorvoering van deze militaire actie, waarbij militaire, politieke, noch econo
mische doeleinden werden bereikt, heeft ten slotte slechts de onmacht van een ge
ïsoleerd nationaal optreden getoond. De breuk in de samenwerking binnen de 
NAVO die door de Frans-Britse actie is ontstaan, verdeelt de socialisten eveneens. 

Op voorstel van de PvdA vond op 1 november 1956 te Wenen een bureau
vergadering van de Socialistische Internationale plaats, die zich met de ontwik
keling in Hongarije moest bezighouden. De besluiten van deze bijeenkomst .zijn 
door het Sowjetrussische optreden van 4 november achterhaald. Wel is het gelukt, 
Anna Kethly als de meest representatieve vertegenwoordigster van de Hongaarse 
sociaal-democraten, voor het Westen te behouden en haar door de stichting van 
een Anna Kethly-fonds, eveneens op Nederlands voorstel, de kans te geven, voor 
de vrijheid van het Hongaarse volk op te komen. 

Natuurlijk bestond er geen verschil van mening onder de socialisten ten aan
zien van de gebeurtenissen in Hongarije. Wel doet zich het merkwaardige ver
schijnsel voor, dat de bestaande tegenstellingen tussen voorstanders van een 
'harde' en die van een 'tegemoetkomende' politiek ten aanzien van de Sowjet-Unie 
verscherpt zijn. Aan beide kanten beschouwt men de gebeurtenissen in Polen en 
Hongarije als een bevestiging van eigen opvatting. De neiging, het Sowjetrussische 
optreden uit Moskous moeilijke positie te verklaren, leidt tot een excuus, dat uitein
delijk hierop neerkomt: zij konden niet anders dan gewapenderhand in Hongarije 
optreden, dus helpt de arme Russen. De andere opvatting loopt uit op de overtui
ging, dat voor ons geen enkele reden bestaat, de Sowjet-Russen te helpen bij de 
overwinning van hun moeilijkheden, omdat dit indirect zou neerkomen op een 
stabilisatie van Moskous heerschappij over de satellietlanden. Het spreekt van
zelf, dat daarmede de hele politiek en ook de noodzakelijkheid van de verdedi
gingsorganisaties op de helling komt. In de komende maanden zal binnen de In
ternationale getracht moeten worden een nieuwe gemeenschappelijke lijn uit te 
stippelen. Het is te hopen, dat ons eigen partijcongres hiertoe een bijdrage moge 
leveren bij de behandeling van de internationale politiek. 

In voorafgaande verslagen heeft ten aanzien van de internationale politiek de 
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behandeling van de pogingen, om tot Europese eenwording te komen, een 
grote plaatsruimte ingenomen. In het vorige verslag meenden wij te moeten vast
stellen, dat de verwerping van de Europese Defensie Gemeenschap door het Franse 
parlement, nadat dit verdrag door andere parlementen, waaronder het Neder
landse, reeds was aanvaard, en de oprichting van de Westeuropese Unie (meer een 
coalitie dan een federatie) een zekere afkeer betekent van de Europese integratie. 
Oorzaak hiervoor was niet het inzicht, dat nauwere samenwerking feitelijk over
bodig was geworden. Maar de goede conjunctuur in de afzonderlijke landen 
kweekte het optimisme, dat de noodzakelijkheid tot gemeenschappelijke oplos
singen minder dringend was geworden. De overschakeling van politieke en mili
taire integratiepogingen naar economische eenwording, de besprekingen gericht 
op het tot stand brengen van de gemeenschappelijke markt, ontwikkelden zich dan 
ook erg traag. De berg van werkelijke moeilijkheden was een rem voor de toch 
reeds minieme belangstelling. Maandenlange onderhandelingen tussen experts 
eindigden met verschillende ministersconferenties, waarvan de resultaten vrijwel 
steeds negatief waren. Een bijzonder onderwerp, namelijk de oprichting van 
Euratom, dus de instelling voor een gemeenschappelijke ontwikkeling van de 
kernenergie, kreeg een jaar lang vrijwel generlei aandacht. 

De jongste politieke gebeurtenissen zowel in Oost-Europa als in het Nabije 
Oosten brachten belangrijke wijzigingen. De hulpeloosheid van afzonderlijke 
Europese landen, om met succes een eigen politiek te voeren, bracht de noodzaak 
van gemeenschappelijke inspanning weer naar voren. De kwetsbaarheid van de 
energievoorziening van de Europese landen werd door de gebeurtenissen rond het 
Suezkanaal duidelijk geïllustreerd. Om deze redenen mag sinds enige maanden 
gesproken worden van een wedergeboorte van de gedachte ener Europese een
wording. Een minder aantrekkelijke bijkomstigheid is, dat deze wedergeboorte ge
stimuleerd wordt door een zeker anti-Amerikanisme, geboren uit de teleurstelling 
over de afzijdige houding van de Verenigde Staten ten aanzien van verschillende 
acties van Europese landen. Dit laatste element in de herleving van de gedachte 
ener Europese eenheid, dus eigenlijk een Europese eenheid gericht tegen Amerika, 
maakt een merkwaardige indruk, wanneer men nagaat, dat juist de Verenigde 
Staten in het verleden doorlopend op de Europese eenheid hebben aangedrongen. 

Hoe dan ook, de moeilijkheden ten aanzien van de gemeenschappelijke markt 
zijn niet minder geworden; desondanks beschouwt men hen niet meer als voor
wendsel, om het werk uit te stellen, maar tracht men deze moeilijkheden te over
winnen. Gemakkelijk zal dit niet zijn. Er zijn optimisten, die verwachten, dat 
begin maart 1957 de verdragen door de regeringen zullen zijn ondertekend, maar 
nog niet door de parlementen goedgekeurd. Mocht dit juist blijken, dan zal op 
het congres bij de behandeling van de buitenlandse politiek dit vraagstuk onge
twijfeld een grote rol spelen. Van groot belang is daarbij, dat de gemeenschappe
lijke markt niet meer uitsluitend een kwestie van de zes landen van de Kolen en 
Staal Gemeenschap zal zijn. Immers, Engeland - de Labour Party voorop - bepleit 
een vrijhandelszone, om op deze wijze een zekere aansluiting bij de Europese 
gemeenschappelijke markt tot stand te brengen. De onbevredigende kolensituatie 
en de gevolgen van de strijd rondom het Suezkanaal hebben het tekort aan energie 
opnieuw duidelijk gemaakt. In deze feiten, door het Comité-Mormet (waartoe 
pg. Burger behoort) nadrukkelijk belicht, mag men de oorzaak voor de nieuwe 
activiteiten zoeken, die gericht zijn op het tot stand komen van Euratom. 

In vroeger jaren moest worden vastgesteld, dat de Socialistische Internationale 
weinig belangstelling toonde voor de Europese werkzaamheden. Intussen is er een 
beter contact tussen het secretariaat van de Internationale en de socialistische 
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fracties van de Kolen en Staal Gemeenschap te Luxemburg en de Raad van 
Europa tot stand gekomen. Bovendien is de belangstelling van de Britse Labour 
Party voor deze werkzaamheden groeiende. Nadat dus de Socialistische Inter
nationale een taak - waaraan zij aandacht behoort te geven - hoe langer hoe 
meer overneemt, is onze belangstelling voor de Beweging voor een Verenigd 
Democratisch en Socialistisch Europa (MSEUE) verminderd. Wij hebben deze 
organisatie beschouwd als een instrument dat nodig is, zolang er onvoldoende 
belangstelling in de Socialistische Internationale voor deze bijzondere werkzaam
heden bestaat. Tot een zekere reserve tegenover de MSEUE dwingt ons boven
dien het feit, dat in de Franse sectie van de MSEUE, vooral zij vertegenwoordigd 
zijn, die binnen de Franse socialistische partij in oppositie staan tot de politiek van 
de regering-Mollet. Daarmede willen wij niet zeggen, dat de Franse regerings
politiek inzake Egypte en Noord-Afrika onze instemming heeft. Maar wij willen 
niet betrokken worden bij de interne partijstrijd van de Franse socialisten. Het
zelfde kan worden gezegd van de Italiaanse sectie van de MSEUE, die met een 
onbegrijpelijk optimisme staat tegenover de herenigingspogingen tussen de beide 
socialistische partijen in Italië (Saragat en Nenni). Ook hier is de Italiaanse groep 
van de MSEUE in zekere zin de oppositie tegen Saragat 

Het democratische socialisme heeft er steeds prijs op gesteld, een beweging te 
zijn, die verder reikt dan de nationale grenzen. Wil zij haar doelstellingen van 
vrede, vrijheid en sociale rechtvaardigheid bereiken, dan zal zij zich in de toe
komst minder dan ooit tot uitsluitend nationale vraagstukken mogen beperken. 
Werkzaamheden op internationaal terrein zijn echter in een tijd, waarin socialisten 
grote nationale verantwoordelijkheden dragen, moeilijker te verrichten dan in een 
tijd, waarin men zich tot internationale demonstraties kon beperken. Van deze 
moeilijkheden geeft dit verslag een weerspiegeling. Maar, naar wij hopen, ook van 
een gestadig groeiend succes bij de verwezenlijking van gemeenschappelijke taken. 

CONFERENTIES VAN DE SOCIALISTISCHE INTERNATIONALE 

Bureauvergaderingen 

19 december 1954 
10 maart 1955 
11 juli 1955 
18 oktober 1955 
30 januari 1956 

1 maart 1956 
7 april 1956 

22 juni 1956 
20 september 1956 
21 september 1956 

Algemene Raad 

20-21 december 1954 

12 juli 1955 

2-4 maart 1956 

te Amsterdam: Alfred Mozer. 
te Londen: Alfred Mozer. 
te Londen: Alfred Mozer. 
te Londen: Alfred Mozer. 
te Londen: Alfred Mozer. 
te Zürich: Alfred Mozer. 
te Londen: Alfred Mozer. 
te Londen: Alfred Mozer. 
te Londen: Alfred Mozer. 
te Londen: bijeenkomst partijleiders en bureau, 
waaraan E. Vermeer en A. Mozer deelnamen. 

te Amsterdam: mr. M. van der Goes van Naters, Al
fred Mozer en ir. H. Vos (G. Ruygers, E. Vermeer en 
K. Voskuil gasten). 

te Londen: E. Vermeer en A. Mozer. 

te Zürich: E. Vermeer en A. Mozer. 
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Congressen 

12-16 juli 1955 te Londen: mej. R. de Bruyn Ouboter, mr. M. van 
der Goes van Naters, A. Mozer, E. Vermeer, ir. H. 
Vos. 

Buitengewone en deskundigenbï;eenkomsten 

16-17 april 1955 

13-15 mei 1955 

23-25 mei 1955 

19-21 november 1955 

2 februari 1956 

12-18 augustus 1956 

22 september 1956 

10-11 december 1955 

13-14 april 1956 

11-18 augustus 1956 

te Brussel: Conferentie over arbeiderssport en cultu
rele organisaties: drs. J. J. Voogd. 
te Parijs: Commissie van de S.I. over propaganda
techniek: mej. R. de Bruyn Ouboter, E. F. Albrecht, 
M. Sluyser, drs. J. M. den Uyl, J. B. Broeksz. 
te Wenen: Internationale socialistische bijeenkomst 
over gemeentelijke vraagstukken: J. de Bruin en W. 
Mensink. 
te Bonn: Conferentie over de techniek van de over
heidsplanning: dr. W. Drees jr., mr. Th. van Lier, 
drs. G. M. Nederhorst, drs. J. M. den Uyl, ir. H. Vos. 
te Bonn: Commissie voor collectieve veiligheid en 
ontwapening: Alfred Mozer. 
te La Brevière: Scholingscursus: F. J. A. van Maanen, 
D. Dolman, J. Moes. 
te Luxemburg: Voorbereiding congres Kolen- en 
Staalgemeenschap: A. Mozer. 
te Zürich: Bijeenkomst socialistische vrouwenorga
nisaties van de Internationale: mej. R. de Bruyn 
Ou boter. 
te Londen: Bijeenkomst socialistische vrouwenorgani
saties van de Internationale: mej. R. de Bruyn Oubo
ter. 
te Bennekom Studieweek op 'De Bom': 50 vrouwen 
uit 16landen. 

Tijdens de verslagperiode was de Partij bij de navolgende congressen van zuster
partijen in het buitenland vertegenwoordigd: 

18 februari 1955 Bijeenkomst met SPD te Bonn over PBO: drs. G. M. 

23-24 april 1955 
3- 6 juni 1955 

30 juni-3 juli 1955 

2- 3 juli 1 ~55 
9-11 november 1955 

26-29 januari 1956 

26 februari 1956 

Nederhorst, prof. dr. I. Samkalden, ~erloren 
van Themaat en)i"/. Korte jr. 
Saarpartij Saarbrücken: E. Vermeer en A. Mozer. 
Finse Partij Helsinki: Alfred Mozer. 
Franse Partij te Asnières: E. Vermeer en mr. M. van 
der Goes van Naters. 
Zwitserse Partij te Zürich: E. F. Albrecht. 
Oostenrijkse Partij te Wenen: E. Vermeer en A. Mo-
zer. 
Italiaanse Partij te Milaan: mr. M. van der Goes van 
Naters. 
Luxemburgse Partij: Alfred Mozer. 
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10-14 juli 1956 
28 juni- 1 juli 1956 

SPD te München: W. Mensink. 
Franse Partij te Lille: mr. M. van der Goes van Naters 
en ir. H. Vos. 

MSEUE (Soc. Beweging voor de Verenigde Staten van Europa) 

18-19 juni 1955 Vergadering bestuur MSEUE: mr. M. van der Goes 

18-19 december 1955 

17-19 februari 1956 
27-29 april 1956 

16-22 juli 1956 

14-19 augustus 1955 

27 mei 1956 

van Naters, A. Mozer, ir. H. Vos. 
Vergadering MSEUE te Parijs: ir. H. Vos en A. 
Mozer. 
Voorbereiding grote congres te Parijs: Alfred Mozer. 
Te Parijs: mevr. C. P. de Roos-Oudegeest, mr. M. 
van der Goes van Naters, P. J. Kapteyn, A. Mozer, 
drs. G. M. Nederhorst, H. Versloot en ir. H. Vos. Dr. 
S. L. Mansholt woonde een deel van het congres bij. 
10-jarig bestaan IUSY-kamp te Tampere in Finland: 
Alfred Mozer. 
Waarnemers van de werkgemeenschappen werden 
gezonden naar het congres van de Bond van religi-
euze socialisten te Frankfort 
Bij de viering van de 85e verjaardag van pg. Camille 
Huysmans te Hasselt was pg. E. F. Albrecht aan-
wezig. 

UIUSD (Internationale Socialistische Organisatie van Leerkrachten) 

1- 6 augustus 1955 te Villach (Oostenrijk): C. Kleywegt, J. G. H. Tans 
en W. v. d. Gevel. 

28-30 december 1954 

30 juli-4 aug. 1956 

te Innsbruck: Bureauvergadering van de UIUSD: dr. 
J. G. H. Tans. 
te Roskilde (Denemarken): C. Kleywegt, dr. J. G. H. 
Tans en W. v. d. Gevel. Dr. B. S. A. Al uit Luxem
burg als belangstellende. 

ANDERE CONT·ACTEN 

Op verzoek van het bestuur hebben de pgn. dr. Ph. J. Idenburg, C. Kleywegt, 
W. Mensink, dr. J. A. G. Tans en dr. Th. van Veen op 1 april 1955 te Brussel 
uitvoerige besprekingen gehad met pg. Luyten, secretaris van de Belgische So
cialistische Partij om zich op de hoogte te stellen van de achtergronden en feiten 
met betrekking tot de schoolstrijd in België. 

Op 19 jtmi 1955 bezocht pg. Vermeer in België een bijeenkomst van het 
Vlaamse tijdschrift 'Socialistische standpunten', die ook gewijd was aan de school
strijd. 

Pg. Drees, vergezeld door pg. Mozer, bracht van 22 t/m 24 september 1955 
een bezoek aan Berlijn, waar hij een voordracht hield op uitnodiging van de Emst
Reuter-Gesellschaft. 

Bij de oprichting van het comité-Monnet, dat zich ten doel stelde een her
nieuwde poging voor het tot stand brengen van de Europese eenwording op hoog 
niveau te ondernemen, trad pg. Burger toe tot het bestuur. Hij nam deel aan ver
schillende besprekingen van het comité Monnet. 
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VERTEGENWOORDIGINGEN 

Gedurende de verslagperiode zond het Partijbestuur één of meer vertegenwoor
digers naar een groot aantal bijeenkomsten, plechtigheden, enz. Onderstaand 
volgt een overzicht van de belangrijkste evenementen: 

Het Nieuwe Koers-congres op 29 en SO januari '55 werd bijgewoond door de 
pgn. Albrecht en Ruygers. 

De pgn. Albrecht en Vermeer waren aanwezig bij het congres van de Vrouwen
bond van de Partij op SI maart en I april '55 te Arnhem. Van I6-I7 april '55 kwam 
'Nieuwe Koers opnieuw bijeen, te Utrecht, Pg. Albrecht was aanwezig. 

De AJC congresseerde van IS-I5 mei '55 in Den Haag. Pg. Vermeer woonde 
de besprekingen bij. 

Op de landdag van N. Koers op Hemelsvaartdag I955 werd het Partijbestuur 
vertegenwoordigd door pg. Albrecht. 

Op 8 juni '55 waren de pg. Mensinken Vermeer aanwezig op het te Utrecht 
gehouden congres van het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen. 

Het Pinksterfeest van de AJC in '55 te Vierhouten werd bijgewoond door de 
pgn. Albrecht, Schepsen Vermeer. 

Op SO juli '55 herdacht het NVV zijn 50-jarig bestaan. De pgn. Vermeer, Vos 
en Mej. de Bruyn Ouboter gaven blijk van de belangstelling van de Partij. 

Pg. Vermeer was aanwezig bij het afscheid van pg. Agter als gewestelijk voor
zitter van Utrecht op 24 september '55. 

De Verenigingsraad van de VARA op S en 4 september '55 werd bijgewoond 
door de partijgenoten mej. De Bruyn Ouboter, Mensink, Scheps en Vermeer. Bij 
het ter gelegenheid van het jubileum van de V ARA gegeven concert op 5 novem
ber '55 was pg. Vermeer aanwezig. Tevens woonde de partijvoorzitter het afscheid 
van pg. Van Tilburg, te Rotterdam op IS december '55 bij in verband met diens 
benoeming tot gouverneur van Suriname. 

Op I7 december '55 belegde het NVV een congres over de loonpolitiek, waarbij 
namens de Partij de pgn. Vermeer en De Bruyn Ouboter tegenwoordig waren. 

De conferentie van de Nederlandse Raad der Europese Beweging over de kern
energie op 20 januari '56 te Den Haag, werd bijgewoond door de pgn. Vermeer, 
Ruygers en De Bruyn Ouboter. 

In '56 hield 'Nieuwe Koers' zijn congres op 24, 25 en 26 januari te Rotterdam. 
De partijgenoten Albrecht en Scheps gaven van hun belangstelling blijk. 

De Bandsraadsvergadering van de Vrouwenbond op 8 maart '56 te Rotterdam 
werd bijgewoond door de pgn. Albrecht en Vermeer. 

Het Jubileumcongres van het NVV op 5 juni '56 te Amsterdam werd bijgewoond 
door de pgn. Albrecht, Mensink, De Bruyn Ouboter, Ruygers, Schepsen Vermeer. 

Als gebruikelijk waren de pgn. Albrecht en Vermeer als gasten op het Pinkster
feest van de AJC op I9 en 2I mei '56 op de Paasheuvel, te Vierhouten. 

Het Congres van het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen op 
19 juni '56 te Utrecht werd namens de partij bijgewoond door de pgn. Mensinken 
Vermeer. 

De pgn. Albrecht en Mensink waren aanwezig bij de driejaarlijkse algemene 
vergadering van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, die op 22 en 2S 
september '56 te Den Haag werd gehouden. 

De conferenties van het Nederlands Gesprekcentrum werden in de afgelopen 
periode bijgewoond door vertegenwoordigers van de partij, zo de conferentie op 
7 en 8 januari '55 over 'Doorbraak en mandement'; de conferentie vanS en 4 juni 
'55 over 'Kerk en Staat, die van I4 en I5 oktober '55 over het rassenvraagstuk, op 
S en 4 februari '56 over geestelijke leiding van volwassenen. 
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Ten slotte de conferentie op 5 en 9 juni '56 over 'Enkele actuele politieke tegen
stellingen.' 

Op de volgende gewestelijke vergaderingen was het Partijbestuur gedurende 
de verslagperiode vertegenwoordigd: 

Friesland 

De gewestelijke vergadering op 27 november '54 werd bijgewoond door pg. Von
deling, eveneens die op 23 april '55. Bij de bijeenkomst op 26 november '55 was 
pg. Scheps aanwezig, terwijl op 28 april '56 pg. Mensink in Friesland bij de 
vergadering was. 

Groningen 

Pg. Vermeer woonde de gewestelijke vergadering op 4 december '54 bij. Op de 
bijeenkomst op 3 december '55 was pg. Albrecht aanwezig. 

Drente 

Dit gewest kwam op 27 november '54 te Assen bijeen. Het Partijbestuur werd 
vertegenwoordigd door pg. Egas. De vergadering van 23 april '55 werd bijgewoond 
door pg. Albrecht. Op 10 december '55 was pg. Scheps in Drente bij de gewes
telijke vergadering en op 9 juni '56 pg. Vos. 

Overijsel 

In '55 vond de gewestelijke vergadering op 10 december plaats in aanwezigheid 
van pg. Vermeer. 

Gelderland 

Pg. Scheps woonde de gewestelijke vergadering op 18 december '54 te Arnhem 
bij, eveneens die op 4 juni '55 en op 19 november '55. De vergadering van 29 
september '56 werd door pg. Vermeer bijgewoond. 

Utrecht. 

Op 10 december '55 werd door pg. Mensink de gewestelijke vergadering bijge
woond. Op 15 september '56 was pg. Scheps in Utrecht. 

Noord-Holland-Noord 

De gewestelijke vergadering op 8 januari '55 te Alkmaar werd bijgewoond door 
pg. Albrecht, die op 15 oktober '55 eveneens te Alkmaar door pg. Scheps. Even
eens die op 14 januari' 56 door pg. Scheps. 

Noord-Holland-Zuid 

De te Amsterdam op 18 december '54 gehouden vergadering van dit gewest werd 
bijgewoond door pg. Albrecht, die van 17 december '55 door pg. Vermeer. 

Zeeland 

Pg. Albrecht was aanwezig op de gewestelijke vergadering op 20 november '54 te 
Goes en pg. Mensink op die van 23 april '55. 

Op 10 december 1955 was pg. Burger in Zeeland en op 14 april '56 pg. Ruygers. 
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Noord-Brabant 

Pg. Willems woonde de gewestelijke vergadering op 14 mei '55 te Breda bij, pg. 
Albrecht die te Tilburg op 10 december '55. Tevens was pg. Albrecht aanwezig op 
de vergadering op 14 april '56 te Den Bosch. 

Limburg 

De gewestelijke vergadering op 6 november '54 werd bijgewoond door pg. Ver
meer, die van 19 november '55 door de pgn. Van Lienden en Willems. 

Zuid-Holland 

De vergadering van 18 december '54 te Rotterdam werd bijgewoond door pg. De 
Loor. De bijeenkomst op 17 december '55 door pg. Albrecht. 

Amsterdam 

Deze stedelijke federatie vergaderde op 14 januari '55 in aanwezigheid van pg. 
Vos; op 20 januari '56 was pg. Albrecht aanwezig bij de vergadering. 

Den Haag 

Pg. Albrecht woonde de vergadering van de stedelijke federatie op 23 november 
'55 bij. 

Rotterelam 

De vergadering op 9 mei 1955 werd bijgewoond door pg. Albrecht, die op 20 
december '55 door pg. Mensink. 

WERKGEMEENSCHAPPEN 

PROTESTANTS-CHRISTELQKE WERKGEMEENSCHAP 

De thans afgesloten verslagperiode kenmerkt zich door een buitengewone activiteit 
als gevolg van de bijzondere aanvallen die de doorbraak had te doorstaan. 

Als antwoord op het mandement der rooms-katholieke bisschoppen werden 
vergaderingen belegd waarin het protestantse verweer tot uiting kwam en steeds 
twee sprekers optraden. Dergelijke vergaderingen werden o.a. belegd in: Arnhem, 
Utrecht, 's-Gravenhage, Rotterdam, Leeuwarden, Almelo, Groningen, Middel
burg, Amsterdam, Hilversum en Haarlem. 

Een gans ander geluid dan in het mandement werd vernomen klonk in het op 
29 maart 1955 vastgestelde Herderlijk Schrijven vanwege de Generale Synode 
van de Nederlandse Hervormde Kerk, getiteld: 'Christen-zijn in de Nederlandse 
samenleving.' Dit hervormde woord gaf aanleiding tot zeer uiteenlopende commen
taren. 

Intussen openbaarde zich in confessionele kringen verzet zowel tegen het 
optreden van eigen afgevaardigden in het parlement inzake het stemmen tegen de 
motie-Van Sleen bij behandeling van de televisie-nota van minister Cals, als 
het slappe geluid bij de bespreking van het mandement en de vaak onheuse wijze 
waarop door sommigen gesproken werd over het Herderlijk Schrijven. De PCWG 
weerde zich in woord en geschrift; met name deed zij uitgaan het boekje: 'Tekort 
geschoten.' 
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Krachtig werd activiteit ontplooid bij de actie in verband met de verkiezingen 
van Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en met dankbaarheid mocht 
worden vastgesteld dat de doorbraak zich o.m. op het protestantse front heeft 
voortgezet. Vooral de uitslag in overwegend protestantse streken spreekt een 
duidelijke taal. 

Gedurende deze verslagperiode steeg het ledental van de Protestants Christelijke 
Werkgemeenschap met ruim 34%. Opmerkelijk is dat zich onder de nieuwe 
leden verschillende leden van de Gereformeerde Kerk bevinden, zijnde een 
bevestiging dat de doorbraak steeds meer doordringt ook in die kringen die zo 
gesloten lijken. 

Op 30 september 1956 stonden bij het secretariaat van de PCWG ingeschreven 
6814 leden; aan het einde van de vorige verslagperiode (dus 30 september 1954) 
bedroeg dit aantal 5053; een stijging dus van 34,8 %. 

Het aantal afdelingen en correspondentschappen van de PCWG bedroeg in 
september 1956 121, verdeeld over 11 gewestelijke en 1 stedelijke federatie. 

In de achtste jaarvergadering op 14 mei 1955 te Rotterdam gehouden, werden 
alle aftredende leden van het bestuur herkozen. 

In de negende jaarvergadering, gehouden op 7 juli 1956 te Leeuwarden, trad 
mr. G. E. van Walsum, die van de aanvang af als voorzitter was opgetreden, als 
zodanig af. Drukke werkzaamheden noodzaakten hem tot dit besluit, doch hij 
bleef als lid van het bestuur en zelfs van het dagelijks bestuur voor de PCWG 
behouden. Tot opvolger werd gekozen C. Kleijwegt, voorheen lid van het bestuur. 
De andere aftredende leden van het bestuur werden herkozen. · 

In de samenstelling van leden van het bestuur, die rechtstreeks door de gewes
telijke en stedelijke federaties worden aangewezen, kwam geen wijziging. 

Sedert is het algemene bestuur van de Protestants-Christelijke Werkgemeen
schap als volgt samengesteld: 

C. Kleijwegt, voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; R. van der Brug, A. de Bruin, 
\111. F. van der Burgh, C. J. van Dam, mevr. M. J. de Geus-Smelt, mevr. M. de 
Jong-Meijer, F. H. Kockelkorn, D. de Loor, J. G. Mager, J. Quast, mr. dr. A. A. 
van Rhijn, ds. L. H. Ruitenberg, L. J. de Ruiter, jhr. mr. T. A. J. W. Schorer, 
E. J. van Spankeren, J. Spiekhout, N. Stufkens, A. D. Veenhoff, dr. W. H. Ver
moaten en mr. G. E. van Walsum, leden. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
C. Kleijwegt, voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; R. van der Brug, A. de Bruin, 

mr. dr. A. A. van Rhijn, ds. L. H. Ruitenberg, N. Stufkeus en mr. G. E. van 
Walsum, leden. 

Van de belangrijkste bijeenkomsten gedurende de verslagperiode kunnen wor
den genoemd: de op 6 november 1954 te Utrecht gehouden vergadering met de 
leden van de PCWG, die zitting hebben in de Raad hunner gemeente. Dit leden
tal was door de laatste verkiezing uitgebreid tot bijna 350. Mr. dr. A. A. van Rhijn 
hield een inleiding over: 'De zuilen en subsidies in de gemeenteraden.' 

Aan de vooravond van de jaarvergadering der PCWG werd op 13 mei 1955 in 
het gebouw van de Schotse Kerk te Rotterdam een demonstratieve vergadering 
gehouden. Sprekers waren prof. dr. W. Banning; onderwerp: 'Volk zijn' en mr. 
J. P. Hogerzeil; onderwerp: 'Doorbraak en vernieuwing.' 

Op 14 mei 1955 werd, na afloop van de jaarvergadering, in een middag
vergadering, eveneens in het gebouw van de Schotse Kerk, door dr. S. Rozemond 
behandeld: 'Christen-zijn in de Nederlandse samenleving.' 

De verkiezingsactie werd ingezet met een bijeenkomst van het kader der PCWG 

58 



te Utrecht op 3 september 1955. A. de Bruin sprak over: 'Inleiding verkiezings
actie 1956.' 

Het toenemende aantal predikanten, dat lid is van de PCWG, leidde er toe 
voor hen een speciale bijeenkomst te houden op 23 april1956 te Utrecht. Inleidin
gen werden gehouden door de voorzitter van de Partij, Evert Vermeer, en ds. L. H. 
Ruitenberg. 

Intussen werden geregeld vergaderingen gehouden met de gewestelijke be
stuurders o.a. op 8 december 1955, 23 januari, 27 februari, 26 maart, 23 april, 
23 mei en 21 september 1956, waardoor een goed contact met de afdelingen en 
gewesten in de hand wordt gewerkt. 

Op 6 juli 1956 werd een algemene vergadering gehouden in de 'Prinsetun' te 
Leeuwarden, waar drs J. J. Voogd een analyse gaf van de uitslag der verkiezingen. 

De negende jaarvergadering van de PCWG vond op 7 juli 1956, eveneens in 
de 'PrinsetUn' plaats, waarna in de Concertzaal Schaaf te Leeuwarden een 
demonstratieve vergadering werd gehouden. Mr. dr. A. A. van Rhijn sprak over: 
'Maatschappelijke ordening ter wille van de geestelijke vrijheid' en ds. H. de Boer 
behandelde: 'Toenemende zwaarte van onze strijd'. 

Tegen het einde van deze verslagperiode werd nog eenmaal een algemene 
vergadering belegd te Utrecht op 29 september 1956. Mr. S. C. Graaf van Rand
wijck hield een inleiding betreffende de 'Oproep van de Generale Synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk tot bezinning op de verantwoordelijkheid van het 
Nederlandse volk inzake de vraagstukken rondom Nieuw-Guinea'. 

De verkiezingscommissie van de PCWG, bestaande uit R. van der Brug, A. de 
Bruin, C. Huysse en J. H. Scheps heeft ook de actie in verband met de verkiezing 
van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzorgd. Uitgegeven 
werd een zestal geschriften (3 kleine vlugschriften, 1 groter vlugschrift en 2 
pamfletten). 

Van het vlugschrift 'Eén Christelijk tehuis ... en tóch andere wegen!' van W. 
Schmidt zijn 15.000 exemplaren gedrukt; van 'Doorbraak springlevend' door Ine 
de Jong 60.000 ex.; van 'Perspectief' door C. de Groot 30.000 ex. en van 'Wij leven 
niet op een eiland' (voor de vrouwen) 10.000 ex. Het pamflet 'Het gaat om u' 
verscheen in 330.000 ex. en het pamflet 'Waarom ik socialist werd en nog ben' 
door mr. G. E. van Walsurn 100.000 ex. Bovendien kwam een extra verkiezings
nummer van 'Doorbraak' uit in 100.000 ex. 

De commissie van redactie van 'Doorbraak', bestaande uit R. van der Brug, A. 
de Bruin, P. W. Emmelot, J. A. Hes, D. deLoor en J. T. Vellenga, werd op de 
jaarvergaderingen herkozen. Als eindredacteur treedt op J. T. Vellenga, terwijl 
R. van der Brug de administratie blijft verzorgen. Het aantal abonnees op 'Door
braak' beweegt zich, evenals het ledental van de PCWG, in stijgende lijn. 

Het documentatiebureau van de PCWG, onder beheer van C. van Doom te 
Utrecht, verzorgde gedurende de gehele periode waarover dit verslag loopt de 
maandelijkse uitgaven, die o.m. aan alle afdelingen en gewesten worden toege
zonden. 

In deze tweejarige periode werden verzonden 7704 brieven (resp. 3812 en 
3892), alsmede 49 circulaires aan afdelingen en gewesten (resp. 18 en 31), waar
onder niet gerekend zijn de toegezonden documentatie en leidraden voor behan
deling in de afdelingen en gewesten, alsmede ander drukwerk. 

Van de VARA ontving de PCWG wederom maandelijks een kwartier zendtijd. 
Deze uitzendingen worden in de zomermaanden onderbroken. Tot en met 9 no
vember 1955 trad als spreker op J. H. Scheps, daarna verzorgde C. Kleijwegt de 
PCWG-kwartiertjes. 
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Behandeld werd: 

1954 
18 oktober 
ZO november 
8 december 

1955 
5 januari 
2 februari 
2 maart 
6 april 

27 april 
8 juni 

12 oktober 
9 november 
7 december 

1956 
4 januari 
1 februari 

29 februari 
28 maart 
25 april 

'Een vrije kerk en een vrije staat' 
'Hoe de zilveren koorde tussen staat en kerk te verbreken?' 
'De Partij van de Arbeid en het woord der kerk(en)' 

'De eenheid der christenen' 
'Het mandement ernstig genomen' 
'De Partij van de Arbeid en de vrijheid van onderwijs' 
'De overheid is meer dan een agent van politie' 
'Het geloof in de vrijheid heeft een eigen spanning' 
'Christen-zijn in de Nederlandse samenleving' 
'De verdeelde Kerk en de verdeelde samenleving' 
'Is de Partij van de Arbeid levensbeschouwelijk neutraal?' 
'Een nieuw begin' 

'Het waagstuk van de Partij van de Arbeiä 
'Mogelijkheden? ]af' 
'De Partij van de Arbeid en de werkgemeenschappen' 
'Weer standen' I 
'Weer standen' II 

Het contact met het bestuur van de Partij en met de andere werkgemeenschappen 
was uitstekend. 

Ten slotte kan nog worden vermeld, dat de PCWG een waarnemer heeft ge
zonden naar het congres van de Internationale Bond van Religieuze Socialisten 
dat van 14 tot 19 augustus 1955 in Frankfort werd gehouden. Voorts was de 
PCWG vertegenwoordigd op de conferentie over 'Godsdienst en Socialisme', ge
houden te Kieroskerke op 24 en 25 september 1955. 

KATHOLIEKE WERKGEMEENSHAP 

Het bestuur van de KWG onderging in deze verslagperiode enkele wijzigingen. 
In de, door het vertrek van dr. B. Al en drs. A. v. Heusden, ontstane tussentijdse 
vacatures werden op de jaarvergadering van 4 juni 1955 C. Letsehert en J. Ree
horst tot bestuursleden gekozen. Op de jaarvergadering van 28 april 1956 werd 
het bestuur voor de volgende twee jaren als volgt samengesteld: J. M. Willems, 
voorzitter; en de bestuursleden: H. Broekhuyse, mr. E. Brongersma, mr. F. Daams, 
drs. J. v. Hessen, G. Hijlkema, C. Letschert, P. Martens, G. Ruygers, drs. J. A. 
Schulte Fischedick, dr. J. Tans (Maastricht), dr. ir. W. Verhoeven, ir. J. Visser, 
J. Wijten en P. v. Zeeland. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: Willems, voorzitter; Tans, vice
voorzitter; Daams, secretaris (Laan v. Meerdervoort 1606, Den Haag, tel. 396143); 
Martens, tweede secretaris; Letschert, Ruygers en Verhoeven, leden. 

De jaarrede van 1955 werd gehouden door mr. Th. v. Lier, met als onderwerp: 
'Geestelijke vrijheid in actuele vraagstukken.' 

Die van 1956 werd gehouden door G. Ruygers en droeg als titel: 'Waarom het 
gaat bij de a.s. verkiezingen.' 
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Een nieuwe KWG-afdeling werd opgericht te Bussum. 
Van de verschillende vergaderingen in gewestelijk verband was de weekend

conferentie van 21 op 22 april1955 te Vught van groot belang. VoorKWG-leden 
uit Noord-Brabant en Limburg werden inleidingen gehouden door pg. Tans en 
Van Lienden. 

Eveneens van belang was de deelneming van de KWG aan de door het partij
bestuur op 'De Bom' belegde bijeenkomsten op 12 en 13 januari 1955 en de 
conferentie over het doorbraakvraagstuk op 15 en 16 april 1955, eveneens op 
'De Born.' 

Ten slotte zijn in organisatorisch opzicht van belang de officiële besprekingen 
tussen het bestuur van de werkgemeenschap en vertegenwoordigers van het 
partijbestuur en het partijsecretariaat, die o.a. gewijd waren aan de voorbereiding 
van de verkiezingsactie. 

De KWG was officieel vertegenwoordigd op de verschillende door de partij en 
de WBS georganiseerde congressen en conferenties en bij de jaarvergaderingen 
van onze zuster-werkgemeenschappen. Zoals immer was de samenwerking met 
deze laatste van de meest hartelijke aard en werden in verschillende plaatsen 
door de afdelingen der werkgemeenschappen gemeenschappelijke vergaderingen 
gehouden. 

De zomerconferenties waren in de afgelopen jaren wederom de hoogtepunten 
van het interne KWG-werk en werden gehouden in het conferentieoord 'Woud
schoten.' 

De inleidingen op de bijeenkomst van 19-21 augustus 1955 werden o.m. 
gehouden door pg. Burger, voorzitter der socialistische Tweede-Kamerfractie, over 
'De politieke situatie' Mathieu Smedts, hoofdredacteur van 'Vrij Nederland' over 
'Het Engelse Katholicisme' en Geert Ruygers over 'Christenheid op een keerpunt 
der geschiedenis'. De inleidingen op de conferentie van 16-18 september 1956 
werden o.m. gehouden door prof. dr. Kruyt over 'Het vraagstuk van de verzuiling 
op het maatschappelijk vlak.' Dr. Al over 'Het karakter van onze partij als 
federalistische doorbraakpartij' en door onze voorzitter Joan Willems over 'De 
situatie van het ogenblik'. 

Belangrijke bezinningsarbeid werd van de KWG gevraagd met betrekking tot 
rapporten waarover advies moest worden uitgebracht aan partij-instanties. Wij ver
melden het rapport over de verhouding tussen levensbeschouwing en maatschap
pelijke vraagstukken; het rapport over de 1-meiviering en het rapport over de 
subsidie van de kerkebouw. 

Konden wij het vorige verslag afsluiten met de mededeling dat het beraad over 
de situatie ontstaan na het bisschoppelijk mandement 1954 op zeer intense wijze 
werd voortgezet, in deze verslagperiode werd dit beraad beëindigd. 

Op een bijzondere algemene ledenvergadering op 19 februari 1955 werd door 
alle aanwezige leden schriftelijk van hun standpunt blijk gegeven. In het licht van 
deze mededelingen was onze voorzitter dan ook ten volle gerechtigd om op de 
eerste congresdag, 22 februari 1955, aan het Leidse congres en via de radio aan 
het gehele Nederlandse volk mede te delen, dat de plaats der katholieke partij
genoten was en bleef in de PvdA. 

Hij mocht deze verklaring afleggen mede in naam van het overgrote deel der 
leden van de KWG, omdat in de vergadering van 19 februari slechts 4 partij
genoten hadden verklaard een andere mening te zijn toegedaan. 

Deze congresverklaring werd in een vergrote oplage van ons maandblad 
opgenomen en aan verschillende duizenden geselecteerde adressen van katholieke 
Nederlanders toegezonden. Tevoren was de tekst van de verklaring aan alle Neder
landse bisschoppen toegezonden. 
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Intussen had de KVP op 7 januari 1955 aangeboden het afgebroken eenheids
gesprek met ons en de KNP weder te hervatten. De KWG antwoordde, hiertegen 
geen bezwaar te hebben, doch gaf daarbij in overweging, of het niet de voorkeur 
zou verdienen om, nu het interne beraad in de KWG in een vergevorderd stadium 
was gekomen, dit gesprek nog enige weken uit te stellen. KVP en KNP gingen hier
mede akkoord. 

Na de verklaring op het Leidse congres wenste de KVP ~een voortzetting meer. 
Sindsdien werden de discussies alleen tussen KVP en KNP hervat, resulterende 
in het toetreden van Welter tot de KVP. 

Dat onze 'gewetensbeslissing' in katholiek Nederland niet overal op de juiste 
waarde is geschat, is genoegzaam gebleken uit de reacties hierop in de katholieke 
pers. Individueel hebben leden van de KWG gepoogd in deze persdiscussie een 
positieve bijdrage te leveren. 

Momenteel is de situatie zo, dat men in katholieke kring de rechtmatigheid van 
onze keuze wel erkent, doch dat velen ons het recht trachten te ontzeggen bij 
anderen propaganda voor onze keuze te maken. 

Rest ons nog te vermelden, dat bij al het werk van de KWG ons maandblad 
weer van grote betekenis is gebleken. 

De redactie werd in de afgelopen verslagperiode gevoerd door de pg. Geert 
Ruygers, mr. F. Daams, G. Hijlkema, mr. Th. v. Lier en dr. J. Tans. Het secreta
riaat van de redactie is gevestigd in Den Haag, p/a G. W. Hijlkema, Aronskelkweg 
170, tel. 397393. 

De administratie is gevestigd te Oisterwijk, p/a J. M. Willems, Gemullehoeken
weg 129, tel. 2252. 

In talrijke artikelen werd in ons blad gereageerd op de reacties in de katholieke 
pers t.a.v. onze beslissing; actuele vraagstukken vanuit onze zienswijze behandeld 
en problemen rond de doorbraak op hun juiste waarde getoetst. 

Mede om deze redenen mag gezegd worden dat 'De Katholiek' een onmisbare 
schakel is in ons werk. 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP 

Het stemt het HWG-bestuur tot voldoening dat de arbeid der werkgemeenschap 
in deze verslagperiode meer waardering heeft ontmoet en grotere weerklank heeft 
ondervonden dan dit voorheen het geval was. 

Verschillende factoren hebben er toe bijgedragen, dat de HWG zich wat 
krachtiger kon ontplooien, met name de radio-uitzendingen en het organiseren van 
streek bijeenkomsten. 

Het ledental zowel als de lezerskring van ons maandblad 'Vernieuwing' hebben 
zich dan ook in bevredigende mate uitgebreid. Niettemin verheelt het bestuur zich 
niet dat de omvang van de HWG nog altijd te beperkt is, doordat vele buiten
kerkelijke partijgenoten er nog niet genoegzaam van doordrongen zijn dat hun 
plaats in de HWG is. 

Zoals men weet berust het lidmaatschap der werkgemeenschappen op vrijwil
lige aanmelding. 

In het bestuur vonden enige mutaties plaats. A. Hessels, mevr. A. Treurniet
Wiersma en drs. J. Zwakhals namen de plaatsen in van de overleden bestuursleden 
C. Woudenberg, mevr. mr. B. R. J. Beelaerts van Blokland-Jessurun en J. C. de 
Glopper. W. Mensink volgde E. Vermeer op na zijn benoeming tot algemeen 
voorzitter van de Partij. 
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Ir. C. Boerman kwam in de plaats van W. Singer en na het bedanken van ir. 
C. Boerman volgde J. Moes hem op in ons bestuur. De penningmeester P. de Bruyn 
bedankte als bestuurslid; Drs. J. Zwakhals volgde hem op. 

Door zijn benoeming tot lid van de Raad van State legde M. A. Reinalda het 
voorzitterschap neer. Hij werd opgevolgd door dr. G. Stellinga. 

Ir. H. Vos zag zich genoodzaakt, ons bestuur te verlaten wegens drukke bezig
heden. In de vacatures De Bruyn en Vos werden gekozen mej. R. ter Heege en drs. 
A. R. Vermeer. 

Aan de afgetreden bestuursleden is de HWG grote dank verschuldigd, in het 
bijzonder aan ir. H. Vos en M. A. Reinalda. 

Het bestuur is thans als volgt samengesteld: 

Dr. G. Stellinga, voorzitter, H. van Woudenberg, secretaris, drs. J. Zwakhals, 
penningmeester, H. van Es, onder-voorzitter, W. Mensink, 2e secretaris, W. J. van 
Deelen, J. Engels, P.C. Faber, mej. R. ter Heege, A. Hessels, J. Moes, dr. J. P. van 
Praag, C. M. Swiebel, mevr. A. Treurniet-Wiersma, drs. A. R. Vermeer en M. G. 
Warffemius. 

Het bestuur kwam in deze periode 13 maal bijeen. O.m. werden behandeld de 
volgende onderwerpen: 

Verhouding van de Partij tot de zgn. nevenorganisaties, de crematiedebatten in 
Tweede Kamer; levensbeschouwing en maatschappelijke vraagstukken; de radio
uitzendingen van de HWG; vrijheidsopvattingen in het socialisme; godsdienst
onderwijs op de openbare lagere scholen; overheidssubsidie aan kerkebouw; I-mei
viering en het wetsontwerp op de a-sociale gezinnen. 

Over een aantal problemen werden adviezen verstrekt aan het Partijbestuur en 
aan de Dr. Wiardi Beckmanstichting. 

Dank zij de medewerking van de Varakon van 26 oktober 1955 af ons woord 
in de ether worden gehoord. Ons bestuurslid W. Mensink verzorgde alle uitzendin
gen; de wijze waarop hij zijn taak opvatte heeft er toe bijgedragen, dat de belang
stelling voor de arbeid onzer werkgemeenschap toenam. 

De streekconferenties met H. van Es als inleider over 'Cultuurpolitiek en Over
heid' en 'Doel en wezen van de HWG' bleken een voortreffelijk middel om de 
meningsvorming in de Partij te bevorderen. Deze regionale bijeenkomsten werden 
gehouden op zaterdagmiddagen in Haarlem, Tilburg, Nunspeet, Arnhem, Gronin
gen en Utrecht. Het bestuur is voornemens, voort te gaan met het organiseren van 
deze conferenties. 

Vertegenwoordigers van het bestuur namen deel aan de conferenties over het 
Verkiezingsprogram 1956, over de buitenlandse politiek, aan het Onderwijs
congres, aan de bijeenkomst van Belgische en Nederlandse socialisten in Klems
kerke (België), aan de congressen van 'Nieuwe Koers', van de Partij, van de 
Vrouwenbond en 'Humanitas' en aan de jaarvergaderingen van onze zusterwerk
gemeenschappen. De HWG is in de Partijraad vertegenwoordigd door H. van Es 
en H. van Woudenberg met drs. J. Zwakhals als plaatsvervanger, in het Humanis
tisch Centrum door H. van Woudenberg, in de commissie Overheidssubsidie Kerke
bouw door dr. G. Steilinga en H. van Es, in het Humanistisch Thuisfront door 
J. Boetje en in de commissie ziekenfondswezen van de WBS door P. de Bruyn. 

De jaarvergadering van 7 mei 1955, te Amersfoort gehouden, was door ver 
tegenwoordigers van alle afdelingen op een na bezocht. Bovendien waren er vele 
belangstellende HWG-leden niet-afgevaardigden, aanwezig. 

De voorzitter, M. A. Reinalda, leidde het onderwerp 'Zuilen en verzuiling' in. 
Een geanimeerde discussie volgde op de inleiding. 

Onze jaarvergadering van 12 mei 1956 werd eveneens in Amersfoort gehouden. 
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Na afhandeling van de huishoudelijke zaken sprak ons bestuurslid dr. J. P. van 
Praag over 'Kerk en Staat.' Verschillende afgevaardigden namen aan de gedach
tenwisseling deel. 

Drie kleine afdelingen waren niet op de bijeenkomst vertegenwoordigd. Besloten 
werd voortaan de jaarvergadering te houden in november. 

Bij de HWG waren 1 oktober 1954 1576 leden ingeschreven, 1 oktober 1955 
2626, derhalve een vermeerdering van 65 %. Bij het afsluiten van het boekjaar op 
30 september 1956 bestond de HWG uit 3732 leden, alzo 42 % meer dan een jaar 
tevoren. Onder laatstgenoemd cijfer zijn 494 verspreide leden begrepen. Deze, 
niet bij een afdeling der HWG ingeschreven leden, werd in oktober 1955 een 
circulaire toegezonden, waarin op de werkzaamheden van onze werkgemeenschap 
de aandacht werd gevestigd. 

In de afdelingen van de HWG was over het algemeen een bevredigende activi
teit waar te nemen. 

Evenals dit landelijk het geval is, is ook plaatselijk de verhouding tot de KWG 
en de PCWG uitstekend te noemen. In voortdurend toenemende mate worden er 
in de afdelingen bijeenkomsten g;ehouden met de zusterwerkgemeenschappen, 
veelal in de vorm van forumavonden, waarop onderwerpen van levensbeschouwe
lijke aard een diepgaande bespreking kregen. Het is verheugend dat de bezoekers 
van deze bijeenkomsten veel waardering hebben voor dit onderlin~c beraad. Deze 
gezamenlijke vergaderingen geven een voortreffelijk beeld van de goede onder
linge verstandhouding tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwin
gen in de Partij; bovendien vestigen zij op overtuigende wijze de aandacht op de 
activiteiten der werkgemeenschappen. 

Het aantal HWG-afdelingen bedroeg 1 oktober 1954 slechts 13. Achtereenvol
gens werden opgericht de afdelingen Hengelo (0), Bussum, Noord Veluwe, Haar
lem, Utrecht, Krimpen a/d Lek, Arnhem, Vlaardingen, Badhoevedorp, Leeuwar
den, Zeeland, Goor, Nijmegen en Doetinchem. (De afdelingen Noord Veluwe 
en Zeeland zijn streeksgewijze afdelingen). 

Op 30 september 1956 waren er derhalve 27 afdelingen. 
Een in Delfzijl opgerichte afdeling kon helaas niet worden gehandhaafd. In een 

aantal gemeenten wordt de oprichting van een HWG-afdeling voorbereid. Jammer 
genoeg ontbreekt het veelal aan beschikbaar kader, omdat men zich een over
dreven voorstelling maakt van de omvang van het werk. 

In een 20-tal gemeenten zijn correspondentschappen gevestigd. Wij menen hier 
in het bijzonder te mogen wijzen op de gunstige ontwikkeling onzer Amsterdamse 
afdeling. Onder de bekwame leiding van het afdelingsbestuur groeide het ledental 
in deze verslagpreiode van ruim 300 tot 1200. Evenals in enige andere afdelingen 
heeft men hier te kampen met financiële moeilijkheden, die de activiteit ongunstig 
dreigen te beïnvloeden. 

Ons maandblad 'Vernieuwing' onder redactie van K. Tin1merman verheugt zich 
in een toenemende belangstelling. Tijdens het redacteurschap van Timmerman 
nam de lezerskring van ons blad met 50 % toe. Het meinummer van 1955 werd 
door vele afdelingen in groot aantal op de meivergaderingen verkocht. 

Aan de op hoog peil staande inhoud van het maandblad werd door verschillende 
bestuursleden meegewerkt; niettemin wordt er naar gestreefd, de medewerking 
van vooraanstaande HWG-leden te intensiveren. 

Aan de afgevaardigden naar het Leidse Partijcongres werd een circulaire uit· 
gereikt, waarin de arbeid onzer werkgemeenschap in de belangll!elling van de 
afdelingsbestuurders der Partij werd aanbevolen. In het begin van U956 ontvingen 
bovendien alle Partijafdelingen een rondschrijven van ons bestuur, waarbij mede-
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werking werd verzocht om een krachtiger ontplooiing der HWG mogelijk te 
maken. 

De in 1954 uitgegeven folder, waarin doel en wezen der HWG wordt uiteen
gezet, moest enige malen worden herdrukt. 

Een nieuwe uitgave met uitgebreider tekst en grotere oplage is in voorbereiding. 
De brochure van dr. J. C. Brandt Corstius, 'De socialist en het moderne huma

nisme' is op enkele exemplaren na uitverkocht. Hiervan werden er in deze periode 
ruim 700 verkocht. Eerlang kan de verschijning van een nieuwe brochure, waar
aan grote behoefte bestaat, worden verwacht. 

N.V. DE ARBEIDERSPERS 

In de verslagperiode bleef de vert'egenwoordiging van de Partij in de Raad 
van Commissarissen van de N.V. De Arbeiderspers ongewijzigd. Zij bestond uit 
de partijgenoten: E. F. Albrecht, J. Harmsen, M. A. Reinalda, E. Vermeer, J. 
Willeros en H. Willemse. Pg. Albrecht trad ook gedurende deze periode op als 
gedelegeerd commissaris. 

Onder de bekwame leiding van de directie de partijgenoten C. v. d. Waerden 
en H. v. Kuilenburg maakt het bedrijf de 'N.V. de Arbeiderspers' een gezonde 
ontwikkeling door en is uitgegroeid tot een onderneming met een jaaromzet van 
meer dan 23 miljoen gulden. 

Bijzonder verheugend is ook de regelmatige groei van het door de Arbeiders
pers uitgegeven dagblad, ons partijorgaan 'Het Vrije Volk', dat zijn positie van 
de grootste krant van Nederland nog sterker vestigde. 

DIVERSE PERIODIEKEN 

Paraat 

Tijdens de verslagperiode bleef 'Paraat' geheel gericht op de taak van voorlichting 
van de Fakkeldragers. Het blad mocht zich verheugen in de belangstelling van de 
clubs omdat het interessante discussiestof en algemene politieke voorlichting 
leverde. 

De redactie onderging enige wijziging en bestond aan het eind van de verslag
periode uit de pgn. De Bruyn Ouboter, Mozer, Mensink, Sluyser en Voogd. 

Het aantal abonnees handhaafde zich op het bevredigende peil van rond de 
15.000. Ook hieruit reeds blijkt de vaste plaats die het Fakkeldragerswerk en ook 
het orgaan voor de Fakkeldragers zich in de partij hebben verworven. 

Socialisme en Democratie 

De redactie van het maandblad van de P.v.d.A. onderging een aantal wijzigingen. 
De pgn. H. Oosterhuis, prof. ir. W. Schermerhom en ir. H. Vos bedankten als lid. 
Door zijn overlijden verloor de redactie haar lid Koos Vorrink. Als redacteuren 
werden benoemd dr. E. Brongersma, E. A. Vermeer en A. Kloos. 

Met ingang van 1 juli 1955 trad prof. dr. W. Banning af als voorzitter van de 
redactie. Zijn aftreden als voorzitter betekende tegelijk zijn afscheid van de redac
tie vanS enD. Sinds de herverschijning van het maandblad in 1946 heeft Banning 
leiding gegeven aan het tijdschrift. Dat S en D na de oorlog opnieuw kon uit
groeien tot één der leidende politieke tijdschriften in ons land is stellig voor een 
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belangrijk deel aan hem te danken. Banning werd als voorzitter der redactie op
gevolgd door prof. dr. J. P. Kruijt. 

De samenstelling van de redactie op 1 januari 1957 was als volgt: prof. dr. J. 
P. Kruijt (voorzitter), drs. J. M. den Uyl (secretaris), J. J. A. Berger, dr. E. Bron
gersma, ds. J. J. Buskes jr., prof. dr. Ph. J. Idenburg, J. de Kadt, A. Kloos, mr. J. 
J. v. d. Lee, mr. Th. J. A. M. van Lier, E.A. Vermeer. 

Het aantal abonnees bedroeg op 20 september 1956 2148. Vergeleken met het 
aantal van 1588 op 30 september 1954 betekent dit een niet onaanzienlijke stij
ging. Hoewel deze groei verheugend is blijft het te betreuren, dat nog zovele 
kaderleden niet zijn geabonneerd op het maandblad, dat door de N.V. de Arbei
derspers tegen de uitzonderlijk lage prijs van f 6.75 per jaar wordt uitgegeven. 

Colportage-orgaan 

Van het colportage-orgaan 'Arbeid' verschenen in '54/'55 16 nummers. In 
1955/'56 slechts één. De oplaag bedroeg ± 13.000 per nummer. Omdat deze 
afname te gering was, werd besloten bij bijzondere gelegenheden het blad inci
denteel te laten verschijnen. Deze opzet mag geslaagd worden genoemd als 
vermeld wordt dat tijdens de verkiezingsactie een oplaag van 150.135 ex. van 
een aan de lijstaanvoerder pg. Drees gewijd nummer werd omgezet, terwijl een 
uitwerking van het verkiezingsprogram, dat tot titel had 'Verder onder deze vlag' 
in een aantal van 76.189 ex. werd verkocht. 

De methode van 'incidentele verschijning bij bijzondere aanleidingen' verdient 
ook daarom voorkeur omdat het de afdelingen de gelegenheid biedt over een 
langere periode met één bepaald nummer te werken. 

Overige periodieken. 

In dat gedeelte van ons verslag, dat handelt over de werkgemeenschappen wor
den mededelingen gedaan over de uitgaven: 'De Katholiek in de Partij van de 
Arbeid' voor de Katholieke Werkgemeenschap, 'Doorbraak' voor de Protestants 
Christelijke Werkgemeenschap en 'Vernieuwing' voor de Humanistische Werk
gemeenschap. 

Voor de uitgaven van de ledensecties nl. 'de Gemeente' voor de sectie gemeente 
en Provincie; 'Ploegen en Zaaien' voor de sectie 'Agrarische Vragen'; 'de Midden
stander' voor de sectie 'Middenstand' wordt verwezen naar het hoofdstuk 'de Dr. 
Wiardi Beekman Stichting'. Voor bijzonderheden over 'Wij Vrouwen' wordt ver
wezen naar het hoofdstuk 'de Vrouwenbond' en voor het orgaan van onze 
jongerenorganisatie 'Nieuwe Koers' eveneens naar het desbetreffende deel van 
ons verslag. Hetzelfde geldt voor 'de Wegwijzer', dat verschijnt als uitgave van 
de commissie Nederlanders uit Indonesië. 

BROCHURES 

Hieronder volgt een overzicht van de brochures die in de periode J 1 oktober 1954-
30 september 1956 door de Partij en de Dr. Wiard.i Bec\crnan. SStichting werden 
uitgegeven. 

Ons Socialisme . . . . . . 
De toekomst van de tuinbouw . 
Te kort geschoten (PCWG) . . 
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oplaag 

9.940 
810 

15.200 

omzet 

9.448 
600 

12.486 



De provincie in deze tijd . 
Rede J. Willems (congres 1955) . 
Ontwerp Onderwijsprogramma . 
Het vrije beroep van de arts . . 
Verkeersveiligheid . . . . . 
De toekomst van het Deltagebied . 
Gas- en bestuursproblemen 
Liberalisme en Socialisme . . 
10 jaar PvdA . 
De toekomst van de Nederlandse binnenvisserij 
Gelukt de industrialisatie in Overijse!? . 
Bedrijfsgeneeskundige zorg 
Sport en maatschappij . 
Mensen in wording . . . 
Leven en werken in de IJmond 
Gedenkboek Koos Vorrink (uitgave A.P.) 
De consument in de maatschappij 
Hoe en waarheen reizen wij met ons kind? . 

oplaag 

315 
6.000 

420 
2.000 
1.470 
1.550 

345 
2.020 
1.000 
1.000 

300 
1.030 
2.020 
2.500 
1.040 

1.020 
750 

SCHOLING VAN FUNCTIONARISSEN 

omzet 

200 
6.000 

400 
1.119 

508 
1.188 

325 
728 
524 
789 
200 
352 
532 

1.498 
647 
650 
377 
233 

Sedert 1951 worden jaarlijks speciale scholingsweken gehouden in het kamphuis 
'de Paasheuvel' te Vierhouten. Gedurende de verslagperiode werd dit werk voort
gezet en uitgebreid. Zowel in 1955 als in 1956 werd een week georganiseerd voor 
nieuwe deelnemers en een vervolgweek voor deelnemers van vorige jaren. 

In deze scholingsweken wordt vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan de 
taken en functies van afdelingsbesturen. In beide jaren werd een derde scholings
week georganiseerd speciaal gewijd aan het werk van de Fakkeldragersclubs en de 
taak van de voormannen. 

In totaal werden dus gedurende de verslagperiode 6 scholingsweken gehouden. 
Voor iedere kampweek geldt, dat de deelname bevredigend was en dat er met 
grote animo en toewijding is gewerkt. De gunstige resultaten van dit werk zijn 
door het anders en beter functioneren van een aantal afdelingen duidelijk merk
baar. 

Er wordt dan ook naar gestreefd in de toekomst het aantal weken nog verder 
uit te breiden. 

'De Centrale' Arbeidersverzekeringsbank gaf door het wederom beschikbaar 
stellen van een winstaandeel ook deze jaren de mogelijkheden voor deze scholing. 

De scholingsweken werden in 1955 geleid door pg. E. F. Albrecht; in 1956 door 
pg. W. Mensink, hierbij geassisteerd door pg. G. Borrie. 

De speciale kampen voor Fakkeldragers werden in beide jaren medegeleid 
door mej. R. de Bruyn Ouboter. 

Hiernaast werd ook in beide jaren wederom een politiek vakantiekamp gehou
den onder leiding van pg. Vermeer. Deze kampen boden ruimer gelegenheid 
voor ontspanning, terwijl er daarnaast een aantal politieke inleidingen werd ge
houden. Hoewel in deze laatste kampen minder van de zelfwerkzaamheid der 
deelnemers wordt gevergd bieden zij naast gezelligheid en ontspanning ook 
waardevolle scholing over algemene politieke vraagstukken. 
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INTELLECTUELENCONFERENTIES 

In het voorjaar van 1956 werden in een zevental plaatsen regionale conferenties 
georganiseerd, waarvoor op vrij grote schaal uitnodigingen gezonden werden 
aan partijgenoten- en niet-partijgenoten-intellectuelen. In discussie kwamen daar 
inleidingen van verschillende partijgenoten over taak en positie van de midden
groepen. 

De resultaten daarvan waren dusdanig, dat zij tot spoedige herhaling 
stimuleren. 

CABARETWERK 

Bij het begin van het seizoen 19.54-1955 beschikte de Partij over de volgende 
cabaretgroepen: "n Brààndnettel', Almelo; 'De Valreep', Amsterdam; 'De Rode 
Lantaarn', Deventer; 'Cantecleer', Eindhoven; 'De Steekvlam', Den Haag; 'De 
Peperbus', Hilversum; 'De Rode Vagebonden', Middelburg; 'De Knijpkat', Rot
terdam; 't Pluisijzer', Tilburg; 'De Rode Rakkers', Utrecht en 'Rode Koers', 
Zaandam. 

Deze groepen verzorgden in 1954-1955 te zamen 69 voorstellingen en 
bereikten totaal ongeveer 10.000 bezoekers. 

Het voorzitterschap van de cabaretgroepen berustte bij pg. H. Voorwinde. 
Vanaf 1 oktober 1955 bij pg. J. Voogd, secretaris van de Culturele Commissie. 
Na de benoeming van pg. Vermeer tot partijvoorzitter op het congres van 1955 
werd het beoordelen van de teksten op hun politieke inhoud door het dagelijks
bestuur opgedragen aan pg. Wim Mensink, secretaris der Partij. 

De landelijke regie berustte, evenals in voorgaande jaren, bij Ger Lindenberg. 
Joke Ruarus trad op als secretaresse van het bestuur der cabaretgroepen. 

Door de intensievere aanpak van het cabaretwerk vanuit het landelijk secre
tariaat en door het organiseren van een tournee in een paar gewesten, alsmede 
door het drukke partijleven in de afdeling gedurende dit verkiezingsseizoen 
liep het aantal voorstellingen in het seizoen 1955-1956 op tot 160, waarbij een 
kleine 30.000 personen deze voorstellingen bezochten. 

Een speciaal voor de verkiezingen van 1956 samengesteld wagenspel 'De 
Rode Roos voorop' werd door 'De Rode Rakkers' uit Utrecht 32 keer gebracht, 
terwijl het aantal toeschouwers 5915 bedroeg. 

Daar het in de bedoeling lag ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 
Partij een grote feestavond te organiseren, waarbij de cabaretgroepen zouden 
worden ingeschakeld en het voor het contact tussen de groepen onderling van het 
grootste belang is, dat alle medewerkenden van tijd tot tijd eens bij elkaar komen, 
werd besloten een instructieweekend te organiseren in januari 1956. Het eerste 
deel van dit weekend werd besteed aan het behandelen van enige huishoudelijke 
zaken en het instructie geven door Ger Lindenberg met betrekking tot het nieuwe 
programma. De overige tijd werd besteed aan het onder de loep nemen en bij
schaven van de verschillende programma's voor de feestavond. 

Ieder seizoen vindt er een jaarvergadering plaats, waarheen iedere groep twee 
vertegenwoordigers kan zenden en waarin allerlei zaken het cabaretwerk betref
fende worden besproken. 

Door het optreden van de cabaretgroepen van de Partij mogen de belangen 
van de beroepskleinkunstenaars niet worden geschaad. Er werd een regeling 
getroffen, waarbij aan de cabaretgroepen van de Partij alleen het optreden op 
partijbijeenkomsten en meifeesten is toegestaan. 

68 



Afgezien van het feit, dat in het afgelopen seizoen de verkiezingsactie een grote 
rol speelde en dit zal hebben bijgedragen tot het meer dan verdubbelen van het 
aantal gebrachte cabaretvoorstellingen, menen wij een grotere belangstelling 
zowel bij gewestelijke als afdelingsbestuurders voor dit belangrijke propaganda
middel te constateren. 

DE MEIVIERING 

Evenals vorige jaren berustte de organisatie van de meiviering bij het Landelijk 
Meicomité, dat werd gevormd door de pgn. H. Korte jr. namens het NW en 
E. A. Vermeer namens de PvdA. Laatstgenoemde werd na zijn benoeming tot 
voorzitter van de Partij opgevolgd door pg. W. Mensink. 

In 1955 luidde de meileuze: 'Vrijheid voor de onderdrukte volkeren, hulp aan 
de onderontwikkelde gebieden, arbeid en welvaart voor ons gehele volk'. 

In 1956 werd het meifeest gevierd onder de leuze 'Door maatschappelijke 
ordening naar sociale gerechtigheid en culturele ontplooiing'. 

Het meifeest 1955 werd, omdat 1 mei op zondag viel, in overleg tussen het 
partijbestuur en het verbondsbestuur van het NW, gevierd op 2 mei. 

Direct na 1 mei 1956 werd een enquête gehouden onder de plaatselijke mei
comité's alsmede onder de sprekers/spreeksters op de meivergaderingen in het 
bijzonder over de wijze van viering van het meifeest 1956. 

In de winter van 1955/1956 werd een commissie-meiviering ingesteld, be
staande uit: de pgn. W. Mensink (voorzitter), W. W. Schra (secretaris), C. Cabout, 
W. van Halm, C. Huysse, J. A. Krelage, C. H. Letschert, J. Moes, A. van M~ock, 
J. Pop, H. Stapel, A. Thomassen-Linden J. J. Voogd. De taak van deze commissie 
bestaat uit het advies uitbrengen over de wijze van viering van het I-meifeest 
waarbij de uit de enquête verkregen gegevens tevens worden verwerkt. Het 
rapport zal einde 1956 verschijnen. 

In 1955 en 1956 werd aan de sprekers materiaal verstrekt over het ontstaan 
en de geschiedenis van het meifeest, de meileuzen e.d., alsmede enkele gegevens 
over Israël. 

Bij de meifeesten 1955 en 1956 werden in verschillende plaatsen bij het Lan
delijk Meicomité beschikbare spelen uit het zgn. meifonds opgevoerd, t.w.: 
'En arbeid is de vlag' (17 x), 'Om de eerste mei' (5 x), 'De aarde draait' (3 x), 
'Meideclamatorium' (24 x), 'Meizoentjes (13 x), 'De terugkeer van Uilenspiegel' 
(2 x), 'Elke groei is pijn' (2 x), 'Zij hebben ons nodig' (5 x), 'Rode tulpen' (15 x), 
'Glorieus herdenken' (4 x), 'Ontwaakt' (1 x), 'Eén mei' (1 x), 'Uw mei is hier' (2 x), 
'De eigenwijs' (1 x), 'Het ingezonden stuk' (1 x), 'Vlucht naar Koedorp' (1 x), 'De 
meidag wekt' (1 x), 'De droom van meester Hendriks' (2 x). 

TONEELFONDS 

In het verslag van de meiviering, in het bijzonder van het meifonds, zijn begrepen 
de gegevens over het toneelfonds, dat een afzonderlijk fonds is, uitsluitend van 
de Partij. Uit dit toneelfonds worden toneelstukken betrokken, die op bijzondere 
avonden van Partij-afdelingen worden opgevoerd door eigen krachten. Daar dit 
buiten het meifeest niet in grote mate voorkomt en verschillende stukken voor 
toneelfonds en meiviering beide dienstbaar zijn, is ervan afgezien een afzonder
lijke detaillering van het toneelfonds te geven. 
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COMMISSIEWERK 

COMMISSIE LEVENSBESCHOUWING EN 
MAAT SCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN 

Deze commissie is als volgt samengesteld: E. F. Albrecht, mr. J. Cramer, mej. 
M. Dijkstra, dr. H. J. van Eek, prof. R. Hornstra, dr. J. F. de Jongh, mr. Th. J. A. 
M. van Lier, H. Molendijk, dr. J. P . van Praag, G. Ruygers, mr. Chr. A. de Ruy
ter-de Zeeuw, E. P. Schuyt, mej. mr. M. Tjeenk Willink (voorz.), drs. J. ]. 
Voogd (secretaris). 

Zij bracht haar rapport in februari 1955 aan het Partijbestuur uit, hetwelk be
sloot de commissie te verzoeken nog enkele bijzondere aspecten onder het oog te 
zien, waarover verschillende besprekingen thans nog gaande zijn. 

ONDER WIJSCOMMISSIE 

De Onderwijscommissie bestond aan het begin van de verslagperiode uit de partij
genoten prof. dr. W. Banning (voorzitter), W. Mensink (secretaris), T. C. Bos, 
mr. J. Cramer, mevr. D. Heroma-Meilink, prof. dr. I. C. van Houte, dr. Ph. J. 
Idenburg, C. Kleywegt. D. de Loor, J. Lootsma, G. N. Meurs, mr. A. de Roos, 
prof. dr. ir. W. Schermerhorn, H. van Sleen, mej. G. G. Smit, dr. J. A. G. Tans, 
dr. J. G. H. Tans, mevr. U. Tellegen-Veldstra, I. v. d. Velde en dr. W. H. 
Vermooten. 

Zij bleef gedurende de verslagperiode van dezelfde samenstelling, behoudens 
dat pg. Schermerhom als lid bedankte en pg. dr. Th. van Veen aan de commissie 
werd toegevoegd. 

De commissie kwam een groot aantal keren bijeen. Dit hield vooral verband 
met de voorbereiding en samenstelling van een rapport over de te voeren onder
wijspolitiek in ons land. Ter bestudering van ontwerpen van dit rapport werden 
conferenties met partijgenoten-onderwijsdeskundigen uit het gehele land gehou
den, te Amsterdam en Zwolle. In een speciaal Onderwijscongres van de partij op 
18 mei '55 te Amsterdam gehouden, waaraan ruim 400 afgevaardigden deel
namen, werd aan het ontwerp-rapport uitvoerig aandacht geschonken. Inleiders 
over de verschillende onderdelen van het rapport waren de pgn. Banning, De 
Roos, J. A.G. Tans, G. N. Meursen mevr. Tellegen-Veldstra. 

Als resultaat van de gevoerde besprekingen, werden in het ontwerp-rapport 
van de commissie talrijke veranderingen aangebracht. Aan het eind van de ver
slagperiode was het rapport praktisch gereed voor publikatie. 

Ter toelichting van het rapport zal een reeks geschriftjes verschijnen, waarvan 
er in de verslagperiode reeds twee zijn gepubliceerd, nl. één van de hand van 
prof. Banning, getiteld: 'Voor mensen in wording', en één van mevr. U. Tellegen 
-Veldstra: 'Waarheen reizen wij met ons kind?' 

De Onderwijscommissie behandelde in de verslagperiode tevens de in het vorig 
Partijcongres naar haar verwezen congresvoorstellen, het vraagstuk van gemeente
lijke subsidie voor het bijzonder V.H.M.O., talrijke gevallen in gemeenten, waarbij 
de verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs aan de orde was, de 
schoolstrijd in België en het studieloon voor studenten aan w1iversiteiten, afge
zien van de vele onderwerpen waarvan de behandeling voortvloeide uit de samen
stelling van bovenbedoeld rapport van de commissie. 

De pgn. W. v. d. Gevel, C. Kleywegt en dr. J. A.G. Tans namen deel aan con
ferenties van de Union Internationale Universitaire Socialiste Démocratique 
(U.I.U.S.D.), georganiseerd in samenwerking met de Socialistische Internationale, 
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in '55 in Oostenrijk over de opleiding van leerkrachten en in '56 in Denemarken 
over het onderwijs aan volwassenen. 

In samenwerking met de Sectie Gemeente en Provincie werd een commissie 
ingesteld, die zich bezighoudt met incidentele gevallen, waarbij de verhouding 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs in het geding is, bestaande uit de 
partijgenoten Tans, Van Sleen, Mensink (voorzitter), Vermooten en Borrie (secr.). 

CULTURELE COMMISSIE 

De samenstelling van de commissie was op 1 oktober '56 als volgt: H. Belinfante
Goudeket, J. B. Broeksz, M. van Haaien, W. van Halm, drs. J. Henriek Mulder, 
prof. dr. Ph. J. Idenburg (voorzitter), R. Kuipers, mr. H. J. Reinink, mr. A. de 
Roos, prof. dr. G. Stuiveling, dr. J. G. H. Tans, J. Troelstra, drs. J. J. Voogd 
(secretaris), J. M. Willems, J. van Zwijndregt. 

Zij vergaderde in de verslagperiode 8 maal. 

Commissies 

a. De commissie Industriële Vormgeving o.l.v. D. Dooyes beëindigde haar 
werkzaamheden met de samenstelling van een rapport, dat binnenkort aan het 
partijbestuur zal worden aangeboden. 

b. De commissie Sociale Bijstandregeling Beeldende kunstenaars o.l.v. drs. J. 
Henriek Mulder voltooide eveneens haar rapport. Zij constateerde met genoegen 
dat inmiddels door de staatssecretaris van Sociale Zaken een nieuwe regeling 
is ontworpen welke op veel punten een verbetering betekent. 

c. Ingesteld werd een commissie welke tot taak heeft het vraagstuk van de 
financiering van de cultuur nader te bestuderen. 

De commissie welke reeds enige malen vergaderde is als volgt samengesteld: 
drs. J. Henriek Mulder (rapporteur), H. J. Hofstra, S. de Jong, H. Molendijk, 
prof. dr. G. A. van Poelje, dr. J. P. van Praag, A. B. J. Prakken, H. Roelfsema, 
mr. A. de Roos (voorzitter), A. Vlas (secretaris), J. M. Willems. 

Kunstenaarsconferentie 

a. De Kunstenaarsconferentie 1955 werd o.l.v. Willems te Arnhem gehouden 
en bezocht door een 150-tal deelnemers. 's Morgens werd in secties gediscussieerd 
over de financiering van de kunst. 

Muziek: inleider Lex van Delden, voorzitter J. B. Broeksz. Letterkunde: inleider 
G. van Oorschot, voorzitter mr. A. de Roos. Beeldende kunst: inleider C. A. 't 
Hart, voorzitter drs. J. Henriek Mulder. 

's Middags werd door de heer W. Jos de Gruyter een algemene inleiding 
gehouden over 'De kunst in het dagelijks leven'. 

b. De Kunstenaarsconferentie 1956 te Utrecht telde een bezoekerstal van 
ongeveer 120. De door de partijvoorzitter, pg. Vermeer geopende en door !den
burg geleide conferentie werd door Willems ingeleid met het onderwerp 'Beroeps
opleiding van de kunstenaar'. Daarna werd in secties over hetzelfde onderwerp 
beraadslaagd. De volgende secties werden gevormd: toneel: o.l.v. B. Groenier, 
ballet: o.l.v. Indra Kamadjojo, film: o.l.v. W. Kweksilber, muziek: o.l.v. M. Flot
huis, beeldende kunst: o.l.v. prof. P. Grégoire. 

Na het uitbrengen van het verslag door de voorzitters volgde een algemene 
discussie, welke door Idenburg aan het slot werd samengevat. 

De V ARA maakte het mogelijk, dat beide conferenties met muziek en voor
dracht opgeluisterd werden. 
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Congressen 

a. Ter gelegenheid van het Partijcongres 1955 te Leiden werd een filmavond 
georganiseerd voor de congresgangers, waar werden vertoond 'De ballade van 
de hoge hoed' en 'Een man in een wit pak'. Het programma werd in de vorm 
van een boekje uitgegeven; daarin kwam ook een toelichting voor op de in een 
van de congreszalen opgestelde Albert Hahntentoonstelling, welke geheel was 
verzorgd door dr. F. de Jong Edzn en waarvoor grote belangstelling bestond. 

b. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de PvdA werd voor de daarbij 
beraamde feestavond een programma ontworpen, dat het karakter van een onge
dwongen feest zou hebben. Het kort voor het congres overlijden van minister 
Donker maakte het noodzakelijk het programma op korte termijn te wijzigen; 
de avond werd toen georganiseerd met medewerking van Enny Mols-de Leeuwe, 
de pianisten Jean Antonietti en Ant. Krelage jr. en het Kunstmaandorkest o.l.v. 
Ant. Kersjes. De congresdag zelf werd opgeluisterd door kopermuziek en zang 
van De Stem des Volks. 

Adviezen 

De Culturele Commissie hield zich geruime tijd bezig met het vraagstuk van de 
reclame in de televisie, waaromtrent een advies aan het partijbestuur werd 
verstrekt. 

Voorts werd de begroting van het ministerie voor Onderwijs Kunsten en Weten
schappen besproken. 

COMMISSIE VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND 

Deze commissie had op 1 oktober 1956 de volgende samenstelling: H. J. Barentsz, 
J. Berkhout, mej. N. H. Blaak, mej. W. Bos, C. Cabout, T. v. d. Dool, P. C. Faber, 
J. H. N. Grandia, M. van Haaien, W. van Halm, W. Harmsma, drs. J. S. van Hes
sen, M. J. Rille, mej. M. Jansen, E. Kupers jr., J. Netten, J. Moes, J. Peters (voor
zitter), N. Stufkens, A. J. v. d. Vlerk, drs. J. J. Voogd (secretaris), dr. L. van Gel
der, drs. J. A. Bakker. 

Sub-commissie. 

a. de sub-commissie Vorming Bedrijfsjeugd ving haar werkzaamheden aan en ver
gaderde enkele malen. 

b. De commissie welke zich ten doel stelde praktische conclusies te verzamelen 
uit de rapporten van de Commissie-Langeveld en het mgr. Hoogveldinstituut 
over de Nederlandse jeugd is thans bezig met het opstellen van haar eindrapport, 
hetgeen zal geschieden door haar lid J. Grandia. 

c. Er werd een sub-commissie inzake de kampeerwetgeving benoemd welke 
een advies aan het P.B. en kamerfractie uitbracht. De commissie was als volgt 
samengesteld: J. de Bruin, drs. J. A. Launspach, Tom van Maanen, mr. C. N. 
Renken, J. W. T. Stoovelaar. 

Andere werkzaamheden 

De commissie Vorming Buiten Schoolverband zette haar besprekingen inzake de 
vorming van de militair voort, evenals die over de subsidieverlening in het alge
meen. Zij opende besprekingen over het vraagstuk van de ruimte voor recreatie 
in Nederland en de natuurbescherming. 
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De aandacht van de kamerfractie werd gevraagd voor de positie van jeugd
vorming en volksontwikkelingswerk in ons land en voor het probleem van de 
vakantiespreiding. Ten slotte werd na contact met de Centrale Ver. van Openb. 
Leeszalen en Bibliotheken het vraagstuk van de lectuurvoorziening in Nederland 
in studie genomen. 

C 0 M IT!!: VAN NE DE .. RLANDE R S UIT I ND 0 NES I~ 

Samen.steUing 

In de verslagperiode heeft het Comité van Nederlanders uit Indonesië van de 
Partij van de Arbeid zich opnieuw geconstitueerd. 

Het huidige Comité heeft de volgende samenstelling: 
W. H. Lichtveld, voorzitter; drs. Th. J. Hogendorp, vice-voorzitter; drs. W. R. 
Beewkes, secretaris. 

Leden: D. Jansens, J. H. Scheps, mr. N. Stufkens, mevr. H.A. M. Stegerhoek-
v. d. Brug, H. J. Mollen, mr. C. J. Nierstrasz, J. v. d. Lee. 

Opgemerkt wordt, dat met uitzondering van de pg. Scheps en Stufkens, alle 
leden van het Comité behoren tot de groep Nederlanders uit Indonesië. 

Pg. Scheps werd in het Comité mede opgenomen om als trait d'union op te 
treden tussen het Comité en het Partijbestuur. 

Praktische taakuitoefening 

De hoofdtaak van het Comité in de verslagperiode was gelegen in de verzorging 
en de uitgifte van het orgaan: de 'Wegwijzer'. 

Daarnaast heeft het Comité een werkzaam aandeel gehad in de voorbereiding 
van de verkiezingen o.m. door het samenstellen van een verkiezingsmanifest en 
doordat een aantal leden zich beschikbaar stelde voor de platformvergaderingen 
en sprekerscursussen. 

Een ander deel van de taakuitoefening is het verstrekken van adviezen aan het 
Partijbestuur over aangelegenheden de gerepatrieerden betreffende, terwijl het 
secretariaat meerdere malen antwoorden heeft gegeven aan individuele verzoeken 
van gerepatrieerden. 

Wegwijzer 

In de verslagperiode is de 'Wegwijzer' om de twee maanden verschenen, terwijl 
de inhoud en het aantal pagina's (acht) geen wijziging ondergingen. 

De inhoud van de Wegwijzer betrof zowel voorlichting over de Nederlandse 
gemeenschap als over de Partij zelf. Wat betreft dit laatste was de voorlichting er 
vooral op gericht om de bekende vooroordelen der gerepatrieerden t.o.v. de PvdA 
en het democratisch socialisme te doorbreken. Het laatst verschenen nummer (mei 
1956) stond in het bijzonder in het teken der verkiezingen. 

Met genoegen kan worden geconstateerd, dat de oplaag die nu plm. 5000 
bedraagt, steeds toeneemt, hetgeen er op duidt dat de belangstelling voor het 
probleem der gerepatrieerden toeneemt. 

Het Comité heeft tweeërlei taak. 
Eerstens is daar het front, dat door de gerepatrieerden wordt gevormd - een 

front samengesteld uit ongegronde vooroordelen t.o.v. de PvdA en het democra
tisch socialisme. Tweedens is er de taak van het wekken van belangstelling in de 
Partij voor deze landgenoten. 

Actieve belangstelling voor de onbetwistbaar moeilijke omstandigheden van 
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deze mensen is de noodzakelijke voorwaarde om te bereiken, dat velen van de 
Nederlanders uit Indonesië tot de PvdA toetreden, en dat de 'kleine' Indischman 
zich zal thuis voelen in de PvdA. 

Ook op dit terrein zal een doorbraak moeten plaats hebben, een doorbraak van 
de vooroordelen. 

De sterke indruk bestaat, dat de 'Wegwijzer' goed wordt ontvangen en het 
Comité met zijn moeilijke arbeid zowel voor de gerepatrieerden als de Partij 
belangrijk werk doet. 

COMMISSIE VERHOUDING TOT ANDERE ORGANISATIES 

Deze commissie is als volgt samengesteld: E. F. Albrecht (voorzitter), E. A. Ver
meer, J. H. Scheps, J. J. Voogd (secretaris), J. M. Willems. 

Zij bracht haar rapport over de verhouding tot een aantal andere organisaties 
(in casu het NVV, de VARA, het IvAO, de AJC, en muziek-, zang-, toneel- en 
sportorganisaties) in dec. 1954 aan het Partijbestuur uit. 

Het Partijbestuur maakte het rapport tot onderwerp van bespreking in de 
Partijraad van 5 nov. 1955. 

Deze bespreking leidde nog niet tot een besluit. De commissie zet haar werk
zaamheden voort. 

COMMISSIE INTERNATIONAAL HULPWERK 

Deze commissie zette in de verslagperiode haar werkzaamheden voort in de 
volgende samenstelling: 

J. H. Scheps (voorzitter), J. S. Boetje (secretaris) en mejuffrouw R. de Bruyn 
Ouboter voor de Partij van de Arbeid; 

H.A. Visser (penningmeester), J. Landman en Th. de Jong voor het NVV. 
Gedurende deze tijd werd op het gebied van individuele hulp ondersteuning 

gegeven aan vluchtelingen, die naar Holland waren gekomen. Het betrof hier 
ongeveer 25 vluchtelingen van verschillende nationaliteiten, de meesten uit Oost
Europa. Deze vluchtelingen ontvingen materiële hulp, er werd bemiddeld om hun 
arbeid te verschaffen of hun emigratie naar Canada, Amerika of Australië mogelijk 
te maken. 

Voor deze individuele hulp werd in de jaren 1954-1955 en in de eerste helft van 
1956 een bedrag uitgegeven van f 5000.-. 

Een bedrag van f 100.- werd besteed aan een pakketzending aan Anna Kethly, 
door bemiddeling van onze Zwitserse zusterorganisatie. 

Onze commissie bemiddelde bij de aanschaf van speciale geneesmiddelen voor 
een aantal zieke Spaanse vrienden in Frankrijk, op verzoek van de Spaanse socia
listische partij in ballingschap te Toulouse. 

Verder kwam een aantal projecten tot uitvoering op het gebied van hulpver-
1ening of schenkingen aan groepen vluchtelingen. 

Begin 1954 waren 100 vluchtelingenkinderen uit Berlijn en Salzgitter in Hol
land. Dit werk werd tot stand gebracht in samenwerking met de Arbeiterwohl
fahrt. Gedurende drie maanden werden deze kinderen in Hollandse families ver
zorgd. Onze commissie besteedde in totaal een bedrag van rond f 5000,- aan 
dit werk. 

In verband met het Sinterklaasfeest werd door de V ARA ePil actie gevoerd om 
speelgoed te verzamelen voor kindertehuizen in Nederland. Onze commissie ont
ving een deel van de inzameling voor vluchtelingenkinderen in kampen in Duits
land en voegde bij het speelgoed een zending kleding en dekl•ns. 



In 1954 werd eveneens zulk een zending naar twee vluchtelingenkampen in 
Hamburg gebracht. 

In het voorjaar van 1955 zond onze commissie een vrachtwagen met verschil
lende goederen, zoals kleding, dekking en speelgoed, naar een centrum van vluch
telingen uit Estland en Litauen in Augustdorf. 

Begin 1956 kwam een eerste project tot uitvoering, hetwelk de opname van een 
groep jonge vluchtelingen uit Duitsland omvatte. Een groep van 30 jonge vluch
telingen bevindt zich op het ogenblik in Nederland en zal daar een jaar blijven. 
Zij zijn ondergebracht bij Hollandse families in het westen van het land. Sommigen 
hadden de gelegenheid hun studie hier voort te zetten, anderen hebben werk 
gevonden. Er zijn onder hen ook enkelen, die de wens uitspraken in Holland te 
willen blijven of te emigreren. 

De ervaring tot dusver met deze groep heeft ons weer eens duidelijk gemaakt, 
dat de selectie bij de opname van de vluchtelingen zeer belangrijk is en het geeft 
ons aanleiding met deze vorm van hulpverlening ook in de toekomst verder te 
gaan. 

Wij hopen de wens van een aantal der jonge vluchtelingen, in Holland te blijven 
of te emigreren, te kunnen vervullen. De beroepsopleiding is daarbij van grote 
betekenis; bij een aantal is dit reeds gelukt of in voorbereiding. 

De groep kwam half februari 1956 naar Holland en verbleef vier weken in 
het vakantiehuis van de socialistische vrouwenorganisatie 'De Bom', te Benne
kom. Hierna begaven zij zich naar hun pleegouders. 

Voor dit project heeft de commissie een bedrag van f 60.000,- ter beschikking 
gekregen als aandeel in de nationale uurloonactie, die in 1954 in Nederland werd 
doorgevoerd. 

De verdeling van deze gelden en de nationale samenwerking op het gebied van 
vluchtelingenhulp, geschiedt in het raam van de Nederlandse Federatie voor 
Vluchtelingenhulp, waarbij ook onze commissie is aangesloten. 

De secretaris van onze commissie, J. Boetje, is bestuurslid van deze Federatie. 
Eveneens heeft hij zitting in het bureau der 'Entraide Ouvrière Internationale', 
gevestigd te Zürich. 

De voorzitter der commissie, J. H. Scheps, had verierlei bemoeiing, met de offi
ciële regeringsinstanties ter zake van vraagstukken en problemen, welke een rol 
spelen bij de opname en het verblijf der vluchtelingen. 

Wat de financiële middelen der commissie betreft kan nog worden vermeld, 
dat de 1-meicollecten in 1955 een bedrag opbrachten van f 3724,60 en in 1956 
f 4931,21, totaal dus f 8655,81. Uit de nationale zgn. 'sleutelactie' in 1955, 
georganiseerd door de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp, kreeg onze 
commissie volgens een vastgesteld verdelingsschema en op grond van haar acti
viteiten, een bedrag van f 20.000,- ter beschikking. 

De commissie heeft ook voor de komende tijd, naast de voortgaande individuele 
hulpverlening, plannen in voorbereiding weer groepen vluchtelingen voor langere 
perioden op te nemen. De met de groep jonge vluchtelingen in 1956 opgedane 
ervaringen vormen hierbij een duidelijke richtlijn omtrent de nadere uitwerking 
dezer plannen. 

Zij zullen echter op de juiste wijze kunnen worden uitgevoerd, indien de com
missie kan blijven rekenen op de offervaardigheid in de kring der democratisch
socialistische beweging. 

De commissie hoopt dan ook de gelegenheid te blijven krijgen tijdens de I-mei
feesten op die offervaardigheid een beroep te doen. 
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WERKGEVERSGROEP 

Het bestuur van deze groep was in de verslagperiode als volgt samengesteld: 
J. Asscher jr. (voorzitter), E. F. Albrecht, mr. G. van Hall, J. Hudig, ir. J. P. van 
Nieukerke, E. A. Vermeer en Jur. Visser jr. (secretaris). 

De activiteiten van de groep hebben bestaan in het beleggen van bijeen
komsten, uitsluitend voor leden, zowel als bijeenkomsten voor leden en niet-leden, 
waarbij vraagstukken, van bijzonder belang voor werkgevers werden ingeleid en 
besproken. De groep is er in geslaagd, ook bij de collega-werkgevers, die geen lid 
zijn van de Partij van de Arbeid, begrip te kweken voor het socialistische stand
punt in de aanhangig gemaakte kwesties. 

Het ledental van, en de belangstelling voor de werkgeversgroep geven dan ook 
een stijgende lijn te zien. 

Belangriike biieenkomsten in chronologische volgorde: 

26 november 1954 sprak mr. J. Berger, voorzitter van het college van Rijksbe
middelaars te Utrecht over 'De opvoering van de produktiviteit'. 

21 februari 1955 sprak minister Suurhoff aan de vooravond van het Partijcon
gres in een openbare bijeenkomst te Leiden over: 'De ondernemer en de sociale 
politiek'. 

Hieraan ging een diner vooraf, waarbij de werkgeversgroep de leider van de 
Engelse Labour Party, mr. Clement R. Attlee als gast mocht begroeten. 

25 mei 1955 sprak prof. mr. M. G. Levenbach over: 'De socialistische werk
gevers en het arbeidsconflict'. 

11 november 1955 werd een bedrijfsbezoek gebracht aan Asschers Diamant 
Mij. N.V. te Amsterdam. 

29 mei 1956 vond een openbare bijeenkomst plaats te Rotterdam waar pg. H. 
J. Hofstra, lid van de Tweede Kamer sprak over 'Conjuncturele en structurele 
elementen in het financieel economische overheidsbeleid'. 

1 juni 1956 werd een lunch-bijeenkomst te Amsterdam belegd voor leden en 
niet-leden werkgevers, waarbij minister Van de Kieft een inleiding hield over de 
wijziging van de beleggingswet. 

VERHOUDING TOT ANDERE ORGANISATIES 

Het contact, dat er sinds de oprichting van onze Partij bestaat met een aantal 
organisaties, wier doelstelling in het algemeen aansluit bij de beginselen van onze 
Partij, bleef ook gedurende deze verslagperiode bestendigd. 

Wij geloven, dat het zin heeft nog eens met alle nadruk uit te spreken, dat 
dit contact dus bestaat tussen organisaties, die ieder hun eigen taak en volledige 
zelfstandigheid hebben. Het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid brengt 
en kan ook niet brengen enigerlei consequentie ten aanzien van de organisaties 
met wie dit contact wordt onderhouden. Van een vereenzelviging met deze ver
enigingen kan en is dan ook geen sprake. Dit onderscheid is niet altijd voor ieder
een duidelijk. Het dient bovenal nog eens in alle duidelijkheid te worden gezegd 
tegenover de bewuste pogingen van tegenstanders, die deze verbondenheid als 
een middel tot bestrijding van onze Partij trachten te hanteren. Evenzeer en even 
nadrukkelijk willen we uitspreken, dat we ons over het bestaande hartelijke contact 
zeer verheugen en dat we de organisaties met wie dit wordt onderhouden gaarne 
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als bondgenoten in onze strijd voor een betere samenleving op democratisch
socialistische grondslag begroeten. 

Vakbeweging 

De belangrijke taak, welke de vakbeweging op het sociaal-economisch terrein 
heeft en de aanrakingspunten met de politieke functie van onze Partij gaven ver
schillende malen aanleiding tot besprekingen tussen de leidende functionarissen 
van NVV en PvdA. Op de diverse congressen van het NVV waren we vertegen
woordigd. Daarnaast werden in de verslagperiode door de Partij enkele speciale 
bijeenkomsten voor partijgenoten vakbondsbestuurders belegd. 

Op 4 februari 1955 vond in Den Haag een conferentie plaats met partijgenoten, 
leden van hoofdbesturen van bij het NVV aangesloten organisaties, waarin de 
fractievoorzitter, pg. mr. J. A. W. Burger, algemene politieke problemen behan
delde, terwijl pg. J. Bommer in het bijzonder over de volkshuisvesting sprak. 

Op 11 juni 1955 werd een soortgelijke bijeenkomst belegd, waarbij pg. C. Kley
wegt problemen rondom de doorbraak inleidde. 

Var a 

Nog steeds wordt gewacht op een wettelijke regeling van het omroepbestel. De 
verhouding Partij van de Arbeid-V ara is daardoor nog steeds een voorlopige 
en gebaseerd op het besluit van het Partijbestuur zoals dat op 19 mei 1947 aan 
de V ara is medegedeeld: 

'dat het Partijbestuur gedurende het thans fungerende overgangsbestel van de 
Nederlandse Radio Unie en in afwachting van de later tot stand komende wette
lijke regeling, de V ara op grond van de door haar Verenigingsraad op 2 februari 
1946 aangenomen resolutie wil erkennen als omroepvereniging van de Partij. 
Het Partijbestuur is bereid één van zijn leden als vertegenwoordiger in het hoofd
bestuur van de V ara aan te wijzen.' 

Vanaf 1 september 1951 heeft pg. E. F. Albrecht als vertegenwoordiger in het 
hoofdbestuur van de Vara zitting. 

De Vara ziet haar taak als dienst aan het democratisch socialisme. Het is een 
welhaast onmogelijke taak op juiste wijze uitdrukking te geven aan de betekenis 
die de Vara, door de wijze waarop zij haar taak opvat en uitvoert, voor de 
Partij heeft. De versterking van de positie van de Partij, wij denken daarbij in 
het bijzonder aan de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 
13 juni 1956, is zeker ook in grote mate daaraan te danken. 

De snelle groei van het ledental van de Vara is ook voor de Partij een reden 
tot grote voldoening, omdat zich ook daarin de groeiende invloed van het demo
cratische socialisme in ons land weerspiegelt. 

Instituut voor Arbeidersontwikkeling 

De verhouding tot het Instituut bleef ongewijzigd. De pgn. Albrecht en Mensink 
hebben zitting in het centraal bestuur van het Instituut als 'het Instituut goed
gezinde waarnemers.' 

De Wiardi Beekman Stichting bleef met het NVV en het Instituut, te zamen 
in de Stichting Scholendienst de arbeidersavondscholen en plaatselijke kader-

77 



scholen organiseren. De vertegenwoordiging in deze stichting werd gewijzigd, 
voortaan hebben zitting de pgn. Mensink (als 2e voorzitter) en Borrie. 

Ook in het centraal bestuur van de Stichting Natuurvriendenhuizen werd pg. 
Albrecht door pg. Mensink vervangen; hierin hebben thans voor de Partij zitting 
de pgn. Mensinken A. Vorrink. 

De in het verslag over de jaren 1949/1950 opgenomen verklaring is nog steeds 
van kracht en blijkt een behoorlijke basis te zijn voor het afbakenen van de werk
terreinen. 

Ook de contacten met andere organisaties zoals de AJC, het Nederlands Ver
bond van Middenstandsverenigingen bleven van de meest vriendschappelijke aard. 

De Bond van Arbeiders Zangverenigingen verleende als steeds haar gewaar
deerde medewerking op landelijke en plaatselijke bijeenkomsten, evenals tal van 
muziekverenigingen. 

VROUWENBOND 
Inleiding 

De tweejaarlijkse periode die met dit verslag wordt afgesloten heeft zich niet ge
kenmerkt door ingrijpende gebeurtenissen op internationaal gebied, waardoor het 
leven in de bond zou zijn beïnvloed. 1 ) 

In het algemeen betrof de belangstelling op internationaal plan vooral de eman
cipatie der gekleurde volkeren. Dit kwam tot uiting in een intensief meeleven met 
problemen als de hulp aan de achtergebleven gebieden en het rassenvraagstuk. 
Verder heeft de Europese eenwording nog steeds de aandacht van vele groepen. 

Een op algemeen maatschappelijk gebied bijzonder sterk levend probleem is 
het aanhoudend woningtekort. De vrouwen toch zijn degenen voor wie het huis 
niet alleen woonruimte, maar ook werkruimte betekent. 

Daarbij is een van haar belangrijkste taken het huis te maken tot 1eefruimte' 
voor alle gezinsleden. Wil zij hiermee slagen en ook voldoening in haar werk 
vinden, dan is een zeer belangrijke voorwaarde een woning waarin dit alles mo
gelijk is. 

Verder hebben de groepen zich ook in de afgelopen tijd weer intensief met 
diverse kwesties het onderwijs betreffende beziggehouden. Met name in de kringen 
van de bond leven de vele verschillende verlangens, die er op dit gebied bestaan 
(kleinere klassen, verlenging van de leerplicht, vernieuwing en democratisering 
van ons onderwijsstelsel, enz.) uitermate sterk. 

Behalve de belangstelling voor deze urgente vraagstukken, kan een toenemende 
belangstelling voor sociaal-economische problemen op het terrein van de con
sumptie geconstateerd worden. Dit blijkt mede uit de animo, waarmee aan en
quêtes over dit onderwerp is deelgenomen. De stijgende welvaart in deze periode 
heeft aan de vraagstukken die met de consumptie samenhangen, wel een bij
zonder aspect verleend. 

De grote vraag naar arbeidskrachten heeft - ook op het leven der vrouw - zijn 
invloed doen gelden. Hierdoor kwam nl. de arbeid van de vrouw meer in het 
centrum van de belangstelling, en in dit verband werd met name de arbeid van 
de gehuwde vrouw een centraal probleem. 

1) Men neme hierbij in aanmerking, dat het verslag loopt van 1 oktober 1954 tot en 
met 30 september 1956. De internationale gebeurtenissen die na oktober 1956 hebben 
plaatsgevonden, hebben de leden van onze bond zeker sterk beroerd, maar deze periode 
is in dit verslag nog niet opgenomen. 
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Dit laatste is zeker in hoge mate mede bepaald door een aantal politieke suc
cessen, dat op het gebied van de emancipatie der vrouw behaald werd. Wij 
noemen de beide door de Tweede Kamer aangenomen moties-Tendeloo: 

één betreffende gelijke betaling voor gelijkwaardige arbeid van man en vrouw 
en één over de vrijheid van arbeid voor de gehuwde vrouw. 

In dit kader dient ook de totstandkoming van de wet op de handelingsbekwaam
heid van de gehuwde vrouw te worden genoemd. 

Al deze gebeurtenissen zijn door de groepen en leesclubs met intense aandacht 
gevolgd. 

Zeer actief hebben de vrouwen aan de verkiezingsactie voor de Tweede Kamer 
deelgenomen. De aangevraagde hoeveelheid colportagemateriaal bereikte ditmaal 
welhaast het dubbele van wat bij vorige verkiezingsacties werd omgezet. Daar
naast hebben zij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het door de afdeling 
georganiseerde plaatselijke werk. Wij mogen dan ook vaststellen, dat de vrouwen 
een ruim aandeel in het werk bij de verkiezingsactie hebben gehad. 

De uitslag van de verkiezingen, waarbij het aantal zetels van de Partij van de 
Arbeid in de Tweede Kamer van 30 tot 34 is gestegen, was voor de leden van de 
bond een grote vreugde. Het betrof hier niet slechts de voldoening over enige 
zetels winst, maar vooral het feit, dat het Nederlandse volk in toenemende mate 
blijkt te kiezen voor de gedachte van de doorbraak en het in democratisch-socia
listische zin vooruitstrevende beleid door de Partij van de Arbeid gevoerd. 

De uitbreiding van het aantalleden der Tweede Kamer in november 1956 tot 
150 leden bracht nog 16 socialistische afgevaardigden, waaronder 2 vrouwen, in 
de Tweede Kamer, een percentage dat zeker in vergelijking met het reeds aan
wezige aantal van 4 vrouwen bevredigend geacht kan worden. 

Aan het eind van deze periode zijn vele vrouwengroepen weer met enthou
siasme overgegaan tot de deelneming aan de ledenwin-actie. Wij kunnen aldus 
met voldoening vaststellen, dat de Vrouwenbond groeiende is, niet alleen wat 
betreft het aantal leden, maar eveneens wat betreft de belangstelling voor leiding 
en vormgeving van het openbare leven en de grote toewijding en ijver, waarmee 
vele leden, ieder op eigen wijze en op eigen terrein, aan het werk van de bond 
deelnemen. 

Samenstelling hoofdbestuur 

Op de hondsvergadering van maart 1955 traden af de hoofdbestuursleden: 
A. Thomassen-Lind, N. Vooys-Treffers, M. v. d. Wall-Duyvendak, J. Zeelenberg. 

De nieuwe samenstelling van het hoofdbestuur werd: A. E. Ribbius Peletier, 
voorzitster; R. de Bruyn Ouboter, secretaresse; A. v. d. Goes van Naters-v. d. 
Plaats, vice-voorzitster; E. J. Dippel-Schreiber, F. J. van Gelder-Droste, D. Hero
ma-Meilink, J. A. Hille--Kalsbeek, A. C. Ploeg-Ploeg, T. de Roo-Koopman, 
C. P. de Roos-Oudegeest, B. M. van Schie--Wouts, N. M. Stelling-Dekker, 
A. L. M. Tamboer-Andes. 

Nieuw gekozen werden: E. J. Dippel-Schreiber, J. A. Hille-Kalsbeek, N. M. 
Stelling-Dekker en A. L. M. Tamboer-Andes. 

Dageliiks bestuur 

In het dagelijks bestuur hadden behalve de voorzitster en secretaresse zitting: 
A. v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats, D. Heroma-Meilink, C. P. de Roos-Oude
geest. 
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Organisatie 

In de verslagperiode 1954-1956 is het aantal groepen toegenomen. Enkele cor
respondentschappen werden omgezet in groepen, waardoor het aantal corres
pondentschappen iets afnam. 

Op 1 oktober 1954, 
Op 30 september 1956 

332 groepen en 95 correspondentschappen 
369 groepen en 87 correspondentschappen 

De aantallen zijn als volgt over de gewesten verdeeld: 

Groepen Corre•pondentschappen 
Provincies 

1 oktober '54 11 oktober '56 1 oktober '54 11 oktober '56 

Groningen 33 38 11 10 
Friesland 32 34 20 20 
Drente 16 18 2 3 
Overijsel . 24 28 8 4 
Gelderland 29 36 7 5 
Utrecht 21 20 3 1 
Noord-Holland Noord 28 28 12 18 
Noord-Holland Zuid . 20 25 4 3 
Zuid-Holland 60 68 17 14 
Zeeland 9 11 6 4 
Noord-Brabant 11 10 2 3 
Limburg. 9 10 3 2 
Amsterdam 9 10 
Den Haag 16 16 
Rotterdam 15 

I 
16 

I 
1 

Het aantal vrouwelijke leden van de Partij bedroeg per 1 oktober 1954 39.460. 
Dit is 33 % van het totaal. 

Het aantal vrouwelijke leden van de Partij bedroeg per 30 september 1956 
47.743. Dit is 33,6 %. 

Ten behoeve van de bestuursters werden op 'De Bom' vijf scholingsweken ge
organiseerd, nl.: 

11-16 oktober 
25-30 april 
3- 8 oktober 

19-24 maart 
23-28 april 

1954 
1955 
1955 
1956 
1956 

23 deelneemsters 
22 deelneemsters 
22 deelneemsters 
21 deelneemsters 
24 deelneemsters 

Hierbij waren 3 scholingsweken voor bestuursters van kleine groepen (minder 
dan 70 leden) en 2 voor grote groepen. 

De leiding berustte bij R. de Bruyn Ouboter en N. Blaak en vrijwilli2e krachten. 

Bandsvergadering 

De hondsvergadering werd gehouden op 31 maart en 1 april 1955 te Arnhem in 
Musis Sacrum. 

Er waren 270 groepen, vertegenwoordigd door 550 afgevaardigden. 
De besturen der gewesten en stedelijke federaties hadden 33 partijgenoten af-
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gevaardigd. Tevens waren er vrouwelijke partijgenoten uit 14 afdelingen waar 
geen vrouwengroep bestond. 

De vergadering werd geopend met muziek van het Gelders Orkest. Na de 
opening door de voorzitster werd het congres toegesproken door Ch. G. Matser, 
burgemeester van Arnhem en door de partijvoorzitter Evert Vermeer. 

Verder werden ochtend, middag en een deel van de avond gewijd aan de be
spreking van de huishoudelijke zaken. De tweede helft van de avondzitting werd 
opgeluisterd door declamatie van Janny van Oogen uit het werk van Betje Wolff 
en Aagje Deken, ingeleid door A. v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats. 

De ochtend van de tweede dag werd gewijd aan de bespreking van een speciaal 
onderwerp, nl. 'De situatie van de vrouw in de huidige samenleving', onderver
deeld in 'De deelname van de vrouw aan het openbare leven' en 'De opleidings
kansen van het jonge meisje.' 

De groepen en leesclubs hadden dit onderwerp aan de hand van vragen voor
bereid. Op de ochtendzitting werden door een aantal vertegenwoordigsters de 
antwoorden op deze vragen toegelicht. 

In ruimer verband werd het onderwerp op de middagzitting besproken door 
dr. H. Verwey-Jonker. J. G. Suurhoff besprak daarna de politieke situatie. 

De Bondsraad 
De bondsraad kwam bijeen op 8 maart 1956 in 'Ons Huis' te Rotterdam. 

Op de ochtendzitting werd in de eerste plaats de verkiezingsactie besproken en 
het aandeel dat de gewesten hierin hebben. 

In de middag werd het juist uitgekomen rapport 'De vrouw in heden en toe
komst' behandeld. 

Verkiezingsactie voor de Tweede Kamer 
De inzet van deze actie was een demonstratieve bijeenkomst, aansluitend aan de 
vergadering van de bondsraad op 8 maart des avonds te 8 uur in de schouwburg
zaal van 'Ons Huis' te Rotterdam. 

Op deze bijeenkomst werd het woord gevoerd door de hondsvoorzitster mr. A. 
E. Ribbius Peletier en de partijvoorzitter Evert Vermeer. 

Een forum bestaande uit A. Thomassen-Lind (voorzitster), E. Dippel-Schrei
ber, H. Hofstra, T. v. Noordwijk-van Veen, mr. H. Singer-Dekker, dr. J. G. H. 
Tans en mr. J. Zeelenberg, voerde een gesprek naar aanleiding van het rapport 
'De vrouw in heden en toekomst'. 

Door het hoofdbestuur werd een speciaal nummer (naast de normale nummers) 
van 'Wij Vrouwen' uitgegeven, getiteld 'Wie kiezen wij vrouwen'. De oplage was 
50.000 exemplaren (prijs 15 cent), die geheel werd uitverkocht. 

Verder werd een manifest opgesteld met recepten aan de ommezijde (waarvan 
1.355.367 exemplaren verspreid werden) en een speciaal manifest voor wetkende 
vrouwen (in 22.000 exemplaren verspreid). 

Conterenties 
Van 2-3 oktober 1954 werd op 'De Bom' een conferentie gehouden over 'De rol 
van de consument in het economisch leven'. Inleiders: J. Roos (directeur van de 
Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties), J. in 't Veld (lid Eerste Kamer) 
en T. van Weperen (lerares 'Nieuw Rollecate', opleidingsschool voor landbouw
huishoudonderwijzeressen). Voor het onderwerp van deze conferentie, die vol
ledig bezet was, bestond veel belangstelling. 

Op 22 en 23 oktober 1955 werd op 'De Bom' een conferentie gehouden over 
'Ouders en School', onder leiding van D. Heroma-Meilink 
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Inleidingen werden gehouden door U. Tellegen-Veldstra en W. Bos. 
Op 11 oktober 1955 had op 'De Born' een bijeenkomst plaats voor spreeksters 

op de Vrouwendag 1955. Inleidingen werden gehouden door S. L. Mansholt en 
D. Heroma-Meilink Op deze conferentie werd documentatiemateriaal aan de 
spreeksters beschikbaar gesteld. 

Rondsactiviteit voor de groepen 

In november 1954 werden 143 Vrouwendagen gehouden. Er werd door 47 spreek
sters en 2 sprekers het woord gevoerd. 

Een spel 'De Grote Ontmoeting' door Ton Oosterhuis, was door de bond be
schikbaar gesteld. Hiervan zijn 169 exemplaren besteld. 

De leuze van de Vrouwendag in 1954 was: 'Van oorsproni verscheiden, maar 
één in ons doel'. 

In november 1955 hebben er 149 Vrouwendagen plaats~ehad met 47 spreek
sters en 1 spreker. 

De leuze in 1955 was: 'Geen armoede en onwetendheid in een wereld van 
welvaart en kennis'. 

Ditmaal werden een spel en een toneelstukje beschikbaar ~esteld, nl. de 'Poli
tieke Modeshow', door C. Nederhorst-Pothuis; hiervan werden 234 exemplaren 
besteld; en een stukje 'Er was eens .. .', door H. Cohen-Koster, hiervan werden 
375 exemplaren besteld. 

In 1954 en 1955 werden respectievelijk 102 en 114 jaarwisselingspaketten (in
houdende materiaal, te gebruiken bij jaarwisselingsbijeenkomsten) die voor f !,
beschikbaar waren, door de groepen bestel?. 

Leesclubwerk 

Op 30 september 1956 waren er 342 leesclubleidsters op het secretariaat gere
gistreerd. 

In de verslagperiode werden twee oefenweken voor leesclubleidsters gehouden, 

nl.: 9-14 mei 1955 16 deelneemsters 
22-27 augustus 1955 18 deelneemsters 

De beide voor 1956 geplande weken zijn samengetrokken in oktober 1956. 
De leiding van de oefenweken berustte bij R. de Bruyn Ouboter en N. Blaak, 

bijgestaan door vrijwillige hulpkrachten. 
Ook in de afgelopen twee jaar zijn mapjes met materiaal voor leesclubleidsters 

beschikbaar gesteld à f 1,- per stuk. 
In 1954 werden 196 leesclubmapjes besteld. 
In 1955 werden 269 leesclubmapjes besteld. 
De leesclubleidsters werden, indien daar reden toe bestond, van gestencild 

materiaal voorzien. 
Aan de leesclubs (en ook aan de groepen) werd een aantal vragen voorgelegd, 

betreffende: 

1. het kopen op afbetaling; 
2. de verkiezingsactie; 
3. Koopavond (op verzoek van de Nederlandse Huishoudraad). 

Bandsactiviteit naar buiten 

Eind 1954 werd aan de leden van de Tweede Kamer een schrijven gericht, waar
in uiting werd gegeven aan de bezorgdheid van de Vrouwenbond naar aanleiding 
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van de onbeVTedigende situatie bij het kleuteronderwijs en het tahnen bij het 
nemen van de nodige maatregelen. 

Op 11 januari 1955 werd aan de leden van de Tweede Kamer een adres ge
zonden naar aanleiding van de verhoging van de melkprijs, vooral in verband met 
het ongunstige tijdstip, waarop deze plaats had. 

Personalia 

19 juli 1955 werd de Partij van de Arbeid en met haar de Vrouwenbond, getroffen 
door het overlijden van de partijvoorzitter Koos Vorrink. De Vrouwenbond ge
denkt in hem een voorzitter, die steeds met zijn volle sympathie achter het werk 
van de bond stond en wiens steun wij node hebben moeten missen. 

In Tine Dommisse, die 10 september 1956 van ons heenging, hebben wij een 
sterke, stille werkster verloren, die met schier ongelooflijke geestkracht ondanks 
lichamelijke moeilijkheden het werk van de Vrouwenbond meegedragen heeft. 

De Vrouwenbond en met haar de Nederlandse Houwenwereld heeft een groot 
verlies geleden door het overlijden op 18 oktober 1956 van mr. Corrie Tendeloo. 
Als afgevaardigde van de Partij in de Tweede Kamer heeft zij niet alleen op 
actieve en vurige wijze de rechten en belangen van de VTOUW verdedigd, maar 
ook op juridisch terrein en op het terrein van de algemene politiek vele bijdragen 
geleverd. De Vrouwengroepen deden nooit tevergeefs een beroep op haar voor 
een spreekbeurt. De overtuigende en meeslepende wijze waarop zij in vele bijeen
komsten voor de Vrouwenbond het woord voerde zal in veler herinnering voort
leven. 

Uitgaven 

Behalve de reeds genoemde spelen voor de Vrouwenda~en en het jaarwisselings
pakket werden verzonden: 2082 spaarkaarten, 2616 zangbundels, 21 piano bundels, 
13 aanvullende pianobundels, 217 huishoudelijke reglementen, 1037 exemplaren 
'De Vrouw in Heden en Toekomst', 1611 oorlogsspeelgoedplaten. 

'Ons Werk' 

De oplaag van het kaderblad 'Ons Werk' was per 30 september 1955 1151 groeps
abonnementen en 154 postabonnementen. Per 30 september 1956 had 'Ons Werk' 
1183 groepsabonnementen en 168 postabonnementen. Redactrice is de honds
secretaresse. 

'Wij Vrouwen' 

De redactie was als volgt samengesteld: Chr. de Ruyter-de Zeeuw, R. de Bruyn 
Ouboter enE. J. Wilzen-Bruins. 

Per 1 april1956 werd het blad tot 28 pagina's uitgebreid. In verband daarmede 
is de prijs verhoogd van f 0,15 tot f 0,20 per nummer. 
Het aantal abonnementen bedroeg op: 

30 september 1955 14.771; 30 september 1956 14365. 
Gemiddelde oplaag van 1 oktober 1954-1 oktober 1955 20.500; 1 oktober 

1955-1 oktober 1956 21.500. 
De gemiddelde oplaag vertoont een redelijke stijging ondanks het feit dat het 

aantal abonnementen iets daalde, hetgeen wijst op een neiging van vele groepen 
'Wij Vrouwen' steeds meer bij de vaste lezeressen aan huis te verkopen. 
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Radio-uitzendingen 

Per 26 mei 1956 is de uitzending die in het VARA-programma door de Vrouwen
bond verzorgd wordt, van de woensdagochtend naar de zaterdagochtend ver
plaatst. De veertiendaagse uitzending van een kwartier bleef op de maandag
middag. Op de woensdagochtenden hadden in het algemeen maandelijks ge
sprekken met kamerleden plaats. Van de overige uitzendingt>n droegen verschei
dene eveneens het karakter van een vraaggesprek. Bij deze vraaggesprekken 
werd o.a. op eenvoudige wijze de situatie in het buitenland besproken. Verder 
werd aandacht besteed aan de consumentenvraagstukken in een serie getiteld 
'Botsende belangen'. 

In de maanden die aan de verkiezingen voorafgingen hadden speciale uitzen
dingen plaats, getiteld 'Bekijkt u het eens zo'. 

Op de maandagmiddagen hadden over het algemeen serie-uitzendingen plaats, 
nl. één getiteld 'Hoe wonen wij?' en een serie 'Volksgezondheid'. 

Vertegenwoordigingen 

In verschillende organisaties en commissies is de bond vertegenwoordigd. 
In het Nederlands Vrouwen Comité heeft A. v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats 

zitting. Haar plaatsvervangster is R. de Bruyn Ouboter. 
In de Raad van Beheer van de Nederlandse Huishoudraad: C. P. de Roos

Oudegeest. 
Verder :ûjn wij vertegenwoordigd in diverse commissies en werkgroepen van 

deze raad door: C. Doekheer--van Alderwegen, C. P. de Goederen-Koopman, W. 
Coljé-de Jong, L. Wilzen-Bruins, N. C. Bouma-van Strieland, L. Ruitenberg-
v. d. Muyzenberg. 

In de Contactcommissie van de directie van het ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening met de NHR en vertegenwoordigsters van enige 
vrouwenorganisaties, C. P. de Roos-Oudegeest, plaatsvervangster R. de Bruyn 
Ou boter. 

In de Nederlandse federatie voor vrouwelijke vrijwillige hulpverlening, B. Ras
Heerema, plaatsvervangster M. Kranenburg-Lycklama à Nijeholt. 

In het Comité tot verdediging van de vrijheid voor de arbeid van de vrouw, 
F. J. van Gelder-Droste. 

In de Stichting van huishoudelijke en gezinsvoorlichting, M. van Schie-Wouts. 
In de Nationale raad welzijn militairen, A. v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats. 
In het Nationaal comité ter bestrijding van het concentratiekampsysteem, A. 

v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats. 
In de Algemene Emigratie Centrale, N. Korff-Zernike. 
In de Emigratiecommissie van het Nederlands vrouwencomité, M. de Bruyn 

Ou boter. 
In de Contactgroep voor vrouwen der Europese beweging, R. deBruynOuboter, 

plaatsvervangster: A. Mozer-Ebbinge. 

De hondssecretaresse heeft zitting in: 

De Commissie internationaal hulpwerk van de PvdA en het NVV. 
De Sectie agrarische vragen van de Dr. Wiardi Beekman Stichting. 
De Bestuursraad van de Nederlandse raad van de Europese beweging. 
In de partijraad van de Partij van de Arbeid hebben namens de Vrouwenbond 

zitting: E. Ribbius Peletier en A. v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats. Plaatsver
vangsters: T. de Roo-Koopman en N. Stelling-Dekker. 
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Internationaal contact 

De Vrouwenbond maakt deel uit van de Internationale Raad van Sociaal Demo
cratische Vrouwen. De hondssecretaresse heeft zitting in het bureau van dit 
comité. 

Gedurende de verslagperiode heeft het bureau vergaderd: 
18 december 1954 te Amsterdam; 9-10 juli 1955 te Londen; 10-11 december 

1955 te Zürich; 11-13 april 1956 te Londen. 
Al deze zittingen werden bijgewoond door R. de Bruyn Ouboter. 
Op 9 en 10 juli 1955 had de tweejaarlijkse conferentie van de Internationale 

Raad voor Sociaal Democratische Vrouwen te Londen plaats. Het onderwerp was 
'De vrouw in de onderontwikkelde gebieden', ingeleid door Signe Höjer (Zweden). 
De conferentie werd bijgewoond door R. de Bruyn Ouboter. 

Van 11 tot 18 augustus 1956 belegde de raad een zomerschool op 'De Bom'. 
Het onderwerp was 'Gezin en maatschappij'. Aan de zomerschool namen ver
tegenwoordigsters uit 20 landen deel. Namens Nederland: E. A. Ribbius Peletier, 
C. v. d. Born, C. van Noordwijk-van Veen, mr. H. Singer-Dekker, R. de Bruyn 
Ouboter en N. Blaak. 

Slot 

De spanningen in de satellietlanden en in het Midden-Oosten die aan het einde 
van deze verslagperiode steeds duidelijker waarneembaar werden, hebben geleid 
tot catastrofale gebeurtenissen waarvan de mogelijke consequenties ons met ver
wachtingen en zorg vervullen. 

Wij gaan deze nieuwe periode dan ook met een ~~:evoel van onzekerheid tege
moet. 

Door datgene wat buiten onze grenzen geschiedt, beseffen wij eens te meer de 
grote waarde, die wij door onze vrijheid in een democratische samenleving be
zitten. Maar hierdoor gevoelen wij tevens de verantwoordelijkheid die op ons 
rust, deze vrijheid op de juiste wijze te gebruiken en de democratie inhoud te 
geven en te versterken. Aan de verplichtingen die hieruit voor ons allen voort
vloeien hoopt ook de Vrouwenbond in de komende tijd naar haar beste kunnen 
te voldoen. 

DR. WIARDI BECKMAN STICHTING 

Aan de verslagen van de Dr.Wiardi Beekman Stichting over 1 oktober 1954-
30 september 1956 ontlenen wij het volgende. 

Algemeen 

De bezetting van het bureau onderging in de verslagperiode verschillende ver
anderingen. 

De benoeming van W. Mensink tot secretaris van de Partij schiep een vacature, 
die per 1 augustus 1955 werd vervuld door de aanstelling van drs. G. W. B. Borrie, 
tot dan werkzaam bij de Ver. van Nederl. Gemeenten. 

G. G. van Wijk, ass.-wetenschappelijk medewerker aanvaardde een functie bij 
het onderzoek naar de politieke voorkeuren in Nieuwer-Amstel. 

In dienst van de Stichting trad per 11 juli 1955 F. J. A. van Maanen, kandidaat 
aan de politiek-sociale faculteit te Nijmegen. 

Per 1 mei 1955 verliet de ass.-medewerker A. C. Daliinga de dienst van de 
Stichting; in zijn plaats werd benoemd mej. F. v. d Burg, kandidate aan de PSF 
te Amsterdam. 
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Verschillende werkzaamheden ten behoeve van het secretariaat van de Partij 
werden wederom verricht. 

De directeur drs. J. M. den Uyl maakte deel uit van het Actiebuteau der Partij. 
Drs. J. J. Voogd fungeerde als secretaris van de volgende partijcommissies: 

Culturele Commissie, Commissie Vorming buiten Schoolverband, Commissie Ver
houding tot andere organisaties, Commissie Levensbeschouwing en Maatschappe
lijke vraagstukken. Voorts was hij lid van de redactie van 'Paraat', trad hij op als 
voorzitter van de Landelijke Cabaretgroepen en als lid van de Commissie Meifeest. 

Drs. G. W. B. Borrie fungeerde als secretaris van de zgn. Pacificatiecommissie. 
F. J. A. van Maanen was secretaris van de Commissie Beroepskeuzevoorlichting 

en verzorgt de secretariswerkzaamheden van de Werkgeversgroep van de Partij. 
Mr. M. van der Stoel verzorgde de totstandkoming van het extranummer van 

'Socialisme en Democratie', gewijd aan het tienjarig bestaan van de Partij. 

Organisatie 

De Stichtingsraad vergaderde op 27 april 1955; zij besloot aan het Partijbestuur 
voor te stellen te komen tot een reconstructie van de bestuursvorm van de Stichting 
in die zin, dat bevriende organisaties die in de Stichtingsraad zijn vertegenwoor
digd zouden worden uitgenodigd een vertegenwoordiger aan te wijzen in het 
Curatorium, waardoor het gereorganiseerde Curatorium de bestuursfunctie van de 
Stichtingsraad zou overnemen. Het Partijbestuur besloot aldus. Dientengevolge 
traden tot het Curatorium toe de heren H. Oosterhuis, J. W. Lebon, H. ]. Hofstra 
en C. van der Waerden, evenals de secretaris van de Stichtingsraad E. F. Alb:recht. 
dr. W. Drees jr. werd bereid gevonden als lid tot het Curatorium toe te treden, 
terwijl prof. dr. F. L. Polak als lid bedankte. 

Het Curatorium is thans als volgt samengesteld: prof. mr. dr. G. van den Bergh, 
voorzitter; E. F. Albrecht; drs. A. A. van Ameringen; prof. dr. W. Banning; dr. W. 
Drees jr.; H. J. Hofstra; prof. dr. P. Kuin; prof. mr. G. E. Langemeijer; J. W. 
Lebon; mJr. Th. J. A. M. van Lier; drs. G. M. Nederhorst; H. Oosterhuis; drs. D. 
Roemers, prof. dr. I. Samkalden; C. van der Waerden. 

Het vergaderde in de verslagperiode 13 maal en besprak daarbij o.m. de kritiek 
op 'De Weg naar Vrijheid', de instelling van commissies, de jubileumconferentie 
van de Stichting, de departementale indeling, het verkiezingsprogramma en de 
conferentie Socialisme-Liberalisme. 

Financiën 

Voor het verloop van de inkomsten en uitgaven van de Stichting wordt verwezen 
naar de elders in het verslag opgenomen financiële overzichten van de Stichting. 

Nog steeds is door de zegelverkoop geen voldoende dekking voor het budget 
van de Stichting verkregen. 

Ook in deze periode ontving de Stichting de zozeer gewaardeerde steun van de 
N.V. De Centrale Verzekerings Mij. 

Jubileumconferentie 

Op 2 en 3 maart 1956 vond te Utrecht de conferentie plaats, waarmede de Stich
ting haar tienjarig bestaan herdacht. 

Deze conferentie was gewijd aan een confrontatie der staatkundige beginselen 
van de politieke stromingen in ons land en stond onder leiding van de voorzitter 
van het Curatorium, prof. mr. dr. G. van den Bergh. Inleiders waren: 'AR Rich
ting en Socialisme', prof. mr. A. M. Donner, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, 
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te Amsterdam, N. Stufkens, lid van de Tweede Kamer; 'KVP Staatkunde en So
cialisme', prof. dr. L. G. A. Schlichting, hoogleraar aan de RK Universiteit te Nij
megen, dr. E. Brongersma; 'Liberalisme en Socialisme', mr. M. Rooy, hoofdredac
teur Nieuwe Rotterdamse Courant, prof. mr. G. E. Langemeyer, hoogleraar te 
Leiden. 

De conferentie, welke ook een forum der inleiders - onder voorzitterschap van 
prof. dr. G. C. van Niftrik - bood, werd besloten met een rede van prof. dr. W. 
Banning. 

Beide dagen waren rond 500 belangstellenden aanwezig, waarvan naar schatting 
30% niet-leden van de Partij. 

LEDENORGANISATIES 

SECTIE GEMEENTE EN PROVINCIE 

De samenstelling van het bestuur aan het eind van de verslagperiode was als volgt: 
W. Mensink (voorzitter), drs. G. W. B. Borrie (secretaris), G. Boekhoven, J. de 

Bruin, mr. C. J. A. M. ten Hagen, drs. J. Henriek Mulder, J. E. S. Holthaus, H. 
Molendijk, mr. A. de Roos, J. H. Scheps, mevr. mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, 
dr. Th. van Veen, A.C. Verhoef, A. H. Vermeulen, mr. H. B. Engelsman. 

In de vergaderingen van het sectiebestuur, die regelmatig worden gehouden, 
zijn o.m. de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: de financiële verhouding 
tussen het rijk en de gemeenten; de financiering verpleging behoeftige geestes
zieken; de scholing van toekomstige raadsleden; de rechtspositie en salarissen van 
wethouders en gedeputeerden; de overheidssubsidie van kerkebouw; de bestuurs
vorm van de NO-polder; het vraagstuk van de alimentatie; de wetsontwerpen 
woningwet en wet op de ruimtelijke ordening; het wetsontwerp inzake de incom
patibiliteiten van raadsleden; het vraagstuk van het instellen van een 'IJmondraad'. 

'De Gemeente' 

De redactie werd gewijzigd. De ervaring heeft aangetoond, dat een nauwer over
leg inzake het werk, verbonden aan het redigeren van het blad enerzijds en de 
werkzaamheden en gedachtenwisselingen in het bestuur anderzijds, wenselijk is. 
Op grond hiervan werd in overleg tussen Partijbestuur en redactie besloten, de 
verantwoordelijkheid voor het redigeren van 'De Gemeente' over te dragen aan 
het bestuur van de Sectie Gemeente en Provincie. 

Commissies 

Een commissie, onder voorzitterschap van mr. G. J. C. Schilthuis stelde een 
rapport samen, gepubliceerd in 'De Gemeente' over de herziening van de Provin
ciale_ Wet. 

De financiële commissie vergaderde enige malen over de financiële verhouding 
rijk-gemeenten. 

De commissie inzake overheidssubsidie voor kerkebouw bracht een intern rap
port uit. 

De commissie inzake Onderwiispacificatiegevallen bracht adviezen uit aan pgn. 
raadsleden en wethouders. 

De commissie inzake de rechtspositie van wethouders vergaderde over het ont
werp van wet met betrekking tot de pensionering van wethouders. 

87 



V er gaderingen met burgemeesters, wethouders, ratULsleden, Statenleden en 
Gedeputeerden 

Vertegenwoordigers van alle statenfracties kwamen bijeen ter bespreking van de 
herziening van de provinciale wet. 

De pgn. gedeputeerden vergaderden over een voorontwerp-ruimtewet en sub
sidieproblemen. 

Met vertegenwoordigers van de raadsfracties in bijna alle gemeenten boven 
50.000 inwoners werd vergaderd over de steunnormen ingevolge de armenwet; 
inleider was drs. A. Kaan. 

Met de raadsfracties uit de IJmond-gemeenten werd 2 maal vergaderd over de 
eventuele instelling van een IJmondraad. Van de unanieme conclusie werd aan de 
desbetreffende partij-instanties rapport uitgebracht. 

Op 18 en 19 november 1955 kwamen de pgn.-burgemeesters en echtgenoten 
bijeen in het conferentieoord 'De Bom'. 

In Hellevoetsluis en Dordrecht werd een bijeenkomst gehouden voor pgn. ge
meenteraadsleden en burgemeesters over de bestuurlijke problemen rondom het 
Deltaplan. Inleidster was pge. De Ruyter-de Zeeuw. 

Adviezen 

In de verslagperiode verzorgde het bureau van de Sectie, talrijke adviezen en in
formaties aan raadsleden, raadsfracties, wethouders en burgemeesters, afdelings
besturen en partijleden. 

Een speciaal onderzoek werd ingesteld naar de geldende steunnormen in de 
gemeenten, terwijl ook een overzicht werd opgesteld van de extrabijdragen die 
gemeenten aan minder-draagkrachtigen hebben verstrekt i.v.m. de slechte weers
omstandigheden in de afgelopen winter. 

SECTIE AGRARISCHE VRAGEN 

Het Sectiebestuur is aan het eind van de verslagperiode samengesteld als volgt: 
P. Beemsterboer, drs. G. W. B. Borrie (secr.), mej. dr. R. de Bruyn Ouboter, ir. B. 
van Dam, drs. W. Drechsel, ir. H. Dijkstra, C. Egas, J. Emmens, dr. J. Grashuis, 
ir. J. Kluytenaar, J. Lageveen, D. Lammers, ir. D. I. Luteyn, H. Manders, S. L. 
Mansholt, dr. i:r. A. Maris, W. Mensink, L. Osinga, prof. dr. I. Samkalden, S. 
Schagen, D. Tiggelaar, J. de Veer, dr. A. Vondeling (voorz.), ir. H. Vredeling, K. 
J. Vrijling, A. A. van Weperen. 

In de sectiebestuursvergaderingen werden besprekingen gevoerd over de in
leidingen op de agrarische congressen, de rijkslandbouwbegrotingen, de liberali
satie van de handel, het vraagstuk van de garantieprijzen, het pachtbeleid, de 
werkgelegenheid voor landarbeiders en het migratiebeleid, het vraagstuk van de 
doorberekening van de gebouwenlasten in de kostprijzen, enz. 

Landelijke congressen en conferenties 

Agrarische congressen werden gehouden op 14 en 15 januari 1955 te Dordrecht 
met plm. 200 deelnemers; inleiders waren dr. A. Vondeling over grootte en ver
deling van het agrarisch inkomen, ir. H. Vredeling over het arbeidsprobleem in 
de landbouw en dr. ir. D. R. Mansholt over de arbeidsvoorziening in de landbouw, 
en op 11 en 12 januari 1956 in Heerenveen. In dit laatste congres werden drie 
reeksen van onderwerpen aan de orde gesteld, t.w. een sociaal-economische, een 
maatschappelijk-culturele en een organisatorisch-politieke reeks. 
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Een samenvatting van de inleidingen en discussies werd gegeven door de pgn. 
Mansholt, Egasen Vondeling. 

Op 3 december 1955 werd een landelijke bijeenkomst georganiseerd in Leeu
warden. Inleidingen werden gehouden door dr. ir. A. Vondeling over 'Het redelijk 
bestaan van de boer in gevaar?' en C. Egas: 'Hoe behouden wij de landarbeiders 
voor de landbouw?' 

Op 17 maart 1956 werd een dergelijke bijeenkomst belegd in Amersfoort, waar 
prof. Samkalden sprak over de Europese integratie en dr. Vondeling over het 
pachtprijsbeleid. 

Agrarisch Program 

Het Agrarisch Program, in 1953 in een Agrarisch Congres behandeld en daarna 
nog geamendeerd, werd in het Partijcongres 1955 definitief vastgesteld. 

Commissies 

De Land- en tuinbouwonderwijscommissie hield een 3-tal vergaderingen en ver
wacht mag worden, dat binnen zeer korte tijd een rapport zal worden uitgebracht. 

'Ploegen en Zaaien' 

Het maandblad verscheen in de verslagperiode regelmatig. 
In verband met de Tweede-Kamerverkiezingen werd een tweetal speciale ver

kiezingsnummers uitgebracht in een oplaag van meer dan 100.000 exemplaren. 

SECTIE MIDDENSTAND 

Het bestuur van de Sectie bestond aan het eind van de verslagperiode uit de 
partijgenoten: L. den Adel, mr. P. H.E. Anspach, J. M. W. Baars, C. Bakker, drs. 
G. W. B. Borrie (secr.), P. Brinckman, H. M. Emmering, J. Harmsen, N. A. v. d. 
Hoven, W. S. de Jong, L. P. Jongejans, P.J. de Kruif, mr. P.J. Ph. Th. Menger, W. 
Mensink, H. Neuteboom, drs. H. Peschar, W. Polak, M. Rademaker, J. Schilthuis 
(voorz.). 

In verband met het feit dat pg. Schilthuis na de verkiezingen van juni 1956 geen 
deel meer uitmaakte van de Tweede-Kamerfractie, werd aan drs. H. Peschar ver
zocht het voorzitterschap van de Sectie op zich te nemen. Pg. Schilthuis blijft lid 
van het Sectiebestuur. 

Het Sectiebestuur vergaderde in de verslagperiode regelmatig en voerde be
sprekingen over het verkiezingsprogram voor de middenstand, de Rijksbegrotin
gen Economische Zaken, het kostenvraagstuk bij de toepassing van de sociale 
verzekering voor de middenstand, het vraagstuk van het hanteren van het be
hoefte-element bij de vestiging van middenstandsbedrijven, de partijpropaganda 
onder de middenstanders en andere organisatorische aangelegenheden. 

In de verslagperiode verschenen zes nummers van de middenstandskrant 'Mid
denstand en Welvaart'. In de maanden maart, april en mei 1956 verscheen een 
drietal speciale verkiezingsnummers, die in een oplaag van ca. 100.000 exemplaren 
werden rondgezonden. 

Middenstandscongres 

Op 23 mei 1956 werd te Utrecht een middenstandscongres gehouden met ca. 150 
deelnemers. Inleiders waren mr. Th. J. A. M. van Lier (sociale voorzieningen voor 
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de middenstand) en J. v. d. Kieft (financieel beleid, belastingpolitiek en midderu
stand). 

Een aantal regionale bijeenkomsten werden door het landelijke Sectiebestuur 
georganiseerd. Inleiders waren de pgn. Peschar en De Kruif. 

SECTIES 

Sectie Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

In het Sectiebestuur kwamen enige wijzigingen. Het is thans als volgt samenge
steld: dr. ir. F. Bakker Schut, mr. R. van den Bergh, J. Bomroer (voorzitter), drs. G. 
W. B. Borrie (secretaris), W. B. Bruyns, mr. C. J. A.M. ten Hagen, W. Harmsma, 
H. Kaper, dr. ir. Z. Y. v. d. Meer, J. Meertens, W. Mensink, J. F. Prins, A. J. A. 
Rikkert, mevr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, W. Scheerens, dr. W. Steigenga, ir. 
W. van Tijen, dr. H. Umrath, dr. Th. van Veen, drs. Th. J. Westerhout, drs. H. v. 
d. Weyde, dr. J. Winsemius. 

Het Sectiebestuur kwam regelmatig bijeen en wijdde o.m. besprekingen aan de 
woningbehoefte in de e.k. 25 jaar; het ontwerp-woningwet en het wetsontwerp op 
de ruimtelijke ordening; het huurvraagstuk; het eigen woningbezit; de financiering 
van de woningbouw i.v.m. de stijging van de rentevoet; de verdeling van het 
bouwvolume. Over het vraagstuk van de ruimtelijke ordening zal een rapport 
worden gepubliceerd. 

Een door de Sectie opgesteld ontwerpprogram Volkhuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening werd ter discussie gesteld op het V olkshuisvestingscongres, dat gehouden 
werd op 12 november 1955 te Zwolle. De inleidingen op dit congres werden ge
houden door de pgn. Bommer, Bakker Schut en Harmsma. 

Sectie Aanvullende werkgelegenheid 

Het doel van deze sectie (voorzitter mr. Th. J. A.M. van Lier, secretaris drs. G. W. 
B. Borrie) is het plegen van incidenteel overleg tussen partijgenoten, die hetzij 
krachtens hun functie, hetzij krachtens hun belangstelling te maken hebben met 
de problemen inzake 'aanvullende werken' en met die, betreffende de gemeente
lijke sociale werkvoorzieningen. 

De Sectie heeft in de verslagperiode enkele malen vergaderd over de moeilijk
heden in de landbouw met betrekking tot het migratiebeleid in Groningen en 
Drente. 

Juridische Sectie 

Het bestuur van de Sectie is thans als volgt samengesteld: prof. mr. G. E. Lange
meyer (voorzitter), mr. M. van der Stoel (secr.), mr. G. J. Balkenstein, mr. J. P. 
Hogerzeil en mr. L. de Vries. 

Op 27 november 1954 vond een conferentie plaats over de rechtspraak in ar
beidszaken. Inleiders waren mr. H. Versloot en mr. M. Bashoorn. 

Het wetsontwerp inzake de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden was het 
onderwerp van een studieconferentie op 12 maart 1955. Referaten werden ge
houden door mevr. mr. R. Friedmann-van der Heide en mr. A. D. Belinfante. 

Op 7 mei 1955 werd een bijeenkomst belegd ter bespreking van het wetsont
werp inzake de justitiële documentatie en de verklaringen omtrent het gedrag, in
geleid door mr. B. van der Waerden. 

Op 29 oktober 1955 hield prof. mr. G. E. Langemeijer een inleiding over 

90 



'Levensonderhoud in het nieuwe BW'. Op 28 januari 1956 sprak prof. mr. J. C. 
van Oven over de rechtspositie van de gehuwde vrouw. 

Besloten werd tot instelling van een commissie inzake het wetsontwerp betref
fende de rechtsbijstand aan on- en minvermogenden, die naar verwacht op korte 
termijn rapport zal uitbrengen. Voorzitter mr. C. S. de Jong, secretaris mr. W. 
Glas tra. 

De Commissie inzake het nieuwe Burgerlijk Wet boek kwam in de verslagperiode 
verschillende malen bijeen. Enkele adviezen werden uitgebracht aan de Tweede
Kamerfractie. 

De Commissie ter bestudering van de wenselijkheid van een nadere wettelijke 
regeling van de vrijheid van drukpers (voorz. prof. mr. dr. G. van den Bergh, secr. 
dr. Th. W. van Veen) voltooide haar werkzaamheden. Het rapport van de com
missie, getiteld 'De Vrijheid van drukpers - het recht op antwoord', verscheen 
eind september 1956. 

Sectie V er keer en V ervoer 

Deze Sectie (voorzitter ir. S. A. Posthumus, secr. mr. M. v. d. Stoel) kwam in de 
verslagperiode verschillende malen bijeen. Uitvoerig werd aandacht besteed aan 
het probleem van de Europese verkeersintegratie. Een subcommissie, onder voor
zitterschap van mr. P. Barbas, werd belast met de opstelling van een rapport over 
dit vraagstuk. Oorspronkelijk trad als voorzitter mr. H. Willemse op, die wegens 
drukke werkzaamheden moest aftreden. 

Economische Sectie 

Deze Sectie (voorzitter drs. G. M. Nederhorst, secretaris drs. J. M. den Uyl) ver
gaderde twee maal, inleidingen werden gehouden door prof. dr. P. Kuin over 
Revaluatie en ir. Vos over de Ontwikkeling van de economische politiek. 

Sociologische Werkgroep 

Binnen deze groep (voorzitter B. R. Bakker, secretaris drs. J. J. Voogd) werden de 
volgende inleidingen, gevolgd door discussie gehouden: 

Dr. D. Horringa: Human relations in het bedrijf; S. de Wolff: sociologische 
aspecten van het antisemitisme; dr. A. Köbben: een onontwikkeld gebied en zijn 
ontwikkeling; mevr. A. M. J. ten Holt-Taselaar: over het boek van Karl Bednarik 
'De Jonge Arbeider'; dr. F. de Jong Edzn.: 'Sociale of socialistische geschiedenis?' 

Sectie Ontwikkeling Overzeese landen 

De Sectie (voorzitter J. de Kadt, secretaris drs. J. J. Voogd) vergaderde over een 
lezing van drs. A. Jonkers betreffende Suriname, voorts over het vraagstuk Nieuw
Guinea, waarbij mr. A. M. Joekes en dr. P. J. Koets de discussie inleidden. De 
grote belangstelling gaf aanleiding tot een vervolgvergadering. Later werd nog 
een keer vergaderd over de verhouding tot Indonesië in het algemeen. 

Sectie Gezondheidszorg 

De Sectie (voorzitter dr. B. H. Sajet, secretaris drs. J. J. Voogd) hield op 26 maart 
1955 een lezing voor pgn. artsen, door een 20-tal bezocht. Dr. W. Ploegsrna uit 
Santpoort sprak over 'De zorg voor geestelijk gestoorden'. 

De commissie Geneesmiddelenvoorziening (voorzitter dr. L. Weijl, secretaris dr. 
J. van Noordwijk) benoemde 2 subcommissies (over handel onder voorzitterschap 
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van mr. H. Jansen en over industrie onder voorzitterschap van prof. H. Veldstra). 
Rapporten van deze commissies komen binnenkort gereed. 

De Commissie Ziekenhuiswezen (voorzitter M. A. Reinalda) beëindigde voor
lopig haar werkzaamheden en vond mr. C. J. Goudsruit bereid een concept-rapport 
samen te stellen, dat spoedig kan worden verwacht. 

De Commissie Medische Zijde Sociale Verzekering beëindigde haar werkzaam
heden met de publikatie van een rapport over de Bedrijfsgeneeskundige diensten. 

De Commiss-ie voor het Vrije Beroep van de Arts beëindigde haar werkzaam
heden met de publikatie van het rapport. 

De Tandheelkundige Commissie vergaderde een aantal malen. Een rapport is 
in het voorjaar van 1957 te verwachten. 

Aan het rapport inzake het vrije beroep werd voorts in april 1956 een confe
rentie gewijd. Inleiders dr. F. Wibaut en dr. J. J. M. Festen, onder voorzitterschap 
van prof. dr. J. P. Kruyt, ca. 90 artsen waren aanwezig. 

De Sectie vergaderde enkele malen naar aanleiding van actuele kwesties in het 
ziekenfondswezen. 

Een; commissie, bestaande uit dr. J. H. Lamberts, mr. Th. J. A.M. van Lier en 
C. J. van Lienden, belastte zich met de voorbereiding van een volksgezondheids
program. 

Sectie Maatschappelijk Werk 

De Sectie (voorzitter dr. J. F. de Jongh, secretaris drs. J. J. Voogd) kwam gereed 
met haar rapport inzake de a-sociale gezinnen en bood dit aan Partijbestuur en 
fracties aan. 

De Sectie hield zich bezig met vraagstukken rondom de departementale indeling 
van het maatschappelijk werk. 

De Commissie inzake de Sociale Planning in de Ontwikkelingsgebieden (voor
zitter mr. Th. J. A. M. van Lier, secretaresse mej. L. Hijmans) vergaderde enige 
malen, haar rapport zal vermoedelijk begin 1957 gereed zijn. 

In samenwerking met de Sectie Gemeente en Provincie werd een tweetal com
missies ingesteld inzake het ontwerp armenwet en inzake de alimentatieplicht en 
het verhaal. De eerste commissie staat onder leiding van mr. M. J. A. Moltzer, de 
tweede van prof. mr. G. E. Langemeijer; secretarissen zijn resp. drs. D. S. Gorter 
en drs. J. J. Voogd. 

Sectie Sociale Vragen 

Deze Sectie (voorzitter J. J. A. Berger, secretaresse mr. I. Vorrink) vergaderde 
enige malen over het vraagstuk van de kinderbijslag. 

Een commissie onder leiding van J. J. A. Berger bereidde de in juni 1956 door 
de PvdA georganiseerde conferentie over het Bejaardenvraagstuk voor. De com
missie voor de opstelling van een 'Bejaardenprogram' is als volgt samengesteld: J. 
Z. Baruch, mr. J. F. Beekman, J. J. A. Berger (voorzitter), J. Boetje, H. J. v. d. 
Bom, mevr. J. Dekhuizen-Zeehuyzen, drs. J. Diederich, drs. F. Grunfeld (secre
taris), prof. R. Hornstra, W. Kweksilber, J. Landman, mr. Th. J. A. M. van Lier, 
mr. J. A. J. Meijer, W. Scheerens, dr. B. Wartena. 

Sectie Visserij 

De Sectie was gedurende de verslagperiode als volgt samengesteld: A. de Boon, 
C. Egas (voorzitter), ir. W. Fuhri Snethlage, drs. A. G. U. Hildebrandt, H. J. 
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Knoester, F. J. A. van Maanen (secretaris), A. Thurmer, dr. W. H. Vermooten, J. 
Voetelink, K. J. Vrijling. 

Besprekingen vonden plaats over de Noordzeehavens, vooral over de wenselijk
heid van een vissershaven voor Katwijk. 

Een rapport betreffende de visserij op de Nederlandse binnenwateren en de 
hengelsport werd gepubliceerd, dat in een conferentie te Amsterdam door de pgn. 
Egas, Geudeker en Voetelink werd toegelicht. 

Een rapport betreffende de zeevisserijen is voor publikatie gereedgemaakt; in 
voorbereiding zijn rapporten over de oester- en mosselcultuur en de garnalen
visserij. 

De Sectie onderhield contact met partijgenoten betrokken bij de verschUlende 
takken van visserij. Tevens werd aandacht besteed aan het visserijonderwijs. 

COMMISSIES 

Op 4 juni 1955 belegde de commissie sport (voorzitter drs. G. M. Nederhorst, 
secretaris drs. J. J. Voogd) haar derde sportconferentie te Amersfoort, die grote 
belangstelling genoot. Inleiders waren H. Roelfsema over de maatschappelijke 
betekenis van de sport en J. de Troye over sport en publiciteit. 

De commissie belegde een vergadering met een aantal gemeentebestuurders 
over het vraagstuk van de gemeenten en het beroepsvoetbal. 

Het rapport Sport en Maatschappij werd gepubliceerd. In mei 1956 werd te 
Nijmegen een conferentie belegd, waar een negental sprekers de verschillende 
hoofdstukken van het rapport behandelden en K. van Driel een samenvattende 
rede hield. 

De commissie besprak voorts de begroting OK en W en behandelt het vraag
stuk van de sporttoto, voorlopig in een subcommissie, bestaande uit C. de Groot, 
E. Kupers jr., C. Ras en mr. J. Visser. 

De Commissie Herziening rechtsvorm van ondernemingen (voorzitter prof. mr. 
J. Valkhoff, secretaris mr. M. van der Stoel), wijdde uitvoerige besprekingen aan 
het probleem van de medezeggenschap in de onderneming, het vraagstuk van de 
oligarchische ontwikkeling binnen de N.V. en de kwestie van de jaarverslaggeving. 
Een rapport over dit onderwerp is in voorbereiding. 

De Commissie Organisatie Overheidsbedrijven (voorzitter H. J. Hofstra, secre
taris mr. M. v. d. Stoel) zette haar werkzaamheden voort. O.m. werd de wenselijk
heid van een afzonderlijke rechtsvorm voor de overheidsbedrijven besproken. Een 
rapport is in voorbereiding. In verband met zijn ministerschap bedankte Hofstra 
in oktober 1956 als voorzitter. 

In het kader van de Commissie Individu en Gemeenschap (voorzitter prof. dr. 
W. Banning, secretaris mr. M. v. d. Stoel) werd een enquête ingesteld onder een 
aantal partijgenoten inzake de wisselende houding van de confessionele partijen 
ten aanzien van een aantal politieke vraagstukken van principiële betekenis. 

De Commissie Verhouding Functionele en Territoriale lichamen (voorzitter prof. 
dr. I. Samkalden, secretaris mr. M. v. d. Stoel) bestudeerde het vraagstuk van de 
collisie van gemeentelijke en provinciale verordeningen enerzijds en verordeningen 
van bedrijfslichamen anderzijds. Ook werd uitvoerig aandacht besteed aan moei
lijkheden welke de inschakeling van de gemeentebedrijven in de PBO met zich 
mee brengt. Het Rapport van de commissie kwam in de loop van de verslagperiode 
gereed. Publikatie kan spoedig worden verwacht. 
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Commissie Vrije-tijdsbesteding Bussumse Jeugd 

Drs. C. Denig zal een rapport opstellen, dat de wenselijkheid van een onderzoek 
van gemeentewege zal bepleiten en dat ten dienste van het afdelingsbestuur van 
de Partij zal staan. 

Commissie Openbaar Vervoer 

Deze commissie heeft het vraagstuk in studie genomen, dat ter ontlasting van het 
sterk toenemende wegverkeer een veel belangrijker functie aan het openbaar 
vervoer zou dienen te worden toegekend. De commissie (onder voorzitterschap 
van J. Bommer, secretaris K. Polak) kwam in de verslagperiode drie maal bijeen. 

Commissie Consumentenbelangen 

Deze commissie inzake de organisatorische behartiging van de consumenten
belangen (voorzitter dr. ir. A. Vondeling, secretaris mr. M. v. d. Stoel) besloot 
haar werkzaamheden met het publiceren eind juni 1956 van een rapport 'De 
consument in de maatschappij'. 

Commissie Filmwezen 

Het opstellen van de eindtekst van een rapport van deze commiSSie werd op
gedragen aan de leden J. Hes, D. van Staveren en drs. J. J. Voogd. 

Commissie Verkeersveiligheid 

Deze commissie sloot haar werkzaamheden af met de publikatie van het rapport 
'Verkeersveiligheid als maatschappelijk vraagstuk'. Op 21 januari '56 werd te 
Amsterdam aan dit rapport een goed bezochte conferentie gewijd. Inleiders waren 
W. Thomassen, Ah M. Jansen en mr. M. v. d. Stoel. 

Coöperatie-commissie 

Het werk van de commissie (voorzitter dr. ir. A. Vondeling, secretaris drs. H. Fe
schar) wordt voortgezet. 

Gascommissie 

In 'De Gemeente' van mei/aug. 1955 werd het rapport 'Gas- en Bestuurs
problemen' gepubliceerd, samengesteld door een commissie (voorzitter J. E. S. 
Holthaus, secretaris W. Mensink), die verder in de verslagperiode bijeenkwam 
ter bespreking van het door de regering ingediende wetsontwerp betreffende de 
financiële deelneming van het rijk in de N.V. Nationale Gasmaatschappij en 
het voorlopig rapport van de Staatscommissie Landelijke gasvoorziening. 

Commissie Bestuursvorm grote gemeenten 

Deze commissie, die zich tot taak heeft gesteld een rapport uit te brengen over 
het vraagstuk van de verbetering van de gemeentelijke bestuursorganisatie, 
speciaal wat betreft de grote gemeenten, kwam in februari 1956 voor de eerste 
maal bijeen. Zij werd als volgt samengesteld: dr. ir. F. Bakker Schut, prof. mr. dr. 
G. van den Bergh (voorzitter), mr. R. van den Bergh, mr. J. Bool, drs. G. W. B. 
Borrie (secretaris), mr. J. F. Jansen, H. H. Koch, W. Mensink, H. Ploeg jr., prof. 
mr. G. A. van Poelje, dr. B. van den Tempel, drs. J. M. den Uyl, M. van Veen, 
B. C. H. Verdoes. 
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I] mondcommissie 

Op 13 oktober 1955 was de eerste bijeenkomst van de commissie (voorzitter J. 
Harmsen, secretaris drs. G. W. B. Borrie), die zich tot taak stelde het vraagstuk 
van de enorme expansie in het gebied van de IJmond aan een nader onderzoek 
te ontwerpen. Zij bracht een rapport uit 'Leven en werken in de IJmond', dat ter 
discussie werd gesteld op een conferentie in Beverwijk op 2 juni 1956. De in
leidingen op deze conferentie werden gehouden door mej. mr. E. Ribbius Peletier, 
J. Harmsen, drs. G. W. B. Borrie, C. Egasen J. van Os v. d. Abeelen. 

Deltacommissie 

Op 26 november 1955 werd te Goes een conferentie gehouden, waar het door de 
commissie (voorzitter mr. N. Bolkestein, secretaris W. Mensink) uitgebrachte 
rapport 'De toekomst van het Deltagebied' ter discussie werd gesteld. Inleiders 
waren mr. N. Bolkestein, prof. dr. ir. J. L. Kleyn, C. Egas, drs. M. C. Verburg, 
mevr. mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, Chr. van Hofwegen en mr. J. A. W. 
Burger. 

Commissie Sociale Wijkopbouw 

Een commissie bestaande uit de partijgenoten dr. ir. F. Bakker Schut (voorzitter), 
drs. G. W. B. Borrie (secretaris), dr. G. Hendriks, H. G. Huslage, drs. C. S. Kruyt, 
C. Lijnzaad, C. H. P. W. v. d. Oever, drs. J. G. v. d. Ploeg, dr. W. Steigenga, nam 
de sociale opbouw van nieuwe wijken in studie. 

De Commissie Afbetalingswezen (voorzitter mr. Th. Fruin) publiceerde haar 
rapport. 

Streekrapporten en conferenties 

Naar aanleiding van het door het gewest Gelderland van de Partij samengestelde 
rapport 'Aandacht voor de N.W.-Veluwe' belegde de Stichting op 19 maart 1955 
te Harderwijk een streekconferentie over de maatschappelijke ontwikkeling op de 
N.W.-Veluwe. Inleiders: C. Egas (Agrarische ontwikkeling op en om de Veluwe), 
J. Michelsen (economische ontwikkeling op de N.W.-Veluwe) en C. Kleywegt 
(maatschappelijke veranderingen op de N.W.-Veluwe). 

Door het bureau van de Stichting werd een conferentie georganiseerd van de twee 
socialistische tijdschriften 'Socialistische Standpunten' (België) en 'Socialisme en 
Democratie' (Nederland). Het onderwerp van de bespreking, welke op 24 en 25 
september 1955 te Klemskerke (België) plaatsvond was 'Godsdienst en Socialisme'. 
Inleiders van Nederlandse zijde waren ds. L. H. Ruitenberg en dr. E. Brongersma. 

Op 10 september 1955 vond te Utrecht een conferentie plaats over 'Socialisme 
en Liberalisme', onder voorzitterschap van prof. mr. dr. G. van den Bergh. In
leiders waren drs. A. A. van Ameringen, prof. W. Banning en drs. J. M. den Uyl, 
resp. over het economische, het wijsgerig-sociologische en het politieke aspect van 
dit vraagstuk. 

N.O.-Overijsel 

De nog steeds zorgelijke situatie in het ontwikkelingsgebied N.O.-Overijsel maakte 
het gewenst tot de opstelling van een aanvullend rapport over deze streek over 
te gaan. Deze taak werd verricht door het bureau van de Stichting, in overleg met 
de voorzitter van de commissie N.O.-Overijsel, drs. G. M. Nederhorst, en een 
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aantal partijgenoten uit dit gebied. Het rapport, getiteld 'Gelub de industrialisatie 
in N.O.-Overijse!?' werd in mei 1956 gepubliceerd. 

Z.O.-Friesland 

In samenwerking met het gewestelijk bestuur werd in februari 1956 te Heeren
veen een conferentie belegd over de vraag van de centralisatie of decentralisatie 
van de industrievestiging, waarbij mevr. dr. H. Verwey-Jonker inleidde. 

SCHOLING EN VORMING 

Stichting Scholendienst (in samenwerking met het Inst. voor Arbeiders Ontwikke
ling en NVV) 

Het totaal aantal leerlingen op de arbeidersavondscholen en plaatselijke kader
scholen bedroeg in het cursusjaar 1955-1956 2773, voor de cursus 1954-1955 
was dit 3806. De daling sedert 1953-1954, toen het aantal 4700 was, heeft zich 
voortgezet. Het aantalleerlingen is thans teruggelopen tot het peil van 1951-1952. 
De Scholendienst houdt zich bezig met de oorzaken van dit verschijnsel. 

Klein Bestek 

In de verslagperiode verschenen in totaal 25 excerpten van belangrijke uitgaven. 
Het aantal abonnees bleef gehandhaafd op ca. 550, de abonnementsprijs op 

f 2,- per jaar. 

Documentatie 

Mej. F. v. d. Burg stelde een aantal overzichten op van perscommentaren op het 
Bevolkingsrapport, de kabinetscrisis, de jubileumconferentie van de Stichting en 
op de uitslag van de verkiezingen; voorts verzorgde zij voor 22 afdelingsbesturen, 
de streekfederatie Alblasserwaard en het gewest Zeeland een overzicht van de 
positie van de PvdA, zulks ten dienste van de verkiezingsactie. 

De persoverzichten werden aan betrokkenen en geïnteresseerden toegezonden. 
Een groot aantal vragen, aan WBS en Partijsecretariaat vanuit het land gericht, 

werd schriftelijk en mondeling beantwoord, terwijl de staf diverse spreekbeurten 
vervulde. 

Onderzoek partijstructuur 

De onderzoekingen naar de samenstelling van het raadsledenkorps van de PvdA, 
de sociologische structuur van de afd. Amersfoort, de samenstelling van de be
sturen van de afdelingen van de Partij en van de federatie Amsterdam werden 
verder bewerkt, met het oog op een samenvattend rapport. 

Het onderzoek van de Kring van Wetenschap der Politiek naar de politieke 
voorkeuren in Nieuwer-Amstel, waarbij de directeur van de WBS zitting heeft in 
het curatorium, duurt voort. 

Grotere publikaties 

In april1955 verscheen als eerste deel in de serie Maatschappelijke vraagstukken 
het rapport van de Commissie Bevolkingspolitiek onder de titel 'Bevolkingsgroei 
en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid'. Deze publikatie viel zowel in de 
vakpers, als in de politieke opiniepers een zeer goede ontvangst ten deel. 

In juni 1955 verscheen als tweede deel in de serie de studie van mr. H. M. 
Ruitenbeek over 'Het ontstaan van de Partij van de Arbeid'. 
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Bibliotheek 

Het aantal uitleningen bedroeg in de verslagperiode ca. 1800. Het aantal aan
winsten bedroeg ca. 2400. 

Mededelingenblad 

Het Mededelingenblad voor donateurs verscheen in de verslagperiode zes maal. 

NIEUWE KOERS 

JONGERE>NORGANISATIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Hoofdbestuur 

Op het congres dat 29 en 30 januari 1955 in Loosduinen werd gehouden, werd 
het hoofdbestuur als volgt samengesteld: 

Herman Wigbold, algemeen voorzitter; Herman Zachte, algemeen secretaris; 
Cees Boerman, algemeen penningmeester; Loek den Boef, hoofdredacteur; Jan 
Hes, scholingssecretaris; Betto Bolt, internationaal secretaris; Hans Dirksen, Jaap 
de Haan, Piet Sikkens, Fien Bronkhorst, Freek van Beveren, Wiel Brinkman, Arie 
de Ruijter, Jan Sagel. 

Op het extracongres dat op 16 en 17 april 1955 in Utrecht werd belegd, werd 
Jan Moes tot algemeen secretaris benoemd. Herman Zachte bleef lid van het 
hoofdbestuur. 

In Rotterdam werd een congres gehouden op 24,25 en 26 februari 1956. Op dit 
jubileumcongres werd het hoofdbestuur als volgt samengesteld: Cees Boerman, 
algemeen voorzitter; Jan Moes, algemeen secretaris; Ah Timmerman, algemeen 
penningmeester, Henk Voorwinde, hoofdredacteur, Jan Roskam, scholingssecreta
ris, Arie de Ruijter, int. secretaris; Betto Bolt; Herman Zachte; Gradus Lanser, 
Huub Broekhuyse, Reino de Groot; Eesje Gerdingh; Fien Bronkhorst, Cees de 
Ruijter, Otto van Zetten. 

Dit congres had een zeer bijzonder karakter omdat wij op dit congres ons 
10-jarig bestaan herdachten. Tijdens een demonstratief gedeelte hielden wij ons 
bezig met het probleem van de automation. Prof. dr. Schermerhom en ir. Lelyveld 
hielden inleidingen. Onze receptie werd druk bezocht en het programma voor de 
feestavond dat ons aangeboden werd door de V ARA was buitengewoon goed. De 
spreker op de avond was Evert Vermeer. 

Organisatie 

Nieuwe Koers kent een zgn. 'open lidmaatschap', dat inhoudt dat ook niet partij
leden bij Nieuwe Koers aangesloten kunnen zijn. Hun aantal bedroeg in de 
verslagperiode ongeveer 1100. 

Het orgaan De Nieuwe Koers had op 1 oktober 1954 2802 abonnees en op 30 
september 1956 2998. 

Het aantal afdelingen bedroeg aan het begin van de verslagperiode 102 en 95 
aan het eind. Het aantal correspondenten is in het afgelopen jaar enigszins terug
gelopen. 

Landdag 

In 1955 hield Nieuwe Koers zijn traditionele landdag in Deventer, pg. H. Vos trad 
als spreker op. Medewerking werd verleend door het Scapinoballet en de Jonge 
Flierefluiters. Na afloop van het programma trokken de deelnemers - ongeveer 
duizend - in optocht door de stad. 
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In 1956 kwam deze jaarlijkse bijeenkomst van Nieuwe Koers te vervallen in 
verband met de grote demonstratie die de Partij op Hemelvaartsdag in Amsterdam 
organiseerde. Ruim 800 NK' ers hebben aan deze demonstratie deelgenomen. 

Kampwerk 

Ons kampprogram werd in 1955 sterk beïnvloed door ons kamp in Saarland: 
'JEUROP A'. In samenwerking met de SAJ belegden wij nl. van 24 juli tot 7 
augustus in Kastel te Saarland een internationaal kamp. Aan dit kamp werd door 
ruim 100 Nieuwe Koersers deelgenomen. 

Van 8-20 augustus werd in het Meenthuis te Blaricum een IUSY-Summerschool 
gehouden. 

Ons kamp in 1956 in Lunteren kon door gebrek aan belangstelling niet doorgaan. 
Aan het IUSY -kamp in Finland namen 20 NK' ers deel. Gezien de deelnemersprijs 
is dit zeer behoorlijk te noemen. De deelnemers hebben een ideale vakantie in 
Finland gehad. 

Vertegenwoordigingen 

Nieuwe Koers was gedurende de verslagperiode o.a. vertegenwoordigd op con
gressen van de Chr. Rist. Jongeren, de Jongerenorganisatie Vrijheid en Demo
cratie, de AJC, Jonge Strijd, de Vrouwenbond, de Partij, de PCWG, de KWG, 
de socialistische beweging voor een verenigd Europa en op conferenties van de 
Internationale Uie van Socialistische Jeugd, de Europese Jeugd Campagne en de 
Nederlandse Jeugdgemeenschap. 

Gedurende het eerste gedeelte van deze verslagperiode trad Jan Hes op als ver
tegenwoordiger in het Partijbestuur. Cees Boerman verving hem gedurende de 
2e helft van deze verslagperiode. 

In de Partijraad hadden zitting Jan Moes en Arie de Ruijter. Plaatsvervangers 
waren Henk Voorwinde en Huub Broekhuyse. Het contact met de verschillende 
organen van de partij was goed. Regelmatig werd er overleg gepleegd. 

Politieke Jongeren Contact Raad 

De vertegenwoordiging in dit overkoepelend orgaan van alle politieke jongeren
organisaties werd in 1955 waargenomen door Herman Zachte en Herman Wigbold, 
daarna door Henk Voorwinde en Jan Moes. Secretaris van de PJCR is Jan Moes. 

Van de activiteiten van de PJCR valt vooral te noemen dat in 1955 een Natio
naal Jongeren Parlement werd gehouden. In 1956 organiseerde de PJCR o.a. een 
conferentie over de Europese eenwording. Spreker drs. G. Nederhorst. 

Maandblad 

De redactie van 'De Nieuwe Koers' bestond aan het eind van de verslagperiode 
uit Henk Voorwinde, hoofdredacteur; Coks van Woerkom, Arie de Ruijter, Huub 
Broekhuyse en Nico Schelvis. 

De redactie streefde er naar een duidelijk eigen geluid te laten klinken en een 
vlotte jongerenkrant te maken. 

Kaderscholing 

In 1955 werden er twee scholingsweekends georganiseerd. Het eerste werd 15 
en 16 januari te Bentveld belegd over het onderwerp: 'De Partij op de helling'. 
Het tweede op 7 en 8 mei te Kortehemmen over het onderwerp: 'Den Haag 
onder vuur'. 
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Voor de gewestelijke kaderscholing in 1955 werd een werkboek samengesteld 
waarin de volgende onderwerpen werden behandeld: radicale sociale politiek, 
radicale economische politiek, radicale internationale politiek. 

In 1956 werd er een conferentie in Bentveld georganiseerd op 14 en 15 januari 
met als thema: Strijd of vanzelfsprekendheid. 

In dit jaar werd eveneens gestart met de zgn. Kenniskisten. Er zijn drie series 
voorbereid, te weten: 1. Binnenlandse politiek; 2. Buitenlandse politiek en 3. 
Cultuur. Door de afdelingen werden voor het komende seizoen veel kisten aan
gevraagd. 

Het kaderblad Kompas is in 1956 opgeheven daar het aantal abonnementen 
sterk teruggelopen was. In de plaats hiervoor is de NK encyclopedie gekomen. 
Deze uitgave beoogt die woorden en uitdrukkingen die in onze samenleving een 
begrip zijn geworden op duidelijke instructieve wijze te omschrijven. 

Cantact met militairen 

In 1953 is begonnen met een uitgebreid contact met jonge socialisten die in 
militaire dienst zijn. Gebleken is dat hieraan grote behoefte bestaat. Met ongeveer 
500 militairen bestaat een dergelijk contact. Zij ontvangen elke maand 'De Nieuwe 
Koers' en iedere veertien dagen 'Paraat'. 

NK filmdienst 

In deze verslagperiode werd er door onze afdelingen weinig gebruik gemaakt 
van de NK filmdienst. De kosten zijn het belangrijkste bezwaar. Er werd voor 
films vaak een beroep gedaan op de Amerikaanse ambassade en de Unesco. De 
films werden gratis verstrekt. 

Politieke activiteit 

Door allerlei omstandigheden is onze politieke activiteit in deze verslagperiode 
niet zo groot geweest als voorgaande seizoenen. Desondanks heeft Nieuwe Koers 
bij verschillende belangrijke zaken haar geluid laten horen. Zo sloot het HB zich 
aan bij een opmerking, die Pg. Burger in de Kamer gemaakt heeft inzake de vijf
daagse werkweek. Het HB richtte zich in een brief tot de Tweede Kamerfractie 
met het verzoek dit punt, dat door Nieuwe Koers reeds in zijn manifest was 
gesteld, in ernstige studie te nemen. In maart '55 zond het HB een brief aan de 
Tweede Kamerfractie n.a.v. de regeringsvoorstellen tot belastingverlaging. Het 
stelde hierin ondermeer, dat het DB van Nieuwe Koers bezwaren heeft tegen de 
belastingdruk voor ongehuwden en de mate waarin de belastingbetalers met 
verschillende inkomens van deze verlaging profiteren. 
Op het congres te Utrecht in '55 werden de volgende politieke besluiten genomen: 

1. resolutie over de binnenlandse politiek; 
2. " :achtergebleven gebieden; 
3. " " actieve jeugdpolitiek; 
4. uilspraak inzake Zuid-Afrika; 
5. " " Nieuw Guinea; 
6. motie inzake tramstaking; 
7. " " vervolging tramstakers; 
8. bezoldiging mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten; 
9. " " de crematie. 

Op de Jongerenraad van 10 en 11 december '55 werd ons verkiezingsprogram 
uitvoerig besproken. 
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De volgende punten werden in dit program aan de orde· !IJesteld: 

l. woningbouw; 
2. dienstplicht; 
3. sociale voorzieningen; 
4. onderwijs, sport en jeugdwerk; 
5. internationaal contact; 
6. kiesrecht. 

Dit program werd nadat het door de Jongerenraad goedgekeurd was aan het Partij
bestuur toegezonden met het verzoek dit programma in de discussie rond het eigen 
program te betrekken. 
In oktober '55 werd een enquête over de eenwording van Europa gehouden. 
Op ons jubileumcongres werden 3 resoluties aangenomen, één over Israël, één over 
het onderwijs en één over de belasting- en loonpolitiek. 
Verder verschenen er in deze verslagperiode een drietal bulletins. Eén betreffende 
de zaak Jungschläger, één betreffende een artikel in de Waarheid en één inzake de 
kabinetsformatie. 

Internationaal werk 

Het is een bijzonder gunstige omstandigheid dat in de besturen van de beide 
internationale organisaties (IUSY en MSEUE) waarbij wij aangesloten zijn een lid 
van onze organisatie zitting heeft. In geen van beide gevallen is dit een auto
matische gang van zaken. We zullen moeten trachten deze situatie te handhaven. 
Niet alleen omdat dit een bepaalde mate van invloed waarborgt maar ook omdat 
hierdoor persoonlijke contacten mogelijk worden, waarop dit internationale werk 
nu eenmaal vrijwel geheel drijft, die uitgesloten zouden zijn, wanneer de hiermee 
gepaard gaande kosten op het NK-budget zouden drukken. 

De IUSY ontwikkelt zich verder tot een wereldomvattende organisatie. Al is 
het groei-tempo na de opname van vrijwel alle Aziatische organisaties uiteraard 
wat afgenomen. Dat op het jongerenvlak de op het niveau der partijen nog steeds 
bestaande splitsing in twee internationales vermeden kon worden blijft een voor
deel en een voorsprong. We mogen ons echter niet verhelen dat hiermee ook 
moeilijkheden gepaard gaan. In de eerste plaats van organisatorisch-financiële 
aard. Een reisbeurs hier en daar en een, gelukkig toenemend, aantal bijdragen 
van socialistische partijen zijn natuurlijk uitermate welkom, maar bieden zeker 
geen ideale oplossing. 

Hiernaast zijn er echter ook problemen van politieke aard. De IUSY kan er niet 
veel aan veranderen dat de internationale politiek ook in de socialistische wereld 
op verschillende wijzen benaderd wordt. Het bestaande, en verder groeiende, 
contact is ons veel waard. Waar wij echter de verenigbaarheid van socialisme 
met Aziatisch neutralisme erkennen zullen de Aziaten de verenigbaarheid van 
socialisme met collectieve verdedigingspaeten moeten erkennen. De eenheid zal 
bovendien niet alleen gevonden kunnen worden in anti 'westers-kolonialisme' 
maar evenzeer in een even consequent anti 'communistisch-imperialisme'. De 
gemeenschappelijke positieve overtuiging moet tenminste voor deze beide anti
posities, en hun consequerrties, toereikend zijn. Hier zijn geen compromissen 
mogelijk. 

De verhouding tussen IUSY en MSEUE jongeren heeft vanzelfsprekend de volle 
belangstelling van Nieuwe Koers, tot voor kort als enige organisatie bij beide aan
gesloten. 

Dit voorbeeld is inmiddels door Politeia gevolgd. De angst van een deel der 
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IUSY dat de MSEUE-jongeren buiten eigen grenzen zouden treden en een con
currerende organisatie zouden gaan vormen heeft aan hevigheid ingeboet. Wij 
menen dat Nieuwe Koers hier met zijn tussen-positie beslissend toe heeft bij
gedragen. In de toekomst zullen wij voor de juiste taak-afbakening zorg blijven 
dragen, samen met Politeia en sinds begin november, met de Oostenrijkse socia
listische jeugd en (zeer binnenkort) studenten, die naar Nederlands voorbeeld 
samen een nationaal MSEUE-jongerencomité zullen vormen. De MSEUE
jongerensectie zelf ondergaat door deze toetreding een grote verandering. Het 
werkterrein wordt uitgebreid en daarmee, naar wij hopen, de werkmogelijkheden 
van Nieuwe Koers. 

Buiten-Europees wantrouwen in het streven naar Europese eenwording zal met 
meer kracht dan tot nog toe, op het politieke vlak, ontzenuwd moeten worden. 
Ook hier heeft Nieuwe Koers een taak. Met erkenning van het indirecte verband 
dat dit werk met de eigen organisatie heeft, geloven wij dat Nieuwe Koers, binnen 
zijn beperkte mogelijkheden, op een vruchtbare periode internationaal werk kan 
terugzien. 

Slotbeschouwing 

Nieuwe Koers heeft een sterke positie in de jongerenwereld veroverd. In vele dis
cussies die door jongeren van verschillende politieke- en levensovertuiging werden 
gevoerd, nam Nieuwe Koers een belangrijk aandeel. 

Het is echter teleurstellend dat de politieke belangstelling van de jongeren zo 
gering is. In tegenstelling tot de partij was de groei van Nieuwe Koers maar 
matig. Niet alleen politieke lauwheid is hiervan de oorzaak maar ook studie en 
militaire dienst spelen bij deze slechte groei een belangrijke rol. Daartegenover 
staat dat de doorstroming in onze organisatie enorm groot is. Vele duizenden zijn 
in de loop van deze jaren door Nieuwe Koers tot het socialisme gebracht. Velen 
vonden hun plaats in de partij. Onze aandacht zal in de komende periode vooral 
gericht zijn op de interne versteviging van onze organisatie. Vele jonge partij
genoten bleven nog steeds buiten onze rijen. Allerlei oorzaken zijn hiervoor te 
noemen; oplossingen daarentegen zijn moeilijk te vinden. Met een meer daad
werkelijke steun van de partijafdelingen lijkt het ons echter mogelijk vele jonge 
partijgenoten in Nieuwe Koers een plaats te doen vinden. De partijafdelingen 
moeten beseffen dat het van levensbelang voor de partij is dat haar jongeren
organisatie groot en sterk is. 

Door het intensieve scholingswerk van Nieuwe Koers worden de jongeren reeds 
nu geschikt gemaakt voor de plaats die zij later eventueel in de partij moeten 
innemen. Op de kernavonden, op de weekends en op onze congressen worden 
allerlei (momenteel actueel zijnde) politieke problemen aan de orde gesteld, 
waarover de jongeren gezamenlijk discussiëren. 
. Het is de taak van de partij en Nieuwe Koers samen te streven naar de uitbouw 
en de versteviging van de jongerenorganisatie. 

Dit laatste is nodig wil de partij de aansluiting houden met de jonge generatie 
van ons land. 

De verkiezingen van '56 hebben bewezen dat d~ jongeren achter de politiek 
van de partij staan. 

Deze jongeren te interesseren voor ons werk is onze eerste taak. 

Bij de afsluiting van deze verslagperiode zijn er tekenen die er op wijzen dat er, 
wat betreft het ledental van Nieuwe Koers, een kentering ten goede merkbaar is. 
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SLOTWOORD 

Ook nu weer kon ons verslag niet meer zijn dan een zeer globaal overzicht. Het 
getuigt van een veelzijdige activiteit. In niet mindere mate naar wij hopen, van 
de toewijding, werkkracht en enthousiasme waarmede zeer velen hun vrijwillige 
taak verrichten. Deze medewerking is er op alle gebied. Onze huisbezoekers, die 
voor de prachtige groei van het ledental zorgden; onze wijkhoofden en inners, 
die per jaar rond een miljoen gulden aan contributie ophaalden; de vele partij
genoten die in commissiewerk van de WBS of van de partij hun aandeel leverden; 
de velen die onze Partij in de vertegenwoordigende lichamen representeren; onze 
fakkeldragers, wier werk voortgang kan blijven vinden dank zij de steeds weer
kerende gastvrijheid van duizenden partijgenoten. 

Het is het Partijbestuur een behoefte allen die op enigerlei wijze hun aandeel 
in ons werk hebben gehad, hiervoor hartelijk te danken. 

De actie die de Partij in deze twee jaren heeft moeten voeren, heeft herhaalde 
malen een beroep nodig gemaakt op de medewerkers van het partijsecretariaat 
tot extra-inspanning, soms tot aan de uiterste grens van wat gedaan kan worden. 
Wij achten het een voorrecht te mogen constateren, dat hieraan steeds met volle 
overgave en blijmoedigheid gehoor werd gegeven. De dank aan alle werkers 
geldt ook deze medewerkers. 

Ons ledental nadert de 150.000. De Partij van de doorbraak kan in tal van 
opzichten tevreden zijn over hetgeen in de afgelopen periode mede door haar en 
onder haar invloed tot stand kon komen. 

Nieuwe strijd, de verkiezingen voor Provinciale Staten en gemeenteraden, wacht 
in de naaste toekomst. 

In ons ledental dient zich het brede volkskarakter van onze Partij te weer
spiegelen. Duizenden zijn bereid de keuze voor de Partij, ook door toetreding 
als lid, te doen. 

Moge in de komende periode de Partij ons opnieuw bereid vinden tot de strijd. 

FRITS ALBRECHT, algemeen secretaris 
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INLEIDING 

Uit de hier volgende financiële verslagen over de boekjaren 1954/55 en 1955/56 
blijkt, dat bruto de volgende bedragen aan contributie werden ontvangen: 

Boekjaar 1954/1955 . . . . . . . . . f 957.516,31 
Boekjaar 1955/1956 . . . . . . . . . " 1.042.052,-

In de vorige verslagperiode was deze bruto-opbrengst: 
Boekjaar 1952/1953 f 848.032,14 
Boekjaar 1953/1954 . . . . . . . . . " 861.694,16 

Hogere opbrengst in deze verslagperiode 
Van deze hogere opbrengst ontvingen: 
a. de Centrale Partijkas 60% 
b. de Gewesten 10% . 
c. de afdelingen 30% . . . . . . 

f 173.905,21 
28.984,20 
86.952,60 

f 1.999.568,31 

" 1.709.726,30 

f 289.842,01 

f 289.842,01 

Vanaf 1 oktober 1951 geeft het verloop van de financiën en het ledental het· 
volgende beeld te zien: 

Boekjaar totaal Partijkas Mdelingen en Ledental 
contributie gewesten 

1950/51 .. 827.639,94 498.029,03 329.610,91 111.885 
1951/52 .. 830.397,40 500.002,15 330.395,25 111.351 
1952/53 .. 848.032,14 510.787,22 337.244,92 112.823 
1953/54 .. 861.695,16 519.328,30 342.366,86 119.561 
1954/55 .. 957.516,31 576.786,19 380.730,12 124.672 
1955/56 .. 1.042.052,- 628.611,43 413.440,57 142.140 

waaruit blijkt, dat ten opzichte van het daaraan voorafgaande boekjaar de situatie 
was: 

in 1951/52 meer contributie f 2.727,46 
in 1952/53 meer contributie "17.634,74 
in 1953/54 meer contributie " 13.662,02 
in 1954/55 meer contributie "95.821,15 
in 1955/56 meer contributie "84.535,69 

minder leden . 
meer leden. 
meer leden. 
meer leden. 
meer leden. 

534 
1.472 
6.738 
5.111 

17.468 

De gegevens op blz. 106 tonen aan, dat de inkomstenstijging toch achterblijft bij 
·de toenemende uitgaven. 

De aandacht zal dan ook in sterke mate gericht moeten blijven op een ver
meerdering van inkomsten door vergroting van het ledental en betaling in de 
juiste contributieklasse. 

In verband met de verkiezingen 1956 werd in juli 1954 gestart met het zgn. 
'Doorbraakfonds', het 'fonds ter propagering van de doorbraakgedachte'. De ont
vangsten voor dit fonds bedroegen . . . . . . . f 852.662,83 
Bovendien werd in dezelfde periode een bedrag van . . . . " 24.427,04 
ten behoeve van het Koos Varrink Instituut ingezameld. 
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1950/1951 1951/1952 1952/1953 1953/1954 1954/1955 1955/1956 

Bestuurs- en personeelskosten . 94.626,25 101.104,66 99.769,76 104.561,30 126.658,96 136.681,46 

Organisatiekosten . 100.096,21 86.586,79 105.501,68 109.827,96 121.626,04 134.255,25 

Propagandakosten . 127.934,55 126.841,03 124.870,16 132.179,65 125.749,82 152.588,79 

Scholing en Studie . 113.710,73 87.112,86 118.823,33 107.804,20 153.688,77 155.481,55 

Diverse subsidies . 88.972,79 88.764,04 81.205,04 86.335,95 122.457,03 112.163,18 

Diversen . 10.489,41 8.408,37 6.555,01 4.456,78 8.619,78 58.031,63 

Voordelig Saldo . -,- 2.249,87 17.34 96,89 25,84 1.777,54 

----.-

Totaal. . . . . . . . . . 535.829,94 501.067,62 536.742,32 545.262,73 658.826,24 750.979,40 

I I I I 

Netto contributie . 498.029,03 500.002,15 I 510.787,22 519.328,30 576.786,19 628.611,43 

Interest 8.161,90 1.065,47 25.955,10 25.934,43 21.040,05 22.367,97 

Bijzondere ontvangsten -,- -,- , , 61.000,- 100.000,-

Nadelig Saldo . 29.639,01 
I 

-,- -,- , -,- -,-

Totaal . 535.829,94 
I 

501.067,62 
I 

536.742,32 1 545.262,~ 
I 

658.826,24 
I 

750.979,40 



Het was mogelijk de actie voor de verkiezingen geheel uit het doorbraakfonds 
te financieren. 

In hoofdzaak werden deze gelden bijeengebracht door middel van busjes, 
geplaatst bij partijgenoten en geestverwanten. Het aantal geplaatste busjes be
droeg ± 100.000. Enkele duizenden partijgenoten hebben gezorgd voor het 
regelmatig ledigen van de busjes. 

De grote offervaardigheid en de toewijding waarmede de gehele Partij zich 
voor het doorbraakfonds heeft ingespannen, dwingt bewondering af en heeft de 
Partij tot de grootse actie in staat gesteld, waarvan elders in dit verslag een 
verantwoording wordt gegeven. 
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AC COU NTANTSVERKLARI NG 

Aan de Partijraad van de Partij van de Arbeid, Tesselschadestraat 31, Amsterdam 

Rapport no. 1802/561 

Amsterdam, 24 mei 1956 

Mijne Heren, 

Hierbij hebben wij de eer u over te leggen de jaarrekeningen over de periode 
1 oktober 1954 tot 30 september 1955 van de Partij van de Arbeid en haar in
stellingen. 

Deze stukken zijn als volgt in de bijlagen opgenomen: 

Bijlage 1. Balans per 30 september 1955 van de Partij van de Arbeid. 
Bijlage 2: Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1954 tot 

30 september 1955 van de Partij van de Arbeid. 
Bijlage 3. Vergelijking van de begroting 1954/1955 met de staat van baten 

en lasten over 1954/1955 van de Partij van de Arbeid. 
Bijlage 4. Balans per 30 september 1955 van de Dr. Wiardi Beekman Stich

ting. 
Bijlage 5. Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1954 tot 

30 september 1955 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting. 
Bijlage 6. Balans per 30 september 1955 en de staat van baten en lasten over 

de periode 1 oktober 1954 tot 30 september 1955 van de Vrouwenbond van de 
Partij van de Arbeid. 

Bijlage 7. Balans per 30 september 1955 en de verlies- en winstrekening over 
de periode 1 oktober 1954 tot 30 september 1955 van de N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen. 

Onze controle geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

1. Nog steeds is geen rechtsherstel verkregen in de eigendom van het gebouw 
Tesselschadestraat 31 te Amsterdam, welke toekomt aan de N.V. Maatschappij 
tot Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen. De einduitspraak in 
deze zaak is nog niet gevallen, zodat de onzekerheid, waarop wij in ons rapport 
no. 1802/541 d.d. 6 februari 1954 wezen, nog voortduurt. 

2. Door mutaties in de pensioengerechtigden in de loop van het boekjaar 
1954/1955, zijn de voorzieningen, welke ten laste van de reserve voor bijzondere 
verplichtingen komen, gewijzigd. Hoewel deze wijzigingen leiden tot verminde
ring van de pensioenlasten, moet er toch op worden gerekend, dat nog belang
rijke geldelijke offers zullen gevergd worden. 

3. Op grond van ons onderzoek verklaren wij ons akkoord met de u hierbij 
overgelegde jaarrekeningen, welke wij ten blijke hiervan, hebben ondertekend. 

Wij adviseren u om de algemeen secretaris-penningmeester voor het geldelijk 
beheer in de periode 1 oktober 1954 tot 30 september 1955 te dechargeren. 

Hoogachtend, 
w.g. Wegerif & Leguyt en Swillens 
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VERKLARING CONTROLE-COMMISSIE 

Aan het congres van de Partij van de Arbeid. 

Amsterdam, 4 september 1956 

Waarde Partijgenoten, 

Naar aanleiding van onze ingestelde controle over het boekjaar 1954-1955 delen 
wij u mede dat wij, ingevolge artikel 66 laatste lid van het huishoudelijk regle
ment, de zuiver technische controle aan de verantwoordelijkheid van de accoun
tant overlaten. 

Op grond van het accountantsrapport en de daarop verkregen toelichtingen 
stellen wij u voor, de partijpenningmeester voor het gevoerde beleid décharge 
te verlenen. 
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Met partijgroeten, 

w.g. J. L. KAMPMEIJER 

w.g. 0. WOUDENBERG 

w.g. J. VONHOFF 



B A LA N S PAR T IJ V A N DE A R B E I D 

Dadelijk beschikbare middelen 

1. Kassa . . . 
2. Girorekeningen 
3. De Twentsche Bank N.V. 
4. Effecten 

V orderingen en vooruitbetaald 

5. Afdelingen 
6. Debiteuren . . . . . 
7. Verrekeningen . . . . 
8. Stichting Pensioenfonds Partij van de Arbeid . 
9. Bureauko!lten 

10. Brochures 
11. Diversen . . 

Interne rekening-courantverhoudingen 

12. Dr. W. B. Stichting 
nadelig saldo 1-10-'54-30-9-'55 
Af: rekening-courantsaldo 

13. Nieuwe Koers 
rekening-courantsaldo . . . . 
Af: subsidie 1-10-'54-30-9-'55 

14. Vrouwenbond 
nadelig saldo 1-10-'54-30-9-'55 
Af: rekening-courantsaldo . . 

f 66.082,21 
" 33.283,08 

f 28.154,26· 
" 23.224,84 

f 43.047,93 
" 35.893,94 

15. De Bom . . . . . . . . . ... 
16. N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie 

van Verenigingsgebouwen . . . . . 

V astgelegde middelen 

17. Meubilair en kantoormachines 
Af: afschrijving 

18. Auto's . . . 
Af: afschrijving 

Deelnemingen 

f 70.587,97' 
" 44.993,43 

f 36.292,07 
" 10.347,07 

I 1.194,74 
" 33.271,06 
" 61.170,05 
" 33.031,87 

I 134.973,81 
196,48 

8.914,68 
900,35 

4.938,61 
9.284,12 

449,47 

I 32.799,13 

4.929,42 

7.153,99 
398,41 

.. 70.141,99 

1 25.594,54 

.. 25.945,-

19. Aandelen N.V. De Arbeiderspers . . . • . . . f 500.000,-
20. Aandelen N.V. Mij. tot Exploitatie en Administratie 

van Verenigingsgebouwen • • . . • . . . . pro memorie 
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f 128.667,72 

" 159.657,52 

" 35.516,70 

" 51.539,54 

"500.000,-

1 875.381,48 



:R 30 SEPTEMBER 1955 

Schulden en vooruitontvangen 

21. Crediteuren . . . 
22. Gewesten . . . . 
23. SDAP in liquidatie . 
M. Toneelfonds . 
25. Doorbraakfonds . . 

f 6.222,82 
8.936,07 
2.247,74 

" 687,29 
" 141.656,88 

26. Reserve afdelingen . f 18.402,-
27. Reserve voor bijzondere verplichtingen f 74.304,64 

Af: uitgekeerd pensioen . . . . . " 5.259,40 

28. Kapitaal 

Stand per 1 oktober 1954 . . . . 
Af: uitkeringen op grond van verplich

tingen van de SDAP in liquidatie 
overgenomen . . . f 

Koersverlies op effecten . . . . . " 
3.155,20 

44,05 

" 69.045,24 

f 631.356,85 

3.199,25 

Bij: voordelig saldo volgens de staat van baten en f 008.157,60 
lasten over de periode 1 oktober 1954 tot 30 sep-
tember 1955 . . . . . . 25,84 

Biflage no. 1 

f 159.750,80 

" 87.447,24 

Stand per 30 september 1955 . . . . . . . . " 628.183,44 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 

f 875.381,48 
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STAAT VAN BATEN EN LA~TEN PARTIJ VAN DE ARBEID 

Personeels- en bestuurskosten 

29. Salarissen bestuur . 
30. Salarissen personeel 
31. Sociale lasten 

Organisatiekosten 

32. Onkosten bestuur 
33. Vergaderingen bestuur 
34. Partijraadsvergaderingen 
35. Diverse vergaderingen . 
36. Internationaal contact . 
37. Lidmaatschap Internationale 
38. Abonnementen 
39. Accountantskosten . . . 
40. Partijcongres . . . 

Af: reserve Congres 1955 

41. Bureaukosten 
42. Porti, telefoon en telegrammen . 
43. Autokosten . . . . . . 

f 32.270,27 
" 15.000,-

44. Drukkosten zegels en contributiekaarten . 
45. Verzendkosten zegels . . . . • 
46. Kosten controle afdelingen . . . 
47. Bijdragen voor sanering afdelingen 
48. Reserve afdelingen . 
49. Huur . . . . . ..• 

Propagandakosten 

50. Salarissen en sociale lasten propagan
disten 

Af: via subsidies 
f 53.944,34 
" 19.347,29 

51. Onkosten propagandisten . . . . . 
52. Diverse kosten actie en propaganda, kosten leden-

werf- en winteractie 
53. Cabaretwerk . . . 
54. Arbeid . . 
55. Diverse congressen . 
56. Brochures . . . 
57. Bureaukosten 
58. Porti, telefoon en telegrammen . • 
59. Autokosten • . . . 

f 33.410,41 
" 70.837,19 
" 22.411,36 

I 6.707,50 
896,10 

2.333,56 
2.342,91 

" 29.407,04 
2.904,40 

934,54 
5.500,-

" 17.270,27 
3.075,06 
2.653,74 
7.977,85 
9.246,02 

898,64 
" 14.622,85 

500,-
1.195,01 

" 13.160,55 

1 34.597,05 
1.928,08 

" 25.043,33 
2.211,33 

" 16.041,38 
3.319,34 
1.489,32 
9.225,18 
7.961,24 

" 23.933,57 

f 126.658,96 

" 121.626,04 

" 125.749,82 

Transporteren . . . f 37 4.034,82 

114 



Biilage no. 2 
ER DE PERIODE 1 OKTOBER 1954-30 SEPTEMBER 1955 

77. Contributies . . . . . . . . . f 955.770,25 
78. Contributies verspreide leden . . . " 573,90 
79. Nagekomen contributies vorige jaren . " 5.131,91 

f 961.476,06 
80. Af: teruggekomen zegels vorige jaren " 3.959,75 

81. Af: contributie-aandeel afdelingen 
Af: idem, vorige jaren . . . . 

82. Interest . . . . . 
83. Bijzondere ontvangsten 

f 382.314,84 
1.584,72 

I 957.516,31 

"380.730,12 
f 576.786,19 
" 21.040,05 
" 61.000,-

Transporteren . . . f 658.826,24 
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Scholing en studie 

Kadercursussen en -kampen . 
Dr. Wiardi Beekman Stichting . 
Sectie Gemeente en Provincie 
Sectie Middenstand 
Sectie Agrarische Vragen 
Vrouwenbond . 
Subsidie Nieuwe Koers . 

Transport 

f 4.664,96 
" 66.082,21 

2.308,47 
" 10.634,58 
" 10.189,31 
" 43.047,93 
" 23.224,84 

60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. Fakkeldragerswerk (incl. Paraat in een veranderende 

wereld) . " 44.186,32 
4.350,15 68. Diverse commissies . 

69. M: subsidie De Centrale . 

Diverse subsidies: 

70. Gewestelijke en stedelijke federaties . 
71. Werkgemeenschappen . . . . . . 
72. Kamerfractie . . . . . . . 
73. Nederlandse Raad der Europese beweging . 
74. Diverse bijdragen . . . . . . . . 

Diverse subsidies: 

75. Diverse kosten 
76. Voordelig saldo 
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1 208.688,77 
" 55.000,-

1 67.873,23 
" 42.450,42 
" 8.833,38 

. " 
2.500,-

800,-

I 374.034,82 

" 153.688,77 

" 122.457,03 

8.619,78 
25,84 

I 658.826,2-t 



Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 
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V eroolg oon bijlage no. 2 

Transport . . . . f 658.826,24 

f 658.826,24 



TOELICHTING OP DE BALANS 
PER 30 SEPTEMBER 1955 

1 tot en met 3 zijn de saldi van kas-, giro- en bankrekeningen op 
30 september 1955. 

4. Effecten f 33.031,87 

28 obligaties à f 1000,- nom. 3-3~% Nederland 1947 à 100~ f 28.035,-
5 obligaties à f 1000,- nom. 3~% Nederland 1948 à 99111/to . " 4.996,87 

5. Afdelingen f 134.973,81 

De vordering per 30 september 1955, bestaande uit netto-contri-
butie- en brochure-nota's, was . . . . . . . 

Af: reserve voor dubieuze vorderingen . . . . . . 

f 33.031,87 

f 137.147,81 
2.174,-

f 134.973,81 

De vordering op de afdelingen was per 30 september 1955 f 17.258,24 hoger dan 
per 30 september 1954. 

7. Verrekeningen f 8.914,68 

Specificatie: 
Voorschotten betaald aan bedrijfsverenigingen en aan de Raad van 

Arbeid . . . . . 
Nog te innen postwissels . . . . . . 

f 22.582,65 
126,61 

3.908,06 
1.676,13 

Vooruitontvangen of betaalde posten per 30 september 1955 . . " 
Vooruitbetaalde kosten verkiezingen 1956 . . . " 
Voorschotten aan afdelingen, gewesten en andere organen van de 

Partij, vaste reis- en onkostenvoorschotten van diverse bestuurs
en personeelsleden . 

Vordering inzake het colportageorgaan 'Arbeid' 
Diverse nog te verrekenen posten . 

Nog te betalen of te ontvangen posten per 30 sep
tember 1955 . 

Nog te betalen sociale lasten . 
Nog af te dragen loonbelasting . 

9. Bureaukosten f 4.938,61 

Stencilpapier, stencils en inkt 
Diverse kantoorbenodigdheden . 
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f 29.845,84 
" 19.043,29 
" 7.036,67 

" 31.265,28 
130,80 

5.150,95 

f 64.840,48 

" 55.925,80 

f 8.914,68 

f 2.306,15 
2.632,46 

f 4.938,61 



10. Brochures f 9.284,12 

Per 30 september 1955 werd het volgende nog actueel zijnde brochure- en ver
koopmateriaal tegen de aanschaffingsprijs op de balans opgenomen. 

4.170 Let op hun daden II 448 contributieboeken 
799 kasboeken 

4.919 beginselprograms 
8.679 statutenboekjes 

1.340 Het mandement en de PvdA 
871 Ons socialisme 

6.600 afrekenstaten contributies 
13 vlaggen en 16 emblemen 

3.815 Partij-insignes 
77.500 loopstaten id. 

1.350 vel briefpapier voor de afd. 
850 loopstaatbandjes id. 

2.820 Te kort geschoten 

11. Diversen f 449,47 

3.150 zegelverzendenveloppen f 
voorraad rentezegels . " 
voorraad postzegels en waardekaarten voor de 

frankeermachine . " 

f 

138,15 
11,-

300,32 

449,47 

17. Meubilair en kantoormachines f 25.594,54 

Aankoopwaarde 1 oktober 1954 . . . f 65.414,52 
In het boekjaar 1 oktober 1954-30 september 1955 
werden aangeschaft: 

5 archiefkasten 
6 bureaus 

12 stoelen en 2 tafels . 
5 kaartenbakken . 
1 plakbandapparaat 
1 archiefstelling 
4 schrijfmachines . 
1 stencilmachine (Gestetner) 
2 telwerken voor boekhoudmachine . 
1 geluidsinstallatie 

f 2.754,99 
764,

" 1.253,-
" 246,45 
" 130,-
" 108,25 
" 1.712,50 
" 2.155,90 
" 1.100,
" 1.545,62 

1 taperecorder . . " 1.162,99 
diverse kleine aanschaffingen 

Af: verkoop 1 stencilmachine . 
verkoop Rotomaton drukmachine 

f 1.250,
" 6.550,-

Aanschaffingswaarde per 30 september 1955 . 

" 39,75 

f 12.973,45 

" 7.800,-

Per 1 oktober 1954 was hiervan reeds afgeschreven . 
Over 1954/1955 afgeschreven . 

Afschrijving per 30 september 1955 . 

Netto balanswaarde per 30 september 1955 . f 25.594,54 
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5.173,45 

f 70.587,97 

" 40.925,35 
4.068,08 

f 44.993,43 



18. Auto's f 25.945,-

0p 1 oktober 1954 waren in het bezit van de Partij vier auto's en 1 rijwiel met 
hulpmotor, waarvan de aanschaffingswaarde was . . . f 29.555,60 

In het boekjaar Hl54/1955 werden verkocht 3 auto's en het rijwiel 
met hulpmotor, zodat het bedrag der aanschaffingswaarde ver-
minderde met . . . . . " 23.816,05 

In het boekjaar 1954/1955 werden 4 auto's gekocht met een 
gezamenlijke aanschaffingswaarde van . . . . . . 

De aanschaffingswaarde per 30 september 1955 bedraagt dus . 

Per 1 oktober 1954 was het saldo der afschrijvingen . 
Mschrijvingen 1954/1955 . 

Af: wegens verkopen auto's. 

Saldo afschrijvingen per 30 september 1955 . 

Netto balanswaarde 

6, 8, 21 en 22 

f 25.945,-

f 5.739,55 

" 30.552,52 

f 36.292,07 

f 13.122,26 
" 21.040,86 

f 34.163,12 
" 23.816,05 

f 10.347,07 

Deze posten betreffen alle vorderingen of schulden op korte termijn, die naar 
onze mening geen nadere toelichting behoeven. 

23. SDAP in liquidatie f 2.247,74 

Het saldo van deze rekening is sinds 1 oktober 1954 onveranderd gebleven. 

24. Toneelfonds f 687,29 

Stand 1 oktober 1954 . f 1.075,49 
Auteursrechten f 335,-
Stencilkosten . 113,70 

f 448,70 
M: verkopen en auteursrechten . 60,50 

388,20 

Stand per 30 september 1955 . f 687,29 

25. Doorbraakfonds f 141.656,88 

Het saldo van het Doorbraakfonds bedroeg per 30 september 1955 f 141.656,88 

26. Reserve afdelingen f 18.402,-

Zoals ieder jaar werd ook nu weer de reserve afdelingen verhoogd met Jè % van 
de contributies is f 1.195,-. Het totaal van dit reservefonds voor de vorderingen 
die het Partijbestuur heeft op de afdelingen was daardoor op 30 september 1955 
f 18.402,-. 
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27. Reserve voor bijzondere verplichtingen f 69.045,24 

Stand 1 oktober 1954 • 
Af: pensioenuitkeringen . 

Stand 30 september 1955. 

J 74.304,64 
" 5.259,40 

f 69.045,24 

28. Uitkeringen op grond van verplichtingen van de SDAP in liquidatie over
genomen f 3.155,20 

Mevrouw Oudegeest f 750,-
Mevrouw Werkhoven . 

" 
240,-

Mevrouw Lindeyer-Noteboom 
" 

900,-
Mevrouw De Nobel " 

200,-
De heer Spier . 

" 
1.065,20 

J 3.155,20 
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TOELICHTING OP DE STA,AT VAN BAT1EN EN LASTEN 
OVER DE PERIODE 1 OKTOBER 1954-30 SEPTEMBER 1955 

Salarissen en sociale lasten 

Het totaal betaalde bedrag aan salarissen en sociale lasten is verdeeld over de 
verschillende onderdelen van de Partij. Onder 'algemene salarissen' worden ver
staan de salarissen van de medewerkers op de afdelingen boekhouding en 
administratie, expeditie, typekamer, alsmede de salarissen van de telefonistes, de 
secretaressen en de chef de bureau. Deze salarissen zijn nl. niet bij een bepaald 
onderdeel onder te brengen. 

Salarissen Soc.lasten Totaal 

Bestuur f 33.410,41 f 8.435,77 f 41.846,18 
Algemene salarissen " 70.837,19 " 13.975,59 " 84.812,78 
Controle afdelingen 

" 
7.615,96 

" 
1.630,68 

" 
9.246,64 

Sectie Gemeente en Provincie . 
" 

4.835,31 
" 

1.480,28 
" 

6.315,59 
Sectie Agrarische Vragen 

" 
2.638,97 

" 
1.560,15 

" 
4.199,12 

Sectie Middenstand 
" 

6.983,91 
" 

1.311,47 
" 

8.295,38 
Dr. Wiardi Beekman Stichting . " 52.838,50 " 11.252,70 " 64.091,20 
Fakkeldragersactie (incl. Paraat) " 11.600,42 " 

2.366,13 " 13.966,55 
Internationaal contact " 11.565,83 " 

2.065,17 " 13.631,-
Arbeid 

" 
5.103,79 

" 
876,61 

" 
5.980,40 

Cabaret 
" 

644,96 
" 

110,86 
" 

755,82 
Propagandisten . " 28.265,31 " 

6.331,74 " 34.597,0.'5 
Via subsidies " 19.922,36 " 

5.052,80 " 24.975,16 
Nieuwe Koers " 11.228,12 " 

1.738,65 " 12.966,77 
Vrouwenbond " 19.484,98 " 

3.706,94 " 23.191,92 
Autokosten 

" 
5.071,09 

" 
1.217,19 

" 
6.288,28 

Via Werkgemeenschappen 
" 

3.750,-
" 

750,-
" 

4.500,-
Ledenwerfactie 

" 
576,87 

" 
526,16 

" 1.103,03 

f 296.373,98 f 64.388,89 f 360.762,87 

Specificatie salarissen en sociale lasten bestuur 

K. Varrink . . 
E. A. Vermeer . 
E. F. Albrecht . 
J. H. Scheps . . 
J. M. Willems . 
M. de Bruyn Ouboter. 
W. Mensink (1-3-'55-30-9-'55) 

Af: t.l.v. Vrouwenbond . . . 
Af: t.l.v. Werkgemeenschappen 

Salarissen Soc. lasten Totaal 

f 6.322,80 f 411,31 f 6.800,11 
" 3.984,19 " 1.668,79 " 5.652,98 
" 12.474,81 " 2.160,22 " 14.635,03 
" 3.984,19 " 1.626,95 " 5.611,14 
" 3.984,19 " 2.133,19 " 6.117,38 
" 10.386,40 " 1.796,86 " 12.183,26 
" 6.410,23 " 1.119,25 " 7.529,48 

f 47.546,81 f 10.982,63 f 58.529,44 
"10.386,40 " 1.796,86 " 12.183,26 
" 3.750,- " 750,- " 4.500,-

f 33.410,41 f 8.435,77 f 41.846,18 
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34. Partijraadsvergaderingen f 2.333,56 

In het boekjaar 1954/1955 werden twee partijraadsvergaderingen gehouden en 
wel op 30 oktober 1954 en op 21 mei 1955. 
De kosten hiervan bedroegen: 
Declaraties van reiskosten afgevaardigden . 
Zaalhuren. 
Consumpties en lunchpakketten 
Diverse kosten . 

f 
" 
" 
" 

1.386,31 
199,-
712,70 

35,55 

f 2.333,56 
35. Diverse vergaderingen f 2.342,91 

Bijeenkomst te Woudschoten op 12 en 13 januari 1955 . 
Werkgeversbijeenkomst op 21 februari 1955 te Leiden . 
Onderwijsconferentie op 12 maart 1955 te Zwolle . 
Bijeenkomst op De Bom 15 en 16 april 1955 . 

f 
" 

Vergaderingen met pgn. vakbondsbestuurders 4-2-1955 A'dam . " 
Vergaderingen en besprekingen met gewest. en fed. bestuurders " 
Diverse vergaderingen en bijeenkomsten . . " 

f 
36. Internationaal contact f 29.407,04 

304,82 
185,75 
401,59 
511,90 
69,25 

537,42 
332,18 

2.342,91 

Ontvangst buitenlandse gasten . f 1.379,72 
Vertegenwoordigingen op diverse congressen, internationale be-
sprekingen en gebeurtenissen, conferenties van experts: 

Frankrijk . f 2.354,77 
Duitsland . 

" 
554,39 

Engeland . 
" 

407,65 
Denemarken 

" 
311,35 

België . 
" 

616,68 
Saarland 

" 
239,75 

Oostenrijk 
" 

668,23 
Finland 

" 
775,25 

Zwitserland 
" 

287,79 
f 

Internationale onderwijsconferentie te Villach 31 juli t.m. 8 augus-
tus 1955 . . " 

Congres Socialistische Internationale Londen 10 t/m 17-7-'55. . " 
Conferentie Socialistische Intern. Amsterdam 19 en 20-12-'54 . 
Bijdrage Mouv. Soc. Pour les :E:tats d'Europe f 250,-
Bijdrage UIUSD " 100,-

Omslag huur . 
Omslag telefoon en telegrammen 
Omslag bureaukosten • . 

f 343,75 
" 239,59 
" 494,78 

" Salarissen en sociale lasten 
Diverse kosten . 

. " 
" 

6.215,86 

903,64 
2.033,30 
3.231,95 

350,-

1.078,12 
13.631,-

583,45 

f 29.407,04 
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40. Partijcongres f 17.270,27 

Op 22, 23 en 24 februari 1955 werd het tweejaarlijkse Partijcongres gehouden. Het 
totaal bedrag hiervoor uitgegeven was f 32.270,27. Het Partijcongres in 1953 
kostte f 27.288,98. In 1955 werd dus f 4.981,29 meer uitgegeven dan in 1953. 
In het boekjaar 1953/1954 werd voor het congres 1955 f 15.000,- gereserveerd, 
zodat t.l.v. het boekjaar 1954/1955 f 17.270,27 moet worden gebracht. 

Zaalhuur Stadsgehoorzaal, Leiden; geluidsinstallatie, garderobe, 
enz. . . . . . . . . . , f 1.093,38 

Reis- en verblijfkosten afgevaardigden, bestuur en medewerkers, 
werkverzuim enz. onder aftrek van de omslag over de afd. . . " 1.654,70 

Maaltijden, consumpties en lunchpakketten . " 11.265,52 
Drukwerk, stencil- en tekenkosten: 
Jaarverslagen 
Congresverslagen 
Congresvoorstellen 
Voorstellen en amendementen 
Beschrijvingsbrieven 
Verzendkosten 
Divers drukwerk 

Af: verkopen jaar- en congresverslagen 

Kosten tentoonstelling 
Kosten feestavond afgevaardigden 
Kosten feestavond werkers Leiden 
Diverse kosten . 

Ten laste van boekjaar 1953/1954 . . . 

41 en 57. Bureaukosten f 12.300,24 

J 7.638,37 
" 2.438,80 
" 779,67 
" 997,50 
" 965,99 
" 1.088,11 
" 805,23 

J 14.713,67 
199,75 

" 14.513,92 
" 347,39 
" 377,49 
" 733,15 
" 2.284,72 

f 32.270,27 
" 15.000,-

' 17.270,27 

Totaal bedrag aan bureaukosten, uitgegeven in het boekjaar 1954/1955: 
Stencilpapier, stencilinkt en stencils . J 8.507,84 
Kantoorbenodigdheden, papier, enveloppen, enz. . 7.392,28 
Onderhoud machines en meubilair . 1.519,93 
Diverse bureaukosten . . 5.040,54 
Afschrijvingen machines en meubilair 5.819,52 

J 28.280,11 

Dit bedrag werd als volgt verdeeld over diverse onderdelen van de Partij: 

Doorberekening van vervaardigd stencilwerk f 9.258,50 
Omslagen • . . • • . • . . . • . . . " 19.021,61 

f 28.280,11 
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Ten laste van de Partij: 

Stencilwerk . . . . . . . . . 
Omslagkosten . . . . . 
Mschrijving Rotomaton drukmachine . 

f 
" . " 

2.772,30 
8.442,94 
1.085,-

f 12.300,24 

Van dit bedrag werd 25% of f 3.075,06 geboekt onder de groep Organisatiekosten 
(41), en 75% of f 9.225,18 onder de groep Propagandakosten (57). 

42 en 58. Porti, telefoon en telegrammen f 10.614,98 

Totale bedragen uitgegeven in het boekjaar 1954/1955. 
Porti, vracht- en adresseerkosten . . . . . . 
Telefoon en telegrammen • . . . . . . . 
Mschrijving telefooncentrale (10% van f 7.500,-) . . 

f 11.747,82 
" 7.631,25 

750,--

f 20.129,07 

De portikosten werden per kwartaal verdeeld volgens het werkelijk verbruik van 
elk onderdeel van de Partij. 
De telefoon- en telegramkosten worden over alle onderdelen van de Partij om
geslagen. 

Ten laste blijft voor de Partij: 

Porti, vracht- en adresseerkosten . 
Telefoon en telegrammen 

f 6.588,92 
4.026,06 

f 10.614,98 

Van dit bedrag werd 25% of f 2.653,74 geboekt onder de groep Organisatiekosten 
(42), en 75% of f 7.961,24 onder de groep Propagandakosten (58). 

43 en 59. Autokosten f 31.911,42 

Salaris en sociale lasten chauffeur . 
Olie en benzine . . . . . . . 
Onderhoud . . . . . . . . 
Stalling, verzekering, belasting en diverse kosten . 
Afschrijvingen . . . . . . . . . 

f 6.288,28 
7.877,76 
4.604,28 
3.955,76 

" 12.375,52 

f 35.101,60 
M: vergoeding autokosten kamerleden . . . . . . . . . " 3.190,18 

f 31.911,42 

Van dit bedrag werd 25% of f 7.977,85 geboekt onder de groep Organisatiekosten 
(43) en 75% of f 23.933,57 onder de groep Propagandakosten (59). 
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44. Drukkosten, zegels en contributiekaarten f 9.246,02 
Contributiekaarten 
Zegels . 

46. Kosten controle afdelingen f 14.622,85 
Reis- en verblijfkosten 
Salaris en sociale lasten . 
Autokosten: olie en benzine 
Onderhoud . 
Stalling, verzekering, belasting . 
Mschrijving 

Diverse kosten: 
Omslag bureaukosten 
Omslag telefoon en telegrammen . 
Diversen . 

M: Verkoop bromfiets. 
Restwaarde 30-9-'55 . 

f 626,01 
" 647,75 
" 885,38 
"2.000,-

f 593,74 
" 287,50 

. " 61,04 

f250,
" 100,-

f 942,28 

150,-

47. Biidragen voor sanering afdelingen f 500,-

f 2.656,68 

" 6.589,34 

f 9.246,02 

f 424,79 
9.246,64 

4.159,14 

" 792,28 

f 14.622,85 

Tot sanering van afdelingen heeft het Partijbestuur bijgedragen f 826,-. Van 
dit bedrag werd f 326,- gebracht t.l.v. de in het boekjaar 1953/54 geformeerde 
reserve ad f 2.500,-. Het restant van deze reserve was dus per 30 september 1955 
f 2.174,- (zie 5). 

48. Reserve afdelingen f 1.195,01 
Evenals vorige jaren werd ~'% van de contributies toegevoegd aan het Reserve
fonds (zie 26). 

49. Huur f 13.160,55 
De huur voor het boekjaar 1954/1955 te betalen aan de N.V. Maatschappij tot 
Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen bedraagt f 22.000,-. Een 
gedeelte van dit bedrag wordt op grond van de beschikbaar gestelde werkruimten 
verdeeld over de verschillende onderdelen van de Partij. Per saldo blijft over 
f 13.160,55 ten laste van de algemene afdelingen. 

52. Diverse kosten actie en propaganda, kosten ledenwerf- en winteractie 
f 25.043,33 
Ledenwerfactie. 
33.049 ex. Zij spraken ook tot u . 
2.000 ex. brieven aan nieuwe leden 

Vlag 120.000e lid . 
Salarissen en sociale lasten . 
Diverse kosten . . . 
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f 4.747,78 
67,50 

" 136,56 
" 1.103,03 

. " 157,05 
f 6.211,92 

Transporteren f 6.211,92 



Transport f 6.211,92 
Propagandatournee met E. Mols-de Leeuwe (52 avonden) 
Benodigdheden f 4.886,44 
Reis- en verblijfkosten, vervoer attributen . " 10.692,60 
Drukwerk programma's f 552,05 
folders . "1.866,33 
toegangskaarten 

" 
489,50 

" 
2.907,88 

Zaalhuren . 
" 

5.700,56 
Honoraria en sociale lasten. 

" 
3.830,10 

Auteur 'Naast u is mijn plaats' . 
" 

1.000,-
Diverse kosten . 

" 
1.611,94 

f 30.629,52 
Af: garantiebedragen gewesten . "17.445,-

" 
13.184,52 

Diverse kosten 
Aandeel kosten meispelen . f 1.170,75 
Brochurestand 

" 
300,-

Activiteitskaarten 
" 

502,-
1250 actieboeken . 

" 
1.088,73 

Porti en verzendkosten . 
" 

230,69 
Aandeel bureaukosten . f 791,66 
Aandeel huur . "229,16 
Aandeel telefoon en telegrammen "383,33 

" 
1.404,15 

Reiskosten 128,20 
Diverse kosten 822,37 

" 
5.646,89 

f 25.043,33 
53. Cabaretwerk f 2.211,33 
Regisseur f 660,-
Honoraria teksten 

" 
350,-

Omslag telefoon en telegrammen f 47,93 
Omslag bureaukosten 

" 
98,95 

Omslag huur . "114,59 
261,47 

Aandeel in salarissen en sociale lasten . 755,82 
Diverse kosten 

" 
184,04 

f 2.211,33 
54. Arbeid f 16.041,38 
Drukkosten f 17.095,43 
Foto's, clichés en tekeningen . 

" 
5.938,49 

Onkosten redactie 
" 

269,72 
Porti en verzendkosten . . 

" 
2.206,28 

f 25.509,92 

Transporteren f 25.509,92 
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Salarissen en sociale lasten 
Bureaukosten . 
Aandeel huur . 
Aandeel accountantskosten 
Aandeel telefoonkosten . 
Diverse kosten 

Af: verkopen 

55. Diverse congressen f 3.319,34 

f 
" 
" 

Transport 

526,32 
229,16 
160,-
239,60 

0,78 

f 25.509,92 
5.980,40 

1.155,86 

f 32.646,18 
" 16.604,80 

f 16.041,38 

Congres Buitenlandse politiek 21 en 22 januari 1955 - Utrecht (Tivoli). 

Zaalhuur en vestiaire . f 275,-
Bloemen . " 32,-
Declaraties reiskosten afgevaardigden 784,44 
Consumpties 521,20 
340 lunchpakketten 510,-
Diverse kosten . 38,80 

af: Deelnemersgelden 149 x f 10,- . 
f 2.161,44 
" 1.490,-

Onderwiiscongres 18 mei 1955 -Amsterdam (Bellevue). 

Huur zaal, geluidinstallatie . 
Bloemen . . . . . . . 
Declaraties afgevaardigden, sprekers en personeel 
Consumpties . 
375 lunchpakketten 
Stencilwerk . 
675 ex. brochures Onderwijsprogram . 
Diverse kosten . 

Af: deelnemersgelden 217 x f 7,50. 

f 245,
" 60,
" 1.370,63 

461,84 
262,50 

72,25 
" 145,-

9,53 

f 2.626,75 
" 1.627,50 

Kunstenaarsdag 24 mei 1955- Arnhem (Volksuniversiteit) 

Zaalhuur . 
Bloemen . 
Consumpties . 
210 lunchpakketten 
Stencilwerk . 
Brochures Gemeente en cultuurarbeid 
Reiskosten sprekers en personeel • 
Diverse kosten . • • • • 

f 
" 
" 

" 

60,15 
40,-

168,51 
126,-
207,52 
225,-
91,-

3,84 

f 671,44 

" 999,25 

922,02 

Transporteren f 2.592,71 
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Transport 

Sportconferentie 4 juni 1955 - Amersfoort (Markthal). 

Zaalhuur . f 70,15 
Huur tafels e.d .. 

" 
30,-

Bloemen en vlaggen 
" 

69,-
Consumpties 171,75 
360 lunchpakketten 

" 
243,-

Stencilwerk 95,33 
Reiskosten sprekers en personeel 41,40 
Diverse kosten . . . " 

6,-

56. Brochures f 1.489,32 

De waarde van de voorraad van actuele brochures op 1 oktober 
1954 was . . . . . . . . . . . . . . 

Drukkosten van brochures in 1954/1955 uitgegeven . . . . . 

f 2.592,71 

" 
726,63 

f 3.319,34 

f 7.338,34 
" 10.108,79 

Verkopen in het boekjaar 1954/1955 . 
J 17.447,13 

7.646,27 ......... ,, 

Voorraad op 30 september 1955 . 

Verlies op brochures 
Verzendkosten 

60. Kadercursussen en kampen f 4.664,96 

Politiek vakantiekamp 6-13 augustus 1955 

Verblijfkosten f 
Medewerkers aan programma 
Diverse kosten " 

f 
Af: ontvangen deelnemersgelden " 

3. Scholingskampen 9-30 juli en 13-20 augustus 1955. 

Verblijfkosten . . . . f 
Reiskosten . . . . . 
Diverse programmakosten 
Diverse kosten . • . . 

129 

1.177,35 
94,30 

3,50 

1.275,15 
990,-

2.998,-
894,80 
394,05 

92,96 

I 9.800,86 
8.635,52 

f 1.165,34 
323,98 

f 1.489,32 

f 285,15 

4.379,81 

f 4.664,96 



61. Dr. Wiardi Beekman Stichting f 66.082,21 

Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende staat 
van baten en lasten. 

62. Sectie Gemeente en provincie f 2.308,47 

De Gemeente 
Druk- en clichékosten . 
Verzendkosten . 
Honoraria medewerkers 
Diverse kosten . 

Salarissen en sociale lasten . 
Bureaukosten 
Porti, telefoon en telegrammen . 
Aandeel huur . 
Brochures 
Diverse vergaderingen 
Reiskosten 
Diverse kosten . . 

Af: ontvangen contributies . 
Opbrengst advertenties in De Gemeente . 

63. Sectie Middenstand f 10.634,58 

Salarissen en sociale lasten . 
Porti, telefoon en telegrammen 
Bureaukosten 
Aandeel huur 
Reiskosten 
Vergaderingen 
Brochures 
Diverse kosten 

64. Sectie Agrarische vragen f 10.189,31 

Ploegen en zaaien 
Druk- en clichékosten . 
Verzendkosten . . 

Af: abonnementsgelden • 
·Üpbrengst extranummer 

f 1.266,-
147,32 
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f 4.999,11 
715,70 
275,-

6,20 

f 11.281,43 
341,70 

f 2.262,11 
713,98 

f 2.976,09 

" 1.413,32 

f 

" 

f 

" 

f 

f 

f 

5.996,01 
6.315,59 

532,26 
197,85 
229,16 

82,30 
342,84 
85,-

150,59 

13.931,60 

11.623,13 

2.308,47 

8.295,38 
199,19 
437,23 
114,59 
850,.._ 
312,77 
415,42 
10,-

10.634,58 

f 1.562,77 

Transporteren f 1.562, 77 



Transport f 1.562,77 

Agrarisch congres 14 en 15 januari 1955 - Dordrecht {KWlStmin) 

Zaalhuur f 254,99 
Consumpties . 

" 
469,15 

500 lunchpakketten . 500,-
Medewerking bonte avond 

" 
75,-

Reis- en verblijfkosten afgevaardigden, sprekers, 
enz .. 

" 
2.119,59 

Diverse kosten 
" 

125,89 

f 3.544,62 
Af: deelnemersgeld 163 x f 10,- . 

" 
1.630,-

1.914,62 
Salarissen en sociale lasten . 

" 
4.199,12 

Porti, telefoon en telegrammen . 191,67 
Bureaukosten 

" 
534,14 

Aandeel huur 114,59 
Vergaderingen 405,21 
Diverse commissies 42,65 
Reis- en verblijfkosten 622,46 
Brochures. 524,50 
Diverse kosten . 77,58 

f 10.189,31 

65. Vrouwenbond f 43.047,93 

Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende staat 
van baten en lasten. 

66. Subsidie Nieuwe Koers f 23.224,84 

De subsidie voor Nieuwe Koers is voor het boekjaar 1954/55 vastgesteld op 
f 23.224,84. 

Specificatie: 

Salarissen en sociale lasten . . • . . 
Aandeel bureaukosten (incl. stencilwerk) 

. Aandeel telefoon en telegrammen . 
Aandeel huur 
Porti en verzendkosten 
Diverse kosten . 
Opgenomen gelden 

Af: te veel uitgegeven (t.l.v. het volgende jaar) . 

131 

f 12.966,77 
1.676,89 

" 
480,21 

1.375,-
771,55 

" 
757,40 

6.175,-

I 24.202,82 

" 
977,98 

f 23.224,84 



67. Fakkeldragerswerk (incl. Paraat) I 44.186,32 

Fakkeldragersactie 
16.200 rapportformulieren 
Divers drukwerk 

Stencilwerk . . 
Porti en verzendkosten . 
Kosten brochures . . 
Reis- en verblijfkosten . 
Diverse kosten . . . 

!555,
" 172,50 

f 

" 

727,50 
48,05 

314,05 
340,05 
801,94 
107,45 

Fakkeldragersdag 11 december 1954 - Den Haag (Dierentuin) 
Zaalhuur, vestiaire e.d. 
Bloemen . . . . . 
Consumpties 
900 lunches à I 2, 75 . 
Stencilwerk . . . . 
Foto's . . . . . . 
Reiskosten afgevaardigden, 
Porti en verzendkosten . 
Diverse kosten . . . . 

sprekers, enz. 

Af: deelnemersgelden à I 4,50 en I 3,50 . 

Paraat 
Druk- en clichékosten . 
Verzendkosten . . 
Onkosten redactie . 
Honoraria 

Extra Paraatnummer Varrink 

Drukkosten . 
Verzendkosten . . . . . 

Af: opbrengsten 

10.000 antwoordkaarten 
10.000 machtigingskaarten 
Briefpapier en enveloppen 

Incassokosten 
Diverse kosten 

Af: abonnementsgelden 
Opbrengst advertenties 

I 27.131,75 

" 
8.385,26 

441,94 

" 
1.230,-

f 2.175,-
557,34 

f 2.732,34 
862,-

I 89,50 
82,50 

172,50 

I 19.584,23 

" 
650,-
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f 511,-
35,-

815,30 
" 2.500,-

98,88 
100,

" 4.300,20 
27,97 
80,86 

1 8.469,21 
" 3.436,50 

f 37.188,95 

" 
1.870,34 

344,50 
681,17 

" 
1.134,80 

I 41.219,76 

" 20.234,23 

Transporteren 

f 2.339,04 

5.032,71 

" 
20.985,53 

f 28.357,28 



Transport f 28.357,28 

Diverse kosten Fakkeldragerswerk en Paraat 

Salarissen en sociale lasten 
Aandeel huur . . . . . . . 
Aandeel bureaukosten . . . . 
Aandeel telefoon en telegrammen. 

68. Diverse commissies f 4.350,15 

f 

" 

687,50 
791,66 
383,33 

f 13.966,55 

" 1.862,49 
" 15.829,04 

J 44.186,32 

Onderwijsconferentie 20 november 1954 -Amsterdam (Krasnapolsky) 

Zaalhuur . . . . f 75,-
Consumpties . . . . . . . . 112,55 
90 lunchpakketten . . . . . . " 63,-
Reiskosten . . . . . . . . 142,-
420 ex. ontwerp-Onderwijsprogram 425,-

Commissie Nederlanders uit Indonesië 

5 nummers De Wegwijzer. . . • . 
diverse kosten • . . . . . . . 

Reis- en verblijfkosten diverse commissies 
Stencilkosten . . . . . . , , . 

70. Gewestelijke en stedelijke federaties f 67.873,23 

Gewest Friesland . 
Gewest Groningen 
Gewest Drente . . 
Gewest Overijsel . 
Gewest Gelderland 
Gewest Utrecht 
Gewest Zuid-Holland . 
Gewest Zeeland 
Gewest Noord-Brabant Bedrijfskranten 

subsidie . . 

Gewest Limburg Bedrijfskranten . 
subsidies 

f 1.717,12 
50,-

f 13.507,07 
" 1.200,-

f 7.122,60 
" 1.930,72 

f 817,55 

1.767,12 
1.449,86 

315,62 

f 4.350,15 

f 5.166,38 
1.250,-
1.520,83 
1.250,-

" 12.050,49 
1.000,-
9.606,15 
2.850,-

" 14.707,07 

Federatie Den Haag . 
Federatie Rotterdam . 
Ongevallenverzekeringen . 

. " 

9.053,32 
4.457,50 
4.500,-

461,49 

J 67.873,23 

133 



71. Werkgemeenschappen f 42.450,42 

Humanistische Werkgemeenschap 

Vernieuwing. Druk- en clichékosten . 
Verzendkosten . 

Af: abonnementsgelden 

Vergoedingen 
Diverse kosten 
Aandeel in salaris en sociale lasten . 

Prot.-Chr. Werkgemeenschap 

Doorbraak. Druk-, cliché- en andere kosten . 
Verzendkosten . . 

Af: abonnementsgelden . 

Reis-, verblijf- en vergaderkosten . 
Kosten brochures . 
Diverse kosten . 
Aandeel in salaris en sociale lasten . 

Katholieke Werkgemeenschap 

De Katholiek. Druk- en clichékosten . 
Verzendkosten 
Diverse kosten . 

Af: abonnementsgelden e.d .. 

Vergoedingen 
Reis- en verblijfkosten . 
Diverse kosten . . 
Aandeel in salaris en sociale lasten . 

Humanistische Werkgemeenschap . 
Prot.-Chr. Werkgemeenschap 
Katholieke Werkgemeenschap . 
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f 6.927,93 
" 780,42 

f 7.708,35 
" 1.179,20 

f 5.433,76 
" 1.548,46 

f 6.982,22 
" 3.858,05 

f 6.652,95 
" 941,51 

759,41 

f 8.353,87 
" 1.685,63 

f 15.017,79 
" 17.365,96 
" 10.066,67 

f 42.450,42 

f 6.529,15 
6.500,-

488,64 
1.500,-

f 15.017,79 

f 3.124,17 
9.961,84 
2.660,68 

119,27 
1.500,-

f 17.365,96 

f 6.668,24 
1.500,-

266,40 
132,03 

1.500,-

f 10.066,67 



7 4. Diverse biidragen f 800,

Tentoonstelling Albert Hahn en zijn tijd . 
Nederlands Gesprek Centrum . 
Comité Opvoeding tot Democratie . 
Diversen . 

75. Diverse kosten f 8.619,78 

f 75,-
25,-

200,-
500,-

f 800,-

Cadeaus, bloemen e.d. bij jubilea en andere gelegenheden . 
Representatiekosten 
Diverse personeelskosten (advertenties e.d.) . 
Bijdrage personeelspot 
Kosten personeelsdag . 
Kosten uitvaart K. Vorrink, C. Woudenberg en J. Sprankers. 
Kautsky-herdenking 
Traelstra-herdenking . 
Auteursrechten BUMA 1953/1954 . 
60 jaar Democratisch Socialisme in de Hoofdstad . 
Diverse kosten . 

Af: saldo diverse nagekomen ontvangsten en uit
gaven . 

Terugontvangen korting op incassokosten kwit .. 

77. Contributies f 955.770,25 

f 2.706,41 
789,03 

In het boekjaar 1954/1955 was de contributieopbrengst. 
In het boekjaar 1953/1954 was de contributieopbrengst. 

Meer ontvangen in 1954/1955 . 

82. Interest f 21.040,05 

Dividenduitkering N.V. De Arbeiderspers 
Interest effecten 
Interest De Twentse Bank 
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f 1.321,05 
108,30 

" 
1.517,82 

75,-
1.020,71 

" 
6.557.86 

179,40 

" 
100,-
486,72 
123,75 
624,61 

f 12.115,22 

3.495,44 

f 8.619,78 

f 955.770,25 
" 863.501,60 

f 92.268,65 

f 19.950,-
1.000,23 

89,82 

f 21.040,05 



PA R TIJ V A N DE A R BE I 

VERGELIJKING VAN DE BEGROTING 1954-1955 ME 

Begroting 1954-1955 

Baten: 

Contributies f 504.500,-
Interest 

" 
20.000,-

Te dekken uit bijzondere middelen . " 100.000,-

f 624.500,-

Lasten: 

Bestuurs- en personeelskosten f 107.000,-
Organisatiekosten " 125.825,-
Propagandakosten 

" 
101.775,-

Scholing en studie " 173.750,-
Diverse subsidies 

" 
85.770,-

Diversen 
" 

30.380,-

"624.500,-

Voordelig saldo f -,-
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EVESTIGD TE AMSTERDAM Bijlage no. 3 

E STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1954-1955 

Resultaat over 1954-1955 
Baten en lasten over 1954-1955 gunstiger I ongunstiger 

dan de begroting over 1954-1955 

f 576.786,19 f 72.286,19 

" 
21.040,05 " 

1.040,05 

" 
61.000,- f 39.000,-

f 658.826,24 

f 126.658,96 " 
19.658,96 

" 121.626,04 " 
4.198,96 

" 125.749,82 " 
23.974,82 

" 153.688,77 " 
20.061,23 

" 122.457,03 " 
36.687,03 

8.619,78 " 
21.760,22 

" 
" 658.800,40 f 119.346,65 f 119.320,81 

resultaat 
f 25,84 gunstiger f 25,84 
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B AL A N S D R. W I A R D I B E C KM A N S TI C H TI N 

Postgiro . . . . . . . . . . 
Deposito De Twentsche Bank N.V .. 
Bibliotheek . . 
Bureaubehoeften . . . . . . . 

Partij van de Arbeid, rekening-courant: 
Nadelig saldo volgens de staat van baten en lasten over 

de periode 1 oktober 1954 tot 30 september 1955 
M: rekening-courantsaldo . . . . . . . . . . . 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 
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I 66.082,21 
" 33.283,08 

I 892,54 
2.287,84 

1,-
731,24 

" 32.799,13 

f 36.711,75 



ER 30 SEPTEMBER 1955 

Kapitaal . . . . . . . . . . . 
Terug te ontvangen zegels 1953-1954 . 
Terug te ontvangen zegels 1954-1955 . 
Reserve voor nog af te rekenen zegels . 

Fonds Speciale Opdrachten 
Saldo 1 oktober 1954 . . . . . . . . . . . . f 14.250,-
0ntvangen in de periode 1 oktober '54-SO september '55 " 15.000,-

Af: kosten uitgevoerde opdrachten 

Saldo 30 september 1955 . . . 
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f 29.250,-
300,-

Bijlage no. 4 

f 2.000,-
11,75 

5.000,-
750,-

" 28.950,

f 36.711,75 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN DR. 

Studie- en werkgroepen: 
Reis-, verblijf- en vergaderkosten 
Salarissen en sociale lasten 
Aandeel porti, telefoon en telegranunen 
Aandeel bureaukosten 
Diverse kosten . . . . . _ . . . 

Scholing en vorming: 
Salarissen en sociale lasten . . . . . 
Aandeel porti, telefoon en telegrammen . 
Aandeel bureaukosten 
Scholendienst 
Diverse kosten . 

Af: ontvangsten 'Klein Bestek' 
Kosten 'Klein Bestek' . 

Bibliotheek en documentatie: 
Bibliotheek . 
Abonnementen . 
Salarissen en sociale lasten 
Aandeel porti, telefoon en telegrammen . 
Aandeel bureaukosten 
Diverse kosten . 

Algemeen onderzoek: 
Onkosten bureauleiding 
Diverse vergaderingen 
Salarissen en sociale lasten . 
Aandeel porti, telefoon en telegranunen . 
Aandeel bureaukosten 
Diverse kosten . 

Af: opbrengst voor bewezen diensten . 

Algemene kosten: 
Subsidie . . 
Accountantskosten 
Kosten zegels, enz. 
Diverse kosten . • 
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OVER DE PERIOD~ 

1126,-
.. 395,46 

1 4.690,85 
.. 26.106,51 

968,41 
2.026,30 
1.145,83 

I 9.183,13 
266,08 
381,76 
282,91 
305,86 

I 10.419,74 

330,54 

1 1.081,56 
934,53 

.. 16.529,90 
1.419,90 
2.435,10 
1.733,71 

I 2.790,75 
. .. 282,09 

.. 12.271,66 
241,79 
381,76 
321,46 

I 16.289,51 
1.200,-

f 

.. .. 

1.000,-
300,-
376,85 
28,17 

f 34.937,90 

10.089,20 

.. 24.134,70 

.. 15.089,51 

1.705,02 

I 85.956,33 



TIARDI BECKMAN STICHTING 

OKTOBER 1954-30 SEPTEMBER 1955 

Donaties . . 
Zegelverkopen 
Brochures . 
Nadelig saldo 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 

141 

Bijlage no. 5 

I 9.242,30 
" 10.608,-

23,82 
" 66.082,21 

I 85.956,33 



V R 0 U WEN B 0 N D V A N DE 

BALANSPER 

De Twentsche Bank N.V. 
Postgiro . . . 
Vrouwengroepen 
Bureaubehoeften 
Brochures 
Bibliotheek . . 

Partij van de Arbeid, rekening-courant: 
Nadelig saldo volgens de staat van baten en lasten over de 

periode 1 oktober 1954 tot 30 september 1955 . 
Af: rekening-courantsaldo . . . . . . . . . . . 

L__ 
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I 43.047,93 
" 35.893,94 

I 133,31 
2.849,84 
1.201,16 

639,72 
314,54 

1,-

7.153,99 

I 12.293,56 



AR T IJ V A N D E AR B E I D 

0 SEPTEMBER 1955 

De Born, rekening-courant . . . . . 
Thiele Wibautfonds, rekening-courant . 

Fonds getroffen gebieden: 

Saldo per 1 oktober 1954 . . . . . . . . . • . I 
Af: uitgegeven in de periode 1 oktober 1954 tot 30 sep-

tember 1955 . . . . . . 

Saldo per 30 september 1955 . . . 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUIT 
EN SWILLENS 
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1.678,92 

411,84 

Bijlage no. 6 

1 141,50 
" 10.884,98 

1.267,08 

I 12.293,56 



VROUWENBOND VAN DE 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 

Salarissen . . . . . 
Sociale lasten . . . 
Onkosten hoofdbestuur 
Onkosten secretaresse 
Bureaukosten . 
Porti, telefoon en telegrammen . 
'Ons Werk' ... 
Aandeel huur . . 
Accountantskosten . 
Vergaderingen . . 
Scholingswerk . . 
Bijzondere bijeenkomsten 
Diverse commissies . . 
Bibliotheek . . . . . 
Kranten en tijdschriften . 
Hondsvergadering . . . 

Exploitatie 'Wij Vrouwen' 
Ontvangsten . 
Af: uitgaven . . . . . 

Nad~lig exploitatiesaldo 1954/1955 . 
Af: exploitatiesaldo per 1 oktober 1954 . 

Diversen 
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f 35.288,71 
.. 41.487,78 

f 6.199,07 
101,16 

f 19.484,98 
3.706,94 

317,97 
473,45 

3.461,57 
2.450,91 
1.499,41 
1.375,-

370,-
691,69 

1.438,25 
83,-
10,70 
80,30 
43,10 

2.226,78 

6.097,91 
.. 1.001,37 

f 44.813,33 



ART IJ V A N D E A R B E I D 

OKTOBER 1954-30 SEPTEMBER 1955 

Brochures . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Radio, vergoeding voor het voorbereiden van uitzendingen . 
Nadelig saldo . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 
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Vervolg bijlage 6 

I 565,40 
1.200,

" 43.047,93 

f 44.813,33 



N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOIT A TIE El 

GEVESTIGD TE AMSTERDA~ 

Verrekeningen . . . 
Brandstoffen 
Centrale verwarming . 
Af: afschrijving . 

Inventaris 
Af: afschrijving . 

Aandelenkapitaal nog te storten 
Emballage . . . . . 
Huis Tesselschadestraat . . . . 
Exploitatie-opbrengst 1940-1945 

Exploitatieverlies 

Saldo 1 oktober 1954 . 
Bij: nadelig exploitatie-saldo 

rekening 1954/1955 . 
volgens verlies- en winst-

Saldo 30 september 1955 . 
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I 6.686,95 
5.061,95 

1 1.693,51 
1.692,51 

I 14.213,69 

58,56 

I 54.903,94 
289,30 

1.625,-

1,-
9.000,-

50,50 
pro memorie 
pro memorie 

f 14.272,25 

I 80.141,99 



Bijlage no. 7 

DM IN I STRA TIE VAN VERENIGING SG EB 0 UWEN, 

~LANS PER 30 SEPTEMBER 1955 

Aandelenkapitaal . . . . . . . . 
Hypotheek o/ g . . . . . . . . . 
Hypotheekrente . . . . . . . 
Partij van de Arbeid, rekening-courant . 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 
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I 10.000,
pro memorie 
pro memorie 
" 70.141,99 

I 80.141,99 



N. V. M A AT S C HAPPIJ T 0 T EX P L 0 I TA TI E 

GE V E ST I GD TE AM ST E R DAM, V E RL IE S- EN WINST RE K E NI 

Onderhoud 
Lonen werksters 
Loon concierge 
Sociale lasten . 
Onderhoud gebouw 
Onderhoud lift . . 
Onderhoud tuin 
Schoonmaakartikelen 
Ramen lappen . . 

Verlichting en verwarming 

Gas, elektriciteit en water . . . . . . . . 
Brandstoffen . . . . . . . . . . . . 
Onderhoud en afschrijving centrale verwarming . 

Algemene kosten 

Bewaking. . . . . . . . . . . . . . 
Pensioen mevrouw Hoogendijk . . . . . . 
Straatgeld, grond- en brandverzekeringsbelasting 
Assuranties . . . 
Bureaukosten . . . . 
Aandeel salarissen . . . 
Aandeel accountantskosten 
Diversen . . . . . . 
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I 

I 

I 

6.973,.21 
.2.855,19 
.2.319,.29 

743,95 
427,98 
107,95 
487,80 
316,95 

f 14.232,32 

1.557,52 
3.068,-

519,50 
5.145,02 

66,20 
319,80 
905,18 
141,14 
150,-
.250,-
225,-
623,90 

2.681,22 

I 22.058,56 



Vervolg bijlage 7 

DMINISTRATIE VAN VERENlGINGSGEBOUWEN 

VER DE PERIODE 1 OKTOBER 1954-30 SEPTEMBER 1955 

Huur .... 
Exploitatieverlies 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 

14\:J 

t 22.000,-
58,56 

f 22.058,56 





FINANCIEEL VERSLAG 

over de periode van 

1 oktober 1955-30 september 1956 



ACCOUNTANTSVERKLARING 

Aan de Partijraad van de Partij van de Arbeid, Tesselschadestraat 31, A'dam-W. 
rapport no. 1802/571 

Amsterdam, 18 januari 1957 

Mijne Heren, 

Hierbij hebben wij de eer u over te leggen de jaarrekeningen over de periode 
1 oktober 1955 tot 30 september 1956 van de Partij van de Arbeid en haar in
stellingen. 

Deze stukken zijn als volgt in de bijlagen opgenomen: 

Bijlage 1: Balans per 30 september 1956 van de Partij van de Arbeid; 

Bijlage 2: Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1955 tot 30 sep
tember 1956 van de Partij van de Arbeid; 

Bijlage 3: Vergelijking van de Begroting 1955/1956 met de Staat van baten en 
lasten over 1955/1956 van de Partij van de Arbeid; 

Bijlage 4: Balans per 30 september 1956 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting; 

Bijlage 5: Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 1955 tot 30 sep
tember 1956 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting; 

Bijlage 6: Balans per 30 september 1956 en de Staat van baten en lasten over 
de periode 1 oktober 1955 tot 30 september 1956 van de Vrouwenbond van de 
Partij van de Arbeid; 

Bijlage 7: Balans per 30 september 1956 en de Staat van baten en lasten over 
de periode 1 oktober 1955 tot 30 september 1956 van 'Nieuwe Koers', Jongeren
organisatie van de Partij van de Arbeid. 
Onze controle geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

1. In november 1956 is het rechtsherstel in de eigendom van het gebouw Tessel
schadestraat 31 te Amsterdam verkregen. Dit rechtsherstel komt toe aan de N.V. 
Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen. Bij het 
opstellen van de balans per 30 september 1956 kan nu rekening gehouden 
worden met gevolgen van de uitspraak van de Raad voor het Rechtsherstel alsmede 
met de mogelijke aanspraken van de fiscus. Pas nadat de uitkomsten van dit alles 
in de jaarrekening van deze Naamloze Vennootschap zijn verwerkt, kan die reke
ning worden uitgebracht. 

2. Aan de Reserve voor bijzondere verplichtingen is ten laste van de Staat van 
baten en lasten over 1955/1956 een bedrag van f 50.236,96 toegevoegd. Per 
30 september 1956 komt deze reserve in de Balans van de Partij van de Arbeid 
voor met een bedrag van f 100.000. 

In het bedrag aan uitgekeerd pensioen over 1955/1956 ten laste van deze reserve 
ad f 19.282,20 is begrepen een bedrag ad f 12.506,20 wegens betaling van een 
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koopsom, voor een lijfrente ter gedeeltelijke dekking van een reeds ingegaan pen
sioen. 

Het voornemen bestaat om ten laste van deze reserve nog andere pensioenver
plichtingen te brengen dan de reeds bestaande. Indien hieraan uitvoering wordt 
gegeven, zal het nodig zijn alle verplichtingen actuarieel te laten berekenen ten 
einde na te gaan of deze reserve dan nog voldoende is. 

3. De administratie van 'Nieuwe Koers' over het boekjaar 1955/'56 bleek zo ge
brekkig te zijn, dat wij op grond daarvan geen verklaring kunnen afgeven over de 
in bijlage 7 opgenomen jaarrekening over dat boekjaar. 

4. De jaarrekeningen, opgenomen in de bijlagen 1, 2, 4, 5 en 6 kunnen wij op 
grond van ons onderzoek voor akkoord verklaren. Wij hebben deze stukken van 
een dienovereenkomstige verklaring voorzien. 

Wij adviseren u om de Algemeen Secretaris-Penningmeester voor het geldelijk 
beheer in de periode 1 oktober 1955 tot 30 september 1956 te dechargeren. 

Hoogachtend, 

w.g. Wegerif & Leguyt en Swillens 
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B A LA N S PA R TIJ V A N D E AR B E : 

Dadeliik beschikbare middelen: 

1. Kassa . . . . . . . 
2. Girorekeningen . . . . 
3. De Twentsche Bank N.V .. 
4. Effecten . . . . . . 

V orderingen en vooruitbetaald: 

5. Afdelingen 
6. Debiteuren 
7. Verrekeningen 
8. Bureaukosten . 
9. Brochures . . 

10. Vordering i/z liquidatie VDB 
11. Diversen . . . . . . . 

Interne rekening-courantverhoudingen 
12. 'Dr. W. B. Stichting' 

Nadelig saldo 1-10-'55-30-9-'56 
Af: Rekening-courantsaldo 

13. 'Nieuwe Koers' 
Rekening-courantsaldo . 
Af: Subsidie 1-10-'55-30-9-'56 . 

14. 'Vrouwenbond' 
Nadelig saldo 1-10-'55-30-9-'56 
Af: Rekening-courantsaldo 

f 61.879,10 
4.617,03 

f 27.123,91 
23.000,-

f 43.948,67 
" 40.688,62 

f 3.058,19 
68.593,86 

" 72.342,68 
" 39.878,44 

f 138.972,25 
1.770,13 

" 78.320,39 
7.815,22 
1.979,15 

promemorie 
1.009,38 

f 57.262,07 

4.123,91 

3.260,05 
15. 'De Born' . . . . . . . . . . " 1.208,77 
16. N.V . .Maatschappij tot Exploitatie en Administratie 

van Verenigingsgebouwen . . . . . . . . . " 85.056,18 

V astgelegde middelen: 

17. .Meubilair en kantoormachines 
Af: Afschrijving . 

18. Auto's . . . . 
Af: Afschrijving . 

Deelnemingen: 

f 76.219,70 
" 53.986,09 

f 43.037,52 
" 18.042,52 

f 22.233,61 

.. 24.995,-

19. Aandelen N.V. 'De Arbeiderspers' . . . . . . . f 500.000,-
20. Aandelen N.V. Maatschappij tot Exploitatie en 

Administratie van Verenigingsgebouwen . . . . pro memorie 
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f 183.873,17 

" 229.866,52 

" 29.866,74 

" 47.228,61 

"500.000,-

f 990.835,04 



~ R 3 0 S E P T E M B E R 1 9 5 6. 

Schulden en vooruitontvangen: 

21. Crediteuren 
22. Gewesten . 
23. SDAP in liquidatie . 
24. Toneelfonds . 
25. Stichting 'Pensioenfonds Partij van de Arbeid' . 

26. Reserve afdelingen . 
27. Reserve congres 1957 . 
28. Reserve voor bijzondere verplichtingen 

M: uitgekeerd pensioen . 

Bij: toevoeging ten laste van de Staat 
van baten en lasten over de periode 

f 69.045,24 
" 19.282,20 

f 49.763,04 

1 oktober 1955 tot 30 september 1956 " 50.236,96 

29. Doorbraakfonds . f 852,662,83 
Af: Kosten Doorbraakfonds en verkie-
zingsactie " 851.899,81 

I 126.089,40 
" 22.250,47 

2.247,74 
1.023,27 

15,99 

f 19.702,
" 20.000,-

"100.000,-

763,02 
30. Reserve voor speciale acties . " 49.000,-

31. Schulden uit borgstelling . 

32. Kapitaal: 

Stand per 1 oktober 1955 . f 628,183,44 
Bij: Ontvangen uit liquidatie VDB . f 22.050,-
0ntvangen gedeelte van legaat Van 
Regteren Altena . 4.163,50 
Voordelig saldo volgens de Staat van 
baten en lasten over de periode 1 okto-
ber 1955 tot 30 september 1956 . 1.777,54 

Af: Uitkeringen op grond van ver
plichtingen van de SDAP in liquidatie 
overgenomen 
Koersverlies op effecten 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 

f 3.227,90 
3.203,43 
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" 27.991,04 

!656.174,48 

6.431,33 

'8ijlage No. 1 

f 151.626,87 

" 189.465,02 
pro memorie 

" 649.743,15 

f 990.835,04 



STAAT VAN BATEN EN LASTE 

OVER DE PERIOI 

Personeels- en bestuurskosten: 

33. Salarissen bestuur . 
34. Salarissen personeel 
35. Sociale lasten . 

Organisatiekosten: 

36. Onkosten bestuur 
37. Vergaderingen bestuur 
38. Partijraadsvergaderingen 
39. Diverse vergaderingen 
40. Internationaal contact . 
41. Lidmaatschap Internationale 
42. Abonnementen 
43. Accountantskosten . 
44. Reserve partijcongres 1957 
45. Bureaukosten . . 
46. Porti, telefoon en telegrammen . 
47. Autokosten 
48. Drukkosten zegels en contributiekaarten . 
49. Verzendkosten zegels . . . . . 
50. Kosten controle afdelingen . . . 
51. Bijdragen voor sanering afdelingen 
52. Reserve afdelingen 
53. Huur 

Propagandakosten: 

54. Salarissen en sociale lasten propagan
disten 
Af: via subsidies . 

f 56.500,75 
" 20.797,64 

f 34.253,95 
" 79.212,46 
" 23.215,05 

f 10.048,40 
890,07 

4.840,11 
2.171,92 

" 31.856,16 
2.927,96 
1.247,36 
6.500,-

" 20.000,-
2.507,16 
2.798,01 
8.227,34 

" 10.516,98 
929,88 

" 13.600,74 
436,21 

1.300,
" 13.456,95 

f 35.703,11 
55. Onkosten propagandisten . 3.133,45 
56. Cabaretwerk . 2.600,32 
57. Diverse congressen en bijeenkomsten . " 16.273,68 
58. Brochures, colportage en diverse propagandakosten . " 5.280,69 
59. Bureaukosten . . 7.521,48 
60. Porti, telefoon en telegrammen . 8.394,04 
61. Autokosten " 24.682,02 
62. Reserve speciale acties " 49.000,-

Scholing en Studie: 

63. Kadercursussen en -kampen 
64. Diversen scholingswerk . . 
65. 'Dr. Wiardi Beekman Stichting'. 

f 5.301,79 
1.919,12 

" 61.879,10 

f 136.681,46 

" 134.255,25 

" 152.588,79 

Transporteren . f 69.100,01 f 423.525,50 
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Bijlage no. 2 

\ R TIJ V A N D E AR B E I D 

OKTOBER 1955-30 SEPTEMBER 1956 

82. Contributies f 
83. Contributies verspreide leden 

" 84. Nagekomen contr. vorige jaren 
" 

f 
85. M: Teruggek. zegels vorige jaren 

" 
86. Af: Contributie-aandeel afdelin-

gen en gewesten f 
87. Af: idem, vorige jaren . 

" 

88. Interest . . . . . 
89. Bijzondere ontvangsten 

1.041.503,45 
655,55 

7.798,70 

1.049.957,70 
7.905,70 

416.602,81 
3.162,24 

f 1.042.052,-

413.440,57 
f 628.611,43 
" 22.367,97 
" 100.000,-

Transporteren . . . . f 750.979,40 
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Transport. 
66. Sectie 'Gemeente en Provincie' 
67. Sectie 'Middenstand' . . 
68. Sectie 'Agrarische vragen' 
69. 'Vrouwenbond' . 
70. Subsidie 'Nieuwe Koers' . 
71. Fakkeldragerswerk (incl. Paraat in een veranderende 

wereld . . . . 
72. Diverse commissies 

73. Af: Subsidie van 'De 
Scholingswerk . 

Diverse Subsidies: 

Centrale' t.b.v. WBS en 

74. Gewestelijke en stedelijke federaties . 
75. Werkgemeenschappen . . . . . . 
76. Kamerfractie . . . . . . . 
77. Nederlandse Raad der Europese beweging 
78. Diverse bijdragen . . . . . 

Diversen: 

79. Diverse kosten . . . . . . 
80. Reserve voor bijzondere verplichtingen 

81. Voordelig saldo . . 
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f 69.100,01 
6.769,36 

" 11.811,72 
" 12.678,53 
" 43.948,67 
" 23.000,-

" 45.247,99 
2.925,27 

f 215.481,55 

" 60.000,-

1 56.558,39 
" 42.952,22 

8.833,37 
2.500,-
1.319,20 

I 7.794,67 
" 50.236,96 

f 423.525,50 

" 155.481,55 

" 112.163,18 

" 58.031,63 
1.777,54 

f 750.979,40 

~----------



Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 
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Vervolg Bijlage 2 

Transport . . . . f 750.979,40 

f 750.979,40 





TOELICHTING OP DE BALANS PER 
30 SEPTEMBER 1956 

1 tot en met 3 zijn de saldi van Kas-, Giro- en Bankrekeningen per 
30 september 1956. 

4. Effecten f 39.878,44 

29 obligaties à f 1.000,- nom. 3-3~% Nederland 1947 à 9F/a2 
5 obligaties à f 1.000,- nom. 3}4% Nederland 1948 à 87~~ . 
5 obligaties à f 1.000,- nom. 3% Nederland 1937 à 88 
5 obligaties à f 1.000,- nom. 3 % Nederland 1962/64 à 93 

5. Afdelingen f 138.972,25- -

De vordering per 30 september 1956, bestaande uit netto contri
butie en brochure-nota's was. 
M: reserve voor dubieuze vorderingen . . 

7. Verrekeningen f 78.320,39 

Specificatie: 
Voorschotten betaald aan bedrijfsverenigingen en Raad van Arbeid 
Nog te innen postwissels . 
Voorschotten aan afdelingen, gewesten en andere organen van de 
Partij, vaste reis- en onkostenvoorschotten voor diverse bestuurs
en personeelsleden . 
Nog te ontvangen en te betalen posten per 30-9-1956 . 
Vooruitontvangen of betaalde posten per 30-9-1956 . 
Diverse nog te verrekenen posten . 

Nog te betalen sociale lasten . . 
Nog af te dragen loonbelasting . 

8. Bureaukosten f 7.815,22 

Stencilpapier, stencils en inkt 
Diverse kantoorbenodigdheden . 

9. Brochures f 1.979,15 

f 20.801,45 
" 4.735,31 

Per 30 september 1956 werd het volgende nog actueel zijnde bro
chure- en verkoopmateriaal tegen de aanschaffingsprijs op de 
balans opgenomen: 

f 26.453,44 
4.375,-
4.400,-
4.650,-

I 39.878,44 

f 141.146,25 
2.174,-

f 138.972,25 

f 22.542,82 

" 
130,10 

" 
40.582,83 

" 
33.091,61 

784,92 
6.724,87 

J 103.857,15 

" 25.536,76 

f 78.320,39 

f 
" 

3.727,80 
4.087,42 

f 7.815,22 

1.500 vel briefpapier voor de afdelingen 
171 contributieboeken 

5.924 statutenboekjes 

580 kasboeken 
1.357 beginselprogramma's 
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10 vlaggen en 16 emblemen 
30 fotoboeken Varrink 



11. Diversen f 1.009,38 

zegelverzendenveloppen . 
voorraad rentezegels . 
voorraad postzegels en waardekaarten 

17. Meubilair en kantoormachines f 22.233,61 

f 65,07 
30,30 

914,01 

f 1.009,38 

Aankoopwaarde 1 oktober 1955 . . f 70.587,97 
In het boekjaar 1 oktober 1955-30 september 1956 werden aan-
geschaft: 
11 kaartenkasten f 479,25 
1 tafel, 2 stoelen 143,-
typestoel. 44,75 
snijmachine . 237,50 
telmachine 990,-
adresseermachine 542,-
vouwmachine 475,-
schrijfmachine . 745,-
complete geluidsinstallatie 1.9.57,90 
stoffering diverse kamers . 581,03 

af: afgevoerde vouwmachine . 

Aanschaffingswaarde 30 september 1956 . 

Per 1 oktober 1955 was hiervan afgeschreven . 
Over 1955/1956 afgeschreven . 

Afschrijving per 30 september 1956 . 
Aanschaffingen 
Mschrijving . 

Netto balanswaarde per 30-9-'56 

18. Auto's f 24.995,-

f 6.195,43 
563,70 

f 76.219,70 
" 53.986,09 

f 22,233,61 

0p 1 oktober 1955 waren er 5 auto's in het bezit van de Partij 

5.631,73 

f 76.219,70 

f 44.993,43 
8.992,66 

f 53.986,09 

waarvan de totale aanschaffingswaarde was . f 36.292,07 
In het boekjaar 1955/1956 werden 2 auto's verkocht, waardoor de 
aanschaffingswaarde verminderde met . 9.939,55 

f 26.352,52 
In het boekjaar 1955/1956 werden 3 auto's gekocht met een ge-
zamenlijke waarde van . 16.685,-

De totale aanschaffingswaarde per 30-9-'56 bedraagt dus . f 43.037,52 
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Per 1 oktober 1955 was hiervan reeds afgeschreven . 
Afgeschreven in het boekjaar 1955/1956 

Af: wegens verkopen auto's . 

Saldo afschrijvingen per 30 september 1956 . 

Aanschaffingswaarde . 
Afschrijvingen . 

Netto balanswaarde 

23. SDAP in liquidatie f 2.247,74 

f 43.037,52 
18.042,52 

f 24.995,-

f 10.347,07 
17.635,-

f 27.982,07 
9.939,55 

f 18.042,52 

Ook dit boekjaar is het saldo van deze rekening onveranderd gebleven. 

24. Toneelfonds f 1.023,27 

Stand 1 oktober 1955 . f 687,29 
Verkopen en auteursrechten . 

" 
361,50 

f 1.048,79 
Af: uitgaven 
Auteursrechten f 5,-
Stencilwerk 20,52 

" 
25,52 

Stand 30 september 1956 f 1.023,27 

26. Reserve afdelingen f 19.702,-

Ook in het boekjaar 1955/1956 werd deze reserve weer verhoogd met ~%van 
de contributies. Dit is een bedrag van f 1.300,- (zie rekening 52). Het totaal voor 
dit reservefonds voor de vorderingen, die het Partijbestuur heèft op de afdelingen 
was daardoor op 30 september 1956 gestegen tot f 19.702,-. 

27. Reserve congres 1957 f 20.000,-

De totale kosten van het twee-jaarlijkse congres, dat in maart 1957 zal plaats
vinden worden geschat op f 40.000,-. De helft hiervan, of f 20.000,- komt ten 
laste van het boekjaar 1955/1956. Het restant ten laste van het volgend boekjaar 
(zie verder rekening 44). 

28. Reserve bijzondere verplichtingen f 100.000,

Stand 1 oktober 1955 
pensioenverplichtingen: 
uitkeringen . f 8.797,40 

2.021,40 ontvangen van De Centrale 

betaalde koopsom pensioenfonds . 
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f 6.776,
" 12.506,20 

Transporteren . 

f 69.045,24 

19.282,20 

f 49.763,04 



Transport . f 49.763,04 

In verband met de bijzondere verplichtingen, die de Partij nog in-
zake de pensioenen heeft, bleek het noodzakelijk de reserve aan te 
vullen tot f 100.000,- (zie rekening 80) " 50.236,96 

Stand 30 september 1956 f 100.000,-

29. Doorbraakfond.'l en verkiezingsactie 

Doorbraakfond.'l 
Ontvangen van de afdelingen 
Arbeiderspers 
Bijzondere inzamelingen 

af: Kosten administratie Fonds 
(busjes, drukwerk, e.d.) . 

Aandelen: 
afdelingen 
gewesten en fed. 

f 45.604,81 
f 60.430,18 

Netto opbrengst Doorbraakfonds 

Kosten verkiezingsactie 

Bi;eenkomsten en acties 
Verkiezingscangres 
3 vergaderingen verkiezingsanalyse 
2 bijzondere conferenties 

f 41.308.84 

f 106.034,99 

Nationale Werkersdag 10 mei 1956 
Platformvergaderingen, kosten sprekers e.d .. 
Tournee Max van Praag 
Ledenwerfactie 
Werkgeversbijeenkomsten 
Demonstratieve bijeenkomst Vrouwenbond 
Helicopteractie 
Geluidswagens . 

Schrifteliike propaganda 

1. Algemeen: 
Affiches . 
Brochure 'Drees spreekt' 
Laatste woord 

2. Gewesten. 
Verkiezingskranten 

f 32.343,06 
" 98.790,35 

9.201,47 

Transporteren . 

164 

f 617.301,33 
"100.000,
" 135.361,50 

f 852.662,83 

f 147.343,83 

f 11.324,86 
2.633,05 
1.535,75 

" 14.362,86 
1.600,84 

" 15.062,31 
" 12.175,07 

407,30 
335,45 

" 65.824,91 
" 10.118,23 

f 140.334,88 

" 77.070,26 

f 705.319,-

f 135.380,63 

f 217.40.'5,14 f 135.380,63 



Transport. f 217.405,14 f 135.380,63 
3. Werkgemeenschappen en organisaties 

Katholieke Werkgemeenschap f 16.109,69 
Prot. Chr. Werkgemeenschap " 19.239,18 
Vrouwenbond " 14.520,69 
Nieuwe Koers . " 15.540,06 
Sectie Argarische Vragen 4.921,22 
Sectie Middenstand 8.593,02 

4. Overige gerichte acties 

Communisten 
Bejaarden 
Overige groepen (8x p. post) 
Porti, verzendkosten . 

Af: verkocht drukwerk 

5. Diversen 

f 12.243,55 
6.363,54 
7.477,53 

" 27.706,27 

Aandeel in algemene kosten 1953/1954 
Idem boekjaar 1954/1955 . 
Idem boekjaar 1955/1956 . 
Aandeel Dr. Wiardi Beekman Stichting in ver
kiezingsactie 

Aanvullende subsidies gewesten en federaties 
Materiaal afdelingen en werkers . . 
Porti, verzendkosten, telefoon en telegrammen 
Bureaukosten 
Diverse kosten . 

Ontvangsten 
Uitgaven 

Saldo . 

" 78.923,86 

" 53.790,89 

f 350.119,89 
" 18.391,67 

f 20.103,64 
" 44.000,
" 100.000,-

" 15.000,-

" 331.728,22 

" 179.103,64 
" 28.750,99 

14.866,43 
" 3.736,55 

6.215,69 
4.773,83 

f 704.555,98 

f 705.319,
" 704.555,98 

f .763,02 

32. Uitkeringen op grond van verplichtingen van de SDAP in liquidatie vver
genomen f 3227,90 

Mevrouw Oudegeest 
Mevrouw Werkhoven 
Mevrouw Lindeyer-Noteboom 
Mevrouw De Nobel 
De heer Spier . 
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f 750,-
240,-
900,-
100,-

1.237,90 

f 3.227,90 



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
OVER DE PERIODE 1 OKTOBER 1955-30 SEPT. 1956. 

Salarissen en sociale lasten 

Het totaalbedrag aan salarissen en sociale lasten is verdeeld over de verschil
lende onderdelen van de Partij. Onder 'Algemene salarissen' worden verstaan de 
salarissen van de medewerkers op de afdelingen boekhouding en administratie, 
expeditie, typekamer, alsmede de salarissen van de telefonistes, de secretaressen 
en de chef de bureau. Deze salarissen zijn nl. niet bij een bepaald onderdeel onder 
te brengen. 

Salarissen Soc. lasten Totaal 

Bestuur . . . . f 34.253,95 f 8.828,05 f 43.082,-
Algemene salarissen " 79.212,46 " 14.387,- " 93.599,46 
Controle afdelingeh 8.270,19 " 1.597,21 " 9.867,40 
Sectie Gemeente en ProvinCie . 7.692,18 " 1.456,70 " 9.148,88 
Sectie Agrarische Vragen . . . 4.153,31 " 1.669,92 " 5.823,23 
Sectie Middenstand . . . . 7.867,79 " 1.358,27 " 9.226,06 
Wiardi Beekman Stichting . . " 53.219,62 " 9.761,16 " 62.980,78 
Fakkeldragers actie (incl. Paraat) . " 12.667,26 " 2.537,68 " 15.204,94 
Internationaal contact " 12.717,82 " 2.479,76 " 15.197,58 
Cabaret 625,- " 75,- " 700,-
Propaganda . " 30.287,69 " 5.415,42 " 35.703,11 
Via subsidies . " 21.922,74 " 4.608,06 " 26.530,80 
Nieuwe Koers 8.891,44 " 1.771,38 " 10.662,82 
Vrouwenbond " 21.420,10 " 3.729,07 " 25.149,17 
Autokosten 5.566,02 " 1.366,06 " 6.932,08 
Werkgemeenschappen 3.750,- " 750,- " 4.500,-
Ledenwerfactie . . . 3.689,73 " 865,84 " 4.555,57 

f 316.207,30 f 62.656,58 J 378,863,88 

Specificatie salarissen en sociale lasten bestuur: 

E. F. Albrecht . f 13.232,31 f 2.185,84 f 15.418,15 
M. P. de Bruyn Ouboter . 

" 
11.026,88 

" 
1.820,57 

" 
12.847,45 

W. Mensink. 
" 

11.016,88 
" 

1.963,60 
" 

12.980,48 
J. H. Scheps . 

" 
4.584,92 

" 
1.684,87 

" 
6.269,79 

E. A. Vermeer . 4.584,92 
" 

1.630,29 
" 

6.215,21 
J. Willems 4.584,92 

" 
2.113,45 

" 
6.698,37 

Af: t.l.v. de Vrouwenbond 
" 

11.026,88 
" 

1.820,57 
" 

12.847,45 
Af: t.l.v. Werkgemeenschappen. 

" 
3.750,-

" 
750,-

" 
4.500,-

f 34.253,95 f 8.828,05 f 43.082,-

38. Partiiraadsvergaderingen f 4.840,11 

In het boekjaar 1955/1956 werden 5 partijraadsvergaderingen gehouden, nl. op 
5 november 1955, 4 februari, 21 april, 21 juli en 8 september 1956. 

De eerste drie vergaderingen vonden in Amsterdam (Krasnapolsky) plaats, de 
twee laatste in Utrecht (NV-Huis). 

De kosten van de vergaderingen bedroegen: 
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Declaraties voor reiskosten afgevaardigden . 
Zaalhuur . 
Consumpties en lunchpakketten 
Diverse kosten . 

39. Diverse vergaderingen f 2.171,92 

f 3.118,20 
415,-

1.127,96 
178,95 

f 4.840,11 

Bijeenkomst met burgemeesters op de Barn 18 en 19 nov. 1955 . f 
Vergaderingen met gewestelijke secretarissen 

858,72 
625,25 
687,95 Diverse vergaderingen, kosten sprekers e.d .. 

f 2.171,92 
40. Internati011aal contact f 31.856,16 

Ontvangst buitenlandse gasten . f 1.196,90 
Vertegenwoordigingen op diverse congressen, internationale be-
sprekingen en gebeurtenissen, conferenties van experts: 

Engeland . f 1.659,87 
Frankrijk . 1.539,91 
Oostenrijk 610,51 
Duitsland . 834,01 
België . 216,23 
Zwitserland 594,66 
Italië 376,-
Finland 798,28 

Internationale onderwijsconferentie in Denemarken 29/7-2/8 '56 " 
Bijdrage M.S.E.U.E. f 250,-
Bijdrage UIUSD 100,-

Actiecomité Verenigde Staten van Europa (comité Monnet) 
Aandelen in algemene kosten 
Salarissen en sociale lasten . 
Diverse kosten . . " 

6.629,47 
779,40 

350,-
5.383,26 
1.749,25 

15.197,58 
570,30 

! 31.856,16 
45. en 59. Bureaukosten f 10.028,64 

Totaalbedrag aan bureaukosten, uitgegeven in het boekjaar 1955/1956: 
Stencilpapier, stencils, inkt . f 10.764,76 

9.705,70 
1.437,08 
5.063,24 
6.826,65 

Kantoorbenodigdheden, papier, enveloppen enz. 
Onderhoud machines en meubilair . 
Diverse bureaukosten . 
Afschrijvingen machines en meubilair . 

f 33.797,43 

Dit bedrag werd a.v. verdeeld over de verschillende onderdelen van de partij: 

Doorberekening van vervaardigd stencilwerk f 8.344,68 
Algemene omslag . " 25.452,75 

f 33.797,43 
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Ten laste van de Partij zelf: 
Stencilwerk 0 f 1.704,79 
Omslagkosten 0 0 0 0 0 8o323,85 

f 10.028,64 

Van dit bedrag is 25% of f 20507,16 geboekt onder de groep 'Organisatiekosten' 
(45) en 75% of f 7.521,48 onder de groep 'Propagandakosten' (59). 

460 en 60. Pvrti, telefoon en telegrammen f 110192,05 

Totale bedragen uitgegeven in het boekjaar 1955/'56: 
Porti, vracht en adresseerkosten . . . . . . 
Telefoon en telegrammen . . . . . . . . 
Mschrijving telefooncentrale (10% v. f 7.500,-) . . . 

f 140769,77 
" 10.023,91 

750,-

f 25.543,68 

De portikosten werden per kwartaal verdeeld volgens het werkelijke verbruik 
van elk onderdeel van de Partij. 
De telefoon- en telegramkosten, alsmede de afschrijving van de telefooncentrale 
werden verdeeld volgens een algemene omslag. 

Ten laste van de Partij zelf: 
Porti, vracht en adresseerkosten 
Telefoon en telegrammen . . 

f 6.815,68 
4.376,37 

f 11.192,05 

Van dit bedrag werd 25% of f 2.798,01 geboekt t.l.v. 'organisatiekosten' (46) en 
75% of f 8.394,04 geboekt t.l.v. 'propagandakosten' (60). 

47 en 61. Autokosten f 32.909,36 

Salarissen en sociale lasten chauffeur . 
Olie en benzine . . . . . . . . 
Onderhoud . . . . . . . . . 
Stalling, verzekering, belasting en diverse kosten . 
Mschrijvingen . . . . . . . . . . . . 

! 6.932,08 
6.024,87 

" 5.540,31 
3.855,75 

" 13.985,-

! 36.338,01 
M: vergoeding autokosten kamerleden . . . . . . . . . " 3.428,65 

! 32.909,36 

Van dit bedrag werd 25% of f 8.227,34 geboekt onder 'organisatiekosten' (47) en 
75% of f 24.682,02 onder 'propagandakosten' (61). 

48. Drukkosten zegels en contributiekaarten f 10.516,98 

Contributiekaarten . 
Zegels . . . . . . . . . . . 0 • • • • • • 
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" 

3.095,47 
7.421,51 

f 10.516,98 



50. Kosten controle afdelingen f 13.600,74 

Reis- en verblijfkosten 
Salaris en sociale lasten . 
Autokosten, olie en benzine . 
Onderhoud . 
Stalling, verzekering, belasting, afschrijving . 

Aandelen in de algemene kosten . 
Diverse kosten . 

51. Biidragen voor sanering afdelingen f 436,21 

f 

" 

f 306,16 

" 
9.867,40 

503,87 
564,50 

1.701,18 
2.769,55 

f 12.943,11 

" 
644,63 
13,-

f 13.600,74 

Tot sanering van afdelingen heeft het Partijbestuur bijgedragen f 436,21. Dit 
bedrag is ten laste van de staat van baten en lasten gebracht, zodat de in het 
boekjaar 1953/'54 geformeerde reserve niet is verlaagd. 

52. Reserve afdelingen f 1.300,-

Evenals vorige jaren werd 3' % van de contributies aan de reserve toegevoegd 
(zie 26). 

53. Huur f 13.456,95 

De huur van het gebouw Tesselschadestraat over het boekjaar 1955/'56 te be
talen aan de N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Verenigings
gebouwen bedraagt f 22.000,-. Een gedeelte van dit bedrag werd op grond 
van de beschikbaar gestelde werkruimten verdeeld over de verschillende onder
delen van de Partij. Per saldo blijft over f 13.456,95 ten laste van de algemene 
afdelingen. 

56. Cabaretwerk f 2.600,32 

Reis- en verblijfkosten . 
Regisseur . 
Lichtdrukken 
Stencilwerk 
Auteursrechten 
Aandeel in salarissen en sociale lasten . 
Diverse kosten . 

57. Diverse congressen en bijeenkomsten f 16.273,68 

Jubileumcongres 10 en 11 februari 1956, Amster-
dam (Concertgebouw, Bellevue): 
Zaalhuur, garderobe, vleugel e.d. . f 
Consumpties e.d. 
Lunchpakketten . 

1.291,76 
1.629,60 

859,75 

Transporteren . f 3.781,11 
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f 494,65 

" 
1.005,-

" 
21,73 

" 
93,51 

215,-

" 
700,-

70,43 

f 2.600,32 



Transport. f 3.781,11 
Reis- en verblijfkosten afgevaardigden 

" 
6.305,47 

Medewerking 1.256,50 
Cabaretgroepen . 772,10 
Bloemen en versiering . 665,-
Druk- en stencilkosten 175,79 
Diverse kosten . 152,24 

f 13.108,21 
Af: omgeslagen over de afdelingen. 1.744,43 

f 11.363,78 

Volkshuisvestingcongres 12 november 1955, 

Zwolle (Buitensociëteit): 
Zaalhuur . f 125,-
Consumpties . 567,85 
Lunchpakketten . 339,50 
Reiskosten afgevaardigden 2.762,42 
Bloemen 72,50 
Druk- en stencilkosten. 55,90 
1750 ex. Volkshuisvestingprogram . 185,-
Portikosten 28,57 
Diverse kosten 13,16 

f 4.149,90 
Af: deelnemersgelden . 3.100,50 

1.049,40 

Kunstenaarsdag 12 mei 1956, Utrecht (Jaarbeurs) 

Zaalhuur f 132,50 
Consumpties . 

" 
212,20 

120 lunchpakketten 76,95 
Reiskosten 60,27 
Porti- en telefoon- en stencilkosten . 78,36 
Diverse kosten 22,10 

'' 582,38 

Sportconferentie Nijmegen, 26 mei 1956 (De Vereniging) 

Zaalhuur f 127,50 
Consumpties . 211,45 
Reiskosten 59,47 
Porti- en stencilkosten . 

" 
112,09 

Diverse kosten . 2,-
512,51 

Bijeenkomst verjaardag dr. W. Vrees, 5 juli 1956, 

Den Haag: 
Zaalhuur en versiering f 2.338,50 

Transporteren . f 2.338,50 f 13.508,07 
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Transport. f 2.338,50 f 
Drukwerk. 442,11 
Diverse kosten 

" 
181,16 

f 2.961,77 
Af: ontvangsten . 

" 
196,16 

f 

58. Brochures, colportage en diverse propagandakosten f 5.280,69 

Brochures 

De waarde van de voorraad van actuele brochures op 1 oktober 
1955 was . 
Drukkosten van de brochures in 1955/'56 uitgegeven . 

Verkopen in het verslagjaar . 

Voorraad op 30 september 1956 . 

Aandeel in verzendkosten . 

Colportage 

f 

f 

f 

f 

f 

13.508,07 

2.765,61 

16.273,68 

8.635,52 
6.131,14 

14.766,66 
8.182,49 

6.584,17 
1.979,15 

4.605,02 
500,-

5.105,02 

In het verslagjaar verschenen drie nummers van 'Arbeid'. Het eerste nog in de 
oude vorm als veertiendaags colportage-orgaan, de twee andere als bijzondere 
nummers met als titels 'W. Drees, zijn land, zijn partij, zijn beleid' en 'Verder 
onder deze vlag'. 

Kostenspecificatie: 

Eerste nummer 

Druk-, cliché-, foto- en verzendkosten 
Diverse kosten . 

M: verkopen . 

'W. Drees, zijn land, zijn partij, zijn beleid", 
150.135 exemplaren . 
'Verder onder deze vlag', 76.189 exemplaren . 

Verkopen . 
Voordelig saldo 

Voordelig saldo colportage . 
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f 
" 

f 

" 

f 
f 

1.567,52 
67,71 

1.635,23 
1.131,18 

f 504,05 

11.785,82 
7.138,39 

18.924,21 
24.333,21 

" 
5.409,-

f 4.904,95 



Diverse propagandakosten 

Aandeel kosten meicomité 
Activiteitskaarten 
Reiskosten 
Afdrukken cliché-archief . 
172.100 inlegblaadjes voor contributiekaarten . 
Verzendkosten Nieuw Europa 
Aandeel bureaukosten f 852,-
Aandeel huur 

" 
345,-

Aandeel porti, telefoon en telegrammen . 
" 

437,25 

Diverse kosten . 

Recapitulatie 

Brochures 
Diverse propagandakosten 

Colportage 

63. Kadercursussen en kampen f 5.301,79 

Politiek vakantiekamp (28 juli-4 augustus) en drie scholingskam
pen (11-18 augustus, 25 aug.-1 sept. en van 1-8 sept.) 
Verblijfkosten 
Reiskosten 
Kosten programma's, medewerkers, leiding, e.d. 
Programmaboekjes 
Diverse kosten . 

J 
" 

f 

f 
" 

J 
" 

J 

J 
" 
" 
" 
" 

J 

768,65 
247,50 

1.523,80 
150,-
382,-
238,70 

1.634,25 
135,72 

5.080,62 

5.105,02 
5.080,62 

10.185,64 
4.904,95 

5.280,69 

4.296,20 
995,80 
935,49 
105,-

86,30 

af: deelnemersgelden . . . " 
6.418,79 
1.117,-

65,69 en 70. 

Voor de specificatie van deze onderdelen verwijzen wij naar de 
desbetreffende staten van baten en lasten. 

66. Sectie Gemeente en Provincie f 6.769,36 

De Gemeente. 

Druk- en clichékosten 
Verzendkosten 
Honoraria . 

Salarissen en sociale lasten 
Bureaukosten 

f 
" 
" 

Transporteren . 
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6.945,54 
888,77 
474,-

J 5.301,79 

J 
" 

8.308,31 
9.148,88 

586,69 

f 18.043,88 



Transport . f 18.043,88 
Porti, telefoon en telegrammen 362,74 
Diverse vergaderingen 396,25 
Diverse kosten 750,30 

f 19.553,17 
af: ontvangen contributies f 12.541,34 
advertenties f 242,47 

12.783,81 

f 6.769,36 

67. Sectie Middenstand f 11.811,72 

Salarissen en sociale lasten f 9.226,06 
Porti, telefoon en telegrammen 230,30 
Bureaukosten 492,63 
Diverse vergaderingen 350,44 
Reiskosten 

" 
950,-

Middenstandscongres 23 mei 1956 Utrecht (NV Huis) 
Zaalhuur en geluidsinstallatie f 65,-
Consumpties en maaltijden 

" 
412,20 

Bloemen 
" 

12,-
Reiskosten afgevaardigden en medewerkers 

" 
452,86 

Stencil- en frankeerkosten 
" 

81,48 

f 1.023,54 
af: deelnemersgelden 572,50 

" 
451,04 

Diverse kosten 
" 

111,25 

f 11.811,72 

68. Sectie Argrarische Vragen f 12.678,53 

Ploegen en Zaaien 
Druk- en clichékosten f 1.638,99 
Verzendkosten 423,49 

f 2.062,48 
af: abonnementsgelden 

" 
1.346,25 

·f 716,23 
Agrarisch congres 11 en 12 jan. 1956 Heerenveen 
Zaalhuur, versterker, garderobe f 250,-
Consumpties 

" 
818,50 

Lunchpakketten 
" 

512,50 
Reis- en verblijfkosten afgevaardigden, sprekers, 
enz. 

" 
2.390,88 

Onkosten afd Heerenveen 
" 

381,64 

Transporteren . f 4.353,52 f 716,23 

173 



Transport. f 4.3ffi,52 f 716,23 
Feestavond zaalhuur, versterker, 
toneelkosten, garderobe f 160,-
medewerking 

" 
350,-

belasting 140,38 

f 650,38 
Af: verkoop kaarten 340,50 

f 309,88 
Stencil- en portikosten 147,33 
Diverse kosten 40,14 

f 4.850,87 
Af: Deelnemersgelden 239 x f 10,- . 2.390,-

2.460,87 
Diverse vergaderingen en commissies 1.211,40 
Reis- en verblijfkosten 1.609,55 
Salarissen en sociale lasten . 5.823,23 
Porti, telefoon en telegrammen . 240,33 
Bureaukosten 458,93 
Diverse kosten . 157,99 

f 12.678,53 

71. Fakkeldragerswerk (incl. 'Paraat') f 45.247,99 

Fakkeldragersdag 22 oktober '55 Utrecht 

Tivoli, zaalhuur, piano, geluidsinstallatie . f 440,-
Zaalhuren en consumpties diverse kleine zaaltjes 

" 
545,60 

Bloemen en versiering 202,22 
Lunches 3.355,-
Consumpties . 317,90 
Reis- en verblijfkosten afgevaardigden, mede-
werkers e.d. . 4.740,50 
1300 bladwijzers (herinneringen) 348,55 

,,,f Foto's . 80,-
Stencilwerk 72,86 
Porti- en vrachtkosten . 183,79 
Diverse kosten . 132,03 

f 10.418,45 
Af: deelnemersgelden . 4.472,95 

f 5.945,50 

Paraat 

Druk- en clichékosten . f 30.713,12 
Verzendkosten 

" 
8.766,95 

Redactiekosten 1.467,22 
Honoraria. 985,-

l: 
Transporteren . f 41.932,29 f 5.945,50 

'[! ~ 
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Transport. f 41.932,29 f 5.945,50 
Diverse kosten . . . . . " 594,35 

Af: abonnementsgelden en advertenties . . 

Diverse kosten Fakkeldragerswerk en Paraat 
Salarissen en sociale lasten . 
Aandeel huur . . . . . . . f 
Aandeel bureaukosten . . . . . 
Aandeel telefoon en telegrammen . " 

Diverse kosten . . . . . . . 

72. Diverse commissies f 2.925,27 

805,-
1.278,-

655,87 

f 42.526,64 
" 21.704,76 

f 15.204,94 

2.738,87 
536,80 

Commissie Nederlanders uit Indonesië 3 nrs. 'De Wegwijzer' . 
Reis- en verblijfkosten diverse commissies . 
Stencilkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 4. Gewestelijke en stedelijke federaties f 56.558,39 
Friesland . 
Groningen 
Drente. . 
Overijsel . 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland Noord . 
Zuid-Holland 

" 20.821,88 

" 18.480,61 

f 45.247,99 

f 

" 

1.313,90 
1.549,63 

61,74 

f 2.925,27 

f 5.766,75 
1.250,-
2.476,76 
1.250,-

12.974,64 
1.000,-

750,
" 10.422,35 

2.850,-Zeeland . . 
Noord-Brabant . " 1.200,-
Limburg . 
Amsterdam 
Den Haag. 
Rotterdam 
Ongevallenverzekeringen 

75. Werkgemeenschappen f 42.952,22 
Humanistische Werkgemeenschap 
'Vernieuwing' Druk- en clichékosten . f 
Verzendkosten " 

f 
Af: abonnementsgelden " 

Transporteren 
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. " 2.070,93 

f 

6.478,90 
850,23 

7.329,13 
1.461,-

f 

f 

3.000,-
4.966,42 
6.000,-

580,54 

56.558,39 

5.868,13 

5.868,13 



Vergoedingen 
Aandeel in salaris en sociale lasten 
Diverse kosten . 

Prot. Chr. Werkgemeenschap 

'Doorbraak' Druk- en clichékosten 
Diverse kosten 

Af: abonnementen e.d .. 

Reis-, verblijf- en vergaderkosten . 
Kosten brochures 
Aandeel in salaris en sociale lasten 
Diverse kosten 

Katholieke Werkgemeenschap 

'De Katholiek' Druk- en clichékosten . 
Verzendkosten 
Diverse kosten . 

Af: abonnementsgelden e.d .. 

Vergoedingen 
Reis- en verblijfkosten . 
Aandeel in salaris en sociale lasten 
Diverse kosten . 

Recapitulatie: 

Humanistische Werkgemeenschap 
Prot. Chr. \Verkgemeenschap 
Katholieke Werkgemeenschap 

78. Diverse bijdragen f 1.319,20 

'Politeia' 
Fonds Henk van Laar. 
Nederlands Gesprek Centrum 
Gedenkplaat Franke 
Werkcomité Opvoeding tot Democratie 
Diversen 
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Transport . 

f 6.182,29 
1.688,46 

f 7.870,75 
3.754,30 

f 5.550,33 
679,12 
734,57 

f 6.964,02 
1.573,84 

f 5.868,13 
6.500,-
1.500,-

393,21 

f 14.261,34 

f 

4.116,45 
13.169,03 

618,3.5 
1.500,-

192,67 

19.596,50 

f .5.390,18 
1.500,-

529,20 
1.500,-

175,-

f 9.094,38 

f 14.261,34 
19.596,50 
9.094,38 

f 42.952,22 

f 

694,20 
100,-
25,-

100,-
200,-
200,-

1.319,20 



79. Diverse kosten f 7.794,67 

Cadeaus, bloemen e.d. bij jubilea e.a. gelegenheden 
Representatiekosten . . . . . . . . 
Diverse personeelskosten (advertenties e.d.) . 
Bijdrage personeelspot 

Kosten personeelsdag . 
Bijdrage pensioenraad . 
Kosten Uitvaart mr. L. Donker . 
Auteursrechten BUMA 1954/55 
Nagekomen uitgaven betreffende vorige boekjaar . 
Diverse kosten . . . . . . . . . . . . 

Ontvangen korting op incassokosten kwitanties . . . . . 

82. Contributies f 1.041.503,45 

f 655,10 
158,.')5 
912,10 
75,-

1.078,17 
40,-

1.411,13 
627,86 

2.992,78 
620,76 

f 8.571,25 
776,58 

f 7.794,67 

De contributie-ontvangsten per gewest hebben zich als volgt ontwikkeld: 

1953/1954 1954/1955 1955/1956 

Friesland f 85.835,55 f 90.691,40 f 95.151,35 
Groningen 

" 
63.051,30 77.686,55 77.711,15 

Drente 
" 

32.122,75 33.816,50 41.278,65 
Overijsel 

" 
69.807,30 75.115,75 82.896,10 

Gelderland . 
" 

81.841,10 95.937,85 109.271,65 
Utrecht . 

" 
49.808,90 55.337,20 61.425,35 

Noord-Holland Noord 
" 

64.000,25 68.523,10 74.808,65 
Noord-Holland Zuid. 

" 
76.359,05 92.910,90 95.579,85 

Zuid-Holland " 116.146,35 " 
129.811,05 

" 
142.164,05 

Zeeland. 
" 

20.937,55 24.762,80 26.266,70 
Noord-Brabant 

" 
19.981,65 20.349,95 25.335,90 

Limburg 
" 

12.126,10 13.962,20 15.689,05 
Federaties "214.483,75 " 

226.865,-
" 

238.925,-

f 906.501,60 f 1.005. 770,25 f 1.086.503,45 
Schatting nog terug te ont-
vangen zegels . 

" 
43.000,- 50.000,- 45.000,-

f 863.501,60 f 955.770,25 f 1.041.503,45 
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PART IJ V A N D E A R B E I D, 
VERGELIJKING VAN DE BEGROTING 1955/1956 MET 

Baten: 

Contributies 
Interest . . . . . . . . 
Te dekken uit bijzondere middelen . 

Lasten: 

Bestuurs- en personeelkosten 
Organisatiekosten 
Propagandakosten 
Scholing en studie 
Diverse subsidies . 
Diversen 

V oordeUg saldo 

Begroting 1955/1956 

j _______ _ 
~~--- -~---1 
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f 130.600,
" 120.575,
" 103.325,
" 164.800,
" 97.000,-

5.700,-

I 

I 

I 

f 516.500,
" 20.000,
" 25.500,-

f 622.000,-

" 622.000,-

I 

1 /-,-1 
---·--··- -~· ---~-- "~ 



Biilage No . . '3 

GEVESTIGD TE AMSTERDAM 

DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1955/1956 

Resultaat over 1955/1956 

Baten en lasten over 1955/1956 

: 

gunstiger I ongunstiger 

f 136.681,46 
" 134.255,25 
" 152.588,79 
" 155.481,55 
" 112.163,18 
" 58.031,63 

dan de begroting over 1955/1956 

f 628.611,43--1- -J 

" 22.367,97 
" 100.000,-

f 750.979,40 

52.111,43 
2.367,97 

74.500,-

9.318,45 

" 749.201,86 f 138.297,85 

f 1.777,54 resultaat gunstiger 
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f 6.081,46 
" 13.680,25 
" 49.263,79 

" 15.163,18 
" 52.331,63 

f 136.520,31 

1.777,54 



BALANS DR. WIARDI BECKMAN STICHTING 

Postgiro o o o o 0 o o o o o 
Deposito De Twentsche Bank NoVo 0 
Bibliotheek 0 o 
Bureaubehoeften o 0 o 0 0 o 0 

Partij van de Arbeid, rekening-courant: 

Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over 
de periode 1 oktober 1955 tot 30 september 19560 f 61.879,10 
Af: Rekening-courantsaldo o 0 o o 0 o o o o o o " 40617,03 

f 20126,59 
2o334,70 

1,-
644,68 

" 570262,07 

f 62o369,04 

------------------------------------------------------------------
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PER 30 SEPTEMBER 1956 

Kapitaal . 
Terug te ontvangen zegel 1954/55 
Terug te ontvangen zegels 1955/56 . 
Reserve voor nog af te rekenen zegels 

Fonds Speciale Opdrachten: 

Saldo 1 oktober 1955 . 
Af: Kosten uitgevoerde opdrachten 
Koos Vorrink Instituut . . 

Koos Varrink Instituut: 

Inzamelingsactie 'Gulden Boek' . 
Van Fonds Speciale Opdrachten . 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 

f 300,
" 28.650,-
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Bijlage No. 4 

f 28.950,-

" 28.950,-

f 24.427,04 
" 28.650,-

f 2.000,-
42,-

6.500,-
750,-

-,-

" 53.077,04 

f 62.369,04 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

OVER DE PERIODE 

Studie- en Werkgroepen: 

Reis-, verblijf- en vergaderkosten 
Salarissen en sociale lasten . . 
Aandeel porti, telefoon en telegrammen . 
Aandeel bureaukosten 
Diverse kosten . 

Scholing en Vorming: 

Salarissen en sociale lasten . 
Aandeel porti, telefoon en telegrammen 
Aandeel bureaukosten 
Scholendienst 
Diverse kosten . 

M: ontvangsten 'Klein Bestek' . 
Kosten 'Klein Bestek' . 

Bibliotheek en Documentatie: 

Bibliotheek . 
Abonnementen . . 
Salarissen en sociale lasten . 
Aandeel porti, telefoon en telegrammen 
Aandeel bureaukosten 
Diverse kosten . 

Algemeen Onderzoek: 
Onkosten bureauleiding 
Diverse vergaderingen 
Salarissen en Sociale lasten 
Aandeel porti, telefoon en telegrammen 
Aandeel bureaukosten 
Diverse kosten . . 

M: opbrengst voor bewezen diensten . . 

Algemene Kosten: 

Subsidie . 
Accountantskosten . 
Kosten zegels, enz. 
Brochures 
Diverse kosten . . 

... 

'-------- -------- ----------···-----
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f 870,50 
" 285,41 

f 5.259,90 
" 28.205,86 

1.216,26 
2.000,37 
1.147,50 

f 9.484,11 
304,66 
500,09 
686,13 
286,65 

585,09 

f 1.196,30 
1.247,36 

" 11.666,59 
1.818,27 
3.109,72 
1.795,23 

f 2.702,15 
5.745,90 

" 13.624,22 
304,06 
500,09 
286,25 

f 23.162,67 
1.200,-

f 1.000,-
400,-
537,17 

3.144,71 
773,79 

f 37.829,89 

" 11.261,64 

10.676,55 

" 20.833,47 

" 21.962,67 

5.855,67 

I 97.158,25 



D R. W I A R D I B E C K M A N S T I C H TI N G 

lOKTOBER 195.5-30 SEPTEMBER 1956 

Donaties . . . . 
Zegelverkopen . . 
Diverse ontvangsten 
Nadelig saldo . . 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 

~~--~~----~------
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Bijlage No. 5 

f 10.411,65 
9.554,75 

" 15.312,75 
" 61.879,10 

I 

, 97.158,25. I 



BAL A N S V R 0 U W E N B 0 N D V A N D E PA R T IJ 

De Twentsche Bank N.V. 
Postgiro . 
Vrouwengroepen 
Bureaubehoeften 
Brochures 
Bibliotheek . 

Part# van de Arbeid, rekening-courant: 

Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten 
1955/56 . . 
Af: rekening-courantsaldo . 

f 43.948,67 
" 40.688,62 

f 133,80 
6.152,84 
4.285,24 

437,24 
1.592,46 

1,-

3.260,05 

f 15.862,63 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 

Salarissen . 
Sociale lasten 
Onkosten Hoofdbestuur 
Onkosten secretaresse 
Bestuursvergaderingen 
Bandsraadsvergadering 
Aandeel huur . 
Accountantskosten . 
Reserve congres 1957 
Scholingswerk . 
'Ons Werk' . 
'Wij Vrouwen': uitgaven 
Ontvangsten . 

Bureaukosten 
Porti, telefoon en telegrammen 
Bibliotheek . 
Kranten en tijdschriften . 
Diverse commissies 
Diverse kosten . 
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f 54.173,19 
" 49.062,02 

f 21.420,10 
3.729,07 

302,75 
1.046,79 

138,70 
766,15 

1.375,-
500,-

1.500,-
2.061,75 
1.618,07 

5.111,17 
2.801,62 
2.539,62 

3,65 
34,23 
22,80 

1.254,27 

f 46.225,74 



VAN DE ARBEID PER 30 SEPTEMBER 1956 

'De Born' rekening-courant . . . . 
'Thiele \Vibautfonds' rekening-courant . 

Fonds getroffen gebieden: 

Saldo per 1 oktober 1955 . . . . . . . . . . . f 
Af: uitgegeven in de periode 1 okt. 1955-30 sept. 1956 " 

Saldo per 30 september 1956 . . . . . . . . . . 

1 OKTOBER 1955 - 30 SEPTEMBER 1956 

Brochures . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Radio, vergoeding voor het voorbereiden van uitzendingen . 
Nadelig saldo . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gecontroleerd en akkoord bevonden 

WEGERIF & LEGUYT 
EN SWILLENS 

185 

1.267,08 
25,85 

Bijlage No. 6 

f 1.836,70 
12.784,70 

1.241,23 

f 15.862,63 

f 1.017,07 
1.260,-

43.948,67 

f 46.225,74 



BALANS 'NI E UWE K 0 E R S', J 0 N GEREN 0 R GA N I SA TIE 

Postgiro . 
Afdelingen 
Verrekeningen 
Bureaubehoe~ten 
Brochures, enz. 

Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over 
de periode 1 oktober 1955 tot 30 september 1956 
af: Subsidie van de Partij van de Arbeid . 

.f 24.803,79 

" 
23.000,-

f 1.639,81 
2.668,96 
2.229,87 

220,88 
547,28 

1.R03,79 

f 9.110,59 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 

Salarissen 
Sociale lasten 
Onkosten hoofdbestuur 
Bureaukosten . 
Porti, telefoon en telegrammen 
Aandeel huur . 
Accountantsko9ten 
Bestuursvergaderingen 
Gewestelijke functionarissenvergaderingen 
Kosten congres en Jongerenraad . 
Internationaal contact 
~aderscholing 

Divers scholingswerk . 
Propagandakosten 
Kosten brochures, enz. 
'Nieuwe Koers' 
'Kompas' 
Diverse kosten . 
Afschrijving dubieuze vorderingen 

186 

f 8;891,44 
1.771,38 
2.783,88 
1.973,73 
1.388,85 

915,-
250,-
112,40 
265,40 

1.268,34 
981,29 

1.079,75 
405,22 
142,6.'5 
129,17 

2.183,43 
155,60 

1.352,83 
2.655,18 

f 28.705,54 



Bijlage No. 7 

V A N D E P A R T IJ V A N D E AR B E I D, P E R 3 0 S E P T E M B E R 1 9 5 6 

Crediteuren . . . . . 
Kaderscholing . . . . 
Reserve IUSY-congres 1957 
Reserve dubieuze vorderingen 

Partij can de Arbeid, rekening-courant: 

Saldo 30 september 1956 . . . . . . . . . . . f 27.123,91 
af: Subsidie over de periode 1 okt. 1955 tot 30 sept. 1956 " 23.000,-

f 1.211,68 
50,-

225,-
3.500,-

4.123,91 

J 9.110,59 I 
i 

-------------- -------~----- ----~-------------------- - --------------~-

lOKTOBER 1955- 30 SEPTEMBER 1956 

Contributies . . . . . . . . 
Subsidie 'De Centrale' . . . . . 
Extra ontvangen uit Doorbraakfonds 
Nadelig saldo . . . . . . . . 

187 

f 1.401,75 
1.500,-
1.000,

" 24.803,79 

f 28.705,54 





PARLEMENTAIRE VERSLAGEN 





VERSLAG VAN DE 

TWEEDE KAMERFRACTIE 

over de periode van 

1 oktober 1954-30 september 1956 





SAMENSTELLING VAN DE FRACTIE 

Op 7 oktober 1954 maakten de volgende partijgenoten deel uit van de fractie: 
Blom, Bommer, Van den Bom, Burger, Egas, Goedhart, Van der Goes van Naters, 
Ten Hagen, mevr. Heroma-Meilink, Hofstra, De Kadt, Van Lienden, Van Lier, 
Nederhorst, mevr. Ploeg-Ploeg, Peschar, Posthuma, Roemers, Ruygers, Scheps, 
Schilthuis, Van Sleen, Stufkens, Tans, mej. Tendeloo, Vermeer, Vermooten, 
Vondeling, Willems en mej. Zeelenberg. 

In deze samenstelling kwam vóór de verkiezingen van 1956 geen wijziging. 
Op grond van hun kamerlidmaatschap werd door verscheidene leden onzer 

fractie intensief deelgenomen aan het internationale werk. 
Zo waren tijdens de verslagperiode Van der Goes van Naters en Nederhorst 

vertegenwoordigers van de Tweede Kamer in de Gemeenschappelijke Vergade
ring van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; Van der Goes van 
Naters vertegenwoordiger en Burger en Goedhart plaatsvervangende vertegen
woordigers van de Tweede Kamer in de Raadgevende Vergadering van de Raad 
van Europa. Goedhart en Van der Goes van Naters namen in 1955 en in 1956 
deel aan de beraadslagingen van de Parlementaire Raad der Westeuropese Unie. 
Aan de bijeenkomst van de parlementariërs der NAVO-landen in juli 1955 te 
Parijs gehouden, werd deelgenomen door Goedhart, Van der Goes van Naters en 
Vermeer. Van de regeringsdelegatie voor de Algemene Vergadering der Verenigde 
Naties maakte in 1954 De Kadt deel uit, in 1955 mej. Zeelenberg en De Kadt. 
Ruygers was in 1955 en 1956 lid der regeringsdelegatie voor de jaarvergadering 
van de Economische en Sociale Raad der Verenigde Naties. 

In januari 1956 bracht, op uitnodiging van de Staten van de Antillen, een 
parlementaire delegatie een bezoek aldaar. Van Sleen was voorzitter dezer dele
gatie, waarvan ook Nederhorst deel uihnaakte. Van een parlementaire delegatie 
die in januari 1956 op uitnodiging van het Israëlische parlement een bezoek 
bracht aan Israël, maakte Stufkens deel uit. 

Van Lier vertegenwoordigde de fractie in een delegatie die een soortgelijk 
bezoek bracht aan Finland in september van dat jaar. 

In de verslagperiode was Van Sleen tweede voorzitter van de kamer. Het 
voorzitterschap van de volgende vaste commissies van de kamer berustte bij de 
leden der fractie 
voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst: Burger 
voor de Bescherming van de Burgerbevolking: Van Sleen; 
voor de Rijksuitgaven: Schilthuis; 
voor Verkeer en Waterstaat: Schilthuis; 
voor de Industrie: Van den Barn en 
voor Maatschappelijk Werk: Van Lienden. 

De verkiezingen van 13 juni 1956 brachten het aantal zetels voor onze fractie 
op 34. De samenstelling der nieuwe fractie op 3 juli was als volgt: Blom, Bommer 
Burger, Drees, Egas, Goedhart, Van der Goes van Naters, Ten Hagen, mevr. 
Heroma-Meilink, Hofstra, De Kadt, Kleywegt, Van Lienden, Van Lier, Mansholt, 
Nederhorst, mevr. Ploeg-Ploeg, Peschar, Posthumus, Van Rhijn, Roemers, Ruygers, 
Scheps, Van Sleen, Stufkens, Suurhoff, Tans, mej. Tendeloo, A. R. Vermeer, 
E. A. Vermeer, Vermooten, Vondeling, Willems en mej. Zeelenberg. 

Op 3 oktober 1956 bedankten Drees, Mansholt, Suurhoff en Van Rhijn voor 
het lidmaatschap van de kamer. In hun plaats werden benoemd: Van den Barn, 
Franssen, Deering en Reehorst. 

In verband met de uitbreiding van de kamer werden op 13 oktober alsnog 
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benoemd: Baart, Boekhoven, Daams, Patijn, mej. SchiJthuis, Schurer, Den Uyl, 
Venverloo, Vredeling, Westerhout, Wierda, alsmede Kranenburg, Drees, Mansholt, 
Suurhoff en Van Rhijn. Ten gevolge van het feit, dat de vijf laatstgenoemden hun 
benoeming niet aanvaardden, werden alsnog benoemd: Koopman, mevr. Tellegen
Veldstra, Kramer, Lamberts en Vrolijk. 

Bij het afsluiten van dit verslag bereikte ons nog het droevige bericht van het 
overlijden van mej. Tendeloo. Met haar verloor de fractie een van haar vooraan
staande leden, die zich grote verdiensten had verworven door haar deskundigheid 
en activiteit, onder meer in de strijd voor een gelijkwaardige positie van de vrouw 
in het rechts- en beroepsleven. In haar plaats werd benoemd mevrouw De Roos
Oudegeest 

De samenstelling van de vergrote fractie (50 leden) op 6 november, was als 
volgt: Baart, Blom, Boekhoven, Bommer, Van den Bom, Burger, Daams, Deering, 
Egas, Franssen, Goedhart, Van der Goes van Naters, Ten Hagen, mevr. Heroma
Meilink, De Kadt, Kleywegt, Koopman, Kramer, Lamberts, Van Lienden, Van 
Lier, Nederhorst, Patijn, Peschar, mevr. Ploeg-Ploeg, Posthumus, Reehorst, 
Roemers, mevr. De Roos-Oudegeest, Ruygers, Scheps, mej. Schilthuis, Schurer, 
Van Sleen, Stufkens, Tans, mevr. Tellegen-Veldstra, Van den Tempel, Den Uyl, 
Venverloo, A. Vermeer, E. Vermeer, Vermooten, Vondeling, Vredeling, Vrolijk, 
Westerhout, Wierda, Willems en mej. Zeelenberg. 

HETFRACTIEBUREAU 

Op 1 oktober 1954 bestond het fractiebureau uit de volgende leden: 
Burger (voorzitter), Willems (tweede voorzitter), Hofstra (derde voorzitter), 

Posthumus (eerste secretaris), Vermeer (penningmeester), Van Sleen, Stufkens en 
Van Lier (tweede secretaris). Met ingang van 1 oktober 1955 werd het bureau 
met een lid, t.w.: Roemers, uitgebreid. 

Begin november 1956 werd, ter vervanging van Hofstra, die als lid der kamer 
aftrad, Bommer gekozen tot derde voorzitter, terwijl het bureau nog met een lid 
werd uitgebreid, t.w. Vondeling. 

Het bureau heeft niet een uitsluitend organisatorisch, maar ook een politiek 
karakter. 

BEHANDELING ONDERWERPEN 

ALGEMENE POLITIEK 

5-10-1954. Algemene politieke beraadslagingen over de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1955 (3700). 

Burger stelde in zijn rede de verdediging van de democratie, naar binnen en naar 
buiten als het centrale punt. De individuele politieke beslissingen der staatsburgers 
moeten in volle consequentie de grondslag vormen voor de oplossing der politieke 
vraagstukken van onze tijd. Daarom moeten er internationaal, naarmate de samen
werking en de integratie groeien, ook meer mogelijkheden van parlementaire 
controle worden geschapen. De gemeenschapsverantwoordelijkheid, zoals die in 
ons land tot uitdrukking is gekomen na de watersnoodramp, zal ook internationaal 
in sterke mate moeten worden erkend en wij zullen onze bijdragen aan de minder 
ontwikkelde gebieden moeten verhogen. De groeiende welvaart in ons land zal 
rechtvaardig moeten worden verdeeld; terecht heeft men zich bij de laatste loons-
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verhoging op dit standpunt geplaatst, maar men zal mede op die grond ook moeten 
overgaan tot uitbreiding der sociale voorzieningen, verbeteringen van duurzame 
aard zullen er moeten komen door een definitieve ouderdomswet, een bevredigen
de weduwen- en wezenvoorziening, enz. Dit legt beperkingen op aan de 
mogelijkheden van belastingverlaging. 

Ten aanzien van het mandement der Nederlandse r.-k. bisschoppen bestreed 
Burger de daarin verkondigde opvatting, als zou van de PvdA aanzienlijke invloed 
van ongodsdienstigheid zijn uitgegaan op het openbare leven door steun aan de 
strevingen van het Humanistisch Verbond. De PvdA is niet te identificeren met 
een van de stromingen waartoe haar leden behoren. Ook de humanisten echter 
zijn in ons land volwaardige staatsburgers; de katholieken en protestanten in de 
partij zullen niet dulden, dat een humanistische minderheid verdrukt wordt, 
evenmin als omgekeerd. 

In de discussie rondom het mandement is het belangrijkste element niet de 
strijd voor of tegen de doorbraak, maar het behoud van de vrijheid van keuze 
ten aanzien van de doorbraak. Wordt die keuzevrijheid voor katholieken opgehe
ven ten bate van de machtspositie der KVP, dan zullen de politieke verhoudingen 
verder verscherpt worden en zullen onvermijdelijke gevolgen intreden voor de 
mogelijkheid tot kabinetsformatie en voor de thans bestaande politieke samen
werking. Een groot deel der katholieke pers heeft het mandement een dergelijke 
vrijheidbeperkende uitleg gegeven. 

In tweede termijn kon Burger constateren, dat Romme niet bereid was gebleken 
dit voorbeeld van de katholieke pers te volgen; Romme had nl. verklaard geen 
uitspraken over de uitleg van het mandement te zullen doen. Hieruit concludeerde 
Burger, dat Romme de katholieken die toch lid zouden blijven van de PvdA, 
daarom niet als tweederangs katholieken beschouwde. 

9-11-1954. Algemene financiële beraadslagingen over de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1955 (3700) 

Hofstra begon de debatten met een objectieve en wetenschappelijke uiteenzetting 
over de plannen tot belastingverlaging van de regering. Hoewel zeker geen 
tegenstander van elke belastingverlaging betwijfelde hij of men met het bedrag 
van 500 miljoen niet te hoog had gemikt en met name trok hij de wenselijkheid 
in twijfel van een vervroegde invoering (tegen 1 juli 1955 in plaats van 1 januari 
1956). Wij moeten streven naar gezonde staatsfinanciën in een gezonde samen
leving. In de eerste plaats is daarvoor nodig, dat dekking is verzekerd van de 
uitgaven, die de overheid moet doen om een redelijk verzorgingspeil van de 
bevolking te handhaven en in de tweede plaats mag er geen al te ongunstige 
verhouding bestaan tussen de schulden en de bezittingen van de overheid. Deze 
laatste verhouding is nog steeds niet voldoende verbeterd, mogelijkheden van 
verbetering moeten juist in een tijd van hoogconjunctuur worden aangegrepen. 
Wat het peil der overheidsuitgaven betreft zal nu reeds rekening gehouden moeten 
worden met de noodzaak van nieuwe uitgaven in de toekomst: op sociaal gebied 
is er b.v. het plan voor een voorziening voor weduwen en wezen. De KVP kwam 
met een plan voor een noodvoorziening op dit punt, welke het rijk ongeveer 
50 miljoen gulden zou kosten; dat moet toch ook ergens vandaan komen. Op 
sociaal en cultureel terrein zijn er nog vele andere urgente wensen. Dan zijn er 
nog vele kostbare taken, die de overheid ter hand zal moeten nemen, als de Delta
plannen, tunnelplanncn, verbeteringen van oude stadskernen, het opheffen van 
de achterstand in het verzorgingspeil van het platteland, enz., die zeer veel geld 
zullen kosten. Het conjuncturele aspect van de begroting vergt in deze tijd grote 
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zorg voor vermijding van crisis en werkloosheid, als gevolg b.v. van een inflatoire 
ontwikkeling. Belastingverlagingen zouden de hoogconjunctuur te zeer kunnen 
stimuleren. Het steeds stijgende peil der industriële investeringen wijst er bepaald 
niet op, dat belastingverlaging noodzakelijk is om ons industrialisatieprogram 
veilig te stellen. Wij mogen daarom de eventuele ruimte in de begroting niet zo 
maar ten volle gebruiken voor belastingverlaging. Het gaat om de vraag: vVie 
moeten we helpen? Een bepaald deel van het Nederlandse volk of het gehele 
Nederlandse volk? Bovendien zullen wij het tijdstip van ingang der belasting
verlaging zorgvuldig moeten kiezen. 

10-5-1955. Wijziging van de belastingwetten en de huurwet (.'388,5, .'3886, .:3887) 

Hofstra gaf uiting aan zijn voldoening, dat de financiële en economische toestand 
van ons land zodanig is verbeterd, dat de regering voor de tweede maal met een 
voorstel van belangrijke verlaging der belastingen is kunnen komen. Dat zij dit 
heeft kunnen doen is niet in de laatste plaats te danken aan het wijze en voorzich
tige beleid op financieel-economisch terrein, dat sinds de bevrijding is gevoerd. 
Hofstra juichte het toe, dat de regering getracht heeft alle volksgroepen te laten 
delen in de verlaging der lasten, en met name, dat er ruimte is ontstaan voor 
evenwichtige verdeling van de belastingdruk door de vennootschapsbelasting niet 
terug te laten vallen op het peil van voor 1951. 

Hij achtte de voortzetting van een krachtige sociale en culturele politiek echter 
een zaak van zo grote betekenis, dat de beoordeling van de belastingvoorstellen 
staat en valt met de beantwoording van de vraag, of die voorstellen de sociale en 
culturele belangen in gevaar brengen. De regering heeft ons op dit punt reeds 
een stuk gerustgesteld, maar Hofstra drong aan op verdere verduidelijking. Het 
tijdstip van invoering der belastingverlaging had beter later dan 1 juli 1955 
kunnen worden gesteld. Ter wille van de toekomstige werkgelegenheid moeten 
alle beschikbare middelen zoveel mogelijk bij de hand gehouden worden wanneer 
de heersende hoogconjunctuur onverhoopt zou gaan omslaan. \Vat de verdeling 
van de belastingverlaging betreft, daarin zitten een aantal waardevolle elementen, 
b.v. de verhoging van de aftrek aan de voet van de inkomstenbelasting, maar het 
zwaartepunt van de verlaging is toch te veel bij de hcge inkomens gelegd. De 
verdeling zou dan ook moeten worden gewijzigd en omgebogen ten gunste van 
de minder draagkrachtigen, de middengroepen, de grote gezinnen en de onge
huwden. De werknemers krijgen hun aandeel niet in de gestegen welvaart; als zij 
dit niet via belastingverlaging kunnen verkrijgen, dan komt de kwestie van de 
loonhoogte opnieuw aan de orde, zeker als geen voldoende prijsverlagingen tot 
stand komen. 

Bommer, die speciaal de voorgestelde huurverhoging besprak, ging ervan uit, 
dat we ernaar zullen moeten streven, dat er weer een rendabel huurpeil is tegen 
de tijd dat het woningtekort zal zijn opgeheven. Wij moeten de noodzakelijke 
huurverhogingen regelmatig in de tijd verspreiden, na de huurverhoging van 1954 
hadden wij enige jaren rust verwacht. Toch is de regering plotseling gekomen 
met een tussentijdse huurronde, hetgeen des te minder valt te begrijpen, nu de 
regering bij de ongunstige ontwikkeling der prijzen besloten heeft al het mogelijke 
te doen om in dit opzicht rust en stabiliteit te verzekeren. Geheel tegen de 
verwachting in heeft de regering bovendien verzuimd bij deze huurronde een 
voorstel tot gedeeltelijke afroming van de huurverhoging te voegen. Reeds in 1948 
was deze afroming door de regering aan de orde gesteld; in 1951 en in 1954 heeft 
men echter reeds nagelaten die gedachte toe te passen. Wij hebben er bezwaar 
tegen, dat nu voor de derde maal om deze belangrijke kwestie wordt heengelopen. 
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Men vraagt om een rechtvaardiging voor deze afroming, deze is reeds bij herha
ling gegeven; kan men soms een rechtvaardiging vinden voor een huurverhoging 
zonder afroming? Waarom moet het rendement voor de eigenaar verdubbeld 
worden, vergeleken met vóór de oorlog, wat toch het gevolg zou zijn van weer 
een huurverhoging van 10 percent, zonder afroming? 

\Vat het wetsvoorstel zelf betrof wees Bommer erop, dat daaraan overigens nog 
allerlei bezwaren kleefden. Het is onrechtvaardig voor de middengroepen, voor 
wie de helft van het voordeel der belastingverlaging weg zou gaan aan de huur
verhoging. Men wil de arbeiderswoningen buiten de huurverhoging houden, doch 
men slaagt daarin volstrekt niet; de grenslijnen zijn zo getrokken, dat tal van 
arbeidersgezinnen onder de huurverhoging zullen vallen. Het wetsvoorstel zal tot 
een verwarrend aantal huurpeilen leiden. De volkshuisvesting wordt met dit 
voorstel niet gediend, het is een vrij onmogelijke regeling en het is onbegrijpelijk 
hoe deze minister ermee is kunnen komen. 

Nadat de regering te kennen had gegeven, dat verwerping van de huurwet voor 
haar zelf belangrijke politieke consequenties zou kunnen hebben, opperde 
Bommer in tweede termijn het denkbeeld, dat het overleg met de Kamercommissie 
voor \Vederopbouw en Volkshuisvesting over huurvraagstukken, dat minister 
Witte in uitzicht had gesteld, zich ook zou uitstrekken over dit wetsvoorstel zelf. 

Roemers merkte nog op, dat er als gevolg van de voorgestelde belastingverla
gingen een inkomensverschuiving zou komen ten gunste van de zelfstandigen; 
wanneer wij van onze kant wijzen op mogelijkheden van welvaartsverruiming 
voor werknemers en trekkers van sociale uitkeringen door het verhogen van de 
lonen en de sociale uitkeringen, dan komen wij niet in strijd met wat door de 
ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken in de Eerste Kamer is 
verklaard. Maar wanneer de heer Andriessen (KVP) nu maar ineens de suggestie 
doet om een algemene huurverhoging door te voeren met compensatie in de lonen, 
zonder dat het bedrijfsleven daarin gekend is, dan is dat toch wel enigszins in 
sh·ijd met de motie-Romme, die het bedrijfsleven juist meer wilde inschakelen 
bij de loonvorming; bovendien biedt dit denkbeeld geen oplossing voor de ver
geten groepen. 

Burger sprak ter verdediging van een door Hofstra ingediende motie, die de 
strekking had het bedrag van de belastingverlaging enigszins anders te verdelen, 
ten gunste van de minder draagkrachtigen, de ongehuwden en de middengroepen. 
Uitvoering van die motie zou tot een rechtvaardiger verdeling van de belasting
druk leiden, en dat betekent niet hetzelfde als 'verslonzing van de belangen der 
economisch sterkeren' zoals de heer Romme heeft gesteld. Met de indiening van 
deze motie wordt volstrekt niet bedoeld uitstel van behandeling van het wets
ontwerp. De regering is toch zeker wel in staat op zeer korte termijn met een 
andere tarieftabel te komen. 

Burger stelde ten slotte vast, dat vrijwel niemand in de kamer tevreden is over 
de huurvoorstellen. Om te pogen deze zaak in gunstiger banen te leiden, stelde 
hij voor, dat de behandeling van de wijziging der huurwet zou worden geschorst 
en dat op korte termijn het gehele huurvraagstuk onderwerp zou uitmaken van 
een vertrouwvol beraad tussen regering en parlement, waarbij alle suggesties die 
er tijdens het debat in de kamer van verschillende zijden gedaan zijn, zouden 
kunnen worden onderzocht. De regering zelf zal ervoor kunnen zorgen, dat dit 
beraad op korte termijn kan plaatsvinden. Daar er van de kant van de regering 
echter bezwaren werden geopperd tegen dit denkbeeld van Burger, trok hij zijn 
voorstel weer in. 

Toen het wetsontwerp over de huurwet in stemming kwam, verklaarde Burger, 
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dat zijn fractie tegen dit ontwerp zou moeten stemmen, omdat een beslissing over 
de afroming verschoven werd en het ontwerp in zakelijk opzicht gebreken ver
toont. Dit tegenstemmen betekent geen afkeuring van het beleid van de minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Burger hoopte, dat eventuele verwerping 
van het ontwerp niet tot politieke gevolgen voor de regering zou leiden; hij zou 
dat onjuist vinden. Het wetsontwerp werd met 50 tegen 48 stemmen verworpen. 
Tegen stemden de PvdA (30 leden), de VVD (9), de SGP (2), de KVP (2) en de 
CPN (5), alsmede de heren Gerbrandy (ARP) en Schmal (CHU). Vóór stemden 
KVP (29), de ARP (ll) en de CHU (8). 

De regering bood daarop aan H.M. de Koningin haar ontslag aan. (17 mei 1955.) 

Van 17-5 tot 2-6-1955. Kabinetscrisis. 

De fractie vergaderde in deze tijd een aantal malen ter bespreking van de situatie. 
Op 20 mei verzocht de Koningin aan Drees om, na kennisneming van de over de 
kabinetscrisis uitgebrachte adviezen en na overleg met het kabinet, rapport uit te 
brengen over de vraag, of de mogelijkheid zou bestaan van aanblijven van het 
demissionaire kabinet, met uitzicht op overeenstemming met de Staten-Generaal 
over het verder te volgen huurbeleid. Na de zitting van de ministerraad op 23 mei 
heeft Drees aan de Koningin moeten antwoorden, dat voor dit aanblijven zijns 
inziens geen politieke grondslag bestond. Met het oog op de radiorede van 21 mei 
gehouden door de heer Romme, waarin deze o.m. had verklaard, dat er in de 
PvdA een richting-Drees zou bestaan, die het had moeten afleggen tegen de 
richting-Vos, welke het socialisme aan het Nederlandse volk zou willen opleggen, 
en waarin de heer Romme voorts had verklaard, dat de brede basis waarop de 
regering steunde, ten gevolge van de kabinetscrisis een deuk had gekregen, viel 
dit negatieve resultaat van de zitting van de ministerraad niet te verwonderen. Op 
24 mei rapporteerde de heer Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer, lid 
van de KVP-fractie (van wie gezegd werd, dat hij een tegenstander was van het 
·in de oppositie drijven van de PvdA'), aan de Koningin over de door hem inge
wonnen inlichtingen aangaande mogelijkheden tot opheffing der crisis. 

De volgende dag kreeg Burger opdracht van de Koningin tot 'reconstructie van 
het kabinet'. Burger zond reeds op 26 mei aan de fractievoorzitters van de KVP, 
de ARP, de CHU, en aan de waarnemend fractievoorzitter van de PvdA (J. Wil
lems) voorstellen met betrekking tot het huurbeleid. Het door Burger op deze 
basis met de genoemde fractievoorzitters en met Drees gevoerde overleg leidde 
tot een gunstig resultaat en hij kon reeds op 2 juni aan de Koningin verslag uit
brengen over zijn pogingen een basis te vinden tot het voortzetten van de arbeid 
van het kabinet-Drees. In deze zin aanvaardde hij de opdracht tot reconstructie 
van het kabinet. De Koningin gaf daarna, gehoord het door Burger uitgebrachte 
rapport, de ministers en de staatssecretarissen in overweging op hun ontslagaan
vrage terug te komen, hetgeen zij deden. 

De bereikte overeenstemming behelsde in hoofdzaak de volgende punten: 
intrekking van de 'kreupele huurwet' in plaats daarvan algemene huurverhoging 
van 5 pct. voor alle vooroorlogse woningen, als compensatie afschaffing van de om
zetbelasting op textiel en suiker tot 1 januari 1957. De grondbelasting zou worden 
gehalveerd en het afschrijvingspercentage verhoogd van 10 tot 15 pct. 

Daartegenover werd de voorgenomen verlaging der inkomstenbelasting met 
2 pct. verminderd tot 6 pct. De maatregelen zouden ingaan op 1 september 1955, 
met uitzondering van die betreffende de grondbelasting, welke op 1 januari 1956 
zouden ingaan. Het bedrag der voorgestelde belastingverlaging zou ten gevolge 
van dit akkoord met f 16-20 miljoen worden verhoogd. 
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7-6-1955. Beraadslagingen over de regeringsverklaring van het nieuw optredende 
kabinet-Drees. 
Willems, tweede fractievoorzitter, trad bij deze debatten op als woordvoerder van 
de fractie, daar de fractievoorzitter, als formateur van het gereconstrueerde kabi
net bezwaarlijk aan de beraadslagingen kon deelnemen. Willems betreurde de 
weinig objectieve voorlichting over de kabinetscrisis van een groot deel der ka
tholieke pers; meer waardering had hij voor de objectieve uiteenzettingen van Oud 
en van de liberale pers. Naar de mening van de socialistische fractie had men de 
crisis kunnen voorkomen door in te gaan op het voorstel van Burger van een ver
trouwvol beraad. Juist omdat wij altijd hebben gevonden, dat het kabinet zijn lot 
niet aan de kreupele huurwet had moeten verbinden, zijn wij verheugd, dat het 
bereid is gevonden zijn werkzaamheden voort te zetten. Ons tegenstemmen tegen 
de huurwet kan men dan ook niet uitleggen als een verwerping van de brede basis, 
waarop dit kabinet steunt. De heer Romme heeft nu verklaard, dat hij tijdens de 
crisis met de gedachte aan kamerontbinding en vervroegde verkiezingen heeft ge
speeld om het welslagen van de formatiepoging van Burger te bevorderen. Had 
de heer Romme deze oplossing aanvankelijk juist niet als totaal onmogelijk be
schouwd? Willems kon dan ook aan Rommes verklaring weinig geloof hechten. 

Over de nieuwe plannen van het kabinet met betrekking tot de belastingen en 
de huren liet Willems zich gunstig uit. De kreupele huurwet is van de baan, er 
komt een verschuiving van de belastingverlaging van de directe naar de indirecte 
belastingen, in het voordeel van de vergeten groepen en ook van de middengroe
pen; er komt een verband tussen de huurverhoging en het onderhoud der wonin
gen; over allerlei onderdelen dezer plannen zal uitvoeriger kunnen worden ge
sproken als de wetsontwerpen zelf aan de orde zijn. 

De fractie van de PvdA, die reeds in 1952 haar vertrouwen in het kabinet
Drees had uitgesproken, is thans bereid haar vertrouwen in dezelfde mate en 
onverzwakt aan dit kabinet te geven. 

21-6-1955. Behandeling en aanneming van conclusies op een aantal verzoekschrif
ten (3783, no. 3) 
Scheps voerde het woord over de zaak-Fonteyn (in 1935 bij de marine in Neder
landsch-Indië ontslagen wegens medische ongeschiktheid). Scheps vroeg zich af 
of men destijds deze man niet bij de marine in Nederland had kunnen blijven laten 
dienen. Hij vroeg de staatssecretaris van Marine of men deze man niet opnieuw in 
rijksdienst zou kunnen nemen en of men zijn pensioenrechten over de afgelopen 
twintig jaar niet veilig zou kunnen stellen. Hij had het gevoel, dat deze man te 
kort gedaan was en diende dan ook een motie in, waarbij de voorzitter van de 
kamer werd uitgenodigd een commissie van onderzoek voor het verzoekschrift 
van de heer Fonteyn in te stellen. Deze motie werd met 46 tegen 28 stemmen 
verworpen. 

7-7-1955. Wijziging van de belastingwetten en van de huurwet (3986, 3987, 
3988, 3947). 
Hofstra zeide niets te moeten toevoegen aan wat hij reeds eerder over de belasting
voorstellen in algemene zin had opgemerkt. De wijzigingen in de oorspronkelijke 
voorstellen bevatten een compromis, dat natuurlijk voor geen der partijen in alle 
opzichten bevredigend is. Toch brengen die wijzigingen de vervulling van enkele 
belangrijke wensen van de socialistische fractie. In de eerste plaats door de ver
schuiving van de verlaging naar de indirecte belastingen. De minder draagkrach
tigen en de middengroepen krijgen wat meer, de trekkers van de hoogste inko-
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mens wat minder dan oorspronkelijk was voorzien. Hofstra kon daarom zijn motie 
tot herverdeling van de belastingverlaging intrekken. Helaas, er is niet tegemoet
gekomen aan de wens om de belastingen voor ongehuwden te verminderen. Reeds 
van 1947 af heeft onze fractie daarop aangedrongen; eerst dit jaar krijgen wij 
voor dit verlangen steun van andere fracties. Hofstra vroeg de regering dit vraag
stuk thr.as met spoed in studie te nemen. Voorts drong hij nog aan op enkele maat
regelen voor speciale groepen, nl. voor weduwen die kinderen te hunnen laste 
hebben, en voor de ouden van dagen. Kan de regering b.v. aan de trekkers van 
de noodwet-Drees, ter overbrugging van de tijd die zal verlopen totdat de defini
tieve ouderdomswet van kracht zal zijn, niet een eenmalige uitkering geven? 

Bommerzette uiteen waarom de PvdA-fractie het compromisvoorstel inzake de 
huren heeft kunnen aanvaarden. Het nieuwe voorstel bevat nl. niet de willekeu
righeden en de onrechtvaardigheden die aan het oude voorstel kleefden; het 
werpt geen belemmeringen op voor een doeltreffende huurpolitiek in de toekomst. 
Voorts wordt nu tegenover de huurverhoging nadrukkelijk een compensatie ge
steld, al is die voor de bejaarden niet helemaal bevredigend geregeld. Ook is het 
belangrijk, dat voor woningen, die in feite krotten zijn, geen huurverhoging, maar 
huurverlaging kan worden voorgeschreven. Ten slotte zal terecht huurverhoging 
worden onthouden aan eigenaren, die hun onderhoudsverplichtingen niet na
komen. 

Bommer diende nog een amendement in, dat de bevoegdheid om uit te maken 
of een woning een krotwoning is, zou worden gelegd bij de gemeentebesturen 
in plaats van bij de minister, en een ander amendement om de garantie, dat huur
verhoging slechts zal plaatsvinden bij goed onderhoud, te versterken. Beide amen
dementen werden verworpen. 

12-7-1955. Goedkeuring van het verdrag betreffende de status van vluchtelingen 
(3542). Vcrslag van een reis naar Berlijn van een delegatic uit de Tweede Kamer 
(3730). 

Scheps betreurde het, dat het niet eerder tot parlementaire belJandeling van dit 
reeds in 1951 ondertekende verdrag is kunnen komen. Nederland behoort inzake 
de belJandeling van vlucbtelingen internationaal een shl\vende kracbt te zijn. Er 
is een tijd geweest, dat men op het departement van Justitie deze zaken te dor 
en te bureaucratisch behandelde; gelukkig zijn deze klachten in de loop der laat
ste jaren verstomd. Bij de toelating van vluchtelingen moet ons land zich niet door 
formele redeneringen of door economiscbe overwegingen van eigenbelang van de 
vervulling van zijn menselijke plichten laten afhouden. Scheps betreurde het, dat 
het verdrag slechts geldt voor vreemdelingen die gevlucht zijn ten gevolge van ge
beurtenissen welke vóór 1 januari 1951 bebhen plaatsgevonden. Hoewel hij de 
vraag, of de in Nederland in de kampen zich bevindende Amhonnezen onder dit 
verdrag vallen, ontkennend moet beantwoorden, bepleitte hij toch, dat men deze 
groep geen slechtere positie zou geven dan de onder bet verdrag vallende vluch
telingen. Ten slotte bepleitte hij de uitvoering van een plan om jonge vlucbtelingen 
die thans in West-Berlijn verblijven, voor óén jaar in Nederland toe te laten; zij 
zouden dan hier de nodige vakkennis moeten opdoen, zodat zij na terugkeer in 
Duitsland gemakkelijker in het economische leven zouden kunnen worden inge
schakeld. 

4-10-1955. Algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1956 ( 4100 ). 

Burger wees erop, dat wij, hoewel wij een tijd van hoogconjunctuur en van toe-
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nemende sociale voorzieningen meemaken, met name internationaal gezien in een 
gevaarlijke tijd leven. Het is noodzakelijk in sterkere mate dan vroeger hulp te 
verlenen aan de onderontwikkelde gebieden; vorig jaar heeft de minister-president 
25 miljoen gulden voor dit doel toegezegd, hoe staat het daarmee? De Europese 
integratie moet met kracht worden bevorderd, anders zal bij een omslag der con
junctuur de westerse economie onvoldoende stabiel blijken. De toon, waarop tus
sen de mogendheden gediscussieerd wordt over de internationale vraagstukken, is 
verbeterd; onder meer daartoe aangespoord door de krachtige houding van het 
Westen volgt Moskou nu de politiek van de glimlach; wij moeten ons er niet toe 
laten verleiden ten gevolge hiervan op te houden ons zelf te zijn. Het in de inter
nationale pers circulerende denkbeeld van een neutralisatie van Westeuropees ge
bied (waar Nederland onder zou vallen) wees hij dan ook met kracht van de hand. 

Het kabinet-Drees staat sterker dan ooit. Dit kabinet heeft onder voorspoedige 
economische omstandigheden voorspoedig gewerkt, al blijft het woningtekort 
volksvijand no. 1, en al is de oplossing van een rechtvaardige huurpolitiek nog niet 
gevonden. In de huidige verhoudingen zien wij geen andere mogelijke regerings
coalitie, die een meer progressief beleid zou voeren. 

Een van de steeds dringender vraagstukken voor ons land is dat van de atoom
energie. De troonrede erkent de achterlijkheid van ons land op dit gebied. Deze 
achterlijkheid vindt haar verklaring in een te groot en blind vertrouwen van de 
betrokken minister in wat het particulier initiatief hier kan verrichten. Hier is 
sprake van een gemeenschapstaak, meer nog van een Europese overheidstaak dan 
van een nationale staatstaak. 

Burger waarschuwde tegen de gevolgen van een eventueel vrijere loonpolitiek; 
speciaal de landbouw zou er de dupe van worden en een inflatoire ontwikkeling 
zou er gemakkelijk het gevolg van kunnen zijn. Het gaat erom de arbeidersmassa 
op een blijvende basis te voeren naar een betere positie. Ten onrechte worden bij 
een overspannen arbeidsmarkt faciliteiten voor de investeringen gehandhaafd; en 
wat doet de regering tegen het uitbreidende kredietvolume? Tegenover extra
winsten en extradividenden moeten ook baten voor de loontrekkenden gesteld 
worden. Het wordt tijd, dat wij komen tot een behoorlijke planmatigheid bij de 
besteding van de rijker vloeiende nationale middelen, opdat de sociale en culturele 
ontwikkeling van ons volk naar een hoger plan kan worden gericht. Burger achtte 
de komende verkiezingen op bijzondere wijze noodzakelijk. De balans tussen 
restauratie van het verleden of voortgezette progressiviteit dient naar de ene of 
de andere zijde door te slaan. Nadat Burger gevraagd had of de heer Tilanus even 
begripvolle woorden voor het herderlijk schrijven van de Nederlandse Hervormde 
Kerk zou weten op te brengen als het vorig jaar voor het bisschoppelijk mande
ment, leverde hij een krachtig pleidooi voor progressieve samenwerking in partij
verband op de grondslag van verschillende levensovertuiging. Daarbij merkte hij 
op, dat wat ons van de VVD scheidt niet is de geestelijke vrijheid, die in de PvdA 
door allen, van welke levensovertuiging zij ook zijn, wordt aangehangen, maar het 
feit, dat de VVD daarvan een uitsluitend vrijzinnige opvatting heeft. Wij kunnen 
ons bovendien niet beperken tot het individualistische 'ieder voor zich' der VVD, 
maar wij moeten streven naar wederzijdse verantwoordelijkheid voor elkanders 
geestelijk bezit. Burger gaf toe, dat de vraag van de grondslag der partijvorming 
bij de volgende verkiezingen een belangrijke rol zou spelen, maar hij zag als i=et 
van de verkiezingsstrijd in de eerste plaats de keus tussen een politiek die vooral 
kijkt naar het verleden, die terug wil naar het oude vertrouwde, en een politiek 
die wil werken aan een constructieve opbouw onzer samenleving. 

201 



8-11-1955. Algemene financiële beschouwingen ocer de rijksbegroting 1956 
(4100). 

Hofstra verklaarde, dat het beeld van de begroting voor 1956 in verschillende 
opzichten minder gunstig is. Er is zelfs een tekort op de gewone dienst, terwijl 
ook een aanzienlijk kastekort wordt geraamd. Daar wij nu in een hoogconjunctuur 
leven, had men eigenlijk naar een overschot op de gewone begroting moeten 
streven. De politiek die de laatste jaren is gevoerd van aflossing op de staats
schuld, zou moeten worden voortgezet. Grote meevallers als zich in de afgelopen 
jaren hebben voorgedaan, zijn niet meer te verwachten. Er dreigen gevaren van 
inflatie, óók uit het binnenland. Gelukkig heeft de regering enige maatregelen 
genomen om deze dreiging te keren, maar zij had verder moeten gaan. Investe
ringsvrijstellingen en vervroegde afschrijvingen passen niet in een hoogconjunc
tuur. Er moet meer worden gelet op de efficiency van het overheidsapparaat, zou 
de Rekenkamer hier niet een grotere taak moeten krijgen? Het gaat er niet om te 
bezuinigen om wille van de bezuiniging, want wij moeten erkennen, dat er in de 
maatschappij een gestadige ontwikkeling is naar meer sociale rechtvaardigheid en 
naar een culturele verheffing; deze beide kunnen nu eenmaal niet tot stand komen 
zonder belangrijke steun van de overheid. Dat kost geld en daarom zijn belasting
verlagingen niet altijd te verkiezen boven uitbreiding van overheidsuitgaven. \Vat 
de invloed van het nationale inkomen betreft, kunnen we de laatste tijd een ver
schuiving naar grotere ongelijkheid constateren, waardoor de sociale tegenstel
lingen worden verscherpt. Nu bestaat het gevaar, dat men b.v. door de afwijzing 
van loonsverhogingen op grond van conjuncturele overwegingen nog verder in die 
richting wordt gedreven en dus conjunctuurpolitiek zou gaan bedrijven op de rug 
van één groep van de bevolking alleen. De werknemers zijn in de depressie al 
het slachtoffer van de werkloosheid; zij mogen in de hausse niet het slachtoffer 
worden van een al te sterke beperking van hun lonen, indien dit alleen een ver
groting van de winsten betekent. Wij moeten dus duidelijk kiezen voor een ge
zonde financiële politiek, die o.a. inhoudt, dat men in een excessieve hoogconjunc
tuur de inflatie consequent bestrijdt door tijdig monetaire en fiscale maatregelen 
te nemen, welke ook de te hoge winsten beperken en tevens voldoende reserves 
voor een komende depressie scheppen. De onzekerheid die bij vele partijen leeft 
ten aanzien van de te volgen politieke koers, bemoeilijkt het doen van een vast
beraden keuze; toch zal deze moeten worden gedaan. 

Over een door de heer Lucas (KVP) ingediende motie, waarbij de regering werd 
uitgenodigd de investeringsactiviteit in de overheidssector te beperken, zeide 
Hofstra, dat hoewel beperking op zich zelf redelijk is, het onredelijk zou zijn door 
een dergelijke uitspraak van de kamer wantrouwen in het beleid met name van de 
ministers van Wederopbouw en van Verkeer en \Vaterstaat tot uitdrukking te 
brengen. De motie werd echter aangenomen met 48 tegen 23 stemmen (PvdA 
tegen). 

25-11-1955. Begroting van Algemene Zaken voor 1956 (4100). 
(Viering nationale feestdag). 
Scheps zeide, dat nu in 1955 de viering van de nationale feestdag op zo glansrijke 
wijze heeft plaatsgevonden, de hoop en de verwachting leven, dat de regering 
voor 1956 een even waardige viering zal bevorderen. Slechts één dagblad (Trouw) 
heeft het voor de viering van slechts één nationale feestdag, en wel op koninginne
dag, opgenomen. De PvdA wil echter volledige viering van de Se mei, dus ook 
een gehele vrije dag. Het heeft weinig zin een dergelijk besluit, waar het om een 
nationale zaak gaat, met een kleine meerderheid in de kamer door te drukken. 
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Daarom heeft de fractie het vorig jaar ook geen motie ingediend. Thans is het 
echter niet geheel duidelijk kunnen worden, welk standpunt de KVP feitelijk 
inneemt, dus is het nu wel noodzakelijk een uitspraak van de kamer uit te lokken. 
Scheps diende dan ook een motie in, namens de fractie, waarin op waardige 
herdenking en viering van de 5e mei werd aangedrongen, met zoveel mogelijk 
stilstaan van de arbeid op die dag. Deze motie verkreeg geen meerderheid in de 
kamer. Een daarna door de KVP ingediende motie van minder ver gaande strek
king (alleen het stilstaan van de arbeid van het personeel in overheidsdienst werd 
er in vermeld), werd als maximaal bereikbaar resultaat door Scheps gesteund en 
verwierf een meerderheid bij de stemming. 

29-11-1955. Voorstellen tot wijziging der grondwet (uitbreiding van de kamers) 
4022, nos. 2 en 3. 

Burger achtte de uitbreiding der beide kamers met de helft een verantwoorde 
maatregel. De toeneming van de werkzaamheden brengt een bijzondere belasting 
van de individuele leden van de kamer met zich. De internationale ontwikkeling 
met haar supranationale organen eist een goed deel van de activiteit van steeds 
meer kamerleden op; de noodzaak van een goed contact met de bevolking stelt 
ook haar eisen, te meer als men in aanmerking neemt, dat sinds een eeuw de be
volking in aantal meer dan verdubbelde, terwijl het aantal leden der kamers 
gelijk bleef. Ook voor de grote fracties is de uitbreiding van betekenis. Burger 
keerde zich tegen Oud, die het belang van de laatste grondwetswijzigingen zeer 
gering schatte en daartegenover de constitutionele vormkracht der liberalen (vooral 
van die der vorige generaties) prees. Burger wees erop, dat diepgaande wijzigingen 
van de grondwet een thans niet aanwezige algemene overeenstemming van denk
beelden vereisen, doch dat ook minder ver gaande wijzigingen hun betekenis 
hebben. 

21-2-1956. Voorstellen tot wijziging der grondwet, eerste lezing. (4022, nos. 5, 7, 
9, 11, 4023, 4144). 

Van der Goes van Nat ers verdedigde zich eerst tegen de suggestie van de heer 
Oud, dat er weinig of niets terechtgekomen zou zijn van de constitutionele denk
beelden der socialisten. Van der Goes wees op de reorganisatie van de minister
raad, de erkenning van een werkelijk premierschap, de instelling van een ministerie 
van Algemene Zaken, de erkenning van de planning-gedachte in de staat (het 
Centraal Planbureau en de Rijksdienst voor het Nationale Plan), de modernere 
organisatie van het parlementaire controlerecht, de departementaalgewijs inge
stelde kamercommissies voor voorbereiding en overleg. Het is van de andere kant 
wel zo, dat er van een algemene, ingrijpende grondwetsherziening minder is tot 
stand gekomen dan verwacht werd. Waaraan ligt dat? O.m. aan het feit, dat prof. 
Romme velen kopschuw heeft gemaakt met de door hem gepubliceerde denk
beelden. Van der Goes wees in dit verband op het geschrift van Romme van 1945: 
'Nieuwe grondwetsartikelen', en zijn geschrift van vlak voor de oorlog: 'Erfelijk 
nationaal koningschap'. In dat laatste was een corporatieve staatsgedachte vervat 
en een pleidooi voor een niet verantwoordelijke koninklijke politiek; in het eerste 
o.m. een ernstige discriminatie van degerien die geen Godsgeloof belijden, alsmede 
de afschaffing van directe verkiezingen van de kamer. De ideeën van 1945 heeft 
Romme nooit herroepen. Misschien zijn Rommes denkbeelden intussen veranderd, 
maar laat hij dat dan duidelijk zeggen. Er is nog een andere reden, waarom het 
niet tot algemene grondwetsherziening kwam: het internationale recht en het 
statuut kwamen boven de grondwet te staan, en er is een minder formeel-legalis-
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tische opvatting over de betekenis van de grondwet. Al deze omstandigheden 
hebben die algemene herziening minder nodig gemaakt. 

Over het voorstel tot aanpassing van de grondwet aan de nieuwe rechtsorde zei 
Van der Goes, dat hij de vermelding van Nieuw-Guinea in artikel l niet nodig 
vond. Als men het toch zou willen doen, zou men in ieder geval de speciale status 
van Nieuw-Guinea tot uitdrukking moeten brengen; het is geen zelfbesturend 
land, maar een niet-zelfregerend gebiedsdeel. Een amendement in deze geest door 
hem ingediend werd echter met 49 tegen 27 stemmen verworpen. Voorts betoogde 
Van der Goes, dat het doel van het Nederlands bestuur over 1\;ieuw-Guinca, nl. 
de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht der bevolking aldaar, in de 
grondwet zou moeten worden uitgedrukt. Wij hebben deze doelstelling in de 
Verenigde Na ties uitdrukkelijk tot de onze gemaakt en behoren die dan ook als 
beleidslijn in de grondwet te vermelden. Een amendement van deze strekking, 
door Van der Goes ingediend, werd echter eveneens door de kamer verworpen, 
en wel met 50 tegen 29 stemmen. 

11-7-1956. Voorstellen tot wijziging der grondwet, tweede lezing (4402,440.3). 

Van der Goes t;an Naters verklaarde, dat niet veel is gemerkt van discussie over 
deze voorstellen onder het volk, hetzij pro, hetzij contra. Er zijn in onze grondwet 
veel te veel details geregeld, die beter in gewone wetten zouden kunnen worden 
opgenomen. Van der Goes betreurde het, dat in de grondwet geen beleidsnorm 
voor het bestuur over Nieuw-Guinea is opgenomen. \Vij kunnen ons toch met de 
huidige tekst verenigen, omdat wij reeds vrijwillig gebonden zijn aan de voor
schriften over dat bestuur, opgenomen in het Handvest der Verenigde Naties, en 
omdat de grondwet de mogelijkheid van een internationale oplossing van het 
probleem West-Nieuw-Guinea openhoudt, b.v. ook door de plaatsing van dat 
gebiedsdeel onder het trustschapsstelsel onder handhaving van het 1'\ederlandse 
beheer. 

Van der Goes verklaarde zich ook akkoord met het voorstel om te zorgen, dat 
zoals er altijd een regering is, er ook altijd een parlement zal zijn. Dit te regelen 
is geen noodrecht; het sluit van de andere kant ook niet uit, dat er in de toekomst 
maatregelen van noodrecht worden getroffen. Er is geen enkele reden om aan te 
nemen, dat door aanneming van dit voorstel de kamer de kans gegeven zou worden 
om op ongrondwettige wijze zijn eigen zittingsperiode te verlengen. 

Van 13-6 tot 12-10-1956: kabinetscrisis. 

Tijdens het verloop van deze kabinetsformatie kwamen de fractie en het bureau 
herhaalde malen bijeen om de situatie te bespreken en om, indien nodig, beslis
singen te nemen. 

In het begin scheen er niets op te wijzen, dat dit de langdurigste kabinets
formatie uit onze parlementaire geschiedenis zou worden. De verkiezingsuitslag 
was duidelijk genoeg, de Partij van de Arbeid was met vier zetels winst en als de 
grootste partij uit de bus gekomen; de fractie stelde in het geheel geen overdreven 
eisen (wat de zetelverdeling betreft, vroeg zij slechts behoud van haar positie). De 
moeilijkheden kwamen echter al gauw van de zijde der KVP, die het feit, dat de 
PvdA haar zo duidelijk voorbij had gestreefd, niet scheen te kunnen verkroppen 
en die er voor alles naar scheen te streven, het succes der socialisten van de 
l3e juni bij de kabinetsformatie ongedaan te maken. 

Geheel overeenkomstig de verwachtingen na het bekend worden van de ver
kiezingsuitslag, verleende de Koningin op 16 juni aan Drees opdracht tot vorming 
van een parlementair kabinet. Drees begon zijn besprekingen met de voorzitters 
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van alle vijf de grote fracties, daar hij geen reden aanwezig achtte om de kans, 
dat hij ook met de VVD tot overeenstemming zou komen, bij voorbaat uit te 
sluiten. Met het oog op ervaringen in het verleden opgedaan, trachtte bij te veel 
bemoeienis van de fracties met het op te stellen program te vermijden. De be
slissing over de hoofdpunten van het program zou aan de fractievoorzitters worden 
overgelaten en de detailpunten zouden in overleg met de aan te zoeken ministers 
worden vastgesteld. Voordat hij aan deze algemene programmabespreking toe
kwam, opende Drees echter het overleg over een tweetal belangrijke kwesties, nl. 
de huurverhoging en de defensie-uitgaven, omdat met het vinden van een 
oplossing hiervoor naar zijn mening het tot stand komen van een kabinet zou 
staan of vallen. 

Bij de huurverhoging ging het vooral over de kwestie van de afroming en ten 
aanzien van de defensie wenste Drees bij voorbaat een halt toe te roepen aan de 
dreigende grote stijging der uitgaven in de toekomst. Door de fractievoorzitters der 
andere partijen werden toen geen andere kwesties van beslissende invloed voor 
het welslagen der formatiepoging genoemd. 

Na enkele weken slaagde Drees erin voor de beide 'brandende' kwesties een 
compromis te bereiken (wat de defensie-uitgaven betreft lukte hem dit slechts 
nadat hij in het openbaar had moeten wijzen op de mogelijkheid, dat de PvdA in 
de oppositie zou gaan bij het ontbreken van een voor haar redelijke oplossing). 

Aanvankelijk liet ook het verloop der verdere programbesprekingen met de 
fractievoorzitters zich gunstig aanzien. Drees gaf gelegenheid tot uitvoerig overleg 
in deze kring, maar nadat het beraad reeds was gesloten, kwam de heer Romroe 
nog met een vijftal eisen op tafel. Vooraf was reeds gebleken, dat de KVP haar 
positie in het kabinet ten koste van de PvdA wilde versterken; zij had het oog 
laten vallen op Financiën. Nadat op 23 juli nog een onderhoud tussen Drees, 
Burger en Romme had plaatsgevonden, waarin deze laatste geen ernstige poging 
tot toenadering deed, gaf Drees zijn opdracht terug. De fractie had zich, evenals 
de ARP, de CHU en de VVD, met het program van Drees kunnen verenigen. 

Op 24 juli werd Romme door de Koningin belast met de opdracht tot vorming 
van een parlementair kabinet. Zijn program bleek in het geheel geen verzoenend 
karakter te dragen, daar Romme, behalve zijn vijf eisen, nog een hele reeks spe
ciale (en kostbare) KVP-verlangcns erin had opgenomen (terwijl de tendens van 
belastingverlaging er duidelijk in tot uitdrukking kwam), en meerdere, voor de 
PvdA essentiële punten, uit het program-Drees had weggelaten. Het stuk droeg 
zozeer een typisch KVP-karakter, dat de fractie er geen basis voor verdere discussie 
in kon zien. Romme staakte op 1 augustus zijn pogingen. 

Onder meer, omdat de beide protestants-christelijke fracties zich zowel met het 
program-Drees als met dat van Romme hadden kunnen verenigen, was het toen 
veler verwachting, dat een figuur uit die laingen, b.v. prof. Zijlstra, met een 
opdracht zou worden belast. Blijkbaar wenste de ARP zich echter buiten de strijd 
te houden. Als een verrassing kwam toen de opdracht aan prof. Lieftinck, om te 
informeren naar de mogelijkheid tot vorming van een parlementair kabinet. Lief
tinek nam als uitgangspunt het program-Drees, waarbij hij trachtte zowel tot een 
oplossing te komen voor de vijf eisen van Romme als aan onvervulde wensen van 
de PvdA tegemoet te komen. Voor vier van de vijf KVP-eisen vond hij vrij spoedig 
een aanvaardbare regeling (waarmee hij tevens duidelijk maakte hoe geforceerd 
die KVP-bezwaren geweest waren), evenals voor de wensen der PvdA (die onder 
meer betrekking hadden op de belastingfaciliteiten voor investeringen). Het 
struikelblok bleek de eis op het gebied van de bezitsvorming van de KVP, die -
zonder nader onderzoek en boven hetgeen Lieftinck reeds als concessie had aan-
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geboden - de zekerheid van het verlenen van een aantal verdere belasting
faciliteiten voor spaarders in het program wilde opgenomen zien. Daar een on
rechtvaardige uitwerking van die faciliteiten zeer moeilijk zou zijn te vermijden, 
was het onmogelijk hierop in te gaan. 

Na het mislukken van zijn eerste opdracht ontving Lieftirrek op 17 augustus 
een tweede, om te informeren naar de mogelijkheid een kabinet te vormen, 'dat 
het vertrouwen van het parlement zal kunnen verwerven.' Hij zocht het in de 
extra-parlementaire richting, door in sterke mate buiten-parlementaire figuren in 
zijn pogingen te betrekken. Reeds spoedig moest hij het echter opgeven, toen de 
voornaamste KVP-kandidaat, na een gesprek met Romme, zijn weigering kwam 
meedelen en daarna ook de ARP-figuren en de CRU-figuren bedankten, op die 
manier de overtrokken eisen van de KVP ondersteunend. 

Nadat eerst Romme op 22 augustus een opdracht als formateur en kort daarml 
een opdracht als informateur had geweigerd, kwam er eindelijk een a.r. op de 
voorgrond, het was prof. De Gaay Fortman, die moest informeren naar de moge
lijkheid tot vorming van 'een kabinet'. Ofschoon deze door de PvdA met welwil
lendheid werd tegemoet getreden en ofschoon hij zich bij voorbaat verzekerd kon 
achten van de steun der KVP (die immers de band met de ARP zeker niet zou 
wensen te verbreken), liet hij zich al gauw meezuigen in het vaarwater der KVP. 
Hij trachtte tot een overbrugging der moeilijkheden te komen op kosten van de 
PvdA. Zijn aanbod aan onze zijde hield in: het wegvallen van Drees en Mansholt, 
vermindering van het aantal zetels in het kabinet van 5 op 4)~, genoegdoening 
aan de KVP-eis voor de bezitsvorming en weglating uit het program van enkele 
socialistische verlangens. Geen wonder, dat de door hem voor het ministerschap 
aangezochte partijgenoten, Van Tilburg en Suurhoff, hem hun medewerking op 
deze basis onthielden. 

Vermeld dient nog te worden, dat Van Tilburg, die zonder enig vooroverleg 
met iemand uit de PvdA door De Gaay Fortman als minister-president was 
gepolst, geen enkele medezeggenschap was gelaten in de opstelling van het 
program of in de zetelverdeling. 

Op dit ogenblik leek voor velen in de confessionele partijen de kans schoon 
opnieuw een soort rechtse coalitie in het leven te roepen en prof. De Gaay Fort
man zette er zich toe de vorming van een kabinet zonder socialisten voor te 
bereiden. Deze poging mislukte echter, toen na de weigering van VVD-kandidaten 
ten slotte ook de christelijk-historischen weigerden in zo'n kabinet zitting te 
nemen. Terwijl de beide protestants-christelijke partijen zo lang mogelijk de keus 
tussen PvdA en KVP uit de weg waren gegaan, bepaalden de antirevolutionairen 
ten slotte hun keus: vóór de KVP, tegen de PvdA. Het verloop van de pogingen 
van De Gaay Fortman bracht duidelijk aan het licht, dat een kabinet zonder PvdA 
niet tot stand kon komen. 

Nadat reeds ruim drie maanden waren verstreken en Prinsjesdag was voorbij
gegaan, zonder dat een nieuw kabinet was tot stand gekomen, kreeg op 21 sep
tember Burger een informatie-opdracht. Hij ging er van uit, dat er een kabinet
Drees zou moeten tot stand komen, dat zou kunnen fungeren bij gedogen van de 
verschillende fracties. Voor het program vond hij reeds binnen enkele dagen een 
voor alle partijen acceptabele oplossing. Aan het program-Drees voegde hij de 
wederzijds aanvaarde compromispunten uit het program-Lieftinck toe met nog 
een compromisformule voor de bezitsvorming. Daarbij was behalve een reeds 
door Lieftinck gedane concessie op het gebied der belastingfaciliteiten voor de 
bezitsvorming-(waarmee de fractie zich destijds reeds had akkoord verklaard), de 
bepaling opgenomen, dat naar gelang van in de praktijk opgedane ervaringen, 
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onderzocht zou worden of er nog meer voorzieningen (ook voor andere groepen 
dan werknemers) getroffen zouden worden; een uitkomst, die de noodzaak van zo 
langdurige moeilijkheden logenstrafte. 

Meer moeilijkheden ondervond Burger met de zetelverdeling; volgens zijn 
aanvankelijke opzet zouden de PvdA en de KVP elk vijf zetels krijgen, de ARP, 
de VVD en de CHU elk één. Dit plan stuitte op ernstige bezwaren bij de ARP, 
die, hoewel zij in de Tweede Kamer van 12 op 10 zetels was teruggevallen, in 
een kabinet met 13 in plaats van 16 ministers toch behalve de belangrijke porte
feuille van Economische Zaken nog een tweede portefeuille begeerde. De KVP 
ondersteunde deze eis, door haar medewerking van die der ARP afhankelijk te 
stellen, aldus het bondgenootschap tussen hen beide bevestigend. Burger meende 
voor de bezwaren der ARP een oplossing te kunnen vinden door de oorspronkelijke 
plannen tot opheffing van het ministerie van Overzeese Rijksdelen te laten varen 
(inmiddels was gebleken, dat de opheffing van dit departement zonder nadere 
studie op praktische bezwaren zou stuiten). Nadat enige aangezochte kandidaten 
uit ARP-kring hadden geweigerd, vond hij op 7 oktober een voor prof. Zijlstra 
acceptabele kandidaat uit ARP-kring voor deze post, die ernstig overwoog dit 
aanbod te accepteren. 

In deze situatie meende Burger van de VVD zekerheid te mogen vergen omtrent 
al of niet deelneming aan het kabinet, voor het geval met de ARP overeenstem
ming zou worden bereikt. De kandidaat uit de VVD, de heer Korthals (aangezocht 
voor Verkeer en Waterstaat), stelde zich echter op het standpunt, die zekerheid 
pas te kunnen geven, nadat gebleken zou zijn, dat de ARP met de aangeboden 
oplossing zou zijn akkoord gegaan. De informateur was niet bereid deze positie 
te aanvaarden, waarop de heer Korthals mededeelde, dan van deelneming in het 
kabinet te moeten afzien. De heer Oud, daarop telefonisch door Burger ingelicht, 
verklaarde, dat de heer Korthals persoonlijk diende te beslissen, eraan toevoegende, 
het met diens standpunt niet oneens te zijn. Daarop belde Burger nogmaals de 
heer Korthals op, erop wijzende, dat deze naar de mening van de heer Oud per
soonlijk moest beslissen, hetgeen geen wijziging bracht in het standpunt van de 
heer Korthals. 

Na het uitvallen van de VVD wijzigde zich het plan van de zetelverdeling als 
volgt: de ARP zou de portefeuilles van Economische Zaken en van V er keer en 
\Vaterstaat behouden, de portefeuille van Overzeese Rijksdelen zou ad interim 
worden beheerd door de c.-h.-minister van Oorlog en Marine, Staf. 

Inmiddels bracht Burger op 9 oktober het eindverslag uit aan de Koningin; 
dezelfde avond werd Drees als formateur aangewezen. Drees, die door Burger 
ten nauwste in zijn besprekingen was betrokken, slaagde erin op 12 oktober aan 
de Koningin een volledige ministerslijst aan te bieden. Negen leden van het oude 
kabinet bleven aan, terwijl Hofstra de portefeuille van Financiën overnam van 
Van de Kieft en prof. Samkalden die van Justitie van Van Oven. Binnenlandse 
Zaken (waaraan de PBO en de bezitsvorming werden verbonden) kwam aan de 
KVP'er Struycken, terwijl mej. Marga Klompé (KVP) de heer Van Thiel afloste 
op Maatschappelijk Werk. De heer Beijen keerde niet terug op Buitenlandse 
Zaken, zodat de leiding van dit departement aan de heer Luns alléén werd 
overgelaten. 
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B U I T E N LA N D S E Z A K E N (B E G R 0 TIN G S H 0 0 F D STUK II I) 

21-12-1954. Begroting van Buitenlandse Zaken voor 1955 (3700). 

Ruygers behandelde eerst het vraagstuk van de Atlantische samenwerking. Hij 
verklaarde, dat er in het bijzonder bij de NAVO (maar ook bij de andere organen 
van internationale samenwerking) naar gestreefd moet worden, dat de verschei
dene nationale parlementen een taak en een plaats krijgen ter versterking van de 
democratische invloed in die organen. \Vat de NAVO betreft, daar moet in ieder 
geval een begin gemaakt worden met een parlementair contact-orgaan, laat de 
regering een initiatief nemen. Vervolgens ging Ruygers in op een aantal vraag
stukkon betreffende de Verenigde Naties. Hij juichte het toe, dat de regering zich 
ten aanzien van Nieuw-Guinea niet in do eerste plaats erop beroepen had, dat dit 
een binnenlandse kwestie is. Hij bepleitte krachtiger deelneming van ons land aan 
de hulp voor het herstel van Korea en aan het werk van de 'technical assistance'. 
Onze bijdragen voor de hulp aan de minder ontwikkelde gebieden zullen ook 
moeten worden verhoogd. Deze hulp zal niet in de eerste plaats bilateraal, maar 
multilateraal, in het kader van de Verenigde Naties moeten worden georganiseerd. 
Het plan van de SUNFED (hulp voor economisch niet direct rendabele projecten) 
zou (desnoods ook zonder medewerking van de Verenigde Staten) kunnen worden 
uitgevoerd als de andere welvarende landen ~· percent van hun nationale inkomen 
daarvoor beschikbaar zouden willen stellen. Het welvarende Nederland zou voor 
hulp aan minder ontwikkelde gebieden in totaal zeker wel ! à i percent van het 
nationale inkomen (rond 100 miljoen gulden per jaar dus) kunnen missen. Wij 
moeten niet wachten tot eerst de anderen over de brug zijn gekomen. De hulp 
aan minder ontwikkelde gebieden in Europa zou door de minister in het Comité 
van ministers van de Raad van Europa aan de orde moeten worden gesteld. 

Van der Goes wn Naters betreurde het niet tot stand komen van de Europese 
Defensie Gemeenschap en van de Europese Politieke Gemeenschap. Gelukkig 
is er met de akkoorden van Parijs wel een vorm van militaire samenwerking in 
het leven geroepen, die de herbewapening van Duitsland insluit en daardoor de 
mogelijkheid biedt dat tenminste op dit terrein de achterstand met het Oosten 
wordt ingelopen, doch de crisis van de supranationale gedachte is niet te ontken
nen. \Velke mogelijkheden zijn er thans om het integratiestreven, waarvoor 
Nederland na de oorlog bewust gekozen heeft, weer op gang te brengen? Van 
der Goes van Naters wees in de eerste plaats op de mogelijkheden die er nog 
liggen binnen de Westeuropese Unie; ook indien Engeland zich niet in sterke 
mate wil verbinden, kunnen de zes overige deelnemers aan deze Unie zich nauwer 
aaneensluiten; speciaal op economisch gebied zou dit zeer gewenst zijn. Men 
zou die nauwere samenwerking kunnen organiseren langs de weg van speciale 
lichamen voor afzonderlijke sectoren, b.v. een bewapeningspoot Men kan ook iets 
bereiken door aan de assemblee van de Unie, hoewel deze nog slechts een consul
tatief karakter heeft, recht van kritiek en controle te geven. Het zou onjuist zijn 
niet de \Vesteuropese Unie, maar de KSG als het handvat voor verdere integratie 
te gebruiken. Weliswaar zal men de KSG moeten versterken, maar het zou onver
standig zijn te trachten allerlei zaken die niet tot haar domein behoren, eronder te 
brengen, de KSG zelf zou onder die last kunnen bezwijken. Van der Goes bepleitte 
verder het spoedig tot stand brengen van de Interparlementaire Benelux-raad. 
Deze raad moet de bevoegdheid hebben zelf de punten die hij van gezamenlijk 
belang acht, op de agenda te plaatsen. 

Goedhart waarschuwde tegen de opvatting, dat er sinds de dood van Stalin iets 
wezenlijks zou zijn veranderd in de doelstellingen van de Sowjet-Unie. Wij kun-
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nen ons er slechts over verheugen, dat de regeringen, aangesloten bij de NAVO, 
niet onder de indruk van de wijzigingen in de Sowjet-tactiek zijn gekomen en de 
situatie nuchter blijven beoordelen. Als Sowjet-Rusland werkelijk ontspanning wil, 
zal het Oost-Duitsland en Oostenrijk moeten ontruimen, de vrijheid terug moeten 
geven aan de satellietstaten en de activiteiten der vijfde colonnes in de Westerse 
wereld moeten staken. Er is geen enkele aanwijzing, dat het Kremlin bereid is tot 
een hereniging van Duitsland mede te werken op voor het Westen aanv2.ardbare 
voorwaarden. Onderhandelingen met de Russen mogen alleen plaatsvinden op de 
grondslag, dat West-Duitsland een volwaardig bondgenoot van het Westen is en 
blijft. Goedhart betreurde de verslechtering in de betrekkingen met Indonesië. In 
Indonesië maakt men de buitenlandse politiek ondergeschikt aan binnenlandse 
agitatie; er is daar een afglijdingsproces gaande. Als dit proces niet gestuit wordt, 
dreigt dat land op een kwade dag binnen de macht van het Sowjet-blok te komen. 
Er zijn dan ook vele redenen die ertegen pleiten om de soevereiniteit over Nieuw
Cuinca aan Indonesië over te dragen. 

29-3-1955. Goedkeuring Parijse verdragen (3805). 

De Kadt wees erop, dat de jongste veranderingen in de Russische regering de 
bedreiging van het Westen niet hebben verminderd; de noodzaak van de inscha
keling aller krachten in de westerse verdediging is eerder groter dan kleiner 
geworden. Voor en na blijft de noodzaak bestaan het Duitse volk als volwaardig 
en gelijkberechtigd partner aan de westerse gemeenschap te binden. Het grote 
gevaar in deze tijd komt niet van Duitsland maar van Rusland. Al blijft waak
zaamheid tegen herleving van het nazisme geboden, het Duitse volk heeft thans 
de juiste keuze gedaan: voor Europa en het Westen. Tegenover degenen, die op 
grond van de ontwikkeling der atoomwapens de noodzaak van de 'normale' 
bewapening aanzienlijk verminderd achten, stelde De Kadt, dat wij thans in een 
overgangsfase leven, waarin de conventionele wapens nog wel degelijk van grote 
betekenis zijn. Hij waarschuwde ertegen grote betekenis te hechten aan conferen
ties van de grote politieke wereldleiders; de tijden zijn er nog niet rijp voor, dat 
zij werkelijk tot zaken doen zouden kunnen komen. Bovendien weten de kleine 
landen maar al te goed, dat hun belangen bij zulke conferenties niet tot hun recht 
komen, dat heeft Jalta b.v. ons wel geleerd. 

Van der Goes van Naters vestigde er de aandacht op, dat de Parijse verdragen 
in één opzicht in ieder geval een verbetering betekenen ten opzichte van de door 
Frankrijk verworpen EDG, nl. door de garanties van de Britse en de Amerikaanse 
regeringen om troepen op het vasteland van Europa te houden. Aanwezigheid 
van Amerikaanse troepen had zowel in 1914 als in 1939 het uitbreken van de 
oorlog kunnen verhinderen. Van der Goes bepleitte van de assemblee der Westerse 
Unie een democratiserend lichaam te maken, dat b.v. bevoegd moet zijn te zijner 
tijd zelf voorstellen tot uitbouw van de Unie te doen. Hetgeen door de vcrwerping 
der EDG verloren is gegaan aan mogelijkheid van economische integratie zal zo 
spoedig mogelijk moeten worden ingehaald; wij moeten daarbij vooral denken 
aan de wenselijkheid van een supranationale Europese organisatie op het gebied 
der atoomenergie. 

6-7-1955. Wijziging der wet van 21 december 1951 betreffende toekenning van 
Indonesische pensioenen (3808) 

Stufkens verheugde zich over de indiening van dit wetsontwerp; hij betreurde 
echter, dat het zo lang op zich had laten wachten. Belangrijker dan dit wets
ontwerp is echter het vraagstuk van de definitieve sanering der oude Indische 
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pensioenen. Gelukkig erkent de regering in principe de rechtmatigheid van de 
verlangens der oud-Indisch-gepensioneerden op dit punt. Zij is met de studie van 
dat vraagstuk begonnen; dat kan nog even duren, daarom is het gewenst, dat de 
regering al aanstonds de meest ontberenden onder die groep een voorlopige 
tegemoetkoming verstrekt. Een amendement van de heer De Graaf, dat dit 
beoogt te bereiken, heeft de fractie dan ook gaarne gesteund. Nadat cle minister 
van Buitenlandse Zaken de kamer in deze kwestie een eindweegs was tegemoet
gekomen, verklaarde Stufkens het wetsontwerp aanvaardbaar te achten; ten 
slotte drong hij aan op spoed ten aanzien van de definitieve regeling. 

21-12-1955. Begroting t;an Buitenlandse Zaken war 19.56 (4100). 

Van der Goes van Naters betoogde, dat wij onze huidige buitenlandse politiek 
kunnen samenvatten in het streven naar een supranationale rechtsorganisatie. Dat 
streven verdraagt zich niet met het vasthouden aan de ouderwetse soevereiniteits
gedachte; wie nog het meest aan deze reactionaire idee vasthouden, dat zijn 
de Sowjet-machthebbers. Hun nieuwste suggestie is die van een neutrale strook 
tussen Rusland en het \Nesten; ook geen nieuwe gedachte. Gebieden van West
Elli·opa zelf in die strook opnemen ware dwaasheid, de drie Baltische landen, 
Polen en de Balkan zouden zo'n strook kunnen vormen. Van der Goes memoreerde 
het aanstaande bezoek van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken en gaf de 
regering in overweging een aantal problemen met deze te bespreken, o.a. de 
geschillen over de Rijnvaartakte en de schadevergoeding aan slachtoffers van het 
nazi-regime. Hij drong aan op erkenning van het individuele klachtrecht ingevolge 
het Europese verdrag over de rechten van de mens. Verder bepleitte hij 
versterking van de \Vesteuropese Unie, om deze tot een instrument van integratie 
te maken. Daarnaast is vooral de atoomkracht-integratie urgent en de vorming van 
een gemeenschappelijke markt. Deze laatste moet geleidelijk verwezenlijkt 
worden. 

Goedhart verklaarde, dat de besprekingen op het hoogste niveau tussen de grote 
mogendheden niets hebben opgeleverd. De conferenties te Genève hebben 
bewezen, dat de Sowjetleiding er niet aan denkt op wezenlijke punten concessies 
te doen, integendeel, zij probeert geheel Duitsland in haar greep te krijgen. Geen 
enkele vooruitgang is gemaakt, ook niet op het punt van de vrije uitwisseling van 
mensen en denkbeelden tussen Oost en \Vest. Hoewel het ons belang is de 
pogingen voort te zetten om tot die uitwisseling te komen, heeft het de instemming 
van onze fractie, dat niet is ingegaan op Sowjet-suggesties om een parlementaire 
delegatie uit Nederland naar de Sowjet-Unie te zenden als gast van de Opperste 
Sowjet. Dit zou de valse indruk hebben kunnen wekken, alsof wij dit college als 
een echte volksvertegenwoordiging zouden erkennen. Goedhart bepleitte met 
kracht de uitbouw van de NAVO tot een instrument van gemeenschappelijke 
politiek, niet alleen op militair, doch ook op financieel, economisch en sociaal 
gebied. De hulpverlening aan eigen bondgenoten, zoals Griekenland, T~Jrkije en 
Zuid-Italië, dient ook door de NAVO met kracht ter hand genomen te worden. 
De NAVO moet ook een krachtiger gemeenschappelijk politiek standpunt inne
men. Wat de betrekkingen met Indonesië betreft, \Vees Goedhart erop, dat het 
een ogenblik leek, alsof die verbeterd zouden worden na het optreden van het 
kabinet-Harahap; de sindsdien gehouden Indonesische verkiezingen hebben deze 
hoop weggenomen. De politieke toekomst van Indonesië vertoont een beeld van 
volstrekte onzekerheid. Waarom is de regering in die omstandigheden haast 
blijven maken met de door Djakarta voorgestelde besprekingen? Goedhart 
protesteerde tegen de door Indonesiërs toegepaste praktijken in de zaak van 

210 



Schmidt, Jungschläger enz. Hij had de hoogste lof voor het echtpaar Eauman en 
verweet het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië, speciaal de BPM, angst en 
gebrek aan solidariteit. Ook het Hoge Commissariaat is meermalen in flinkheid 
en doortastendheid te kort geschoten. 

Ruygers behandelde vraagstukken beh·effende de Verenigde Naties. Hij wees 
eerst op de ernstige situatie, waarin de staat Israël verkeerde ten gevolge onder 
meer van de Sowjet-wapenleveranties aan Egypte. De vestiging van de staat Israël 
is een van de positieve dingen, waartoe de Verenigde Naties in belangrijke mate 
hebben kunnen bijdragen. De Sowjet-Unie was een van de eerste landen, die de 
nieuwe slaat Israël erkenden, maar als het in hun kraam te pas komt, verloochenen 
de Sowjet-leiders hun verplichtingen. Ruygers besprak verder in hoofdzaak de 
hulpverlening aan de minder ontwikkelde gebieden (waarbij hij ook aandacht 
vroeg voor de minder ontwikkelde gebieden in Europa). Hij diende een motie in, 
om de regering uit te nodigen de hulp aan deze gebieden in het algemeen uit te 
breiden en er een vaste post voor op de begroting te zetten. Hij wilde in die 
motie geen bedrag noemen, maar dacht aan 25 miljoen, die ter beschikking zouden 
moeten worden gesteld onafhankelijk van wat andere mogendheden doen. Het 
moet een jaarlijks terugkerende post zijn, welke mede tot fondsvorming kan leiden, 
waaruit men ook plotseling noodzakelijk blijkende activiteiten kan bestrijden. Het 
bedrag moet bij voorkeur voor multilaterale hulp worden besteed en alleen voor 
de sociale en economische ontwikkeling van gebieden buiten het Koninkrijk 
worden bestemd. Deze motie werd door de gehele kamer zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. Ten slotte uitte Ruygers nog zijn waardering voor hetgeen 
de regering ten aanzien van de vluchtelingen deed en vroeg hij om een grotere 
Nederlandse bijdrage aan het Kindernoodfonds. 

23-2-1956. Vragen gesteld door Burger inzake de Nederlandse vertegenwoordiging 
bij het Vaticaan. 

Burger vroeg waarom de minister van Buitenlandse Zaken geen overleg met het 
parlement (d.w.z.: de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede 
Kamer) gepleegd had, alvorens over te gaan tot een gewijzigd benoemingsbeleid 
inzake de Nederlandse vertegenwoordiging bij het Vaticaan. Het gaat erom, dat 
men in 1944, toen het gezantschap bij het Vaticaan opnieuw werd ingesteld, 
waarschijnlijk gemeend heeft er juist aan te doen op deze post een protestant te 
benoemen, juist om het Vaticaan als diplomatiek centrum te accentueren en 
omdat ons land een gemengde bevolking heeft. Burger liet de vraag, of een 
katholiek op die post zou moeten worden benoemd en of een katholiek op die post 
zijn functie geschikt en objectief zou kunnen vervullen, buiten beschouwing; hij 
wees er alleen op, dat het parlement gepasseerd was. 

6-3-1956. Wijziging garantiewet militairen KNIL. (3968). 

Stufkens merkte op, dat het de strekking van dit wetsontwerp is om de bedoeling 
van artikel 2, lid 1 onder a der garantiewet duidelijker tot uitdrukking te brengen. 
Naar aanleiding van de huidige tekst der wet is een rechtsgeding aanhangig 
gemaakt tegen de staat. Indien de eisende partij gelijk zou krijgen, zou er onge
lijkheid van behandeling komen tussen gewezen KNIL-militairen en gewezen 
overheidsdienaren in Indonesië. Wanneer wij in onze wetgeving, door de schuld 
van kamer en regering beide, met slordige bepalingen te doen hebben - slordige 
bepalingen, die bepaalde risico's scheppen -, dan is het evenzeer een taak van 
regering en kamer beide op de kortst mogelijke termijn het gebrek te verhelpen. 
Dat dit op een ogenblik gebeurt, dat er een proces aanhangig is, is te betreuren; 
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maar als wij daarvoor terugwijken dan zou een stuitende rechtsongelijkheid 
geschapen worden tussen twee groepen ten aanzien waarvan kamer en regering 
beide uitdrukkelijk bedoeld hebben een gelijkwaardige positie te scheppen. 

22-3-1956. Behandeling van de verklaring van het 'comité-Monnet' over de 
supranationale regering van de atoomenergie in Europa (Euratom) (4247). 

Ruifgers uitte zijn waardering over het initiatief en de activiteit van het comité
Monnet. De supranationale aanpak van de atoomenergie in Europa is pas goed 
op gang gekomen sedert het comité-.Monnet er in is geslaagd achter enkele hoofd
lijnen een aantal politici te verenigen, die van het begin af een meerderheid deden 
vermoeden in de zes parlementen. Het is voor Europa van het grootste belang, 
de achterstand ten opzichte van Amerika en Rusland zo snel mogelijk in te halen; 
dat kan alleen wanneer wij werkelijk als een eenheid optreden in een supranatio
nale organisatîe. Wat er allemaal nodig is op het gebied der investeringen en van 
de opleiding van deskundigen kan niet door de afzonderlijke staten worden 
opgebracht. Ruygers, die zich ook een voorstander betuigde van het streven naar 
een gemeenschappelijke markt, wilde toch deze zaak niet te nauw aan Euratom 
koppelen, o.m. omdat Euratom veel sneller tot stand gebracht zal kunnen worden 
dan de gemeenschappelijke markt. Ruygers juichte het toe, dat men op grond 
van praktische overwegingen tot de conclusie was gekomen, dat men de splijtstof 
in gemeenschapsbezit zou moeten brengen. Hij betoogde ten slotte, dat Euratom 
uitsluitend vreedzaam zou moeten zijn, anders zou het, o.m. gezien de houding 
van het Franse parlement, niet tot stand komen. 

Burger verheugde er zich over het in vele opzichten eens te kunnen zijn met 
wat door Romme, Blaisse en Schouten was gezegd. Een supranationale gemeen
schap voor de atoomenergie is noodzakelijk, omelat er dan de meeste kans is, dat 
er inderdaad wat wordt tot stand gebracht en ook om de publieke controle
mogelijkheid te verzekeren. Het eigendomsmonopolie van de splijtbare stof is geen 
doel op zich zelf, maar een onontkoombaar middel. Het is zeer de vraag of 
militaire kernenergieproduktie voor Europa ooit nog van belang zou kunnen zijn. 
Burger vroeg de medewerking van de regering om een spoedige totstandkoming 
te bevorderen van een verdrag op de grondslag der beginselen van de verklaring
Monnet. 

J U S T I T I E (B E G R 0 TI N G S H 0 0 F D S T UK I V) 

26-10-1954. Nieuwe Tegeling organisatie en procedure Centrale Raad 
van BeToep (3349 ). 
Mej. Tendeloo ging met het wetsontwerp akkoord. Bij de nota van wijzigingen is 
de regering aan zeer vele door de kamer geuite bezwaren tegemoet gekomen. Zij 
verheugde zich er vooral over, dat in de rechtspraak van de Centrale Raad van 
Beroep het sociale element zal worden versterkt tegenover het juridische. Hoewel 
men terecht geen niet-juristen in die Centrale Raad heeft opgenomen, is het wel 
noodzakelijk, dat de leden zo worden gekozen, dat zij het vermogen hebben om 
aan te voelen wat er leeft in de verschillende sectoren van het maatschappelijk 
leven. 

23-11-1954. Begroting van Justitie voor 1955 (3700). 

Mej. Tendeloo juichte het toe, dat de begroting hogere bedragen vermeldt, met 
name voor allerlei particuliere verenigingen en instellingen, werkzaam voor de 
kinderbescherming. Zij protesteerde tegen de weigering van Duitse zijde om mede 
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te werken aan de uitlevering der uit Breda ontvluchte oorlogsmisdadigers, en 
toonde aan, dat de plicht om uit te leveren juridisch wél is gefundeerd. Zij verwierp 
met nadruk versoepeling van het huidige gratiebeleid ten opzichte van die mis
dadigers; hierbij worden wij niet door haat- en wraakgevoelens gedreven, zeide 
zij, maar wij handelen hierbij uit het besef, dat de rechtsorde moet worden ge
handhaafd. Ten slotte drong zij er nog op aan, dat het tempo van geleidelijke 
liquidatie van 'Rechtsherstel' niet zou worden verlangzaamd en bepleitte zij 
zwaardere bestraffing van verkeersdelicten. 

Mei. ZeeZenberg sprak eerst over het nieuwe B.W. De ontwerpen voor de 
eerste vier boeken zijn nu ingediend, helaas heeft Meijers dat zelf niet meer 
kunnen meemaken. Zij drong erop aan, dat ernaar zou worden gestreefd om althans 
dit deel van het B.W., waarover in grote trekken reeds overeenstemming met de 
kamer gebleken is, in deze parlementaire periode af te handelen. Voorts sprak 
zij over de vernieuwingen in het gevangeniswezen, die thans worden doorgevoerd, 
en ch·ong aan op verdere verbetering. Ten slotte bepleitte zij vervulling van het 
reeds meer dan een eeuw oude verlangen van het notariaat om de notariële studie 
in het universitaire kader te plaatsen. 

Burger voerde het woord over de tegemoetkomingen aan degenen die schade 
hebben geleden doordat zij ten onrechte als politieke delinquenten zijn behandeld. 
Al eerder had hij deze zaak aan de orde gesteld, omdat hem enige gevallen bekend 
waren die onbevredigend waren geregeld. Nu is er destijds een regeling voor 
deze gevallen getroffen- die naar Burgers mening onvoldoende was-, doch deze 
wordt niet op de juiste wijze uitgevoerd. De ene rechtbank kent veel hogere 
vergoedingen toe dan de andere, de ene rechtbank acht veel eerder termen aan
wezig om een vergoeding toe te kennen dan de andere. Dit is een rechtsongelijk
heid, waar iets aan gedaan moet worden. Het scheppen van een beroepsmogelijk
heid zou een oplossing kunnen bieden. In ieder geval moet een voorziening worden 
getroffen. Burger diende een motie in deze geest in; deze werd echter met 47 
tegen 29 stemmen verworpen. 

20-12-1954. Wet bezettingsmaatregelen IV 1955 (3781). 

Vondeling drong bij deze gelegenheid aan op spoedige behandeling van de wet 
op de instelling van een openbaar lichaam voor de 'Zuidelijke IJselmeerpolders' 
ter vervanging van een besluit uit de bezettingstijd. 

4-2-1955. Crematiewet (2410). 

Scheps wees er eerst op, dat de tegenstand tegen crematie in christelijke kringen 
historisch te verklaren is aan de binding die er eertijds heeft bestaan tussen de 
crematiegedachte en een bepaalde, niet-christelijke, levensbeschouwing. Die 
historische tegenstelling is aanmerkelijk verzwakt. Toch is er in ons volk nog een 
sterke tegenstelling van opvattingen over dit punt. Wijlen minister Van Maarse
veen heeft een commissie ingesteld om te adviseren over een nieuwe wettelijke 
regeling. In die commissie zaten voor- en tegenstanders van de crematie (o.m. 
de toenmalige voorzitter van de Vereniging voor Facultieve Lijkverbranding); 
die commissie kwam eenstemmig met een ontwerp. Hoewel geen der leden zijn 
eigen principiële standpunt prijsgaf, vonden zij gezamenlijk een compromis, onge
veer hetzelfde als wat nu in het wetsontwerp is neergelegd. De commissieleden 
hebben zelfs uitdrukkelijk te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan min
derheidsnota's. Wat misschien nog meer zegt: op 21 januari 1955 schreven de 
hoofdbesturen van de crematieverenigingen, dat zij de indiening van het wets
ontwerp op prijs stelden, waarbij zij slechts op enkele aanvullingen en verbe-
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teringen aandrongen. Scheps onderschreef de opvatting, dat men het wetsontwerp 
als een eerlijk compromis moest beoordelen, een compromis, dat natuurlijk nie
mand, ook niet de fractie van de Partij van de Arbeid, volledige bevrediging 
schenkt, maar dat wel een aanmerkelijke verbetering bevat ten aanzien van de 
heersende onduldbare toestand, waarbij de crematie officieel verboden is. Hij 
drong aan op een aantal verbeteringen, die hij in amenelementen neerlegde en die 
door de kamer werden aanvaard of door de minister overgenomen. Zo wist hij 
een aanmerkelijke vereenvoudiging te bereiken in de verklaring die men zal 
moeten opstellen om de wens tot crematie kenbaar te maken, en wist hij nog 
verschillende andere verzachtingen aan te brengen, b.v. ten aanzien van de be
perking der plaatskeuze voor de vestiging van een crematorium en ten aanzien 
van de kinderen die buitenshuis in een imichting worden opgevoed. 

Burger keerde zich tegen de opvattingen van de heer Oud, die het een onge
oorloofde discriminatie achtte, dat een crematorium niet in elke gemeente in ons 
land zou mogen worden opgericht. Burger wees erop, dat er geen enkel wezenlijk 
belang van de voorstanders van crematie mee gemoeid is, dat een crematorium 
nu juist hier staat of elders; men moet zo verdraagzaam kunnen zijn, dat men 
ten aanzien van de keus van plaats rekening houdt met de opvattingen van de 
omwonenden. Het staat immers vast, dat de wet juist de bedoeling heeft om de 
bouw van crematoria te legaliseren. In onze strijd om de geestelijke vrijheid 
streven wij naar een maximale mogelijkheid tot het leven naar eigen zedelijke 
overtuiging, maar dat moet naar onze mening gebeuren op een wijze die zo weinig 
mogelijk kwetsend is voor anderen. De heer Oud meende, dat wat hij zei meer 
weerklank in het land zou vinden dan wat door Burger is opgemerkt. Dat is 
inderdaad de achtergrond van Ouds betoog; het gaat er hem niet om wat juist is, 
maar wat naar zijn mening weerklank zal vinden in het land. 

15-6-1955. Wijziging artikelen 64 en 65 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer (3219 ). 
Mej. Tendeloo kon zich met het voorstel verenigen, amendementen van de zijde 
der KVP en der VVD werden door haar bestreden. 

22-6-1955. Goedkeuring verdrag van Brussel over het cognossement (3520). 
Mej. ZeeZenberg verklaarde, dat de macht van de gezinsvoogd, speciaal ten aanzien 
bestond over dit verdrag. Terecht heeft de regering ten aanzien van de bewijs
kracht van het cognossement een voorbehoud gemaakt en zal op dit punt het 
huidige recht blijven gehandhaafd. 

22-6-1955. Wijziging B.W. betreffende ondertoezichtstelling van kinderen (3583). 
Mej. ZeeZenberg constateerde, dat er volledige overeenstemming in de kamer 
van de buitenhuisplaatsingen, feitelijk boven de bedoeling van de wetgever is 
uitgegroeid. Terecht brengt de minister zo'n ernstige maatregel in rechterlijke 
handen. Eigenlijk bestaat er thans behoefte aan een kinderbeschermingsmaatregel 
tussen ontzetting en gezinsvoogdij in. Zolang die er nog niet is, mag men echter 
de gezinsvoogdij niet te zeer beperken. Mej. Zeelenberg diende daarom een 
aantal amendementen in om de mogelijkheden van buitenhuisplaatsingen iets te 
verruimen; deze werden door de kamer aanvaard. 

24-6-1955. Invoering mogelijkheid van adoptie (3530). 

Mej. Tendeloo uitte haar waardering voor de invoering der adoptie als een maat
regel van kinderbescherming; terecht staat hierbij het belang van het kind, en niet 
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dat van de pleegouders op de voorgrond. Dat de adoptie niet herroepelijk is 
gemaakt, had ook haar instemming; slechts voor het geval het kind, nadat het 
zelf meerderjarig geworden is, terug wil naar zijn ouders, is de mogelijkheid van 
herroeping geschapen. Dit is de juiste oplossing van deze zaak. 11ej. Tendeloo 
keerde zich tegen een amendement van de heer Lemaire, dat aan een geadopteerd 
kind ten opzichte van zijn grootouders de status van wettig kind wilde onthouden. 
Eveneens bestreed zij een amendement van de KVP om de herroeping der adoptie 
na meerderjarigheid automatisch te laten geschieden op verzoek van het kind. 
Beide amendementen werden door de kamer verworpen. 

Me-ür. Ploeg-Ploeg gaf toe, dat adoptie vaak in het belang der pleegouders kan 
zijn, men mag echter de belangen van de ouders niet veronachtzamen. Vaak 
genoeg doen b.v. ongehuwde moeders afstand van hun kind in een noodsituatie, 
die niet altijd van blijvende aard is. Terecht eist het ontwerp dan ook ruime 
termijnen, alvorens tot de adoptie kan worden besloten. Mevr. Ploeg vroeg in
schakeling in een of andere vorm van de FIOM-commissie bij de adoptie. Ten 
slotte bepleitte zij grote voorzichtigheid bij de adoptie van joodse weeskinderen 
door niet-joodse pleegouders. 

29-6-1955. Wijziging in de rechterlijke organisatie (3705). 

Mej. Tendeloo ging met dit wetsontwerp akkoord. Zij vroeg zich af, of de moge
lijkheid van benoeming van één officier van Justitie bij meer rechtbanken wel in 
de praktijk zal bevallen. Verder vroeg zij o.m. nadere gegevens over de werk
verdeling tussen de gegradueerde en de ongegradueerde gerechtssecretarissen; 
deze laatsten mogen niet in de verdrukking komen. Over de opleiding voor het 
rechtersambt maakte zij nog enkele opmerkingen en zij bestreed enige amende
menten van de heer Van Rijckevorsel, o.m. omdat die de positie van de regering 
in haar verhouding tot de Hoge Raad zouden ondergraven. Deze amendementen 
werden door de kamer, ondanks het feit, dat de minister deze sterk had ontraden, 
toch aangenomen. 

29-6-1955. Ontwerp-wet justitiële documentatie en verklaringen omtrent het 
gedrag (3551). 

Ten Hagen wees erop, dat het bewijs van goed zedelijk gedrag wel sedert 50 jaar 
een onderwerp van veel kritiek en studie is geweest. Eindelijk komt deze minister 
met een bevredigende regeling, waarbij het reclasseringsbelang van de betrok
kenen meer in aanmerking wordt genomen. Ten Hagen vroeg de minister te 
zorgen, dat alleen die instanties, die over een speciale adviescommissie tot dit 
doel beschikken, toegang zouden hebben tot de gegevens der justitiële documen
tatie. Ten Hagen verklaarde zich ten slotte voorstander van dit ontwerp, dat weer 
een verdere humanisering van ons strafrecht betekende. 

25-10-1955. Wettelijke regelingen inzake stichtingen (3463). 

Ten Ilagen merkte op, dat de uitbreiding welke de toepassing van de stichting 
heeft ondergaan, naast vele voordelen ook een ernstig maatschappelijk gevaar 
inhoudt. De stichting heeft nl. een typisch dictatoriaal karakter; de belangheb
benden bij de stichting missen elke zeggenschap en controle. Het wetsontwerp 
brengt nu een regeling van de stichtingsvorm, waardoor o.m. controle op de 
stichting door de rechter mogelijk wordt gemaakt. ~1et de inhoud van deze 
regeling kon Ten Hagen zich vrijwel geheel verenigen, doch naar zijn mening 
kwam de bedoeling van de wetgever in dit wetsontwerp niet steeds op de j~1iste 
wijze tot uitdrukking, b.v. ten aanzien van de omschrijving van het doel van de 
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stichting, het voGrschrift dat de stichting geen leden mag hebben, en de vermo
genseis in de definitie. Ten Hagen pleitte ervoor, de overheidsstichtingen ook 
onder de wet te laten vallen. Ook de kerkelijke stichtingen zouden er eigenlijk 
onder moeten vallen, nu dit niet wel mogelijk blijkt, zou toch een omschrijving 
van het be6rrip kerkelijke stichtingen in de wet moeten worden opgenomen. 

4-11-1955. Regelen betreffende het gebruik van de Friese taal in het 
teehtsverkeer (3553). 

Seheps zeide, dat de fractie het wetsontwerp dat het gebruik van de Friese taal 
op terechtzittingen, gehouden in de provincie Friesland, mogelijk maakt, kan 
aanvaarden. Friesland heeft een eigen cultuur en een eigen taal, die zich moeten 
kunnen uiten. Persoonlijk zou Scheps graag verder willen gaan: hij :wu gaarne 
zien, dat de Friese taal zou worden doorgevoerd op elk terrein van het Friese 
leven; aan die eis voldoet het wetsontwerp niet. 

22-11-1955. Begroting van Justitie voor 1956 (4100). 

Me;. Tendeloo prees de minister voor zijn grote activiteit en werklust, die hem 
ook in het laatste zittingsjaar van dit kabinet niet hebben verlaten. De minister 
kondigt nog vijfentwintig nieuwe wetsontwerpen aan, terwijl eenentwintig reeds 
bij de kamer zijn ingediend, doch het nog niet tot openbare behandeling hebben 
gebracht, hier ligt een tekort bij de leden der kamer. Over de verkeersveiligheid 
sprekend vroeg mej. Tendeloo strengere bestraffing van de overtreders, niet alleen 
van automobilisten, maar ook van fietsers en voetgangers. Aan 'wegpiraten' zou 
het rijbewijs voorgoed moeten kunnen worden ontnomen. Mej. Tendeloo verde
digde de ho,J.ding van de minister, die het wetsontwerp tot wijziging van de 
rechterlijke organisatie (dat reeds bij de Eerste Kamer lag), had ingetrokken, om
dat de amendementen van de heer Van Rijckevorsel op onoverkomelijke bezwaren 
van de minister bleken te stuiten, bezwaren, die mej. Tendeloo deelde. Dat de 
minister deze amendementen niet tevoren onaanvaardbaar had verklaard, ontnam 
hem niet het recht het wetsvoorstel toch in te trekken. Ten aanzien van de poli
tieke delinquenten vroeg zij de minister niet opzij te gaan voor druk uit het 
buitenland om deze mensen weer vrij te laten. Ten slotte maakte zij nog een 
aantal opmerkingen over de zaak-Anneke Beekman. Zij protesteerde tegen de hetze 
in een deel der katholieke pers, alsof het uitgesproken vonnis in het bijzonder 
tegen katholiek Nederland zou zijn gericht. Hier is recht gedaan en het recht moet 
gehandhaafd worden. 

Mevr. Ploeg-Ploeg sprak allereerst over de kinderbescherming en speciaal over 
het verschijnsel der jeugdmisdadigheid; er is reden voor bezorgdheid over een 
uantal jeugdigen die met een zekere onbeschaamdheid hun minachting voor moraal 
en plichtsbesef demonstreren. In verband met de a.s. omzetting van de voogdij
raden in raden voor de kinderbescherming maakte zij een aantal opmerkingen 
om de gewichtige taak met name van de niet-ambtelijke leden van die raden te 
onderstrepen. Met waardering sprak zij over het belangrijke werk dat geda<m 
wordt in het kader der vernieuwing van het gevangeniswezen. 

10-4-1956. Conclusie over het wetsontwerp Opheffing handelingsonbekwaamheid 
gehuwde vrouw (1430). 

Me;. Tendeloo zeide, dat men het erover eens was, dat de handelingsonbekwaam
heid van de gehuwde vrouw moet worden opgeheven. Men kan dit echter slechts 
consequent doen, wanneer men ook de bevoegdheid van de vrouw ten aanzien 
van het gemeenschappelijk vermogen gelijk maakt aan die van de man. Het ge-
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wijzigde ontwerp van oud-minister Donker handhaafde hier de besturende positie 
van de man, maar gaf de vrouw een reeks garanties om haar persoonlijke financiële 
positie veilig te stellen. Dat zal in de praktijk onvoldoende blijken; men krijgt bij 
dit stelsel ook een zeer ingewikkelde wettelijke regeling. Mej. Tendeloo koos dan 
ook voor de complete opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw met gelijke bevoegdheden voor man en vrouw ten aanzien van de gemeen
schappelijke goederen. 

Mej. ZeeZenberg wenste ook zo volledig mogelijke opheffing der handelings
onbekwaamheid, maar betwijfelde of het mogelijk zou zijn op basis van gelijke 
bevoegdheden van man en vrouw ten aanzien van de gemeenschappelijke goe
deren een sluitende regeling te krijgen die ook aanvaardbaar is voor crediteuren. 
De conclusie, dat de gelijkheid van bevoegdheden in de wet zou worden opge
nomen, werd ten slotte door de kamer met 56 tegen 16 stemmen aangenomen 
(Alle PvdA-leden stemden voor). 

1.3-4-1956. Verplichtstelling notariële akte bij levering van 
onroerende zaken (.3940). 

Mej. ZeeZenberg verklaarde zich voor dit wetsontwerp. Overdracht van onroerend 
goed dient in het algemeen door deskundige handen, dat wil zeggen bij notariële 
akte, pla<lts te vinden. Ten aanzien van de kinderen van thans werkende zaak
waarnemers, voor wie het ontwerp als overgangsmaatregel het verder werken 
mogelijk wil maken, bepleitte zij een soepeler regeling. 

17-4-1956. Wijziging in de rechterlijke organisatie (4244). 

Mej. Tendeloo kon zich verenigen met dit wetsontwerp, dat overeenkomt met 
dat gedeelte van het door minister Donker ingetrokken ontwerp waarover regering 
en kamer het destijds eens waren. 

27-4-1956. Opheffing van de handelingsonbekwaamheid 
der gehuwde vrouw (1430). 

Mej. Tendeloo zeide, dat met dit wetsontwerp een strijd van tientallen jaren 
bezegeld wordt. Ten aanzien van de gehuwde vrouw was het democratisch be
ginsel wel reeds verwezenlijkt in de burgerrechten, maar nog niet op het meest 
eigene terrein, dat van het gezinsleven. In een uitvoerig historisch betoog toonde 
zij o.m. aan, dat het thans geldende recht niet mag worden beschouwd als vereist 
door het christelijk beginsel, zij 't in protestantse, zij 't in rooms-katholieke zin. 
Terecht is vorige week door de kamer beslist, dat er een gelijke rechtspositie zou 
zijn van man en vrouw ten aanzien van de gemeenschappelijke goederen, anders 
ware de opheffing der handelingsonbekwaamheid een 'lege dop' geweest. Zij 
verheugde er zich over, dat een groot aantal voortreffelijke bepalingen uit het 
ontwerp-Donker in het ontwerp-Van Oven zijn overgenomen: onder meer het 
vervallen van de afhankelijke woonplaats der gehuwde vrouw, de moderne regeling 
over de gemeenschappelijke huishouding, en de regeling voor het onderhoud van 
de verlaten echtgenote, ook zonder echtscheidingsprocedure. We hebben nu een 
goed, bruikbaar, begrijpelijk en duidelijk systeem gekregen, ook voor de wettelijke 
huwelijksgoederengemeenschap, die voor ongeveer 93 pct. van alle Nederlandse 
huwelijken geldt. 

Mej. Tendeloo bestreed krachtig een amendement van de heer Van Rijckevorsel 
om in artikel 184 van de wet de bepaling op te nemen: de man is het hoofd van 
de echtvereniging. Datgene wat nu eindelijk in 1947 ten aanzien van de ouder
lijke macht en nu ten aanzien van het huwelijksgoederenrecht geregeld is, de 
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gelijkstelling van de gehuwde vrouw met haar man, wil men zo in schijn weer 
ongedaan maken. In schijn, want wezenlijke betekenis kan die bepaling niet 
hebben. Nadat het amendement toch was aanvaard (met 41 tegen 35 stemmen), 
verklaarde mej. Tendeloo, dat zij en haar fractie geacht wensten te worden tegen 
het aldus gewijzigde artikel 184 te hebben gestemd. Het wetsontwerp in zijn 
geheel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

BINNENLANDSE ZAKEN (BE GROTINGSHOOFDSTUK V) 

11-11-1954. Begroting van Binnenlandse Zaken voor 1955 (3700). 

Blom drong er bij de minister met betrekking tot het vraagstuk van de huwende 
en gehuwde ambtenares op aan eindelijk eens klare wijn te schenken. Hij klaagde 
erover, dat nog steeds bijna 40 pct. van het rijkspersoneel in los dienstverband 
was. Over de nieuwe salarisregeling van de burgemeesters uitte hij zijn waar
dering; de salariëring der wethouders is echter nog niet geheel bevredigend 
geregeld. Wat de bezoldiging van het overheidspersoneel betreft, stelde Blom 
zich tegenover de opvattingen van Romme, dat er een overdadige achterstand 
zou zijn ontstaan voor de hogere rangen ten opzichte van de lagere. Hij waar
schuwde de minister niet de weg in te slaan van extra-verhogingen voor de hogere 
ambtenaren, waarbij de lageren onder de voet dreigen te worden gelopen. De 
salarisverhoudingen van 1938 mogen niet heilig worden verklaard. Ten slotte 
vroeg hij nadere mededelingen van de minister over een oplossing van het vraag
stuk der oud-gepensioneerden. 

Scheps begon zijn rede met een klacht over de verzwakking van de gemeen
telijke autonomie, die in de praktijk is te constateren. Verschijnselen van deze 
aard vindt men niet alleen op het terrein van de financiële verhouding tussen rijk 
en gemeenten; het ministerie van Maatschappelijk Werk b.v. schakelt bij zijn 
subsidiëringsbeleid de gemeenten uit. Scheps betuigde zich voorstander van de 
opheffing van zeer kleine niet-levenskrachtige gemeenten, juist met het oog op de 
versterking der gemeentelijke autonomie. Hij klaagde over het beleid bij de 
benoeming van burgemeesters in de provincie Gelderland, waar de PvdA wordt 
achtergesteld. Scheps protesteerde met kracht tegen de gang van zaken in de 
gemeenteraad van Hoensbroek, waar PvdA-raadsleden uit alle commissies zijn 
geweerd, omdat hun standpunt 'in zekere zin lijnrecht tegenover het katholieke 
staat,' en waar de begroting voor 1954 zonder hoofdstuks- en artikelsgewijze 
behandeling was vastgesteld. Ten slotte uitte Scheps kritiek op het door de 
regering gevoerde beleid ten opzichte van de gasvoorziening van een combinatie 
van Utrechtse gemeenten; de minister van Economische Zaken heeft hierbij de 
grenzen overschreden die er tussen zijn departement en dat van Binnenlandse 
Zaken behoren te gelden. 

2-2-195.5. Opheffing van de gemeente Hemmen (3353). 

Scheps ging met dit voorstel akkoord, omdat Hemmen in feite geen zelfstandige 
gemeente is. Het grondgebied en de bevolking van Hemmen zijn zo klein, dat het 
als gemeente niet behoorlijk kan functioneren. 

3-2-195.5. Wijz-iging grenzen gemeenten Harlingen, Barradcel en Franekeradeel 
(3456). 

Scheps constateerde, dat Harlingen, evenals sommige andere oude steden van 
Nederland, op wonderlijke wijze ingeklemd zit tussen plattelandsgemeenten. 
Harlingen wordt nu vergroot, het wetsontwerp is een stap vooruit en voor de 
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fractie aanvaardbaar. Harlingen had op meer gehoopt, gezien andere plannen 
tot grenswijziging. Scheps vroeg de minister om een nadere, geargumenteerde 
uiteenzetting, waarom hij die verdergaande plannen niet had gevolgd. 

3-2-1955. Gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard (3462). 

Scheps erkende, dat de vele problemen van de Bommeierwaard niet alleen door 
gemeentelijke herindeling zijn op te lossen. Maar zonder herindeling zijn ze zeker 
niet op te lossen. Het eerste plan, van minister van Maarseveen, hield in de 
samenvoeging der huidige dertien gemeenten tot één, daarna kwam het plan van 
Gedeputeerde Staten: Samenvoeging tot drie gemeenten; het huidige ontwerp 
voorziet in een zevental gemeenten. Hoewel Scheps de eerste oplossing de 
ideaalste vond en van oordeel was, dat de thans voorgestelde op den duur niet 
afdoende zal blijken, ging hij toch akkoord met het wetsvoorstel, omdat het in 
ieder geval een verbetering betekent. 

9-2-1955. Wi;ziging der grenzen gemeenten Hellendoorn en Wierden (3413). 

Scheps wees erop, dat het dorp Nijverdal zijn bebouwing uitgestrekt ziet tot in de 
gemeente Wierden. Uitbreiding der gemeente Hellendoorn, waar Nijverdal toe 
behoort, is dus noodzakelijk, ook zal Nijverdal er nog gebied bij moeten krijgen, 
geschikt voor de uitbreiding der industrie. Hij kon zich met het voorstel uiteinde
lijk verenigen. 

9-3-1935. Wijziging wet beperking cumulatie pensioenen en inkomsten (3584). 
Van Sleen wees erop, dat er vóór 1950 wel cumulatiebeperking was van 

pensioen met inkomen uit overheidsdienst, doch niet met inkomen uit een parti
culiere betrekking. Sindsdien is de cumulatiebeperking algemeen geworden. Van 
Sleen achtte de cumulatiebeperking in het algemeen (ook voor de mobilisatie
slachtoffers) onjuist. Het huidige ontwerp schaft de cumulatiebeperking weer af ten 
opzichte van de inkomsten uit particuliere betrekkingen. Dat is op zich zelf een 
verbetering, maar de rechtsongelijkheid tussen degenen die naast hun pensioen 
inkomen uit overheidsbetrekkingen hebben, en die naast hun pensioen inkomen uit 
particuliere betrekkingen hebben, is onjuist. Van Sleen kon dit wetsontwerp dan 
ook alleen aanvaarden op afbetaling, nu de minister toezegde op korte termijn het 
vraagstuk van de algehele afschaffing der cumulatiebeperking aan de orde te 
zullen stellen. 

30-3-1955. Vaststelling regeling artikel 89a der comptabiliteitswet (3410). 
(Pensioenen gewezen overheidspersoneel Indonesië). 
Stufkens stelde enige nadere vragen over afwijkingen van de normale stichtings
vorm in dit ontwerp, maar verklaarde zich toch akkoord met de ontworpen 
regeling. 

16-6-1955. Instelling van een openbaar lichaam voor de Zuidelijke IJselmeer
polders (3369 ). 

Vondeling constateerde, dat de huidige bestuursregeling in de polders geheel 
onbevredigend is. De regeling is rommelig en er is geen waarborg, dat de invloed 
van de plaatselijke bevolking zo spoedig mogelijk tot uitdrukking kan komen. De 
minister komt nu met een wetsontwerp, waarbij verordenende bevoegdheid gelegd 
wordt niet in handen van een college, maar van één man. Dit is in strijd met de 
grondslagen van de Nederlandse staatsimichting en het houdt een geleidelijke 
overgang naar een normale toestand tegen. Vondeling diende een amendement 
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in om de mogelijkheid te scheppen, dat de commissies van advies uit de bevolking 
verdergaande bevoegdheden zouden krijgen; dit amendement werd echter 
verworpen. 

17-6-195.5. Aanvulling der zondagswet (3740). 
Stufkens kon zich met de wijziging, gevolg van in Limburg gebleken moeilijk
heden bij de toepassing der zondagswet, wel verenigen, hoewel hij bezwaren had 
tegen de wijze waarop men in Limburg heeft geprotesteerd; daarin kwam soms 
een tekort aan nationaal-geestelijk denken tot uitdrukking. De verruiming die de 
minister voorstelt, wilde Stufkens echter nog enigszins uitbreiden; niet alleen 
bestaande gebruiken van godsdienstig en niet-godsdienstig karakter moeten een 
kans krijgen, maar ook nieuwe uitingen van volkscultuur. Een amendement in 
deze geest door hem ingediend werd verworpen. 

13-7-19.55. Wijziging grenzen gemeenten Tiel, Zoelen, Echteld, enz. (3352). 
Scheps ging met het voorstel akkoord, Willen we Tiel kans geven een centnun 
van bedrijvigheid te worden, dan zal het aangebouwde Drumpt bij Tiel moeten 
worden gevoegd; de rest van Wadenoyen is niet groot genoeg om een levens
krachtige gemeente te vormen. Misschien had echter een deel van Wadenoyen 
beter bij Ophemert dan bij Zoelen kunnen worden gevoegd. 

15-7-1955. interpellatie van mej. Tendeloo over de huwende en gehuwde 
ambtenares. 

Mej. Tendeloo herinnerde eraan hoe onbevredigend de houding van de overheid 
op dit punt tot nu toe is geweest. Onder de dekmantel van ideële motieven werden 
de gehuwde ambtenaressen in tijden van personeelsschaarste toegelaten, in tijden 
van crisis en depressie geweerd. Bekend is het gezegde: in spin, de bocht gaat in, 
uit spuit, de bocht gaat uit. De taak van de gehuwde vrouw in het gezin is in de 
loop der tijden aanzienlijk veranderd. Er bestaat een toenemende mogelijkheid en 
een toenemende behoefte bij gehuwde vrouwen om zich in het beroepsleven te 
doen gelden. Uitoefening van beroepsarbeid is mogelijk noch gewenst voor alle 
gehuwde vrouwen, maar of dit het geval is, moet door de vrouw gezamenlijk met 
haar man worden uitgemaakt, en hier ligt geen taak voor de staat om een alge
meen verbod uit te vaardigen. Dezer dagen is een koninklijk besluit vastgesteld, 
dat deze materie weer op teleurstellende wijze regelt. Mej. Tendeloo diende dan 
ook een motie in, waarin de regering werd uitgenodigd om de voorschriften die 
de arbeid van gehuwde vrouwen in overheidsdienst verbieden, te herzien. Deze 
motie werd met 46 tegen 44 stemmen door de kamer aangenomen. 

28-10-1955. Toepassing van art. 5 der pensioenwet 1922 ten aanzien van het 
personeel der Artillerie-inrichtingen (3916 ). 

Vermeer ging akkoord met het wetsontwerp als een noodoplossing. Hij uitte 
kritiek op de regering, met name op de minister van Oorlog, dat er nog steeds 
geen wetsontwerp is ingediend om de andere rechten van het personeel veilig te 
stellen. 

2-11-1955. Wijziging der begroting voor Binnenlandse Zaken voor 1955 (3974). 

Blom zeide zijn stem aan dit wetsontwerp, dat een salarisverhoging voor het 
rijkspersoneel bevat, niet te zullen onthouden, hoewel hij met de gang van zaken 
stellig niet tevreden was. Een jaar geleden lekten plannen van de regering uit, 
dat de salarissen der middelbare en hogere ambtenaren zouden moeten worden 
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verhoogd; in die plannen stond niets voor de lagere ambtenaren, die toch stellig 
ook salarisverhoging behoefden. Blom herinnerde eraan, dat hij de minister vorig 
jaar al daarvoor had gewaarschuwd. De onderhandelingen die daarna hebben 
plaatsgevonden, verliepen langzaam en stroef, omdat de regeringsdelegatie in 
het overleg te weinig armslag had en omdat uit bepaalde kringen van het over
heidspersoneel overdreven eisen waren gesteld. Naar aanleiding van de stakingen 
bij de Amsterdamse gemeentebedrijven wees Blom op uitlatingen van de zijde 
der ARKA en van de Centrale van Hogere Rijksambtenaren. Men hoeft, gehoord 
die uitlatingen, nog geen verdediger van de stakingen te zijn om ze te kunnen 
verklaren. De instelling van een commissie van loondeskundigen door de minister 
had de volle instemming van Blom. 

22-11-195.5. Begroting van Binnenlandse Zaken voor 1956 (4180). 

Blom klaagde erover, dat er nog altijd het een en ander ontbreekt aan het overleg 
tussen de regering en de centrales van overheidspersoneel. Slechts op het punt 
van de aanstelling van de arbeidscontractanten in ambtelijke dienst is de oplossing 
nabij. Het moet nu ook mogelijk zijn een tijdstip te noemen waarop de regering 
zich voorstelt het probleem van het optrekken der oude pensioenen uit de wereld 
te helpen. De minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie heeft een mede
deling gedaan over voorstellen van de regering ter bevordering van de bezitsvor
ming voor ambtenaren, terwijl het georganiseerd overleg van niets wist. Wat is 
de regering van plan? Wil zij de ambtenaren uit eigen beurs laten sparen en dan 
die gelden beleggen op een wijze, dat de ambtenaar hierover niet de vrije 
beschikking heeft? Uit de memorie van antwoord kreeg Blom de indruk, dat de 
regering de motie-Tendeloo over de huwende en gehuwde ambtenares naast zich 
neergelegd heeft, daar is de regering echter niet mee af. Blom drong er ten slotte 
met klem op aan, dat de regering de voor het bedrijfsleven toegestane verdub
beling van de vakantie-uitkering ook zonder verwijl aan het rijkspersoneel zou 
geven. Toen hij geen bevredigend antwoord van de minister verkreeg, diende hij 
een motie in deze geest in, welke door de kamer met 49 tegen 32 stemmen werd 
verworpen. 

Scheps drong er bij de minister op aan om verbetering te bevorderen in de 
gebrekkige begrotingsbehandeling bij een aantal gemeenteraden. Hij uitte klach
ten over de gang van zaken bij de gasvoorziening van enkele midden-Nederlandse 
gemeenten, waarbij de minister te zeer op zij was getreden voor zijn ambtgenoot 
van Economische Zaken. Verder maakte hij onder meer een aantal opmerkingen 
over het vraagstuk van de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen. 
Ten slotte uitte hij ernstige kritiek op de ministeriële circulaire van 3 oktober 1955, 
gericht aan de gemeentebesturen, waarbij de gemeenten wordt voorgehouden, dat 
de cijfers van hun begrotingen niet mogen stijgen en dat de begrotingen sluitend 
moeten zijn. Op een tijdstip, dat het rijk in betrekkelijke voorspoed leeft, worden 
de gemeenten in de financiële benauwenis gedreven; moeten de gemeenten de 
belastingverlaging betalen? Meer dan de helft der gemeenten komt nu al niet uit. 
Overigens wijzen de cijfers uit, dat de rijksnitkeringen aan de gemeenten grote 
en onverklaarbare verschillen vertonen wanneer men ze omrekent per inwoner. 

7-12-1955. Vierde wijziging van de kieswet. 

Scheps betuigde zijn instemming met de erkenning van de 'politieke groepering' 
en de vermelding van de naam dezer groeperingen op het stembiljet. Op zich zelf 
kon hij ook het verzetten van de woensdag naar de vrijdag als dag van stemming 
aanvaarden, mits het openblijven van de stembus tot 19 uur, waar hij in ieder 
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geval voorstander van was, dan niet bezwaarlijk zou worden voor joden en 
sabbatvierende christenen. Ook drong hij aan op het kosteloos verstrekken van het 
kiezersregister aan politieke groeperingen. 

15-3-1956. Nadere toeslagwet-1954 voor gepensioneerden (4149). 

Blom kon zich met dit wetsvoorstel verenigen, maar drong aan op wijziging van 
het bestaande degressieve stelsel van pensionering. 

26-4-1956. Herziening grenzen gemeenten Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, enz. 
(3829). 

Scheps verklaarde zich voor het wetsontwerp, omdat het strookte met zijn 
algemene opvatting, dat naar de vorming van krachtige gemeenten moet worden 
gestreefd. Terecht heeft de minister de grenzen zo getrokken, dat er een over
wegend agrarisch Giessenburg en een overwegend industrieel Hardinxveld zullen 
ontstaan. Deze indeling is juist en daarom wees Scheps ook een amendement van 
de heer Beernink af, dat een te grote vermenging van agrarische en industriële 
elementen zou brengen. 

6-6-1956. Wijziging van de grenzen der gemeenten Doesburg, Angerlo en Rheden 
(4150). 

Scheps kon zich met het wetsontwerp verenigen, al had hij liever radicaler 
wijzigingen gezien, b.v. de opheffing van de kleine gemeente Rozendaal (Gld.), 
die slechts ongeveer 500 inwoners telt. 

5-7-1956. Nota naar aanleiding van de puhlikaties in verschillende bladen 
betreffende de burgemeester der gemeente 's-Gravenhage ( 4271 ). 

Scheps wees de door sommigen geuite veronderstelling, dat de socialistische pers 
al of niet op centraal bevel, enige de heer Schokking onwelgevallige publikaties 
heeft gedaan, van de hand. Er waren mensen genoeg, die op de hoogte van de 
feiten waren en die reeds alle correcte middelen hadden aangegrepen om, zonder 
schade voor het gezag, het geval-Scbokking op niet-opvallende wijze af te doen. 
De politiek kwam daarbij niet te pas. Vastgesteld moet worden, dat mr. Schokking 
een omstreden figuur is en dat hij in opspraak is. De feiten uit het jaar 1942, b.v. 
het een of twee maal opbellen van de S.D. door mr. Schokking inzake de Pino's, 
staan vast en worden door niemand bestreden. Dat de Hoge Raad beslist heeft 
het ingediende klaagschrift niet in te willigen en dat er geen strafrechtelijke 
vervolging meer tegen de heer Schokking zal plaatsvinden, is volstrekt niet 
beslissend voor de vragen of hij in 1949 terecht is benoemd en in 195.5 terecht 
herbenoemd. Het onderzoek van de commissie van drie laat op het belangrijkste 
punt, of de heer Schokking nl. terecht een valstrik mocht aannemen, uitdrukkelijk 
twijfel open. Al is de vaderlandse gezindheid van mr. Schokking niet in het geding, 
zijn beleid heeft echter gefaald. Wie gedaan heeft, wat hij heeft gedaan, kan geen 
burgemeester van 's-Gravenhage zijn; hoe zou hij b.v. een joodse deputatie kunnen 
ontvangen, wanneer deze het grote leed gedenkt, dat over het Nederlandse joelen
dom is gekomen? Scheps verweet de toenmalige commissaris der Koningin in 
Zuid-Holland, dat hij de regering in ] 949 niet op de hoogte had gebracht. In 
zekere zin zijn zowel mr. Sehokking als de heer Beel slachtoffer van de weinig 
fraaie methoden, die mr. Kesper heeft toegepast om mensen benoemd te krijgen, 
die hem leken. In ieder geval echter had mr. Schokking in 1955 niet herbenoemd 
moeten worden. Mr. Schokking kan heden nog veel narigheid voorkomen, indien 
hij uit eigen beweging heengaat. Seheps diende een motie in, waarin de regering 
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werd uitgenodigd haar standpunt in de kwestie-Scbokking in nadere overweging 
te nemen. Deze motie werd met 4 7 tegen 28 stemmen verworpen. 

Burger diende ook een motie in, waarin hij er bij de regering op aandrong 
maatregelen te nemen, dat zij bij benoemingen over de noodzakelijke gegevens, 
ook omtrent de antecedenten van gegadigden, zou beschikken; dit om de deugde
lijkheid van benoemingen zoveel mogelijk te waarborgen. Deze motie werd met 
41 tegen 33 stemmen verworpen. 

ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 

(BE GROTINGSHOOFDSTUK VI) 

27-10-1954. Regeling van het onderwijs in de Friese taal (3285). 

Van Sleen betuigde zijn instemming met deze regeling, die een aanzienlijke 
versterking brengt van het Fries op de lagere school. Het gaat in de eerste plaats 
om de belangen van het Friese kind; door het gebruik van Fries als voertaal wil 
men de overgang van kleuter tot schoolkind vergemakkelijken en het Friese 
cultuurgoed, met name de Friese taal, behouden. Men wil zo ook komen tot een 
betere beheersing van het Nederlands; men wil zich in Friesland niet afsluiten 
van de Nederlandse gemeenschap. Terecht wordt de invoering van het Fries slechts 
facultatief gesteld, er zijn nu eenmaal delen van Friesland waarin de bewoners 
niet gediend zijn van het Fries als voertaal. 

16-12-1954. Schoolgeldwet (3325). 

Van Sleen begroette dit wetsontwerp met instemming, omdat het een begin 
van verwezenlijking brengt van een ideaal, waarvoor de socialisten van den be
ginne af aan met kracht hebben gestreden. Gelukkig is de KVP, die op dit punt 
steeds aarzelend is geweest, akkoord kunnen gaan met de afschaffing van de 
schoolgelden, tenminste voor de leerplichtige jeugd. Daarvoor zijn naast principiële 
redenen (de verwezenlijking van het beginsel der gelijke kansen) nog sterke 
praktische redenen aan te voeren. De inningskosten van deze schoolgelden zijn 
zo hoog, dat de heffing eigenlijk zinloos is. Van Sleen geloofde er niets van, dat 
gratis onderwijs het verantwoordelijkheidsgevoel der ouders zou aantasten. Hoe
wel dankbaar voor het thans bereikte, zal de strijd voor algehele afschaffing der 
schoolgelden, ook voor de leerplichtvrije jeugd, met kracht over de hele linie 
moeten worden voortgezet. En zelfs dat is nog niet genoeg; er zullen nog financiële 
voorzieningen moeten worden geschapen om het de ouders van begaafde kinderen 
mogelijk te maken alle overige studiekosten te betalen. Van Sleen opperde hierbij 
de gedachte van het studieloon. 

Burger besprak een amendement van mevr. Fortanier-De Wit, dat de school
geldheffing meteen over de hele linie zou willen afschaffen. De KVP is er tegen, 
de regering heeft aangekondigd, dat het aanhangige wetsontwerp in gevaar zou 
komen bij aanneming van het amendement. Steun aan het amendement zou dus 
betekenen, dat we het risico lopen, dat er in het geheel niets gebeurt. Hoewel wij 
uiteraard sympathiek staan tegenover de gedachte die aan het amendement ten 
grondslag ligt, kunnen wij er ons in deze situatie niet achter scharen: degenen, 
die het wel doen, laden de schijn op zich, dat de zaak zelf hun toch niet zo ter 
harte gaat als wenselijk zou zijn. (Het amendement werd met 64 tegen 11 stem
men verworpen, de wet werd met 59 tegen 16 stemmen aangenomen.) 
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15-2-1955. Begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1955 (3700). 

Van Sleen zei, dat de cultuur in haar volle omvang veel sterker in de bemoeiing 
van de overheid betrokken moet worden, zoals door onze partij in 'De weg naar 
vrijheid' wordt gesteld. Wij wensen een actieve cultuurpolitiek, waarbij onder 
meer de beletselen van economische aard moeten worden opgeheven: de kunst 
moet door heel het volk kunnen worden beleefd. vVie voor belastingverlaging 
pleiten, moeten zich rekenschap geven van de bedragen die nodig zijn om een 
goede vorming van het nageslacht te verzekeren. vVij zitten nu met een ernstig 
onderwijzerstekort en veel te grote klassen. Dat is in de eerste plaats te wijten 
aan oud-minister Gielen, die destijds, ondanks herhaalde waarschuwingen, niet 
de nodige maatregelen heeft genomen. Gelukkig begint de tegenwoordige minister 
eindelijk voortvarendheid te tonen. Zo heeft hij eindelijk een afdeling research 
en documentatie aan zijn departement verbonden; dat had veel eerder moeten 
gebeuren. Van Sleen wees nog op de noodzaak van onderwijsvernieuwing, geluk
kig gebeurt er nu eindelijk iets, maar er zal meer geld beschikbaar gestelel moeten 
worden. Niet alleen verlaging van het klassengemiddelde, ook verlenging van de 
leerplicht is nodig. De lichamelijke vorming van de schooljeugd is onvoldoende. 
Van Sleen vroeg nog naar de ingangsdatum van de nieuwe regeling voor het col
legegeld en stelde nog een groot aantal gedetailleerde vragen over het onderwijs
beleid: onder meer drong hij aan op verbetering van de maatschappelijke positie 
der onderwijzers. Het antwoord van de minister inzake de kwestie van de gehuwde 
onderwijzeres achtte hij volkomen onbevredigend. 

Vermoaten klaagde erover, dat het zo lang moet duren, voor er eindelijk een 
nieuwe wettelijke regeling van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs 
tot stand komt. Er zijn nu genoeg plannen, er moeten ook eens daden komen. Er 
is nog steeds een groot tekort aan bevoegde leerkrachten. Een van de middelen 
die de minister wil aanwenden om dit tekort te bestrijden is betere salariëring, men 
heeft daarmee echter wel lang gewacht. Men moet overigens oppassen niet de 
verkeerde middelen te gebruiken, men moet bepaalde minimale eisen blijven 
stellen aan degenen, aan wie de jeugd wordt toevertrouwd. Kan er geen vrijstel
ling van militaire dienst worden gegeven voor hen, die zich een bepaald aantal 
jaren aan het onderwijs willen verbinden? De pedagogische en didactische voor
bereiding tot het leraarsambt is verbeterd, maar de regeling is te laat afgekomen. 
Vermoaten drong onder meer nog aan op een onderzoek naar de meest wenselijke 
schooltijden en naar de mogelijkheden van vakantiespreiding door spreiding der 
schoolvakanties. Hij bepleitte ten slotte erkenning van de diploma's, ingesteld 
door de Raad voor Zaken van Kerk en School der Ned. Hervormde Kerk, o.m. 
voor godsdienstonderwijs en bijbelkennis. 

Mevr. Heroma-Meilink behandelde het nijverheidsonderwijs; zij drong aan 
op spoedige indiening van een nota over dit onderwijs, als grondslag voor een 
brede discussie in de kamer. Er worden vele nieuwe scholen gesticht, maar wij 
worden niet ingelicht over cie richtlijnen welke bij de verdeling der scholen over 
de verschillende richtingen worden gevolgd. Kan de minister een gedetailleerd 
overzicht van de huidige toestand verstrekken? Mevr. Heroma-~Icilink bepleitte 
verbetering van de opleiding van leraren bij het nijverheidsonderwijs, dat gedeel
telijk dagonderwijs zou moeten worden, met vergoeding van loonderving. Ook 
bepleitte zij geleidelijke invoering van verplicht partieel onderwijs aan de 
bedrijfsjeugd, uiteindelijk tot en met het lSe jaar. Met de voorbereiding hiervan 
zal spoedig een begin gemaakt moeten worden. Voorts drong zij aan op verbete
ring van het leerlingstelsel en op verlenging van de leerplicht tot 1.5-jarige meisjes. 
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Mej. Tendeloo, die over het hoger onderwijs sprak, vroeg allereerst om een 
spoedige indiening van de memorie van antwoord over het ontwerp-hoger-onder
wijswet. Zij bepleitte het gebruik van moderne selectiemethoden tot verbetering 
van de samenstelling der universiteitsbevolking. Met vreugde stelde zij vast, dat 
het bedrag dat voor studiebeurzen wordt uitgetrokken, weer belangrijk was ver
hoogd; maar toch is het nog slechts een druppel op een gloeiende plaat: tegenover 
ongeveer 700 beurzen staan 10.000 aanvragen. 

Willems betreurde het, dat de kunst er, na de verbetering van het vorige jaar, 
dit jaar weer een beetje schriel is afgekomen. Ten aanzien van de beeldende kunst 
bepleitte hij bevordering van het contact tussen kunst, kunstenaar en consumenten; 
velen zouden zeker bereid zijn tegen redelijke prijs kunstwerken te kopen als zij 
maar de weg zouden kunnen vinden. Willeros bepleitte het ter hand nemen van 
de produktie van Nederlandse speelfilms, drie per jaar. Hij vroeg een hoger 
subsidie voor het toneelgezelschap Puck (van en voor jonge mensen), men is hier 
immers tegelijk op het terrein van het onderwijs. Hij uitte nog een aantal wensen 
op het gebied van toneel, opera en ballet. Verder vroeg hij de minister het Fries 
orkest onder de gesubsidieerde orkesten op te nemen; de uitvoeringen staan de 
laatste tijd op een hoog peil. 

Stufkens sprak eerst over het kampwerk en de sociale jeugdzorg, doch vond 
het van belang, dat de minister bij dit alles toch de betekenis van het gewone 
jeugdwerk niet zou onderschatten. Voor het volkshogeschoolwerk is gelukkig een 
hogere post uitgetrokken, maar door de groei van hun werkzaamheden verkeren 
de volkshogescholen desondanks in grote financiële moeilijkheden, waarvoor 
Stufkeus bijzondere aandacht van de minister vroeg. Voor de lectuurvoorziening 
zijn, ten gevolge van de voortdurende uitbreiding van het aantal leeszalen en 
bibliotheken ook hogere subsidies vereist. Het jeugdsportwerk en het amateurisme 
in de voetbalsport verdienen, vooral nu de beroepssport zich ontwikkelt, ook meer 
aandacht en steun. Stufkeus drong nog aan op een nota over het gehele probleem 
der lichamelijke opvoeding van ons volk, de sportbeoefening daaronder begrepen. 

24-2-1955. Wijziging middelbaar-onderwijswet, hoger-onderwijswet, enz. (3508). 
Tans wees erop, dat er allereerst behoefte bestaat aan een wettelijke regeling van 
een vernieuwd onderwijsbesteL Er zal ten spoedigste klaarheid moeten komen 
met betrekking tot de principiële uitgangspunten. Inmiddels zijn op enkele detail
punten wijzigingen noodzakelijk, waarmee hij zich in hoofdzaak kon verenigen. 
Tot de urgente punten behoort ook een betere regeling van de examens voor de 
middelbare akten in de geest van het universitaire systeem; grotere spreiding van 
de stof is b.v. zeer gewenst. 

10-3-1955. Ontwerp-wet kijkgeld en tweede televisienota (2875, 3200, no. 12). 

VanSleen constateerde, dat de vraag van enkele jaren geleden of we in Nederland 
televisie-uitzendingen zullen moeten verzorgen, inmiddels geen vraag meer is. 
Een zendtijd van 12 uur per week is een minimum, we zullen voor behoorlijke 
studioruimte en zendmiddelen moeten zorgen; de uitzendingen zullen in het 
gehele land moeten kunnen worden ontvangen. \Vat de organisatie betreft, sloot 
Van Sleen zich namens een groot deel van de fractie in hoofdzaak bij de plannen 
van de minister aan. Terecht wordt de televisie in handen gegeven van de om
roeporganisaties en wordt de helft van de zendtijd bestemd voor een algemeen 
program, te verzorgen door de organisaties, samenwerkende in de NTS. Op die 
wijze wordt de televisie voor een zo groot mogelijk deel van het Nederlandse volk 
aanvaardbaar; doch de samenwerking dier organisaties moet in sterkere mate 
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aanwezig zijn dan bij de radio-omroep. Van Sleen verzette zich daarom tegen 
het veto-recht van de omroeporganisaties over het algemene program. Van Sleen 
keerde zich ook tegen de beperking opgelegd aan de kerken, dat zij alleen kerk
diensten zullen mogen uitzenden. Namens de hele fractie diende hij een motie 
in om de kerken meer vrijheid te geven in het gebruik van hun zendtijd. Met 43 
tegen 41 stemmen werd deze motie echter verworpen. Ten slotte zeide Van Sleen 
huiverig te staan ten opzichte van reclame in de televisie. 

Stufkens, die namens een ander groot deel van de fractie sprak, sloot zich, wat 
de afwijzing van het vetorecht betreft, bij Van Sleen aan. Ook met de verdeling 
van de zendtijd over de omroeporganisatie en het algemene program kon hij zich 
verenigen, maar niet met de verantwoordelijkheid van die organisaties voor dat 
program; Stufkeus bepleitte daarvoor een afzonderlijke algemeen-programma
commissie, door de minister te benoemen uit de verschillende geestelijke en 
maatschappelijke stromingen. Slechts op deze wijze kan op het terrein van de 
televisie een tegenwicht geschapen worden tegen de isolering en opgeslotenheid 
der levensovertuigingen, tegen een al meer ontbreken van een waarlijke ontmoeting 
van het gesprek tussen de verschillende groepen. 

Goedhart betoogde, dat een klein land als het onze slechts bij gehele concen
tratie van krachten televisie-uitzendingen kan hebben van een behoorlijk en rede
lijk artistiek niveau. Daarom wees hij de plannen van de minister af. Deze werken 
bovendien een gevaarlijke verzuiling in de hand, waarbij ook vele groepen die 
niet of niet precies in de zuilen passen, geheel niet aan bod komen. De zendtijd 
voor een algemeen program uitgetrokken, is te gering; overigens uitte hij dezelfde 
bezwaren als Stufkens. Ook betreurde Goedhart het, dat enkele politieke rich
tingen niet aan hun trekken komen, waarbij hij niet bedoelde te pleiten voor 
fascisten en communisten. 

Burger diende een motie in, mede ondertekend door Van Slecn, Stufkens, Goed
hart en Willems, waarin hij enerzijds beperking van nodeloze overheidsinvloed 
in de organisatie der televisie bepleitte, doch van de andere kant aandrong op 
afschaffing van het vetorecht der omroeporganisaties en op zodanige samenstelling 
van de algemeen-programmacommissie, dat daarin, behalve vertegenwoordigers 
der omroeporganisaties, ook een zestal onafhankelijke vertegenwoordigers der 
verschillende geestelijke stromingen zouden worden opgenomen. Deze motie 
werd met 47 tegen 37 stemmen verworpen. Burger keerde zich ook tegen een 
onduidelijke motie van de VVD over de staatkundige voorlichting door middel 
van de radio-omroep, nadat mevr. Fortanier-De Wit geweigerd had enkele ver
duidelijkingen erin aan te brengen. De motie werd met 59 tegen 24 stemmen 
verworpen. 

27-4-1956. Wiiziging van de kweekschoolwet enz. (3801, 3802). 

V ermooten was erkentelijk voor dit wetsontwerp, dat de financiële moeilijkheden 
welke uit het inwerkingtreden van de schoolgeldwet voor de bijzondere middel
bare scholen zouden voortvloeien, wegneemt. Er zijn echter nog ongeveer vijftig 
gemeenten met gemeentelijke scholen voor v.h.m.o. Ook voor hen zal een voor
ziening moeten worden getroffen. Overigens zal het billijk zijn de gemeente
besturen te verplichten om de financiële positie der bijzondere scholen overeen
komstig die van de gemeentelijke te doen zijn. 

Van Sleen wees op de onbillijkheid van een amendement, ingediend door de 
heer Stokman. Aanneming daarvan zou betekenen, dat na afloop van een 
betrekkelijk korte periode de volle eigendom en het volle beschikkingsrecht over 
schoolgehouwen die met overheidsgeld zijn gefinancierd, aan het schoolhestuur 
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zouden komen. Het amendement werd echter met 36 tegen 29 stemmen 
aangenomen. 

28-4-1955. Nota's over het lager- en middelbaar-technisch onderwijs en over 
onderwijsvoorzieningen (2056, 2233). 

Van Sleen achtte het van grote betekenis, dat wij eindelijk eens een logisch 
opgebouwd onderwijsstelsel zullen zien. Tot heden was er geen systeem, geen 
goede aansluiting ook tussen de verschillende schooltypen. Van Sleen was het 
met de hoofdlijnen van de nota's geheel eens. Hij drong weer aan op een doel
matig plan voor de spreiding van alle scholen over het gehele land; elke school 
moet economisch, financieel en cultureel verantwoord zijn. In tegenstelling tot 
de minister pleitte hij voor vijfjarig basis-onderwijs, waarna een driejarige school 
voor lager algemeen vormend onderwijs behoort te volgen, waar de selectie voor 
verder gedifferentieerd onderwijs in het eerste en tweede jaar kan vallen. Er 
zouden bovendien gemeenschappen van scholen van verschillend type moeten 
komen; op deze wijze zouden de leerlingen bij gebleken noodzaak gemakkelijker 
kunnen overgaan van de ene opleiding tot de andere en toch in dezelfde pedago
gische sfeer blijven. Van Slecn had het ook over de gelijkstelling tussen openbaar 
en bijzonder onderwijs; van beide zijden zijn er nog bezwaren en klachten; laten 
we nu een poging doen van weerskanten om alles wat een rechtvaardige pacificatie 
in de weg staat te doen verdwijnen. Een motie in deze geest werd door Van 
Sleen ingediend. Omdat verschillende sprekers te kennen gaven hun mening 
daarover niet aanstonds te kunnen geven, werden, op voorstel van Van Sleen, 
de beraadslagingen over deze motie opgeschort. 

Mevr. Heroma-Meilink wees op de opmerkelijke groei van het nijverheids
onderwijs sinds de oorlog. Toch krijgt nog altijd een kwart van onze jongens na de 
lagere school geen enkel dagonderwijs meer. Hier spelen milieufactoren ook een 
rol. Minder begaafde kinderen zullen vaak door een meer gespecialiseerde scholing 
nog kansen krijgen voor een behoorlijke positie in een bedrijf. Mevr. Heroma
Meilink bepleitte een nauwer contact tussen vakonderwijs en bedrijfsleven, onder 
meer door medewerking van het bedrijfsleven bij de opleiding van toekomstige 
leerkrachten door het afstaan van daarvoor geschikte personeelsleden. Ook bij 
het nijverheidsonderwijs moet het recht van de ouders op vrije schoolkeuze 
geëerbiedigd worden; men zal echter ter wille van de kosten naar mogelijkheden 
van samenwerking moeten zoeken ten aanzien van de technische outillage. 

13-9-1955. ·wet op het kleuteronderwijs (3862). 

Van Sleen verklaarde zeer verheugd te zijn over de indiening van dit wets
ontwerp. Weliswaar brengt het nog geen bevredigende regeling van het kleuter
onderwijs, het betekent echter wel een enorme vooruitgang. Tegen de door
trekking van de pacificatiegedachte tot het kleuteronderwijs heeft de PvdA-fractie 
geen bezwaar, maar in dit wetsontwerp zit, net als in de lager-onderwijswet, de 
mogelijkheid, dat een gemeentebestuur in sommige gevallen de stichting van een 
openbare school bij een behoorlijk aantal leerlingen kan tegenhouden. Daartegen 
bestaan ernstige bezwaren. (Een amendement om deze bezwaren te ondervangen 
kon door Van Sleen worden ingetrokken, nadat de minister op andere wijze aan 
de bezwaren was tegemoetgekomen.) Verder had Van Sleen bezwaren tegen de 
voorgenomen regeling van de rijksnitkeringen aan de gemeenten; de gemeenten 
die in het vcrleden voor behoorlijk kleuteronderwijs hebben gezorgd, zullen 
minder krijgen dan de gemeenten die tot dusver hun taak op dit gebied hebben 
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verwaarloosd. Ten slotte uitte Van Sleen nog ernstige bedenkingen tegen het 
heffen van schoolgeld voor dit onderwijs. 

Mevr. Heroma-Meilink zeide, dat deze wet in het vervolg zal fungeren als basis 
voor ons onderwijsbesteL Er is een duidelijk streven om het kleuteronderwijs uit 
de sfeer van de bewaarscholen omhoog te werken; in dit wetsontwerp ontbreekt 
echter nog te veel de visie die dit onderwijs ziet in het kader van de zorg voor en 
de opleiding van het kind in de kleuterleeftijd. Hoe zal b.v. in de toekomst de 
plaats zijn van de schoolarts in de kleuterscholen? De opleiding tot kleuterleidster 
zal in plaats van een tweejarige zo spoedig mogelijk een driejarige moeten worden. 
Van de bestaande opleidingen zullen er te weinig worden gesubsidieerd. ~fevr. 
Heroma vroeg verder in de wet een schaal van 30 leerlingen per leidster als norm 
op te nemen, opdat in de toekomst de mogelijkheid van nieuwe werkmethoden 
zou worden geschapen. Ten slotte bepleitte zij het openen van de mogelijkheid 
voor de stichting van kleinere schooltjes ten plattelande, aan welk verzoek de 
minister voldeed. 

Burger verzette zich tegen een amendement van de heer Stokman (KVP), die 
de gemeenteraden wilde toestaan om bij de aanstelling van een leidster zich de 
bevoegdheid voor te behouden haar in geval van huwelijk te ontslaan. In de 
eerste plaats sticht dit amendement verwarring, in de tweede plaats is het naar 
geest en strekking in strijd met de dezer dagen door de kamer aangenomen motie
Tendeloo over het ontslag van de huwende en gehuwde ambtenares. Het amen
dement werd, nadat eenmaal de stemmen hadden gestaakt, met 46 tegen 45 
stemmen verworpen. 

7-2-1956. Begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1956 (4100). 

Van Sleen klaagde over de lange lijst van door dit departement traag afgehan
delde zaken, in het bijzonder over het uitblijven van het toch reeds in de troon
rede aangekondigde wetsontwerp op het voortgezet onderwijs. De reorganisatie 
op het departement maakt de door oud-minister Giclen begane fout weer goed; 
alleen is het te betreuren, dat er onder de hoofdambtenaren op het ministerie 
zeer weinig voorstanders van het openbaar onderwijs voorkomen. Van Sleen 
verweet de minister niet al het nodige te hebben gedaan om de onderwijsramp, 
bestaande in het veel te hoge klassegemiddelde, te voorkomen. Een van de 
nodige maatregelen is een einde te maken aan de onderwaardering van het onder
wijzersambt Ook bij het ulo doen zich steeds ernstiger tekorten aan leerkrachten 
gevoelen. Van Sleen bepleitte verder meer aandacht voor de scholenbouw en een 
meer bevredigende regeling van de financiële gelijkstelling. 

Vermoaten vond het beschamend, dat er sinds de bevTijding nog geen wet op 
het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs tot stand kon komen. Er zijn 
ook te veel adviesinstanties, die de minister moet raadplegen. De maatregelen, nu 
door de regering genomen om het lerarentekort te bestrijden, zijn niet geheel 
voldoende. Met voldoening nam Vermoaten kennis van het voornemen de h.b.s. 
met ingang van de cursus 1956-1957 zesjarig te maken. De aankondiging van een 
mogelijk kortere opleiding tot het leraarsambt wekt ernstige bezorgdheid. Ten 
slotte bepleitte hij met klem een reiskostenvergoeding, zoals die reeds bestaat voor 
leerlingen van het lager-onderwijs, de lagere nijverheidsscholen en de kweek
scholen, ook in te voeren voor de scholen van voortgezet onderwijs. 

Mej. Tendeloo drong aan op het spoedig tot stand komen van de hoger-onder
wijswet. De wens om te komen tot plannen op langere termijn leeft sterk, wij 
moeten niet een samenstel van allerlei incidentele voorzieningen krijgen. l\fej. 
Tendeloo vroeg voorts de speciale aandacht van de minister voor het woning-
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probleem der studenten, onder meer in Delft. De rijksstudietoelagen zijn nog 
slechts een druppel op de gloeiende plaat. Zij moeten ook zo hoog zijn, dat men 
er zijn levensonderhoud uit kan bekostigen. 

~\!evr. Heroma-Meilink vroeg bijzondere aandacht voor het nijverheidsonderwijs, 
voor meisjes. Wanneer denkt de minister de lacune tussen arbeidsverbod en leer
plicht voor de 15-jarige meisjes door leerplichtverlenging te kunnen opvullen? Zij 
vroeg voorts of het overleg met het bedrijfsleven reeds resultaten had opgeleverd 
voor een betere voorziening van het nijverheidsonderwijs met leerkrachten. 
Over de financiële positie van deze groep leerkrachten zijn redenen tot klagen: 
anders dan voor andere groepen geldt de terugwerkende kracht der laatste salaris
verbetering voor hen slechts tot 1 januari 1955. Ten slotte drong mevr. Heroma 
onder meer aan op de stichting van een tweede m.t.s. in Limburg. 

\Villems gaf uiting aan zijn waardering voor deze begroting, voor zover het de 
afdelingen Kunsten en Oudheidkunde en Natuurbescherming betreft. De relatieve 
achterstand van het vorige jaar is op een gelukkige wijze ingehaald. Willerus 
vestigde in het bijzonder de aandacht van de minister op het probleem van de 
opleiding der kunstenaars, die in vele opzichten en op vele terreinen der kunst 
ernstig verbetering behoeft. Met name is er een ernstig tekort aan orkestmusici en 
aan goede toneelspelers. Willerus drong onder meer aan op subsidiëring van de 
stichting 'Het experimenteel toneel,' en op een hogere subsidie voor het tweede 
operagezelschap Forum. Ten slotte bepleitte hij meer aandacht voor de bevorde
ring van een Nederlandse speelfilmproduktie. 

Stufkens constateerde met vreugde, dat de minister aan het werk voor jeugd
vorming en jeugdontwikkeling bijzondere betekenis blijft toekennen. Hij drong 
aan op spoedige instelling van de Raad voor de jeugdvorming. Op het gebied van 
de vakantiespreiding en het recreatievraagstuk zijn al vele studies verricht, er 
moeten eindelijk beslissingen worden genomen. Bij het gebouwenvraagstuk voor 
de volksontwikkeling en de jeugdvorming moet de minister de rechten van plaat
selijke minderheden veilig stellen. Stufkens maakte voorts nog een aantal 
opmerkingen onder meer over de lectuurvoorziening, het volksontwikkelingswerk 
en de sport. 

Van Sleen wees erop, dat de financiering van de radio-omroep steeds moeilijker 
wordt. De kosten stijgen meer dan de opbrengsten der luisterbijdragen. Of wel, 
men moet die bijdragen verhogen, en dat zou geen goede weg zijn, of wel, men 
moet de wereldomroep door het rijk laten financieren. Van Sleen drong nog aan 
op een ruimere financiële armslag voor de televisie; wij hebben in Nederland 
minder zenduren, en we geven voor de programma's per uur minder uit dan enig 
ander Europees land dat televisie heeft. 

Van Sleen bestreed een motie van mevr. Fortanier-de Wit over de scholenbouw. 
Hij erkende, dat waakzaamheid ten aanzien van de scholenbouw geboden is, maar 
opheffing van de woningnood is nog urgenter. Van de minister is voldoende waak
zaamheid op het terrein van de scholenbouw te wachten. Overigens hoort een 
discussie over de verdeling van het bouwvolume thuis bij de begroting voor 
wederopbouw. De motie werd met 61 tegen 12 stemmen verworpen. 

13-3-1956. Wijziging van de hoger-onderwijswet, enz. (3271, 3272, 4072) (verla
ging collegelden). 

Posthumus verklaarde zich akkoord met deze wetsvoorstellen als een stap in de 
richting van verdere verruimingen. Democratisering van het onderwijs eist, dat 
ook de academische vorming mogelijk wordt voor ieder die daarvoor de aanleg en 
de bekwaamheid heeft. Onze achterstand op het gebied van de wetenschappelijke 
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research vereist bovendien, dat we alle begaafdheid in de maatschappij mobilise
ren. Posthumus bepleitte nog uitbreiding van de terugwerkende kracht der 
verlaging tot 1 september 1953. 

18-4-1956. Wijziging hoger-onderwijswet betreffende het technisch hoger 
onderwijs (4114). 
Posthumus verklaarde namens de fractie zich gaarne te verenigen met de 
definitieve keuze van Eindhoven als vestigingsplaats voor de tweede technische 
hogeschool. De voortgaande industrialisatie eist steeds meer deskundige technische 
krachten en daarom alleen al is een tweede technische hogeschool noodzakelijk. 
Posthumus vroeg nadere verduidelijking van het sh1dieprogram voor Eindhoven. 
Hij verheugde zich erover, dat overwogen zal worden te komen tot de op
richting van studentencolleges van beperkte omvang. Hij vroeg en ver
kreeg de toezegging van de minister, dat de Raad voor technisch onderwijs 
steeds door de minister om advies zal worden gevraagd over de benoemingen. 
Met de voorgestelde grotere zelfstandigheid der technische hogescholen kon hij 
zich verenigen en voorlopig ook met de gewijzigde bestuursvorm. Hij drong er 
met succes bij de minister op aan, de studenten in sterkere mate in te schakelen 
bij de diverse voorzieningen die in hun belang getroffen worden (op het gebied 
van ontspanning, medische zorg, enz.). Ten aanzien van art. 61 bis, dat de moge
lijkheid wilde openen om studenten, die ongeschikt blijken voor de studie, de deel
neming aan examens onmogelijk te maken, verklaarde Posthumus, dat hij en de 
meerderheid van de fractie tegen zulk een regeling waren, niet omdat de minister 
daarmee een ontoelaatbare beperking van de studievrijheid zou beogen, maar om
dat zij niet het vertrouwen hadden, dat die regeling in de praktijk heilzaam zou 
werken en arr.dat zij het onjuist achtten met een aparte regeling voor Delft vooruit 
te lopen op de algemene wijziging van de hoger-onderwijswet. Art. 61 bis werd 
met 63 tegen 11 stemmen verworpen. Vier leden van de fractie stemden voor. 

F I N A N C I E N (B E G R 0 TI N G S H 0 0 F D S TU K V I I) 

(De algemene financiële beschouwingen zijn reeds onder hoofdstuk I 1:ermeld.) 

16-11-1954. Begroting van het departement voor Financiën voor 1955 (3700). 

Pesclwr besprak een aantal problemen op belastinggebied; hij bepleitte onder 
meer een gunstiger regeling van de meubilair- en huuraftrek voor bewoners van 
pensions en rusthuizen; fiscale tegemoetkomingen aan op de Waddeneilanden 
woonachtige ouders die hun kinderen aan de vaste wal moeten laten studeren, en 
tegemoetkomingen aan meerderjarigen die naast een normale werkkring een studie 
volbrengen. Ook vroeg hij de aandacht van de regering voor het gevaar van 
prijsstijging naar aanleiding van de op 1 januari van kracht wordende wijziging 
van de omzetbelasting; hij bepleitte een beroep van regeringswege op de gehele 
detailhandel om een dergelijke prijsstijging te voorkomen. Ten slotte uitte hij een 
aantal wensen in het belang van het personeel van de belastingdienst. 

Vondeling besprak vooral de afdeling Kadaster en Hypotheken; daar is een 
grote achterstand in de vervulling van vacatures en mede daardoor ook in de 
werkzaamheden. Vooral aan landmeetkundig personeel is een ernstig gebrek. Het 
kadaster dient verbeterd en gemoderniseerd te worden, zou hiervoor geen studie
commissie in het leven moeten worden geroepen? 

7-12-1954. Verlenging van de duur der wet toezicht kredietwezen (3576). 

Hofstra bepleitte aanneming van dit wetsontwerp. Het bedrijfseconomisch toe-
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zicht in de regeling vervat, is niet te missen; wat het sociaal-economisch toezicht 
betreft: ook het in de bankraad vertegenwoordigde bedrijfsleven bn zich daar
mee verenigen. Te zijner tijd zal de minister met een verbeterde definitieve rege
ling moeten komen. 

26-4-19.55. Wijziging van de loterijwet (3491). 

H ofstra deelde mede, dat de fractie in grote meerderheid met het ontwerp akkoord 
ging. Hoewel niet blind voor de bezwaren van het wedden achtte hij de staats
loterij een in het Nederlandse leven ingeburgerde en aanvaardbare instelling, die 
ook op een redelijke wijze moet kunnen functioneren. 

Het wetsontwerp werd met 44 tegen 22 stemmen aangenomen. Van de fractie 
stemden Stufkens, Scheps en Vermoaten tegen. 

28-10-19.55. Bepalingen ter uitvoering van art. 17 der bankwet (3810). 

Hofstra bracht de opvatting naar voren, dat het voorschrift van een dekkingsper
centage van 40, dat deze wet aangeeft voor de geldhoeveelheid door de Neder
landse Bank in circulatie gebracht, eigenlijk niet van zo grote betekenis is. De 
dekking is nu veel hoger en het percentage in de wet genoemd is zo laag, dat we 
al veel eerder dan bij het bereiken van die grens onze financiële en monetaire poli
tiek zouden moeten wijzigen. Het komt er in de eerste plaats op aan een gezond 
economisch en financieel beleid te voeren. 

17-11-1955. Begroting van Financiën voor 1956 (4100). 

Peschar uitte zijn voldoening over het feit, dat het ontwerp-algemene wet inzake 
's rijksbelastingen thans is ingediend, de eerste stap tot de zo noodzakelijke ver
eenvoudiging van ons belastingstelsel is hiermee gezet. Peschar vroeg aandacht 
voor de fiscale moeilijkheden die kunnen rijzen bij de voortzetting van een klein
bedrijf of een middenbedrijf, wanneer dat geschiedt door de weduwe en/of de 
kinderen bij overlijden van de eigenaar. Hij drong aan op vermindering van de 
belastingdruk in die gevallen. Ook bepleitte hij meervoudige kinderaftrek voor 
jongere kinderen, die buitenshuis moeten verblijven voor het volgen van onder
wijs. :.Iet instemming begroette Peschar het voorstel van de regering, bij de OEES 
gedaan. om te komen tot de instelling van een internationale commissie van be
lastingdeskundigen. Daarna behandelde hij een groot aantal personeelsproblemen 
van diverse diensten onder dit parlement vallende, waarbij hij o.m. aandrong op 
het scheppen van meer promotiekansen voor diverse groepen ambtenaren. Er zijn 
nog geen voldoende maatregelen genomen om het ernstige en toenemende tekort 
aan landmeetkundig personeel bij het kadaster te verminderen. 

Ten slotte bracht Peschar hulde voor het vele en nuttige werk, dat de minister, 
en zeker niet minder de staatssecretaris, in de bijna afgelopen parlementaire 
periode hebben verricht. 

16-2-1956. Wijziging van de hegroting voor Financiën voor 1955 (Bijdrage in 
Bral;ants Watersnoodfonds) (3991). 

Ten Ilagen betuigde zijn instemming met het wetsontwerp. De overheid erkent 
hierbij opnieuw haar taak tot hulpverlening bij algemene rampen. Terecht wordt 
- in overeenstemming met de moderne ontwikkeling van de rechtsopvattingen -
deze hulpverlening ten dele uit de sfeer van de liefdadigheid getrokken. De rege
ring heeft zich niet beziggehouden met een uitvoerige theoretische motivering van 
haar hulpverlening, maar wat zij doet klopt in de praktijk met het billijkheids-
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oordeel van onze fractie. De regering wil haar handen voor de toekomst \Tijhou
den, maar in overeenkomstige gevallen zal zij ook in de toekomst voor ccn reele
lijke vergoeding moeten zorgen. 

17-2-1.956. ~Wijzigingen t:an de rechten t:an successie, t:an schenking en t:an occr
gang (.915). 

Hocwel de regering niet op principidc kwesties \Yas ingegaan. meende Ii ofstra 
een principidc discussic over het erfrecht niet volleelig te moelen vennijclen. Tegen 
het successicrecht vvorelt nogal eens stormgelopen als een uiting van verafschuwde 
progressiviteit. liet successicrecht is echter een ,~an de oudste bcbstingctt, cle 
relatieve betekenis ervan was in Nederland l 00 jaar gelcelen veel groter dan nu; 
de tarieven in andere landen, zoals b.v. iu Engeland l'll in de \'erenigclc StateiL 
zijn veel hoger dan de onze. \Vij mogen de belastingheffing gebruiken tot het 
tegengaan van alle grote vermogensverschillcn. Dat zon meebrengen, dat wij v-an 
de ene kant meer vrijstellingen geven voor klei11e nalatcnschapjwn en hogere 
tarieven vaststellen voor de grok. Alles bij elkaar is er dus meer reden \\1or \Tr
zwaring van deze belasting clan voor een verlichting. \\'aar het hier echter slechts 
gaat om cc•n technische herziening, deelde Hofstra mede, dat hij zich in grote 
lijnen met het wetsontwerp kan verenigen. Het ,,~ctsonlwcrp brengt l'l'n aantal 
zel'r noodzakelijke vereenvoudigingen. Zoals de locstand nu is, kan zelfs een ont
wikkelde leek zelfs geen eenvoudige aangifte voor deze belasting doen zonder 
deskundige hijstaneL Eigenlijk had de regering nog verder moeten gaan op de weg 
van de verecuvoudiging. Hofslra eliende daartoe clan ook nog enkele amcndenwn
ten in. Sommige daarvan \Vcnll'n in hoofdzaak door clc staatssecretaris overgeno
men, enkele andere werclt'n door de kamer aanvaard. IIofstra betreurde vcrcler, dat 
er niet meer verhand was gelegd met andere delen \·an de belastingwetgeving; 
men zal daarloc in de toekomst~ alsnog moeten overgaan. 

Hoewel Hofstra geen bezwaren had tegen de \'erhoging van enkele \Tijstcllin
gen, speciaal voor kleine nalatenschappen, vcrzette hij zich krachtig tegen een 
amendement van de KVP (Lucas), dat tot verlaging v-an de (loch al niet hogel ta
rieven over de gehele lijn inhield. Daarvan zonden \·ooral diegenen het meest 
profiteren clie de grootste erfenissen krijgen. llij zag de noodzaak b.v. niet in om 
de 'hezitsspreiding' te bevorderen door iemand die anderhalf miljoen erft, f :20.000 
belastingvcrmindering te geven. 

9-:3-1956. W ct administratieve rechtspraak belnsting:::akcn (:3704). 

IJ ofstra begon zijn betoog met een woord van waarcicring voor het werk van de 
raden van beroep voor de directe belastingen en van clc belastingkamer v-an de 
Hoge Haad. De bedragen waarom het bij belastingprocedures gaat, en de proble
men die daarhij rijzen, maken het cehtcr noodzakelijk. dat de belastingrechtspraak 
door beroepsrechters wordt uitgeoefend. Daarin ligt ook clc kern van de regeling 
clie dit wetsontwerp brt'ngt, waarmee Ilof'stra zich kon vcrenigc·n. Er blijft nog 
de keus tussen afzonderlijke colleges voor de belastingrechtspraak en opdracht 
van deze rechtspraak aan de gerechtshoven. "Iet de minister en de nwcrdcrheid 
van de fractie koos IIofstra voor de tweede oplossing: we moeten het belasting
recht behoeden voor een te ver gaand isolement. Bij cle bezetting van cle colleges 
moeten belastingdeskundigen niet lager gewaardend \\'orden clan algemene ju
risten; deze laatsten zijn op dit gebied nu eenmaal niet zo deskundig. In versebil
lende opzichten bestaat er nog altijcl, volkomen ten onrechte, een undcrwaardering 
van de belastingdeskundigen. Hofstra keerde zich tegen een amcndPment-Yan 
Hijckevorscl, dat de belastingrechtspraak bij de rechtbanken wilde brengen, zo 
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krijgt de belasti11grechtspraak een onvoldoende standing. Het amenclement werd 
!lld 46 tegen 10 stemmen verworpen. 

1-1-3-1856. Wijziging van artikel .5, eerste lid der hclcggingsu;ct (4042). 

fi of.1tm ging met het wetsvoorstel akkoord. liet brengt een vcrruiming van de 
belcggiugsmogelijklwdcn voor de verschillende rijksfondsen, die voortaan, bin
lll'Il zekere grenzen, ook mogen beleggen in aandelen, onroerend goed en in 
schulclbrievl'll vau vreemde mogenclheckn en internationale lichamen. Het be
lang v<~n deze wet is !lil't in de eerste plaats, dat er meer kan worden voorzien in 
ct"n lwl10dte aan risicodragend kapitaal (die behoefte is mornlmtecl trouwens niet 
groot), maar de nieuwe helcggiHgsmogelijkheckn kome!l tegemoet aan de behoef
kil \·~m dl· fondsen zelf, speciaal van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. In 
de n•rpliehtingen van dat fonds speelt de koopkrachtindex resp. de loonindex 
een grote rol. Belegging in aandelen en onroerend goed, dat leert de erv~tring van 
de laatste tientallen jaren, kan, mits voorzichtig uitgevoerd, een welkome, ge
deeltelijke compensatie bieden tegl~n de waardevcrmindering van het geld. 

1 ï-4-7 856. Wet op de belastingheffing van overheidsbedriivcn (.'3816). 

1! ofstra zeide van mening te zijn. dat belastingheffing van overheidsbedrijven in 
het algemeen weinig nut heeft, daar zij allel'll maar gclll van de vestzak in de 
broekzak van de overheid brengt. vVmmeer echter een ovcrhcidsbeclrijf in con
currentie treedt met andere ondernemingen is, om psychologische redenen, be
laslinglJt>ffing van die overheidsbedrijven niet verwerpelijk. Hofstra eliende een 
amencll'lill'llt in om de ?\.V. Bouwkas Nederlandse Gcmeenten buiten de belasting
heffing te hemelen. Deze Il.V. heeft geen winstoogmerk en levert een verheugende 
acli\·itcit op het gebied va!l de woningbouw; zij heeft 6500 woningen helpen bou
\\Til uit cle eigen spaarkracht vau de deelnemers. Het amenclemcnt-Hofstra werd 
111l't :33 tegen 29 stemmen verworpen. 

I'i'-4-I.9.56. Gctciizigde vaststelling van de wet toezicht kredietu:ezen (4216). 

JI of.stra vcrklaarde zich geheel akkoord met dit wctsont\\·erp, dat zowel het bc
drijfsl·conomisch als sociaaleconomisch toezicht handhaaft. Terecht is het onder
ling owrlcg op vrijwillige basis tussen de belanghebbenden primair gesteld, ter
\\ ijl toch ook de vcrantwoon1elijkhcid van de Nederlandse Bank onverkort is ge
lakn. 

1 f!-4-1 [).'56. Maalregelen 111cl hetrekking tot de accijns en de omzetbelasting voor 
sigaren (4267). 

Pcsclll!r uitte zijn instemming met het ontwerp. Na de destijels genomen fiscale 
:n,tatrcgclcn heeft de sigarenindustrie zich op verhengende wijze kunnen ontwik
kcll'll. I !ct zou lllljuist zijn deze wellicht te onderbreken door de fiscale maat
regelc·n uilgedaan te make!l. 

2.'5-4-1.956. Nota over het heleiel inzake de uitgifte can cultuurgrond in de I!sel
lll('CI'JlOldcrs (3.948). 

Vondeling merkte op, dat wij zelf in sterke mate de ontwikkelingsvoorwaarclen van 
de samenleving in de polders in de hand hebben. Gelukkig wil men algemeen, cJ,lt 
cle staat hier bemoeienis mee heeft. Wat de samenstelling van de toekomstige be
volking betreft, wil men aan de rechterzijde zelfs een zó ver gaande staatsbemoei
ing bij de selectie van gegadigden naar gezindte en godsdienst, dat zij ons, socia
listen, te ver gaat. Bij de bepaling van de uitgifte der gronden, door verkoop, erf-
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pacht of pacht is de selectie ook in het geding. Terecht wil men slechts voor een 
deel van de gronden blijvende staatsexploitatie. Vondeling gaf voor het overige de 
voorkeur aan pacht boven erfpacht, en aan erfpacht boven verkoop. Beide laatste 
vormen betekenen, dat alleen kapitaalkrachtige gegadigden in aanmerking zou
den komen. Verkoop van de gronden wees hij bepaald af. Het gaat niet aan het 
gemeenschapsbezit, de grond, die door de arbeid van het hele volk is verworven, 
ver beneden de kostprijs aan enkele bevoorrechten in eigendom over te dragen. 
Een delegatie van boeren uit de Wieringermeer die onlangs een bezoek bracht aan 
de kamer, voelde ook niets voor uitgifte in erfpacht en voor de mogelijkheid van 
koop. Het geld waarover zij beschikken, hebben zij nodig om een moderne be
drijfsinventaris te krijgen en te houden. Bovendien is de staat een goede verpach
ter, en het pachtrecht dat wij hebben, is in de praktijk bijna erfelijk, zeiden die 
boeren. Vondeling keerde zich dan ook tegen een motie van de heer Biewenga 
(ARP), die de regering voorstelde o.m. tot verkoop van de gronden in de IJsel
meerpolders over te gaan. Deze motie werd toch door de kamer aangenomen (met 
42 tegen 24 stemmen). 

6-6-1956. Nadere regeling uitkering pensioen aan gewezen ministers, gedeputeer
den en wethouders, enz. (4317). 

Van Sleen verklaarde zich akkoord met de beginselen in deze wetsontwerpen neer
gelegd. Hij vroeg een soepeler regeling voor wethouders en gedeputeerden, die 
ingevolge de voorstellen hun maximumpensioen slechts na 20 dienstjaren zouden 
bereiken. Hij . prees de voortvarendheid van de regering bij de indiening dezer 
wetsontwerpen, maar het zou hem lief geweest zijn, als ten opzichte van de wij
zigingen in de pensioenregelingen voor de ambtenaren dezelfde spoed aan de 
dag zou zijn gelegd. VanSleen drong ten slotte nog aan op het afschaffen van de 
cumulatiebepalingen. 

OORLOG EN MARINE 

(BEGROTINGSHOOFDSTUIC VIII EN VIII A) 

26-10-1954. Goedkeuring legering Amerikaanse troepen in Nederland (3714). 
Goedhart juichte het toe, dat de regering er aan had meegewerkt, dat een Ameri
kaans luchtmachteskader in Nederland zal worden gestationeerd. In geval van 
een vijandelijke overval zullen wij niet langer behoeven te wachten tot hulp van 
over de Atlantische Oceaan hierheen komt. Het is een welkome aanvulling van 
einze nog bepaald onvoldoende luchtverdediging. 

28-10-1954. Herziening bevordering en ontslag van het personeel der krijgsmacht 
(3077). 
Vermeer betuigde er zijn instemming mee, dat in de toekomst bij de bevordering 
van beroeps- zowel als reserve-officieren het accent meer zal worden gelegd op de 
keuzebevordering, los van de ranglijst. Hij bepleitte voorts een betere regeling van 
de rechtspositie der zgn. 'langverbanders', reserve-officieren die vrijwillig dienen 
met een lang _verband. 

23-11-1954. Begroting van Oorlog en Marine ooor 1955 (3700). 

Vermeer merkte op, dat al is de internationale politieke situatie nog niet roos
kleurig, de westerse wereld bezig is het initiatief te herwinnen. Beklemmend is de 
gedachte, dat bij een eventuele oorlog een deel van ons land onbeschermd zou 
blijven; wanneer de akkoorden van Parijs in werking treden en West-Duitsland in 
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de Europese verdediging zal zijn ingeschakeld, zal de militaire positie van dit 
deel van ons land verbeterd zijn. Vermeer bepleitte het in het leven roe
pen van een parlementair controle-orgaan in de NAVO als een stuk democratische 
medezeggenschap op internationaal terrein. Hij drong aan op het nemen 
van maatregelen ter verhoging van de geestelijke weerbaarheid en op het 
gebieden van de moreelszorg. Onze troepen hebben bij de laatste inter
nationale manoeuvres een goed figuur geslagen; commandant en troepen ver
dienden daarvoor hulde. 

In verband met voorkomende personeelstekorten en mede ter verbetering van 
de bevorderingsgang in de middenrangen wees Vermeer op de wenselijkheid van 
meer planning bij de personeelsopbouw. Terwijl hij de vraag stelde of onze lucht
macht wel voldeed aan de eisen, door internationaal overleg gesteld, hield hij zijn 
kritiek staande ten aanzien van het marinebeleid. De organisatie van de Nationale 
Reserve zal nog eens goed moeten worden bekeken. 

Blom vroeg in de eerste plaats aandacht voor het kadervraagstuk, in het bijzon
der van het lagere kader. Er is gebrek aan kader, niet voldoende kennis van zaken 
bij het dienstplichtig onderofficierskader en een tekort aan beroepspersoneel; de 
functie van beroepsonderofficier moet meer aantrekkelijk gemaakt worden onder 
meer door meerdere mogelijkheden van bevordering in de officiersrang. Blom 
klaagde erover, dat te veel goede beroepsofficieren en -onderofficieren bij de 
troep worden weggehaald voor bureaubaantjes bij allerlei staven. Hij bepleitte 
verbetering van de soldijregeling en van de kostwinnersvergoedingen. Ten slotte 
drong hij aan op een spoedige regeling van de status der Artillerie-inrichtingen; 
welke krachten brengen er elke minister toe de in het parlement en uit het per
soneel naar voren gekomen wensen terzijde te schuiven? 

20-12-1954. Interpellatie van Vermeer over het 'liftverboá. 

Vermeer bepleitte intrekking van het liftverbod. Zijn er werkelijk ernstige klachten 
over wanordelijkheden bij het liften en zouden die niet op minder ingrijpende 
wijze zijn te voorkomen? Het is van groot belang, dat de militairen zoveel mogelijk 
in de gelegenheid worden gesteld hun vrije tijd in de huiselijke kring door te 
brengen. Als het liftverbod onverhoopt gehandhaafd zou worden, zouden de 
militairen in ieder geval financieel beter in staat moeten worden gesteld naar hun 
woonplaats te reizen. Nadat de minister de vragen van Vermeer niet op bevre
digende wijze had beantwoord, diende Vermeer een motie in, waarin werd aange
drongen op maatregelen die het voor dienstplichtige militairen mogelijk zouden 
maken het weekeinde in gezinsverband door te brengen. 1 

Scheps ondersteunde de motie van Vermeer; hij wees er nog op, dat al degenen 
die van het belang van een goed gezinsleven overtuigd zijn, deze motie zouden 
moeten steunen. Ook wanneer zij opheffing van het liftverbod thans niet wen
selijk zouden achten, zouden zij deze motie kunnen steunen. 

De motie-Vermeer werd met 45 tegen 28 stemmen aangenomen. 

15-11-1955. Begroting van Oorlog en Marine voor 1956 (4100). 

Vermeer begon met vast te stellen, dat er helaas nog niets op wijst, dat de Sowjet
Unie zou hebben afgezien van het op de been houden van een sterke militaire 
macht, nodig om de communistische denkbeelden over de wereld te verbreiden. 
Het NAVO-verdrag, dat thans een zeker militair evenwicht heeft geschapen, blijft 
daarom onmisbaar. Bij de beoordeling van de hoogte onzer defensie-uitgaven 
spelen twee elementen een rol: enerzijds een aantal verplichtingen bij het NAVO-
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verdrag aangegaan, anderzijds de financiële mogelijkheden. Wanneer ten gevolge 
van hoge defensie-uitgaven essentiële taken van de overheid op ander gebied 
zouden moeten wegvallen, zou dat een uitholling van onze volkskracht betekenen, 
die schadelijk is, zowel voor onze morele weerstand als voor de opbouw van onze 
strijdkrachten. Het is ook beter een kleine militaire organisatie te hebben, die we 
goed kunnen uitrusten, dan een groot geheel waaraan van alles moet ontbreken. 
Wil de minister zich spoedig vergewissen van de omvang der militaire hulp, die 
de Verenigde Staten ons na 1 januari 1957 bereid zullen zijn te geven? Het is 
nodig, o.m. in verband met de ontwikkeling der moderne wapens, de verhouding 
der uitgaven voor de drie krijgsmachtonderdelen degelijk te onderzoeken. De 
marine moet gezien worden in het kader van de NAVO. Terecht heeft de minister 
de aanschaf van een tweede vliegkampschip afgewezen. De luchtmacht en de 
luchtverdediging zullen in een eventuele volgende oorlog nog een veel groter rol 
spelen dan in het jongste verleden. De luchtverdediging in West-Europa is nog 
een zwak punt. Vermeer waarschuwde tegen overhaaste wijzigingen in de orga
nisatie van onze landmachtbijdrage tot de NAVO. Hij klaagde voorts over de 
veelvuldige overplaatsingen van beroepspersoneeL 

Blom uitte zijn waardering over de gunstige beslissing van de minister inzake 
de kostwinnersvergoedingen. Hij klaagde over de trage promotiegang bij de 
beroepsonderofficieren. Er bestaat een ernstig tekort aan aspirant-officieren, er 
zijn te weinig aanmeldingen voor de KMA. Het zou onjuist zijn verbetering te 
zoeken in verlaging van de eisen, maar laat men de officiersopleiding aantrekke
lijker maken door ze geheel kosteloos te doen zijn. Laat de minister ook het op
nieuw instellen van de 'hoofdcursus' (waarbij aan jonge beroepsonderofficieren een 
mogelijkheid geboden wordt voor opleiding tot officier) nog eens ernstig in over
weging nemen. Blom betreurde de afwijzende houding van de minister ten aan
zien van subsidieverlening aan de stichting De Nederlandse Soldaat. Hij drong 
aan op verbeteringen in de positie van het burgerpersoneel en op een betere 
organisatie van het overleg over het personeel der rijkswerf in Den Helder. 

31-1-1956. Bepalingen rechtsgevolgen rechtstoestand militairen der Koninklijke 
Landmacht (3390). 

Scheps ging met dit wetsontwerp akkoord in zoverre het door legalisatie recht
zet, wat door Nederlandse of Duitse instanties in de verwarring in de oorlogs
jaren is scheefgetrokken. Op één punt maakte Scheps echter een ernstig voor
behoud: de militairen die zich destijds vrijwillig in krijgsgevangenschap hebben 
begeven, kregen voor die tijd in gevangenschap doorgebracht hun militaire trak
tement uitbetaald, terwijl zij die om vaderlandse motieven zich aan krijgsgevan
genschap onttrokken, deze vergoeding niet hebben ontvangen; voor zover zij 
schade door hun verzetsdaden opgelopen hebben, werden zij naar het Commis
sariaat voor Oorlogsschade verwezen. Dit onderscheid kwam Scheps onbillijk 
voor. Toen de oorlog in een stadium was gekomen, dat de Duitse bezetter het 
Landoorlogreglement met voeten trad, ontstond er voor het Nederlandse volk een 
plicht tot verzet; zij die weigerden in krijgsgevangenschap te gaan, handelden 
juist, zij die gingen, hebben in het algemeen gefaald. Men moet een vorm vinden 
om degenen die weigerden te gaan en aan het verzet deelnamen, naar Engeland 
overstaken of gingen onderduiken niet financieel te duperen. Een motie, door de 
heer Ritmeester ingediend, waarin deze gedachte was vervat, werd door Scheps 
mede-ondertekend. Op voorstel van Vermeer werd het wetsontwerp goedgekeurd, 
nadat de staatssecretaris had beloofd overleg met de kamer te zullen openen over 
de motie-Ritmeester. 
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31-1-1956. Tijdelijke afwijking van de dienstplichtwet (4077). 
Goedhart verklaarde zich met het wetsontwerp te kunnen verenigen indien de 
minister zou toezeggen, dat hij slechts in uiterste noodzaak gebruik zou maken 
van de hem gegeven bevoegdheid om de herhalingsoefeningen te verlengen. 
Nadat deze toezegging was verkregen, werd het ontwerp met de steun van onze 
fractie aangenomen. 

WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING 
(BEG<ROTINGSHOOFDSTUK IX A) 

2-12-1954. Begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1955 (3700). 

Ten Hagen verweet de minister, dat hij een onjuist beleid heeft gevoerd bij de 
uitvoering van het bouwprogram van 1952 en 1953; hierdoor is een overspanning 
op de bouwmarkt ontstaan. De minister heeft hieruit lering getrokken en begint 
in een aantal sectoren de bouwactiviteit af te remmen; dat is juist, maar daarbij 
zal men in meerdere mate rekening moeten houden met de toestand op de arbeids
markt in elke streek. Om de bouwactiviteit te vergroten is het noodzakelijk te 
komen tot grote bouwopdrachten, die zich uitstrekken over meerdere jaren. Boven
dien zal de organisatie van het bouwbedrijf moeten worden gemoderniseerd en 
zal men de sociale toestanden op de bouwwerken moeten verbeteren. Ten Hagen 
verheugde zich erover, dat de minister thans grote aandacht schenkt aan het 
probleem van de krotopruiming; naarmate de woningnood afneemt, zal men die 
met meer kracht ter hand moeten nemen. Men zal echter goed doordrongen 
moeten zijn van de financiële consequenties daarvan. Er zijn nu twee subsidie
regelingen in dit verband: een voor de eigenaar-krotbewoner en een voor de krot
bewoner die een andere woning moet huren. Deze laatste regeling is echter on
voldoende en zij zal moeten worden verbeterd. Ten slotte behandelde Ten Hagen 
het probleem van het eigen-woningbezit. Ook aan de arbeidende bevolking moet 
de mogelijkheid worden gegeven om een eigen woning te verwerven; maar alleen 
voor degenen wier levensomstandigheden het bezit van een eigen woning een 
begerenswaardig goed doen zijn. 

Bommer wees erop, dat het noodzakelijk wordt iets te doen aan het dalende 
peil van de kwaliteit der nieuwe woningen. Men kan en mag niet tijdelijk be
zuinigen op het woningpeiL De minister is in staat op eenvoudige wijze aan dit 
verlangen tegemoet te komen, wanneer hij slechts de maatregel wil treffen de 
huurprijs van de woningwetwoningen te baseren op de werkelijke kapitaalrente, 
die lager is dan de fictieve rente van 4%, die het departement thans als uitgangs
punt neemt. Als hij dat doet, zouden we óf de weekhuren met f I,- kunnen ver
minderen óf tegen eenzelfde huurprijs de woning van een extra-slaapkamer kun
nen voorzien. Ook kan de minister er meer toe bijdragen de huren van een aantal 
woningen, gebouwd na het uitbreken van het Korea-conflict, te verlagen, wanneer 
hij de procedure vereenvoudigt die voor eventuele verlaging dezer huren is voor
geschreven en aan die verlaging terugwerkende kracht wil geven. Ten slotte 
besprak Bommer nog de plannen voor verdere huurverhoging. Als de regering met 
een verder plan komt, zal zij in ieder geval de nieuwe verhoging tegenover de 
huurders moeten kunnen rechtvaardigen. Een verdergaande huurverhoging is 
voor ons slechts aanvaardbaar, indien zij wordt geflankeerd enerzijds door een 
behoorlijke compensatieregeling voor de huurders, anderzijds door een bestem
mingsheffing gelijk die in de troonrede is aangekondigd. De gedachte van de 
huurbelasting is zo redelijk, dat zij reeds meer dan dertig jaar geleden, toen wij 
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ook een periode van woningnood kenden, zeHs door de orgaliisaties van de huis
eigenaren aan de orde is gesteld. 

14-7-1955. Goedkeuring van huur door de staat van enkele kantoorgebouwen, enz. 
(3989). 
Bommer klaagde erover, dat de minister dergelijke zaken niet in een eerder 
stadium aan de kamer ter goedkeuring voorlegt, dan kan de kamer beoordelen of 
kortdurende of wel langdurende huurovereenkomsten, dan wel bouw door het 
rijk zeH de voorkeur moet hebben; nu moet de kamer eigenlijk blindelings de 
minister volgen. 

10-11-1955. Verlenging regeling inzake het Nationale Plan en de streekplannen 
(4059). 
Bommer maakte een aantal kritische opmerkingen over de houding van de minister 
ten aanzien van het plan van de ANWB, om een kantoorgebouw te stichten op 
het landgoed Clingendael 

13-12-1955. Begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1956 (4100). 
Ten Hagen wees erop, dat de woningwetbouw achterblijft bij de premiebouw. 
Slechts voor die bouw behoort premie te worden verleend, welke anders in onvol
doende mate tot stand zou komen. Men zou tot een gedifferentieerde premie
regeling moeten komen. 

De woningproduktie loopt achteruit; een van de oorzaken daarvan is de te late 
afremming door de minister van de bouwactiviteit in andere sectoren. Om de 
woningproduktie te verhogen zijn een groot aantal maatregelen noodzakelijk: nog 
sterkere afremming van de andere bouw; verbetering van de interne verhoudingen 
in het bouwbedrijf, onder meer om het bouwvak aantrekkelijker te maken voor de 
arbeiders; maar vooral een grondige vernieuwing en modemisering van de bouw
nijverheid zeH, b.v. door de bevordering van systeembouw. Voldoende modemi
sering van het bouwbedrijf is niet te verwachten als men alles overlaat aan de 
particuliere ondernemers. Een nationaal bouwbedrijf, dat niet een volledig over
heidsbedrijf behoeft te zijn, is de enige werkelijke oplossing. Zo'n grootbedrijf is 
het best in staat zich te richten op continu-produktie en net kan een waardevolle 
bijdrage leveren tot een gezonde concurrentie. 

Bommer achtte geleidelijke opvoering van het woningpeil noodzakelijk; we 
moeten niet de weg opgaan van het bouwen van minder solide huizen in de hoop 
daardoor een iets hoger woningbouwcijfer te krijgen. Gelukkig zijn het afgelopen 
jaar de financiële mogelijkheden om het woningpeil te verhogen ook iets ruimer 
geworden. De wijze waarop echter door het departement de curveprijs wordt ge
hanteerd, leidt herhaaldelijk tot het 'uitkleden' van woningbouwprojecten; dat is 
onjuist, men moet de aanneemsom slechts toetsen aan de hand van de vraag, of 
het op zich zelf een redelijke prijs is. 

Bomroer wees erop, dat er een schreeuwend tekort is aan woningen die even 
boven het peil liggen van de woningen, gebouwd door woningbouwverenigingen 
en gemeenten. Hij drong erop aan, dat de minister aan deze behoefte zou tegemoet 
komen door een verruiming van de subsidiegrenzen. Ten slotte behandelde hij 
het vraagstuk der migratiewoningen; aan dit systeem kleven zeker wel enige 
bezwaren; men zal het moeten verbeteren, doch het zou onjuist zijn het gehele 
systee~ af te schaffen. 

29-2-1956. Wetsontwerp algemene woningtelling 1956 (4219). 
Bommer kon zijn instemming betuigen met het wetsontwerp, omdat een algemene 
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woningtelling noodzakelijk is. Ook de opzet van de telling is juist; maar over de 
wijze waarop de kamer was ingelicht, was Bomroer niet tevreden. 

11-4-1956. VeroaUenverklaring veroreemdingsbesluit niet-landbouwgronden, wij
ziging van de onteigeningswet (3939). 
Ten Hagen verklaarde zich tegen het wetsontwerp. De minister is ten onrechte 
van mening, dat er na opheffing van de prijsbeheersing geen ongewenste en on
gerechtvaardigde prijsstijging van niet-landbouwgronden zal ontstaan. Ten Hagen 
voerde een groot aantal argumenten aan waaruit bleek, dat het tegendeel is te 
verwachten. Verder betoogde hij, dat de grondeigenaren geen recht hebben op 
de te verwachten prijsverhoging, die niet het gevolg is van eigen werkzaamheid 
en die hen in een betere positie zou brengen dan vergelijkbare beleggers in obliga
ties, hypotheken, enz. Hij keerde zich nog tegen de opvattingen van de commissie
Thurlings van het R.-k. Centrum voor staatkundige Vorming, die hij in strijd 
achtte met de christelijke opvatting over het wezen van de eigendom. Hij was 
van mening, dat de opheffing der prijsbeheersing in strijd was met het algemeen 
belang. V ervanging van de bestaande regeling door een andere bevredigende 
regeling, waarbij het maken van ongerechtvaardigde winsten in de vorm van meer
waarde zou zijn voorkomen, was wel wenselijk geweest. Met de wijzigingsvoor
stellen inzake de onteigeningswet kon Ten Hagen zich op zich zelf wel verenigen, 
maar dat kon zijn bezwaren tegen het wetsontwerp in zijn geheel niet wegnemen. 

Vondeling ondersteunde het betoog van Ten Hagen en stelde met name in het 
licht, dat als gevolg van de opheffing der prijsbeheersing van niet-landbouw
gronden ook de prijsbeheersing van landbouwgronden ingevolge de daarvoor in 
het leven geroepen wettelijke regeling gevaar zou lopen ondermijnd te worden. 
Dit alles is ook in strijd met de politiek van prijsstabilisatie, die de regering voert. 
Dat ook socialistische ministers hun handtekening onder het wetsontwerp hadden 
gezet, zag hij in het kader van de kabinetspolitiek 

Het wetsontwerp werd met 37 tegen 28 stemmen aangenomen; de fractie 
stemde tegen. 

VERKEER EN WATERSTAAT (BEGROTINGSHOOFDSTUK IX B) 

1-12-1954. Begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1955 (3700). 
Posthumus verklaarde weinig te zijn ingenomen met een aantal onderdelen van het 
beleid van deze minister. Hij drong er bij de minister op aan mogelijkheden te 
zoeken voor verbetering van de passagiersaccommodatie bij de Rotterdamsche 
Tramweg Maatschappij, met name van de boten die arbeiders naar en van het 
vasteland vervoeren. Wat de verkeersveiligheid betreft, drong hij in het bijzonder 
aan op wettelijke maatregelen voor voetgangers en op spoedige verbeteringen van 
de rijtijdenregeling. Posthumus klaagde erover, dat de regering in verkeers- en 
vervoorsvraagstukken herhaaldelijk wel vertegenwoordigers van werkgevers uit
nodigt in besturen of adviesorganen, maar geen vertegenwoordigers van werk
nemers. Hij klaagde over de trage gang van zaken met betrekking tot noodzake
lijke voorzieningen op het vliegveld Schiphol. 

Wat de internationale vraagstukken betreft vroeg Posthumus, dat de regering 
op het standpunt zou blijven, dat het principe van gelijke vlagbehandeling gehand
haafd blijft. Het is overigens de taak van de Nederlandse regering om een stimu
lerende werking uit te oefenen ten aanzien van een verdere integratie van het 
Europese vervoer, waarbij als uitgangspunt moet dienen, dat de vervoersonder
nemingen op commerciële grondslag werken; anders wordt de coördinatie door-
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broken. Posthumus stelde voorts nog een aantal vragen over de taak van de KSG 
op vervoersgebied. 

Ten slotte protesteerde hij tegen de maatregel door de minister genomen, waar
door het aandeel van de Nederlandse Spoorwegen in het beroepsgoederenvervoer 
langs de weg wordt bevroren. Hierbij is de minister ingegaan tegen het standpunt 
van de meerderheid der onafhankelijke deskundigen. Wanneer het wegvervoer 
aan de Nederlandse Spoorwegen wordt onttrokken, kan er van het commerciële 
beleid der spoorwegen niets overblijven. Moeten de spoorwegen met gemeen
schapsgelden wél onrendabele verbindingen in stand houden, terwijl de rendabele 
verbindingen hun worden onthouden? 

Bommer maakte eerst een aantal opmerkingen over de W esterschelde in het 
kader van het Deltaplan en over de waterverontreiniging. Daarna ging hij uitvoerig 
in op de wijziging door de minister aangebracht in de richtlijnen voor de Commissie 
Vergunningen Personenvervoer, waardoor we weer een veelheid van vergunning
houders in één vervoersgebied kunnen krijgen, terwijl die commissie er sinds het 
begin van haar werkzaamheden, in 1937, juist in geslaagd was een doelmatige 
concentratie tot stand te brengen. Door deze maatregel van de minister is in de 
wereld van het vervoer, niet in de laatste plaats onder de werknemers, onrust ont
staan. Bovendien heeft de minister een voorkeursbehandeling gegeven aan een 
zestal vervoersondernemers, wier vergunningen in 1942 waren verstreken; dit is 
in strijd met de wet, volgens welke bij het verlenen van vergunningen alleen reke
ning mag worden gehouden met het algemene vervoersbelang en niet met de be
langen van bepaalde ondernemers. 

14-12-1954. Wijziging begroting Scheepvaartfonds voor 1954 (3782). 
Posthumus kon er zich mee verenigen, dat de overheid een schip koopt voor het 
emigrantenvervoer. Het emigrantenvervoer moet voorlopig voor een groot deel 
door de overheid worden verzorgd. Posthumus bepleitte nog meer inschakeling 
van het luchtvervoer bij de emigratie naar Australië. 

20-12-1954. Begroting Staatsbedrijf PTT voor 1955 (3700 H). 
Posthumus zeide de indruk te hebben, dat de exploitatie van dit staatsbedrijf op 
bevredigende wijze geschiedt. Er dient met alle kracht naar gestreefd te worden 
om een commerciële exploitatie te handhaven. Posthumus stelde een aantal vragen 
onder meer betrekking hebbend op de mogelijkheid van uitbreiding der postbe
stellingen. Verhoging van het tarief van de draadomroep zal niet verder mogen 
gaan dan noodzakelijk is uit een oogpunt van commerciële exploitatie. Het aantal 
arbeidscontractanten bij PTT moet worden verminderd. 

20-12-1954. Begroting van het Zuiderzeefonds voor 1955 (3700 B). 
Vondeling klaagde er onder meer over, dat steeds zo weinig inlichtingen worden 
verstrekt over de plannen met betrekking tot de Zuiderzeewerken. Nu gaat b.v. 
het gerucht, dat men de plaats, waar Lelystad zal worden gebouwd, plotseling 
zou hebben gewijzigd. Ook de kamers van koophandel en de gemeentebesturen 
zijn zeer geïnteresseerd in de nadere uitwerking van de inpolderingsplannen. Hij 
drong erop aan, dat in het vervolg eerder en op uitgebreidere schaal inlichtingen 
zullen worden verstrekt. 

2-11-1955. Wijziging wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers 
(3892). 
Posthumus uitte zijn waardering voor het wetsontwerp, dat een verhoging van 
de pensioengrondslag brengt en tevens de gevallen van schepen, die vóór 
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1 juli 1942 zijn verloren gegaan, in de wet opneemt. Er zijn echter nog enkele 
onvolkomenheden, die door dit wetsontwerp niet worden verbeterd; de uit
voering van deze wet getuigt niet steeds van een stabiel beleid. Men is nl. de 
laatste jaren stroever geworden bij de uitvoering. Het is beter een aantal mensen 
iets te veel, dan een aantal iets te weinig te geven. Posthumus ondersteunde een 
motie van de heer Koersen (KVP), welke door de Kamer werd aangenomen en 
waarin er bij de regering op werd aangedrongen om, ter verhoging der rechts
zekerheid, de Buitengewone Pensioenraad en de Centrale Raad van Beroep bij 
de uitvoering in te schakelen. 

25-11-1955. Begroting Staatsbedrijf PTT en Rijkspostspaarbank voor 1956 
(4100 H). 
V ermooten wees onder meer op de wenselijkheid van uitbreiding van het aantal 
telefoonaansluitingen. Gaan de plannen tot stichting van een tweede girokantoor 
in het oosten van het land door? vroeg hij. Hij wees tariefsverhoging bij de draad
omroep van de hand; vele abonnees behoren juist tot de economisch zwakkeren. 

25-11-1955. Begroting van het Staatsvisserijbedrijf voor 1956 (4100 ]). 
V ermooten besprak het vraagstuk van het vislossen, dat gemechaniseerd dient te 
worden. Hij bepleitte, dat het beheer van de visafslag niet uitsluitend in handen 
van de staat zou blijven. 

25-11-1955. Wijziging van de spoorwegwet (4076). 
Bommer had geen overwegend bezwaar tegen de voorgestelde regeling, waarbij 
de beslissing, of bij een ernstig spoorwegongeval een openbaar onderzoek zal wor
den ingesteld, in handen gegeven wordt van een permanente commissie en niet 
meer van de minister. 

6-12-1955. Begroting van het Zuiderzeefonds voor 1956 (4100 B). 
Vondeling klaagde er weer over, dat men allerlei mededelingen die men gaarne 
zou ontvangen, aan de minister moet ontwringen. Hoe staat het nu precies met het 
inrichtingsplan voor de polder Oostelijk Flevoland? Het is nog niet vastgesteld, 
doch het wordt reeds uitgevoerd. Zal het voornemen om, na het gereedkomen 
van de ringdijk om Oost-Flevoland, met de Markerwaard te beginnen, de snelle 
uitvoering der Delta-werken niet belemmeren? Vondeling keerde zich nog tegen 
het plan van de minister om landbouwkundige ingenieurs en opzichters niet in 
aanmerking te laten komen voor het pachten van een bedrijf in de nieuwe polders. 

20-12-1955. Begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1956 (4100). 
Bommer klaagde erover, dat de begroting te weinig was toegelicht. De geweldige 
toeneming van het wegvervoer zal ons land op den duur voor onoplosbare pro
blemen stellen. Wij zullen daarom moeten trachten de personenauto en het motor
rijwiel zoveel mogelijk overbodig te maken door maatregelen die het openbaar 
vervoer, vooral in de steden, bevorderen. Over de verkeersveiligheid maakte Bom
her een groot aantal opmerkingen; hij drong onder meer aan op geleidelijke invoe
ring van een verplichte keuring van motorrijtuigen, instelling van een verkeers
examen voor bromfietsers en de aanleg van meer gescheiden rijwielpaden. Bommer 
bepleitte een financiële tegemoetkoming in de schade van eigenaren van panden 
gelegen aan de dijk bij Krimpen aan de Lek, die in het kader van de Delta-werken 
verhoogd moet worden. Hij waarschuwde ten slotte tegen uitbreiding van het 
gebruik van het vliegveld Zestienhoven buiten de oorspronkelijke doelstelling: de 
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sportvliegerij. Ons land kan zich slechts één internationale luchthaven veroorloven. 
V ennooten wees erop, dat de onvoldoende personeelsbezetting bij Rijkswater

staat de snelle uitvoering van allerlei urgente werken in gevaar brengt. Behalve aan 
Deltawerken dacht hij hierbij onder meer aan de middelste stuw in de Beneden
Rijn, van grote betekenis onder meer voor de betere bevaarbaarheid van de 
Gelderse IJsel en dus voor de industrieën in het oosten des lands. Hij drong aan op 
sterkere concentratie van het beheer over de buitenwaterkeringen, met name in 
Zeeland. Ook over de financiering der waterschapslasten en over de verbetering 
der binnendijken maakte hij een aantal opmerkingen. Wat de wegen betreft, be
treurde hij het, dat men te veel tracht bestaande wegen te verbeteren in plaats van 
moderne wegen aan te leggen. Snelle aanleg van de Zuiderzeestraatweg en be
spoediging van de aanleg van de weg Tilburg-Eindhoven zijn onder meer nood
zakelijk. Verbetering van wegen en waterwegen in de ontwikkelingsgebieden in 
het noorden van ons land eist meer aandacht. Men zal ernaar moeten streven de 
Hemtunnel gelijk met de IJtunnel klaar te krijgen, anders valt een verkeerscon
gestie in Amsterdam te vrezen. Vermooten behandelde verder onder meer de 
financiering van de havenverbetering te Bergen op Zoom, de plaats van de nieuwe 
veerhaven te Breskens, de verbetering van de Oude IJsel en de afschaffing der 
scheepvaartrechten in Groningen en Friesland. 

Ruygers besprak de Europese vervoersintegratie. Tot nu toe hebben we bij de 
liberalisatiepolitiek te weinig op de vervoersdiensten gelet. We moeten met onze 
pogingen een Europese markt voor het vervoer te realiseren niet wachten tot de 
'gemeenschappelijke markt' een feit is. Ook bij de vervoersintegratie zal het niet 
zonder supranationale structuur kunnen. Ruygers wees nog op de onvoldoende 
internationale coördinatie der investeringen in de verschillende vervoerswegen. 
Men zal internationaal moeten samenwerken op de basis van een commerciële 
exploitatie der verschillende vervoermiddelen, met name van de spoorwegen. Bij 
de ordening der internationale vervoertarieven moeten we streven naar een com
promis. Bij de Rijnvaart moeten we ons rechtsstandpunt handhaven, maar open
staan voor ordening in internationaal overleg; tegen de ordening zoals die in de 
Rijnvaartpool geschiedt, had Ruygers echter grote bezwaren: dit is een particulier 
kartel, in feite een verlengstuk van het bestaande Roerkartel 

ECONOMISCHE ZAKEN (BEGROTINGSHOOFDSTUK X) 

14-9-1954. Middenstandsnota 1954 (3378). 
Peschar wees erop, dat de basis van de nota niet zo solide is als wel wenselijk zou 
zijn, omdat het cijfermateriaal belangrijke leemten vertoont. Gelukkig zal naar een 
betere statistiek, speciaal ten aanzien van de inkomens, worden gestreefd. Hij 
begroette met instemming verschillende concrete resultaten, waartoe de nota 
geleid heeft, b.v. de instelling van een onderwijscommissie en van een commissie 
randbedrijven, de aangekondigde voorlichtingsdienst, de uitbreiding der krediet
normen en de oprichting van waarborgfondsen. De nota brengt aan het licht, dat 
een deel van de middenstand het .redelijk en soms zelfs zeer goed heeft, maar dat 
een ander deel (de 'randbedrijven') in moeilijke omstandigheden verkeert. In een 
deel van de middenstandssector bestaat een duidelijke overcapaciteit. Wat de nota 
voorstelt om het probleem der randbedrijven op te lossen, is onvoldoende. Veel 
van wat wordt voorgesteld om het welvaartspeil der middenstanders te verhogen 
zal, hoe juist die maatregelen op zich zelf ook zijn, het gevaar van overcapaciteit 
nog doen toenemen. Men komt er dus niet uit zonder sanering op grond van het 
behoefte-element. De meerderheid in de kamer wil daar niet aan, maar laat men 
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dan ten minste het tot stand komen van vrijwillige saneringen bevorderen. De 
nota is louter passief op dit punt: ze heeft er geen bezwaar tegen, dat saneringen 
tot stand komen, wanneer geen ontoelaatbare middelen worden gehanteerd, maar 
dat is onvoldoende. Trouwens in de vervoersector en in de landbouw ligt het be
hoefte-element ook mede ten grondslag aan ordenende maatregelen. Peschar drong 
er verder op aan, dat het middenstandsbeleid meer zou worden toegespitst op de 
verscheidenheid in die sector, hetgeen onder meer tot uitdrukking zou moeten 
komen bij de organisatorische opbouw van het directoraat-generaal en bij het 
komende instituut der middenstandsconsulenten. Voorts stelde hij een aantal 
vragen over de parallellisatie en over de erkenningsreglementen, met name betref
fende de wederverkopers van bakkersartikelen. Ten slotte maakte hij nog een 
aantal opmerkingen over het middenstandskredietwezen, de omzetbelasting voor 
de inkoopcombinaties en de sociale zekerheid voor de middenstand. 

23-9-1954. Aanwijzingswet PTT-1954 (3300). 

Nederhorst stond met gemengde gevoelens tegenover dit wetsontwerp, dat in 
sterke mate een compromis-karakter droeg. De grote overheidsbedrijven hebben 
in deze tijd van dynamische ontwikkeling behoefte aan soepeler organisatievor
men. Dit ontwerp brengt geen definitieve oplossing voor dit probleem. 

17-11-1954. Begrating van Economische Zaken voor 1955 (3700). 

Roemers zeide, met genoegen van de minister te hebben gehoord, dat wij tegen
over een eventuele conjunctuuromslag niet stuurloos behoeven te staan. Tegen
over critici van de vakbeweging hield Roemers staande, dat de vakbeweging veel 
liever een prijsverlaging dan een loonsverhoging zou hebben gehad en dat zij 
een wijze zelfbeperking aan de dag heeft gelegd. Hij drong er bij de minister op 
aan, steeds waar dat nodig is, in de prijsontwikkeling in te grijpen en het toezicht 
op de kartels in deze tijd van hoogconjunctuur te verscherpen. Er zijn aanwijzin
gen, dat er een aanzienlijke prijsverstarring naar beneden is. Wat de achtergeble
ven gebieden in ons land betreft, gaf Roemers de voorkeur aan het verschaffen 
van werkgelegenheid ter plaatse boven binnenlandse migratie. 

Roemers bepleitte verplichte instelling van een produktschap voor zuivel. Hij 
waarschuwde tegen de instelling van bedrijfschappen in bedrijfstakken, waar geen 
werknemers zijn die zich kunnen organiseren. Ten slotte verklaarde hij, dat het 
- in tegenstelling met wat in het mandement der r.-k. bisschoppen wordt gezegd -
thans wel nodig is om aan de PBO economische bevoegdheden toe te kennen. 

Nederhorst zeide, dat de minister het antwoord schuldig blijft op de vraag, in 
welke vorm zijn conjunctureel inzicht in zijn economisch beleid tot uitdrukking 
komt. Hij drong aan op ruimere mededeling aan de kamer van de adviezen die de 
regering van het Centraal Planbureau ontvangt. Wat was b.v. het oordeel van dit 
bureau over de vervroegde ingang van de belastingverlaging? 

Nederhorst drong aan op versterking van de internationale economische samen
werking, onder meer door een meer internationaal gerichte conjunctuurpolitiek. De 
KSG dient, juist nu de weg via de EDG en de politieke gemeenschap voorlopig 
is afgesloten, te worden versterkt en zo mogelijk uitgebreid. Door Nederland of 
door de Benelux dient een initiatief te worden genomen ten aanzien van de hulp
verlening aan de minder ontwikkelde gebieden in Zuid-Europa. 

Nederhorst betreurde het, dat wij nog altijd in de mist varen met het gasbeleid. 
Laat de minister zo spoedig mogelijk een wetsontwerp indienen tot instelling van 
een nationale gasmaatschappij en door indiening van een gaswet de meest doel
matige aanwending van gas verzekeren. 
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Peschar stelde een aantal vragen over de minimumbroodprijs en over de zgn. dro
gistenregeling. Verder behandelde hij in hoofdzaak de vraagstukken van het 
vreemdelingenverkeer. Over de kwestie van de structuur der ANVV zijn wij 
uitermate slecht geïnformeerd. Hoewel de regering de grote economische, sociale 
en culturele betekenis van het vreemdelingenverkeer erkent, schiet ons land nog 
altijd in tal van opzichten te kort in zijn voorzieningen. Het particulier initiatief 
doet veel te weinig, speciaal op het gebied van het sociaal toerisme. 

19-11-1954. Begroting Staatsmijnbedrijf voor 1955 (3700 K). 

Van Lienden vroeg de minister een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van 
het gaan werken door de Nederlandse arbeiders uit de mijnstreek en daarbuiten 
in de Belgische mijnen. Hij drong er op aan de exploitatie van de staatsmijn 
Beatrix op een vroeger tijdstip te doen aanvangen dan 1964. Na enkele medische 
vraagstukken te hebben aangeroerd drong hij er met kracht op aan, dat er eindelijk 
eens iets zou gebeuren tot verbetering der pensioenen van mijnwerkers en beamb
ten. De financiële mogelijkheden zijn er thans. 

14-12-1954. Nota inzake de vernietiging van de verordening broodprijzen 1942 
(3700, x, 18). 
Peschar zeide, dat de regering niet heeft duidelijk gemaakt, dat door afschaffing 
van de minimumbroodprijs de prijsverstarring zal worden doorbroken. Zij heeft 
nl. niet aangetoond, dat het de minimumprijs is, die de prijsverstarring veroorzaakt. 
De regering verwacht van deze maatregel geen desastreuze concurrentie; vermoe
delijk heeft zij daarin voorlopig gelijk. Maar de bestaande overcapaciteit in het 
bakkersbedrijf moet ons wel voorzichtig stemmen voor de toekomst; dan zal de 
overheid moeten kunnen ingrijpen. 

10-2-1955. Wet beperking cadeaustelsel (3450). 
Peschar zeide, dat de middenstand al jarenlang om een regeling van het cadeau
stelsel heeft gevraagd. Nu ligt hier een wetsontwerp, dat althans ten dele aan deze 
verlangens tegemoet komt. Dat is een reden tot bescheiden verheugenis, te meer 
omdat ook de belangen van de consumenten door dit wetsontwerp zullen worden 
gediend. 

14-6-1955. Goedkeuring Internationale Tin Overeenkomst (3814). 
Nederhorst wees erop, dat dit het eerste wetsontwerp is waarbij de gevolmachtig
de ministers van Suriname en van de Antillen de beraadslagingen bijwonen. Nadat 
hij een aantal opmerkingen had gemaakt over de algemene problematiek, verbon
den aan de stabilisatie van grondstoffenprijzen, en een aantal vragen had gesteld 
over de inhoud der overeenkomst, verklaarde hij met het in de overeenkomst 
vervatte systeem te kunnen instemmen. 

23-6-1956. Interpellatie-De Groot over de toestand in de diamantindustrie. 
Roemers wees erop, dat voor een gezonde gang van zaken in de diamantindustrie 
in de eerste plaats herstel van het wederzijds vertrouwen nodig is. Hij achtte het 
uit economisch oogpunt onjuist, dat de werkgevers in de ene periode de ruwe 
diamant gebruiken om ze verder te verhandelen en in een andere periode om ze 
in Nederland te laten bewerken. Hij vroeg de minister van Economische Zaken 
te proberen op dit punt met België tot een gelijkgerichte politiek te komen. De 
moeilijkheden in de diamantindustrie dateren reeds van vóór de oorlog. Na de 
oorlog waren de lonen eerst zeer hoog, een aanzienlijke aanpassing naar beneden 
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was reeds om economische redenen onvermijdelijk. De regering draagt verant
woordelijkheid voor het voortbestaan van de diamantindustrie en daarom is het 
begrijpelijk, dat de minister van Sociale Zaken een beslissing heeft genomen die 
tussen de uiterste punten van beide partijen in lag. 

30-6-1955. Wijziging van de octrooiwet (3451). 

Posthumus verklaarde, dat dit wetsontwerp voor de fractie aanvaardbaar was. 

30-11-1955. Begroting van Economische Zaken voor 1956 (4100). 

Nederhorst leverde kritiek op het beleid van de minister, dat er wel op uit is lonen 
en prijzen te stabiliseren, maar dat, door de particuliere investeringen vrij te laten, 
tot eenzijdige bevoordeling der ondernemers moet leiden. Hij wilde het kartel
beleid van de minister gaarne steunen, maar dan moet scherper gelet worden op 
kartelbepalingen inzake prijzen. 

De internationale economische zaken behandelend, drong Nederhorst onder 
meer aan op het spoedig tot stand brengen van de Unie-overeenkomst der Benelux. 
Het grondstoffenprobleem moet meer gezien worden als een structuurprobleem 
voor de onderontwikkelde gebieden dan als een louter handelspolitieke aange
legenheid. Ten aanzien van de KSG vroeg hij een actiever houding van de rege
ring in de kwestie van het Roerkartel. Hij uitte kritiek op de minister vanwege 
diens afwijzing van een internationaal onderzoek naar de verkorting van de 
arbeidsduur. Hij maakte verder nog een aantal opmerkingen over de Westeuropese 
kolenvoorziening, over de activiteit van het comité-Monnet en over de gemeen
schappelijke Europese markt, die niet zonder toepassing van de supranationale 
gedachte zal kunnen worden verwezenlijkt. 

Wat het gasbeleid betreft, wees hij er met name op, dat de toenemende hoe
veelheid aardgas afzetproblemen gaat scheppen, welke onder meer door uitbrei
ding van het leidingnet moeten worden opgelost. 

Roemers behandelde eerst enige punten van het beleid betreffende de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie. De vooruitgang van de PBO in de industrie is 
onbevredigend. Een bedrijfschap moet een wezenlijke functie hebben. Een af
zonderlijk PBO-departement zou het aantal geschillen tussen departementen 
en de ambtenarij doen toenemen en zeer ondoelmatig zijn. Over de bezitsvorming 
zei Roemers, dat hij ernstige bezwaren had tegen premieëring door de overheid 
van spaarregelingen; degenen, die het meest hulp nodig hebben, worden dan het 
minst geholpen. Met het plan van een premieregeling voor het jeugdsparen ging 
hij echter akkoord. 

Roemers wees erop, dat de politiek van stabilisatie van lonen en prijzen bij de 
stijgende produktiviteit en het uitblijven van prijsverlagingen ertoe leidt, dat de 
werknemers een aandeel in de stijging van het nationale inkomen wordt onthou
den. De produktiviteitsstijging loopt vooruit op de stijging van het loonpeil; stijging 
van de loonkosten zou onze concurrentiepositie momenteel niet in gevaar behoeven 
te brengen. Een al te grote omvang van de" winsten kan tot inflatie leiden. Roemers 
leverde gedetailleerde kritiek op de sterke toeneming der investeringen, mede in 
verband met de te pessimistische ramingen van de minister. Ten slotte liet hij 
nog een waarschuwend geluid horen in verband met eventuele plannen om 
overheidsdeelnemingen in bedrijven over te dragen aan particulieren. 

Peschar drong aan op het verzamelen van meer statistisch materiaal, onder 
meer te putten uit belastinggegevens, over de bedrijfsuitkomsten in het midden
standsbedrijf. Welke invloed de huidige hoogconjunctuur op het verschijnsel van 
het randbedrijf heeft, kan de minister zonder deze gegevens blijkbaar niet be-
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oordelen. Omdat er in ons land nog steeds sprake is van overbezetting in de 
middenstand, moeten vrijwillige saneringen met steun van de overheid worden 
bevorderd; juist de huidige hoogconjunctuur is bij uitstek geschikt om deze sa
neringsarbeid ter hand te nemen. Peschar oefende kritiek uit op de onverbindend
verklaring van de regeling betreffende de 300-metergrens bij de kleinhandel in 
farmaceutische artikelen. Een verdienstelijke ordening door de bedrijfsgenoten 
zeH is tot stand gebracht, zonder dat dit tot doorbreking van de prijsverstarring 
heeft kunnen dienen. Hij maakte nog een aantal opmerkingen over het afbetalings
wezen en het postorderbedrijf, die bedenkelijke symptomen te zien geven, en 
over het vreemdelingenverkeer. Ten slotte drong hij nog aan op betere bescher
ming van de huurders van middenstandsbedrijfspanden. 

Scheps uitte kritiek op het beleid van de minister inzake de gaslevering van 
een aantal Utrechtse gemeenten. De regering heeft te zeer de overheidsmacht 
gebruikt om de positie van de staat als koopman te versterken. 

Van Lienden maakte onder meer een aantal opmerkingen over de kinderbijslag
regelingen bij de mijnen, die de coördinatie in gevaar brengen. Voorts behandelde 
hij onder meer het ziektepercentage, de bestrijding van longziekten onder de 
mijnwerkers en de organisatie van het staatstoezicht op de mijnen, die hij onder 
de arbeidsinspectie wilde brengen. Om het arbeiderstekort te verminderen is 
allereerst nodig een toestand van vertrouwen, waarbij de mijnwerkers de over
tuiging hebben, dat alle nodige maatregelen voor hun gezondheid en hun veilig
heid worden genomen. 

1-2-1956. Goedkeuring Benelux-protocollen (3526 nos. 5 en 7). 

Roemers klaagde erover, dat het zo lang had geduurd voor deze protocollen door 
de kamer konden worden behandeld. Het is niet noodzakelijk, dat wij op alle 
details van het sociale en economische beleid precies één lijn trekken met de 
Belgen om de Economische Unie. te laten slagen; ook is het daarvoor niet bezwaar
lijk om in bepaalde gevallen tijdelijke afwijkingen van hetgeen men is overeen
gekomen toe te staan. We moeten echter wel zoeken naar garanties, dat wat be
reikt is in een ongunstiger conjunctuur niet weer verloren zou gaan. 

7-3-1956. Wet economische mededinging (3295). 
Nederhorst wees erop, dat deze wet ver uitgaat boven de enkele bestrijding van 
het kartelgevaar; zij geeft immers de minister een algemene bevoegdheid om han
delingen van het bedrijfsleven die niet passen in het kader van het regeringsbeleid, 
tegen te gaan. Deze wet kan dus door de minister worden gebruikt als een instru
ment van economische en van conjunctuurpolitiek. Men veronderstelt blijkbaar, 
dat het bedrijfsleven een grote mate van kennis en inzicht heeft in de economische 
regeringspolitiek; dat zal inderdaad het geval kunnen zijn ten gevolge van de tot 
stand gekomen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Nederhorst besprak nog 
verschillende aspecten van de wet; onder meer de samenstelling van de commissie 
voor kartelzaken (waarbij hij onder meer het opnemen van vertegenwoordigers 
van consumenten in die commissie bepleitte). Ten slotte drong hij er nog op aan, 
dat ook de vrije beroepen onder de werking van deze wet zouden worden gebracht. 

Ten Hagen verklaarde, dat een beroepsmogelijkheid op de administratieve 
rechter niet geheel kon worden gemist, al wilde hij die beperken tot de gevallen dat 
niet zou zijn voldaan aan redelijke eisen van behoorlijk bestuur bij het tot stand 
komen der beslissing. Men moet in ieder geval het gevaar zien te vermijden, dat de 
rechter in feite het beleid van de regering zou gaan beoordelen; dat is geen taak 
voor de rechter, maar voor de kamer. 

246 



Peschar diende een aantal amendementen in, waarvan er verschillende door de 
kamer werden aanvaard of door de regering overgenomen. Onder meer verdedigde 
hij (tegen de KVP) de door de minister voorgestelde mogelijkheid van algemene 
(generieke) onverbindendverklaringen en kreeg hij gedaan, dat de mogelijkheid 
van ontheffing hiervan in de wet werd geopend; door deze ontheffingsmogelijk
heid zal de maatregel van generieke onverbindendverklaring gemakkelijker kunnen 
worden toegepast. 

Ten slotte keerde hij zich tegen een denkbeeld van de heer Romme, die in de 
wet wilde vastleggen, dat de minister voor de PBO in een aantal gevallen bij de 
uitvoering van de wet zou worden ingeschakeld. Peschar weigerde vooruit te lopen 
op de bij' de kabinetsformatie te nemen beslissing, of er al of niet een minister 
voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie zal zijn in de toekomst. 

20-4-1956. Wijziging van de merkenwet (3891). 
Mej. ZeeZenberg zeide, dat zij gaarne haar steun aan dit wetsontwerp zou geven, 
al was niet aan al haar verlangens op dit gebied voldaan. 

20-4-1956. Uitverkopenwet (3924). 
Peschar betuigde zijn instemming met dit wetsontwerp, dat een aantal technische 
verbeteringen bracht ter opvulling van leemten in de bestaande regeling. Hij vroeg 
de staatssecretaris om een verzekering, dat het grootwinkelbedrijf de seizoen
opruimingen niet op een vroeger tijdstip zou kunnen houden dan de middenstands
zaken en drong voorts nog aan op enkele verbeteringen in de tekst. 

3-5-1956. Tijdelijke regeling betreffende afbetalingsovereenkomsten (4295). 
Peschar gaf zijn steun aan dit wetsontwerp, dat de regering een- weliswaar niet 
zeer krachtig - instrument geeft om conjunctuurpolitiek te voeren. Hij vroeg zich 
af, waarom de regering niet ook de kredieten, die worden verstrekt door particu
liere en gemeentelijke volkskredietbanken en andere instanties onder de wet heeft 
gebracht. Ten slotte drong hij aan op spoedige indiening van een definitieve 
wettelijke regeling voor het afbetalingswezen. 

LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDSELVOO:RZIENING 
(BEG,ROTINGSHOOFDSTUK XI) 

30-11-1954. Begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor 1955 
(3700). 
Vondeling ging eerst in op de internationale voedselvoorzieningsproblemen. Het 
probleem van de geweldige Amerikaanse voedselvoorraden zullen we gezamenlijk 
moeten oplossen, opdat die kunnen dienen om hongerige magen in plaats van 
pakhuizen te vullen. De Europese landbouwpolitiek gaf helaas geen vooruitgang 
in de richting van meer samenwerking. Laat de minister niet versagen en zijn 
eigen plan nader uitwerken. Over de prijzenpolitiek sprekend, zei Vondeling, dat 
het grote en zwakke punt is de omlijning van het begrip minimumgarantie
inkomen. De minister moet trachten hiervoor tot overeenstemming te komen met 
de georganiseerde landbouw. Wij zullen ons moeten baseren op de slechtste be
drijven die nog in produktie zijn en waarvan de gemeenschap meent, dat zij nog 
in produktie moeten blijven. Bij de eigenaarslasten van zo'n bedrijf moeten wij 
dan tellen de produktiekosten die de gebruiker van het land heeft. Daarbij moeten 
wij tellen het minimuminkomen dat men hem wil geven. Uit die optelsom resul
teert een minimumgarantieprijs. Wij moeten geen beleid per produkt meer hebben, 
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maar een toeslag per ha voor de bedrijven die in moeilijkheden verkeren. De ver
schillen in gebruikswaarde van de grond moeten in de pacht tot uitdrukking 
komen. Wat de verdeling van de melkprijs betreft, waarschuwde Vondeling voor 
een overhaaste beslissing, we zullen met de toeslag moeten differentiëren naar de 
gebruikswaarde van het bedrijf. Ten slotte drong Vondeling aan op een soepeler 
standpunt van de regering ten aanzien van de saneringsregelingen voor de melk
verkoop. 

Egas drong aan op vaststelling van een meerjarenplan voor de ruilverkavelingen. 
Het kleine-boerenvraagstuk zal onze volle aandacht moeten hebben. Het vraagstuk 
van de arbeidsvoorziening in de landbouw zal in de eerste plaats door het bedrijfs
leven zelf moeten worden opgelost. Men moet geen groepen losse arbeiders vast
houden die in feite slechts een paar maanden van het jaar normale arbeid in eigen 
beroep kunnen vinden. Omvangrijke seizoenwerkloosheid is een onhoudbare toe
stand, die de landarbeid als beroep degradeert. In dit kader is ook de verhouding 
van arbeider tot boer van belang. De standverschillen zijn veel te groot. De boer 
moet de arbeider als mens en als vakman volledig als zijn gelijke weten te erken
nen. Als hij daar niet in slaagt, zullen steeds meer arbeiders met aanleg en initia
tief de landbouw gaan verlaten. Reeds op de landbouwwinterscholen moet begrip 
voor deze zaken worden gekweekt. Egas uitte zijn tevredenheid over de bereikte 
voortgang op het gebied van het landbouwonderwijs; er blijft overigens nog veel 
te doen over, speciaal wat de vakopleiding voor de landarbeiders betreft, waarvoor 
reeds een studiecommissie is ingesteld. 

1-2-1955. Interpellatie-Droesen over de melkprijs. 

Vondeling merkte op, dat de minister er verstandig aan zou hebben gedaan om 
alvorens tot wijziging van het melkprijsbeleid over te gaan, meer overleg te plegen, 
niet alleen met de Stichting van de Arbeid, maar ook met de Stichting voor de 
Landbouw. Het systeem van de regering ten aanzien van de producentenprijs is 
beter dan dat van de Stichting voor de Landbouw, omdat dat laatste te eenzijdig 
rekening hield met het produkt melk en te weinig met het gehele bedrijfsresultaat. 
We zullen moeten komen tot scherpere omschrijving van wat moet worden ver
staan onder 'sociaal-economisch verantwoord bedrijf', 'goed geleid bedrijf', 'redelijk 
inkomen', enz. Vondeling drong aan op verdere verfijning in de toepassing van de 
toeslag op de prijs, naarmate de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, ver
schillen. Er zou ook een groter verschil moeten zijn in de producentenprijs tussen 
de gebieden waar onder gunstige en die waar onder ongunstige omstandigheden 
wordt gewerkt, maar daar wilde de Stichting voor de Landbouw blijkbaar niet 
aan; daarvan zijn laatstgenoemde gebieden nu de dupe. 

Sprekende over de motie-Droesen, die op verhoging van het consumenten
subsidie aandrong en op compenserende maatregelen voor bepaalde groepen ge
bruikers, zei Vondeling, dat dit alles veel meer het algemeen sociaal-economisch 
beleid raakt dan speciaal het melkprijsbeleid. Overigens was juist de KVP steeds 
voorstandster geweest van afschaffing van deze subsidies. Hij verklaarde zich dan 
ook tegen deze moties, die door de kamer werden verworpen. 

9-3-1955. InsteUing van een produktschap voor pluimvee en eieren (3739). 
Vondeling betuigde zijn instemming met dit wetsontwerp. 

27-4-1955. Wijziging van de begroting van Landbouw voor 1954 (3842). 
Egas kon zich met dit wetsontwerp (dat onder meer een financiële tegemoetkoming 
bevatte aan door wateroverlast getroffen boeren in de provincie Overijsel) ver-
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enigen, al achtte hij het voorstel onvoldoende. Hij drong aan op overleg met Duitse 
instanties over de wateroverlast en op een spoedige beslissing van de regering over 
de verbetering der rijkswaterwegen in de getroffen gebieden. 

1-7-1956. Nota over de sanering van de zeevisserij (3436). 
Egas achtte, gezien het gunstige verloop van de nieuwbouw in de laatste twee à 
drie jaren, op dit ogenblik de noodzaak tot het geven van een kredietgarantie en 
-faciliteiten aan de zeevisserij niet urgent. Ten einde totaal verouderde loggers en 
eventueel een aantal trawlers in snel tempo uit de vaart te kunnen nemen, ware 
het geven van een slooppremie te overwegen. Dit zou sociale voordelen bieden 
en de beheersing van de nieuwbouw en van de totale capaciteit vergemakkelijken. 
Het verrevisserijproject verdient nadere studie in samenwerking met het bedrijfs
leven. De faciliteiten ten behoeve van de kustvisserij hebben onze volle instem
ming. De IJselmeervissers hebben dringend hulp nodig. Over de gehele lijn dient 
men grote aandacht te schenken aan de sociale positie van de bemanningen; de 
achterstand ten opzichte van de handelsvloot dient snel te worden ingehaald. 

13-9-1955. Wijziging van de begroting van Landbouw voor 1954 (3936). 
Vondeling stelde enkele vragen en verklaarde zich akkoord met het wetsontwerp. 

25-10-1955. Instelling produktschap voor zuivel (3898). 
Vondeling kon zich geheel met dit wetsontwerp verenigen. Natuurlijk geniet in
stelling van een produktschap, nadat voor honderd percent overeenstemming door 
betrokkenen is verkregen, de voorkeur; desnoods moet het echter anders kunnen 
en in dit geval is daar alle reden voor. Het enige punt van geschil was immers de 
pariteit en de afwijzende houding van werkgevers is hier wel zeer onredelijk. De 
regering is zeer behoedzaam te werk gegaan. Vondeling keerde zich tegen een 
amendement van de heer Hartog (VVD) om het produktschap geen bevoegdheid 
te geven op het gebied van de kwaliteitscontrole. Dat is nu bij uitstek een taak 
voor het produktschap (het betreffende amendement werd met 50 tegen 13 stem
men verworpen). Ten slotte bepleitte hij vroegtijdige inschakeling van dè con
sumenten bij de besluitvorming, in de vorm van de voorgestelde consumenten
commissie. De positie van de consumenten in het algemeen is de laatste tijd toch 
al verzwakt. Het wetsontwerp werd met 40 tegen 25 stemmen aangenomen. 

15-12-1955. Begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor 1956 
(4100). 
Vondeling bracht eerst de tegenstelling ter sprake tussen de zich ophopende 
voedselvoorraden in landen als Amerika en de ernstige voedseltekorten in andere 
delen van de wereld. Ons land heeft tot taak een bijdrage te leveren tot de op
lossing van dit probleem. Veeleer dan in produktiebeperking moet de oplossing 
gezocht worden in vergroting van de afzet. Er bestaan op dit gebied mogelijk
heden, die ernstig moeten worden onderzocht. 

De wijzigingen in de loonpolitiek deden Vondeling wijzen op het gevaar, dat 
de werkers in de landbouw, relatief toch al laag beloond, de dupe van de diffe
rentiatie zouden worden. Bij de debatten over de loonpolitiek is gebleken, dat 
regering en kamer dit wensen te vermijden. Vondeling diende een motie in, waarin 
deze opvatting nog eens werd onderstreept. Het gaat erom, dat als nieuwe collec
tieve arbeidsovereenkomsten voor de landarbeiders worden goedgekeurd, de re
gering dan ook de consequenties moet trekken ten aanzien van de prijzen. (De 
motie werd met algemene stemmen aanvaard). Bij de prijspolitiek bepleitte V on-
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deling, dat men daaraan in veel sterker mate een schatting van de gebruikswaarde 
der landbouwbedrijven ten grondslag zou leggen. Wij moeten ervoor zorg_en, dat 
we bekwame mensen krijgen op gezonde bedrijven. Voor het eerste moet het 
onderzoek worden verbeterd en vooral het onderwijs. Het landbouwonderwijs is 
in ons land nog niet werkelijk goed, het staat achter bij het nijverheids
onderwijs en het zal op den duur dagonderwijs moeten worden. Om gezonde 
bedrijven te krijgen zullen we onder meer versplintering na herverkaveling 
moeten tegengaan. 

Het landbouwkrediet is in ons land nog te weinig ontwikkeld. In de enorme 
kredietbehoefte zal op betere wijze, als ten aanzien van de middenstand reeds 
geschiedt, moeten worden voorzien. De toepassing van de atoomenergie in de 
landbouw biedt grootse perspectieven, onder meer wat het kweken van nieuwe 
rassen en soorten en het tegengaan van bederf betreft. Vondeling hoopte, dat wij 
op dit gebied niet achter zouden blijven. Hier is een grootse taak voor Wageningen. 
Na nog enkele andere onderwerpen te hebben besproken uitte hij nog zijn be
zorgdheid over het verschijnsel van de confessionele opdeling der algemene tech
nisch,agrarische organisaties, dat de laatste tijd te constateren valt. 

Vondeling maakte nog een aantal opmerkingen over visserijproblemen. Hij 
drong onder meer aan op een ruimere bijdrage van de regering in de financiering 
van het hospitaal-kerkschip De Hoop, en op nader overleg met de kamer over de 
kwestie van de haven te Katwijk, waar hij overigens van zeide, dat hij er sym
pathiek tegenover stond. 

3-2-1956. Brief van de minister over de melkprijstoeslag (4100, XI, no. 20). 
Vondeling verklaarde, dat de zaak eigenlijk nog precies gelijk lag als verleden 
jaar. Het Landbouwschap geeft wel cijfers, maar moest eindelijk zelf eens precies 
aangeven wat het verstaat onder: 'redelijk inkomen' en 'sociaal en economisch 
verantwoorde bedrijven'. De regering zou een verhoging, nodig om tot vernieu
wing en beter onderhoud van de gebouwen te komen, in de garantieprijs moeten 
opnemen, doch alleen indien er een garantie bestaat, dat dat geld inderdaad voor 
dit doel wordt bestemd. Er zou meer differentiatie in de toeslagen moeten komen 
op grond van een nauwkeuriger stelsel van taxatie der pachtwaarde in verband 
met grondsoort en bedrijfsgrootte. Ten slotte drong hij aan op een pachtprijsstop 
in de gebieden, waar toeslagen worden gegeven, anders gaan de toeslagen voor 
een deel niet naar de grondgebruikers, voor wie ze bestemd zijn, maar naar de 
verpachters. 

SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID 
(BEG ROTINGSHOOFDSTUK XII) 

9-12-1954. Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1955 (3700). 
Van Lienden, die de volksgezondheidszaken behandelde, wees op de gebleken 
toeneming van het ziektecijfer en van het ziekteverzuim na de oorlog. Hoe kan 
men deze cijfers in dezelfde mate laten dalen als het sterftecijfer? Van Lienden 
noemde een aantal mogelijkheden op die men moet aangrijpen: onder meer 
grotere activiteit op het gebied der preventie door bedrijfsgeneeskundige dien
sten en bevordering van de lichamelijke ontwikkeling (in bijzondere gevallen 
ook heilgymnastiek in groepsverband) op de scholen. Er heeft een belangrijke 
stijging van de uitgaven voor de volksgezondheid plaatsgevonden, maar we hebben 
ook een achterstand in te halen. Bij de ziekenhuisbouw zal meer planmatigheid 
moeten worden betracht. Van Lienden maakte nog een aantal opmerkingen over 
de melkverstrekking op scholen, de schooltandverzorging (waarvoor hij rijks-
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subsidie vroeg) en over de kraamzorg. Hij bepleitte met aandrang, dat de kruis
verenigingen in staat zouden worden gesteld om de salarissen van het verplegend 
personeel in hun dienst evenzeer te verhogen als zal gebeuren ten aanzien van het 
verplegend personeel in ziekenhuizen; daarvoor zal ook nodig zijn een verhoging 
van de uitkeringen uit het Preventiefonds aan de kruisverenigingen. Aan een motie 
van de heer Mol, ten gunste van een salarisverhoging voor de wijkverpleegsters, 
onthield Van Lienden zijn steun, omdat reeds was gebleken, dat de minister 
bereid was in deze richting te werken. De motie werd toch aangenomen met 52 
tegen 29 stemmen. 

Van Lier drong erop aan, dat de leemten die er nog zijn in ons stelsel van 
sociale zekerheid, zullen worden opgevuld. Juist in de thans heersende hoogcon
junctuur zullen wij belangrijke uitbreidingen moeten voorbereiden; wij zullen 
daarbij ook meer aandacht moeten geven aan de groep der zelfstandigen. Van 
Lier vroeg de minister spoed te betrachten met de indiening van de definitieve 
ouderdomswet. Hij bepleitte voorts het tot stand brengen van een definitieve 
kinderbijslagwet voor het gehele volk en een spoedige herziening van de invalidi
teitswet. Vooral de weduwen en wezen zullen snel moeten worden geholpen. Als 
een definitieve regeling lange tijd van voorbereiding zou eisen, zou uitvoering 
van het denkbeeld der KVP (een noodregeling) in aanmerking kunnen komen. 
Van Lier verheugde zich erover, dat men bij de KVP blijkbaar was heengestapt 
over de bezwaren die men enkele jaren geleden nog had tegen dergelijke uit
keringen uit de staatskas. Wat de definitieve verzekering voor weduwen en wezen 
betreft, die zal ook het gehele volk moeten omvatten, niet alleen de loontrekken
den. Hij behandelde nog enkele andere problemen van sociale zekerheid; onder 
meer drong hij aan op de invoering van een blindenrente en besprak ten slotte 
nog een aantal kwesties op het gebied van de arbeidsvoorziening, de binnenlandse 
migratie en de aanvullende werken. Hij juichte de door de minister tot stand ge
brachte reorganisatie der aanvullende werken toe en drong aan op het tijdig . 
gereed maken van een voorraad van die werken. In het noorden van het land is nu 
reeds een tekort aan werkobjecten. 

Roemers wees erop, dat sinds 31 december 1953 de lonen waren gestegen met 
ongeveer 15 pct. en de kosten van levensonderhoud met 8,5 pct., een reële ver
betering dus van 6,5 pct. Wanneer de prijsontwikkeling niet in de hand wordt 
gehouden, zouden nieuwe loonsverhogingen echter onvermijdelijk aan de orde 
komen. Loonsverhogingen kunnen ook geboden zijn om de ondernemers te prik
kelen tot groter produktiviteit. Roemers verklaarde nog eens, om misverstanden 
te voorkomen, dat de fractie wel degelijk bereid is wijzigingen in de organisatie 
van de loonpolitiek te overwegen; hij waarschuwde echter tegen een vrijere loon
vorming; nog niemand heeft kunnen aangeven, hoe die precies zou moeten werken. 
De heer Tilanus heeft er terecht op gewezen, dat bij wijziging van de loonpolitiek 
geen grote tegenstellingen tussen stad en platteland mogen ontstaan. 

Over de emigratie zei Roemers, dat de minister terecht het gevoerde beleid 
voortzet; men kan dit niet variëren met de toestand op de arbeidsmarkt. Hij drong 
aan op verbetering van de subsidiëring voor de emigratie-organisaties. Ten slotte 
ging hij nog in op opmerkingen die gemaakt waren over de breuk in de Raad van 
Vakcentrales. De sfeer zal pas worden opgeklaard, wanneer in brede kring aan 
confessionele zijde begrip zou ontstaan voor de motieven, welke het NW tot 
beëindiging van de samenwerking hebben geleid. 

8-3-1955. Wet op de tandheelkundige inrichtingen (3519). 

Van Lienden verklaarde zich voor dit wetsontwerp, dat de bedoeling heeft te 
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voorkomen, dat onze goede naam op het gebied der volksgezondheid in het bui
tenland in opspraak komt. 

8-3-1955. Gezondheidswet (2981). 
Van Lienden wilde aan dit wetsontwerp zijn steun niet onthouden, al voldoet het 
niet aan alle verlangens die in de fractie leven. Meer coördinatie ware beter ge
weest en ook meer waarborgen, dat het particulier initiatief niet de meerderheid 
krijgt in de provinciale raden. Bij de gezondheidszorg is er zowel een taak voor 
het particulier initiatief alsook voor de overheid. Van Lienden verzette zich tegen 
een amendement van de heer Mol, die het particulier initiatief een sterkere positie 
wilde geven in de Centrale Raad. Dit amendement werd echter met 47 tegen 26 
stemmen aangenomen, waarna de minister schorsing van de behandeling van het 
wetsontwerp vroeg en verkreeg. 

18-3-1955. Gelijke beloning van mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke 
waarde (3421). 
Mej. Tendeloo zeide, dat het streven naar gelijke beloning een facet is van de 
strijd om volledige emancipatie van de vrouw. Zij verheugde zich erover, dat de 
fractie en de regering het erover eens zijn, dat het loon moet zijn een prestatieloon 
en dat de sociale rechtvaardigheid de aanvaarding van het beginsel van gelijke 
beloning eist. Ook is er overeenstemming, dat dit beginsel vanwege de econo
mische consequenties geleidelijk moet worden toegepast. De regering mag dit 
echter niet geheel aan het bedrijfsleven overlaten, doch zal een zekere leiding 
moeten geven. De regering weigert tot het verdrag toe te treden, omdat zij dan, 
volgens haar interpretatie van het verdrag en van haar bevoegdheden op loon
gebied, gedwongen zou worden onmiddellijke toepassing van het beginsel te 
waarborgen. Deze interpretatie is onjuist. Mej. Tendeloo drong aan op toetreding 
tot het verdrag, omdat er dan van de regering een krachtiger stimulans op het 
bedrijfsleven zal uitgaan ter toepassing van het beginsel der gelijke beloning. 
Een motie van deze strekking, door haar ingediend, werd met 47 tegen 39 stem
men aangenomen. 

14-9-1955. Wijziging van de werkloosheidswet (3790). 
Roemers betuigde zijn instemming met de twee wijzigingen, in het ontwerp voor
gesteld. Het gaat er o.m. om, misbruik van de werkloosheidswet te voorkomen 
door personen die alleen seizoenarbeid verrichten. Tegen verkeerde toepassing 
van de bepalingen dezer wet is gewaakt, omdat de vertegenwoordigers der ar
beiders zitting hebben in de beslis~ende instanties. 

2-11-1955. Gezondheidswet (2981). 
Burger verdedigde de weg die de minister had ingeslagen om ter vervanging van 
het voor hem onaanvaardbare amendement-Mol, dat in het afgelopen voorjaar 
reeds door de kamer was aangenomen, een voor hem en de kamer beide wel 
aanvaardbare oplossing te verkrijgen. 

6-12-1955. Verhoging leeftijdsgrens kinderbijslag en kinderaftrek invalide kinderen 
(4159). 
Van den Bom gaf uiting aan zijn instemming met dit wetsontwerp, omdat hier
door een eind wordt gemaakt aan een onbillijke toestand. Hij drong verder aan 
op spoedige indiening van een wetsontwerp tot financiële hulpverlening aan niet
werkende invaliden, ook buiten de blinden. 
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7-12-1955. Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1956 (4100). 
Roemers uitte zijn waardering voor het beleid van de minister en de staatssecre
taris. Met name zeide hij akkoord te gaan met het gevoerde emigratiebeleid, dat 
op lange termijn is ingesteld. 

Roemers verklaarde voorstander te zijn en te blijven van de geleide loonpolitiek. 
Geen van de argumenten ertegen aangevoerd snijdt hout, integendeel, deze poli
tiek heeft zegenrijk gewerkt, zoals Roemers uitvoerig aantoonde. Nu is de regering 
ten slotte wel gedwongen tot enige differentiatie over te gaan; immers de goede 
werking van het bestaande systeem is door de kritiek van confessionele zijde steeds 
meer ondergraven. Roemers deelde de bezorgdheid van de minister voor inflatie 
en prijsstijging, voor de werkgelegenheid in de toekomst en voor het ontstaan van 
nieuwe vergeten groepen. Hij sloot zich ook aan bij zijn beroep op verantwoor
delijkheid. Als het bedrijfsleven die verantwoordelijkheid niet zou blijken te kun
nen dragen, wanneer nl. de grootste loonsverhoging die wordt toegestaan, gaat 
werken als een magneet voor het gehele bedrijfsleven, zal het beleid opnieuw 
moeten worden overwogen. 

In de huidige economie is er ruimte voor een verhoging van het aandeel van de 
werknemers in het nationale inkomen, bij voorkeur te realiseren door een alge
mene herziening van de loonrichtlijnen. Differentiatie wijzen wij niet bij voorbaat 
af, mits zij gebonden zal zijn aan concrete spelregels en mits grote tegenstellingen 
in de lonen der verschillende groepen zullen worden voorkomen. 

Van Lier wees erop, dat wij in deze tijd moeten streven naar grotere gelijkheid 
voor allen, onder meer door uitbreiding der sociale voorzieningen. De ouderdoms
wet komt binnenkort in behandeling; het zou zeer te wensen zijn, dat zo spoedig 
mogelijk ook de algemene kinderbijslagwet zou kunnen worden behandeld en 
ingevoerd. Dat het zo lang heeft moeten duren alvorens de SER advies is gevraagd 
over een noodregeling voor weduwen en wezen, is alleen te begrijpen, wanneer 
voor dit uitstel het gehele kabinet verantwoordelijkheid draagt. Van Lier drong 
aan op vermindering van het wettelijk aantal carenzdagen bij de ziektewet en op 
spoedige invoering van een blindenrente voor niet-werkende blinden. Het traag 
op gang komen van het instituut der ondernemingsraden weet hij aan de te 
langzame ontwikkeling van goede menselijke verhoudingen in het bedrijfsleven. 
Van Lier klaagde over het hand over hand toenemende overwerk; dat begint te 
lijken op een aantasting van het beginsel van de achturendag. Hij maakte nog 
een aantal opmerkingen, onder meer over de arbeid van jeugdigen, de arbeids
voorwaarden van gehuwde buitenshuis werkende vrouwen, de beroepskeuzevoor
lichting en de vakopleiding. Sprekend over de aanvullende werken drong hij met 
klem aan op verbetering van de voorraadvorming en op bestudering van de 
gevolgen der steeds toenemende mechanisatie. 

Van Lienden verheugde zich erover, dat de minister een verbetering van de 
financiële positie van het Preventiefonds in overweging heeft. Een regeling voor 
de verpleging van langdurig zieken wordt steeds meer noodzakelijk. Wij zullen 
het in het algemeen in de toekomst niet kunnen stellen zonder een verplichte 
volksverzekering voor geneeskundige verzorging. Een nieuwe ziekenfondswet 
zou spoedig tot stand moeten komen. De gang van zaken bij de honorering van 
de huisartsen maakt wijzigingen in de procedure, bij voorbeeld door verplichte 
arbitrage, of op andere wijze, zeer gewenst. Van Lienden besprak verder de 
tandheelkundige verzorging van ons volk; hij bepleitte een rijksbijdrage aan de 
schooltandverzorging. Ten slotte ging hij nog in op het revalidatievraagstuk, 
de schoolartsendiensten, de medisch-opvoedkundige bureaus en enkele andere 
vraagstukken. 
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1-2-1956. Wijziging oon de wet op het Preventiefonds (4158). 
Van Lienden ging akkoord met dit wetsontwerp, dat een verlenging van de be
staande regeling betekent 

15-3-1956. Algemene ouderdomswet (4009). 
Van Lier gaf uiting aan de grote voldoening der fractie over het ingediende 
wetsontwerp, dat een moderne uitdrukking is van de solidariteitsgedachte, zonder 
welke het ook niet mogelijk is iedereen een persoonlijke sfeer van vrijheid te 
geven. Het is een gelukkig verschijnsel, dat er thans, wel niet volledig, maar toch 
in grote mate, overeenstemming bestaat over de algemene lijnen van de ouder
domsvoorziening, al valt het te betreuren, dat het tientallen jaren heeft moeten 
duren. Op basis van een vernieuwd verzekeringsbegrip is een oplossing verkregen 
die hetgeen de voorstanders van staatspensioen vanouds beoogden, zeer nabij
komt. Het pensioenbedrag dat de wet in uitzicht stelt, kan in de huidige omstan
digheden slechts betrekkelijk bescheiden zijn; de voorzieningen door bedrijfs
pensioenfondsen, enz. vormen een noodzakelijke aanvulling, maar de wenselijk
heid van verhoging van het bodempensioen zal in de toekomst zeker aan de orde 
komen. Het verzet tegen de beperkte registratie en de inning van de premie door 
de belastingdienst vond Van Lier onbegrijpelijk, omdat dit noodzakelijke middelen 
zijn ter beperking der bureaucratie. Hij diende een amendement in om de gehuwde 
vrouw-kostwinster ook recht op pensioen te geven als zij zelf 65 jaar is en haar 
man nog niet, en een ander amendement om de weduwe of weduwnaar na het 
overlijden van de echtgeno(o)t(e) één jaar in plaats van een half jaar gehuwden
pensioen te laten; beide amendementen werden aangenomen. 

Over de 'aanpassing' zei hij, dat na de laatste wijzigingen door de minister in 
het wetsontwerp aangebracht, de regeling er heel wat minder bezwaarlijk uitzag. 
De aanpassing, waarvoor de mogelijkheid in de wet wordt geopend, kan slechts 
tot stand komen langs de weg van vrijwillige medewerking der betrokkenen. Dat 
de wet aanpassing in sommige gevallen, waarin zij anders niet mogelijk zou zijn, 
mogelijk maakt, is redelijk (want pensioeninkomens van bij de 100% leggen 
onbillijke lasten op de nog werkenden), maar die mogelijkheid moet beperkt 
blijven. Van Lier diende dan ook een amendement in, dat in ieder geval 20% van 
het ouderdomspensioen buiten beschouwing zou blijven bij de aanpassing; hier
door zullen de mensen met lage pensioenen praktisch tot een pensioen van 80 % 
komen. Ook steunde hij een amendement van de heer De Kort (KVP), die voor 
de oude en de lopende pensioenen een beperking van de aanpassing naar even
redigheid van de verstreken dienst- en deelnemersjaren wilde. Beide amende
menten werden aangenomen. Van Lier zeide nog, dat de aanpassingsregeling, 
zoals zij er nu uitzag, in feite geen aantasting van verkregen rechten betekent, 
want dat in plaats van oude rechten méér en betere nieuwe rechten gegeven 
worden. 

Roemers zeide, dat bij de premieheffing een zo gelijk mogelijke behandeling 
van loontrekkers en zelfstandigen dient plaats te vinden. Men kan niet zeggen, 
dat de loontrekkers blijvend in het voordeel zijn, omdat zij een looncompensatie 
krijgen, want die compensatie komt in de plaats van een andere mogelijke wel
vaartsverbetering. De premieregeling bij deze wet is van groot belang, omdat 
zij een voorbeeld zou kunnen worden voor komende regelingen voor de weduwen 
en wezen en voor de kinderbijslag; men zal de premievrijstelling en de premie
vermindering voor de zelfstandigen dus niet aanmerkelijk kunnen uitbreiden. De 
gedachte om loontrekkenden dezelfde vrijstelling te geven als voor zelfstandigen 
zijn voorzien, wees Roemers van de hand, omdat praktisch alleen jeugdigen 
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daarvan zouden profiteren ten nadele van de ouderen. De regeling van artikel 31 
is niet geheel bevredigend, omdat zij' de kans inhoudt, dat vrij veel zelfstandigen 
die geen vrijstelling krijgen, in de praktijk toch niet zullen hoeven te betalen. 
Roemers bepleitte een spoedige invoering van een algemene kinderbijslagregeling, 
onder meer omdat de zelfstandigen met kinderen in vergelijking met loontrek
kenden nu een te zware premielast hebben. Hij ondersteunde een amendement 
van De Kort (dat werd aangenomen) om bij wijze van overgangsmaatregel aan 
zelfstandigen met drie of meer kinderen een fictieve aftrek op hun inkomen toe 
te kennen voor de vaststelling van het premiebedrag. 

Roemers besprak ten slotte uitvoerig het gekozen financieringsstelsel en de 
economische betekenis van de wet. Het kapitaaldekkingsstelsel, in de wet neerge
legd, werd door hem met kracht verdedigd. Welk stelsel men trouwens ook kiest, 
men legt altijd een last op de komende generaties. 

Burger uitte kritiek op de houding van diegenen (b.v. de WD en de ARP), die 
tegen de aanpassingsartikelen stemden, ondanks het feit, dat de minister dat on
aanvaardbaar had verklaard. Zij zeggen voor de wet te zijn, maar zij zelf brengen 
die ·in ernstig gevaar. Men heeft een mensenleeftijd lang in kabinetten met en 
zonder de heer Oud mogelijkheden gehad om een voorziening te treffen zo goed 
als men maar wilde, en nooit is men ermee gekomen. Nu er eindelijk een wets
ontwerp is, wil men liever eigenlijk een 'betere' regeling maken zonder de PvdA. 
Burger keerde zich nog tegen Romme, die het meningsverschil in de kamer over 
de huurverhoging van een jaar geleden volkomen ten onrechte bij deze debatten 
had betrokken. 

MAATSCHAPPELIJK WERK {BEGROTINGSHOOFDSTUK XII A) 

15-12-1954. Begroting van Maatschappelijk Werk voor 1955 (8700). 
Mevr. Heroma-Meilink vroeg om nauwkeurige inlichtingen over de organen die 
subsidie ontvangen. Zij waarschuwde tegen het forceren van activiteiten van orga
nisaties die daarvoor nog niet rijp zijn, door het geven van voorbarige subsidies. 
De minister zou de gemeenten meer moeten inschakelen bij de subsidiëring van 
particuliere organisaties. Bij het individuele maatschappelijk werk is de levens
beschouwelijke achtergrond een onmisbare voorwaarde. Men kan de geestelijke 
gedifferentieerdheid van ons volk als een rijkdom zien, maar die rijkdom wordt 
armoede, als de aparte groepen zich hermetisch voor elkaar gaan afsluiten. Het 
behoort tot de taak van de minister alles te bevorderen wat in ons verdeelde volk 
de saamhorigheid en het wederzijds begrip versterkt. Mevr. Heroma maakte nog 
een aantal opmerkingen over het maatschappelijk werk in de ontwikkelingsgebie
den, het buurthuiswerk en de bejaardenzorg. 
Mevr. Ploeg-Ploeg sprak eerst over het afbetalingsvraagstuk; er zijn allerlei so
ciale misstanden op dit gebied. Er is een wettelijke regeling van deze zaak nodig, 
waarbij vooral ook aan het sociale aspect aandacht wordt besteed. Het woon
wagenvraagstuk besprekende, stelde mevr. Ploeg, dat men zich voor een oplossing 
in de eerste plaats zal moeten richten tot de jongeren, door hen nl. in het onder
wijs en in normale bedrijfsarbeid te betrekken. Voorts behandelde zij het werk 
onder de onmaatschappelijke gezinnen, een grote groep, bijna 100.000 mensen, 
verdeeld over 20.00-25.000 gezinnen. Men zal de woonoorden moeten reserveren 
voor de ernstige gevallen onder hen; mede gezien de zeer hoge kosten aan de op
richting en de exploitatie dezer woonoorden verbonden, zal men de oplossing van 
het vraagstuk der onmaatschappelijke gezinnen zoveel mogelijk in plaatselijk ver
band moeten zoeken. Mevr. Ploeg behandelde verder de gezinsverzorging; zij 
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drong er onder meer op aan, dat men door behoorlijke salariëring toeneming van 
het aantal gezinsverzorgsters zou bevorderen. Ten slotte protesteerde zij tegen de 
weigering van verschillende gemeentebesturen in het zuiden om, op gelijke voet 
als aan soortgelijke instellingen, subsidie te verlenen aan de gezinsverzorging van 
Humanitas. 

Stufkens vroeg nadere gegevens over de werkgelegenheid voor gerepatrieerden. 
Wat de Nederlanders in Indonesië betreft, waarschuwde hij voor een paniek
stemming, maar verklaarde toch, dat er de laatste tijd onmiskenbaar een verslech
tering in hun positie is ingetreden. De beoordeling van de rijkshulp voor de 
overtocht naar Nederland moet individueel blijven geschieden en alleen op het 
persoonlijk belang van de betrokkenen gericht zijn; ook moet zij op onbekrompen 
wijze plaatsvinden en in de eerstkomende tijd in sterkere mate rekening houden 
met de precaire omstandigheden. Het contact van ambtelijke zijde met de 
Nederlandse Raden in Indonesië is te ambtelijk in de slechte zin van het woord 
geweest. De uitzending van een onderwijsattaché naar Indonesië is veel te traag 
in zijn werk gegaan. 

5-7-1955. Wijziging ckr armenwet (8889). 
Van Lienden kon zich met het voorstel verenigen, al brengt dit nog geen 
oplossing voor allerlei moeilijkheden. Kleine gemeenten kunnen nog voor zware 
uitgaven komen te staan. De onderhoudsplicht zal bij de algemene herziening van 
de armenwet moeten worden beperkt. Door de ontwikkeling der sociale verzeke
ring en van het ziekenfondswezen is voor het overgrote deel der bevolking de 
geneeskundige verzorging gelukkig uit de sfeer van de armenzorg getrokken. Het 
is gewenst en mogelijk ditzelfde ook te bereiken ten aanzien van de verpleging van 
chronische zieken en krankzinnigen, als er op dit punt samenwerking komt tussen 
overheid en particulier initiatief. 

10-11-1955. Begroting van Maatschappelijk Werk voor 1956 (4100). 
Mevr. Heroma-Meilink besprak onder meer de taakafbakening van dit departe
ment met andere departementen. Nimmer zal al het maatschappelijk werk onder 
één ministerie zijn te vangen. Het maatschappelijk werk zal zich slechts op de 
juiste wijze kunnen ontwikkelen bij een nauwkeurige en innige samenwerking 
tussen alle krachten op dit gebied werkzaam. Mevr. Heroma vroeg zich af of 
niet een combinatie van de werkgebieden van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 
Maatschappelijk Werk in één groot verband de beste oplossing is. Zij klaagde 
erover, dat de activiteit van het departement soms te veel bestaat in het 'droppen' 
van stukken maatschappelijk werk op plaatsen waar men daarmee geen raad weet 
en waar men er niet klaar voor is. De gemeentebesturen moeten meer ingeschakeld 
worden, met name bij het maatschappelijk werk in de ontwikkelingsgebieden. Zij 
bepleitte bevordering door de minister van constructieve samenwerking tussen de 
levensbeschouwelijke organen in die gebieden. Ten aanzien van de buurt- en 
dorpshuizen waarschuwde zij voor de gedachte om in plaatsen waar slechts één 
centrum exploitabel is, dit centrum van een bepaalde signatuur te laten zijn; zo 
komen de minderheden in het gedrang. Ten slotte behandelde zij nog een aantal 
vraagstukken betreffende de opleiding voor maatschappelijk werk. 

Mevr. Ploeg-Ploeg gaf uiting aan haar ongerustheid over het door het departe
ment gevoerde beleid. Er wordt te lang gestudeerd en er wordt te royaal met 
overheidsgeld omgesprongen; zij gaf daar een reeks voorbeelden van. Bij de hulp 
aan gehandicapten worden particuliere organisaties door de minister in staat 
gesteld om ambtenaren in dienst te nemen, waarbij de invloed van de plaatselijke 
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overheid wordt terzijde gesteld. Hetzelfde dreigt onder meer te gebeuren als 
gevolg van de aanzienlijke verhoging van de subsidies aan de organisaties voor 
algemeen maatschappelijk werk. De oplossing van het bejaardenvraagstuk vordert 
erg langzaam, een alles omvattend plan kan de minister nog steeds niet toezeggen, 
maar intussen worden op ruime schaal subsidies verstrekt, meer soms dan gevraagd 
wordt. In het beleid ten aanzien van de onmaatschappelijke gezinnen komt weinig 
tekening. Onze wensen om de activiteit te verleggen naar plaatselijk niveau gaan 
niet in vervulling. Aan deze gezinnen worden in de woonoorden langzamerhand 
hogere bedragen bekostigd dan hooggeplaatste functionarissen aan hun eigen 
gezin kunnen besteden. En toch gaat de minister op de oude voet voort. 

Stufkens wees erop, dat het opvangen van gerepatrieerden in Nederland op 
grotere moeilijkheden begint te stuiten. De woontoestanden in sommige contract
pensions zijn slecht. Zou een gunstiger financiële regeling er niet toe leiden, dat 
méér en gunstiger pensions beschikbaar komen? De samenwerking tussen de 
maatschappelijke en de ambtelijke organen in Indonesië is gelukkig wat ver
beterd. Omdat degenen die thans terugkeren, vaak een sterkere binding aan het 
verleden hebben dan eerder teruggekeerden zal men een andere methodiek bij 
de zorg moeten toepassen, b.v. gedeeltelijke verschuiving van het werk naar de 
tijd van de bootreis. Stufkens juichte de maatregelen van de minister toe om 
een economisch zelfstandig familieleven van de Ambonnezen te bevorderen. Hij 
vroeg met nadruk om de instelling van een raad waarin de verschillende geeste
lijke en maatschappelijke lichamen die zich met hulp aan deze groep bezighouden, 
zouden zijn vertegenwoordigd. 

OVERZEESE RIJKSDELEN (BE GROTINGSHOOFDSTUK XIII) 

8-12-1954. Begroting van Overzeese Rijksdelen voor 1955 (3700). Vaststelling van 
de begrotingen voor Nieuw-Guinea voor 1953 en 1954 (3512); bewindsregeling 
Nieuw-Guinea (1710); tariefwet Nieuw-Guinea (3516). 
De Kadt stelde voorop, dat het onreëel zou zijn bij de bespreking van Nieuw
Guinea de internationale aspecten over het hoofd te zien. Men kan stellen, dat 
wij daar een legaal sterke positie en een historische taak hebben, maar daarmee 
is de zaak niet af. Men kan ons bestuur over Nieuw-Guinea zien als een nationaal 
belang; er zijn echter nog andere nationale belangen. Er is in Azië een toenemend 
nationalisme en anti-kolonialisme, er zijn toenemende internationale spanningen 
en dreigingen, en die kunnen wij niet uit de weg ruimen alléén door ons best te 
doen de bevolking van Nieuw-Guinea rijp te maken voor zelfbestuur en zelfbe
schikking. Onze positie in dat land zal internationaal sterker en zekerder moeten 
worden gemaakt, mede omdat alleen dan nationaal en internationaal kapitaal in 
voldoende mate zal kunnen worden aangetrokken. Overdracht aan Indonesië is 
bij de huidige ontwikkeling onmogelijk; wij moeten echter streven naar meer 
internationale samenwerking betreffende Nieuw-Guinea, zowel op militair als 
op economisch-sociaal en cultureel gebied; daarbij is in de eerste plaats te denken 
aan Australië en eventueel aan Nieuw-Zeeland. Op het ogenblik wordt er wel 
kritiek uitgeoefend op het langzame tempo van de vooruitgang in Nieuw-Guinea; 
die kritiek is grotendeels onrechtvaardig wanneer men let op de geringe middelen 
en de geringe mogelijkheden die zich voordoen. Het arbeidspotentieel aldaar is 
b.v. uitermate gering. Bij de bevordering van de deelneming der bevolking aan 
het bestuur zal men vooral van onderop moeten beginnen. De Kadt bepleitte 
verder parlementair contact met Nieuw-Guinea, onder meer door het periodiek 
uitzenden van parlementaire delegaties naar dat land. 
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Stufkens waarschuwde tegen overdreven vrees voor ongunstige gevolgen van 
het scheppen van te veel onderwijsmogelijkheden ineens. Er zijn in Nieuw-Guinea 
zeer grote behoeften op dit gebied; bij de voorziening daarin moet een ma.'illnale 
spreiding in acht genomen worden. Hij bepleitte spoedige vervanging van h~ 
Maleis, als voertaal bij het onderwijs, door het Nederlands. Gaarne zag Stufkens, 
dat aan zending en missie voortzetting van hun taak op onderwijsgebied werd 
mogelijk gemaakt; tegen een principieel exclusieve beheersing van het onderwijs 
door missie en zending zouden wij echter moeten opkomen. 

7-12-1955. Begroting van Overzeese Rijksdelen voor 1956 (4100). 

Nederhorst uitte zijn waardering voor de reis door H.M. de Koningin naar de West 
gemaakt. Hij wees erop, dat wij na de totstandkoming van het Statuut ons er voor 
moeten hoeden interne zaken van de West hier in de kamer te behandelen. Wij 
moeten ons beperken tot die zaken waarbij hulp van Nederland wordt gevraagd. 
Onze belangstelling voor de West zouden wij op andere wijze moeten kunnen 
bevredigen, b.v. door de uitgifte van een jaarboek over de West door de regering. 
Nederhorst vroeg de regering haar afkeuring uit te spreken over gevallen van 
rassendiscriminatie ten aanzien van Surinaamse studenten in Amsterdam. Hij 
bepleitte een onderzoek naar de mogelijkheid om de eenzijdige economische 
structuur der Antillen te verbreden. Ten slotte uitte hij zijn bezorgdheid over de 
vraag, of op de Antillen onlangs de mensenrechten en de vakverenigingsvrijheden 
wel in volle omvang geëerbiedigd waren. 

Stufkens drong aan op inhaal van de achterstand in de begrotingsbehandeling 
van Nieuw-Guinea. Ook vroeg hij de medewerking der regering voor de uitzen
ding van een tweede parlementaire missie naar Nieuw-Guinea (na de verkiezingen). 
Stufkens erkende, dat Nederland, door de historische situatie, in de gegeven 
omstandigheden een taak heeft ten opzichte van de openlegging en de ontwikke
ling van dit gebied. Hij waarschuwde ertegen bij de economische ontwikkeling 
te veel hooi op de vork te nemen, maar erkende de wenselijkheid van de oprichting 
van een stichting tot beheer van de landbouwondernemingen en van een stichting 
voor agrarische research. Op het terrein van de culturele en de geestelijke ont
wikkeling is echter een sneller tempo gewenst, een sneller tempo ook dan het 
thans gevolgde. Stufkens wees er nog op, dat men niet te aarzelend mag zijn bij 
de inschakeling van de bevolking in de adviesraden. Wanneer men gaat zitten 
wachten tot de rijpheid er is die men vereist acht, dan kan men tot het einde der 
dagen wachten. Bij de oprichting van onderwijsinstellingen zal een zekere plan
matigheid moeten worden betracht en zal men ertegen moeten waken, dat aan 
de geestelijke vrijheid te kort wordt gedaan. 

Th. van Lier 
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VERSLAG VAN DE 

EERSTE KAMERFRACTIE 

over de periode van 

1 oktober 1954· 30 september 1956 





SAMENSTELLING VAN DE FRACTIE 

Bij de aanvang van de verslagperiode maakten de volgende partijgenoten deel uit 
van de fractie: 

Mr. G. J. P. Cammelbeeck, H. J. de Dreu, J. Hoogland, mr. J. A. Jonkman, 
P. J. Kapteijn, J. J. Kramer, H. Oosterhuis, prof. dr. ir. W. Schermerhom, J. van 
Tilburg, mej. mr. M. Tjeenk Willink, mr. J. in 't Veld, mr. G. E. van Walsum, 
dr. F. Wibaut en C. Woudenberg. 
Op 16 oktober 1954leed de fractie een zeer zwaar verlies door het overlijden van 
Woudenberg. Als zijn opvolgster kwam mevr. dr. H. Verwey-Jonker in de Kamer. 
Op 3 augustus 1955 werd de helft der zittende kamer vernieuwd. Mr. G. E. van 
Walsurn wenste met het oog op zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam 
niet voor een herverkiezing in aanmerking te komen en werd opgevolgd door 
D. de Loor. 
Op 6 september 1955 werd J. van Tilburg benoemd tot gouverneur van Suriname; 
tot einde 1955 bleef hij deel uitmaken van de fractie. Op 17 januari 1956 werd 
J. B. Broeksz, die hem opvolgde, geïnstalleerd. 
Op 14 juni 1956 vonden verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. In Zuid
Holland behaalden wij daarbij een zetel winst. De onderlinge stemmingafspraken 
tussen CHU en VVD hadden hierop geen invloed, doordat wij in Zuid-Holland 
met 2 lijsten uitkwamen. De afspraak had nu effect ten koste van de CPN. De 
fractie keerde dus met 15 zetels in de kamer terug; mr. G. van Hall bezette de 
gewonnen zetel. 
Op 18 september 1956 vond de kandidaatstelling voor de in oktober te houden 
verkiezingen voor de uitgebreide kamer van 75 plaats. De uitgebreide fractie 
telt 22 zetels en bestaat uit de volgende partijgenoten: 

J. B. Broeksz, mr. G. J. P. Cammelbeeck, H. J. de Dreu, mr. G. van Hall, 
J. L. Hoogland, S. de Jong, mr. J. A. Jonkman, P. J. Kapteijn, D. de Loor, mr. M. de 
Niet Gzn., H. Oosterhuis, mr. A. de Roos, dr. L. M. de Rijk, prof. dr. ir. W. Scher
merhom, jhr. mr. T. A. J. W. Schorer, mej. mr. M. Tjeenk Willink, mr. dr. J. in 
't Veld, mevr. dr. H. Verwey-Jonker, ir. H. Vos, dr. F. Wibaut, mr. H. Willemse 
en C. W. van Wingerden. 
Gedurende de verslagperiode trad mr. J. in 't Veld wederom op als fractievoor
zitter; H. Oosterhuis beheerde evenals andere jaren het secretariaat der fractie. 
Het lid mr. J. A. Jonkman werd door H.M. de Koningin wederom benoemd tot 
president der Eerste Kamer. 

BEHANDELDE ONDERWERPEN 

Nota toekomstige behoefte aan onderwiizers 

De Dreu begon met waardering uit te spreken voor deze Nota, welke gegevens 
verstrekte die nog eens duidelijk aantoonden, dat ons onderwijs in een noodtoe
stand is gekomen. Tot zijn spijt moest spreker constateren, dat ook in deze 
voortreffelijke Nota er telkens weer iets doorklinkt van dezelfde fout van voor
gaande jaren, namelijk een verderfelijk optimisme. De hoofdoorzaak van alle 
ellende is naar zijn mening het halsstarrig weigeren van vorige kabinetten om te 
luisteren naar de waarschuwingen, die van de zijde der beide kamérs en van de 
zijde der vakverenigingen werden gegeven. Spreker verwonderde zich erover, dat 
de angst voor een overschot aan onderwijzers groter is dan de angst voor een 
tekort. Met kracht wees de socialistische woordvoerder de suggestie, het lager 

261 



onderwijs te redden ten koste van het kleuteronderwijs, van de hand; de toestand 
van het kleuteronderwijs is beschamend voor een beschaafd land, niet in de laatste 
plaats door het grote aantal onbevoegde krachten, dat er bij werkzaam is. Wanneer 
men het kleine aantal bevoegden dan nog gaat overhevelen naar het lager onder
wijs, betekent dit slechts een verplaatsing van de nood. 
De Dreu noemde als aanvaardbare maatregelen o.a. het voor enige jaren afzien 
van alle onderwijzers door het militaire apparaat, een verlenging van de termijn 
voor toekenning van fictieve diensttijd aan terugkerenden bij het onderwijs, en 
het officieel toelaten van gehuwde onderwijzeressen. Als maatregelen, werkende 
op langere termijn, noemde spreker o.a. verbetering van het beurzenstelsel, 
stichting van internaten aan Rijkskweekscholen, verstrekking van reisvergoeding 
aan kwekelingen, en herziening van de salariëring van onderwijzers. 

Bij de replieken vroeg De Dreu of de slechts 250 leerkrachten, die naar de 
mededeling van de minister door een spoedopleiding van onderwijzeressen bij het 
kleuteronderwijs voor het lager onderwijs ter beschikking zouden komen, wel 
opwegen tegen de desorganisatie van het kleuteronderwijs. Spreker gaf de 
suggestie jongelui met einddiploma h.b.s. of gymnasium in een éénjarige cursus 
op te leiden voor de oude akte. Deze jongelui zouden dan het recht moeten krijgen 
om gedurende 10 jaren na het behalen van die akte met behoud van salaris de 
derde leerkring van de kweekschool te volgen, ten einde de volledige bevoegdheid 
te krijgen. Ten aanzien van twee door de communist Geugjes ingediende moties 
zeide De Dreu, dat hij en zijn fractiegenoten deze niet zouden ondersteunen; De 
moties werden met alleen de stem van de indiener vóór verworpen. 

Instelling bedrijfschap voor de steenkolenmijnindustrie 
Kramer zou gaarne hebben gezien, dat een zekere vorm van economische mede
zeggenschap werd gegeven. Ook zullen de ondernemingsraden anders worden 
samengesteld dan in de Wet op de Ondernemingsraden is bepaald. Nu zegt men, 
dat de bedrijfsgenoten geen economische medezeggenschap wensen. Op de vraag, 
waarom men deze medezeggenschap niet wenste, heeft de minister in de Tweede 
Kamer niet geantwoord. Kramer zeide, dat men in kringen van de katholieke 
mijnwerkers de economische medezeggenschap niet in het bedrijfschap wilde zien 
uitgeoefend, maar in de ondernemingsraden. Spreker had hiertegen principieel 
bezwaar; de regering mag zijns inziens de meerderheid der bedrijfsgenoten niet 
volgen op een weg, die afbuigt van de beginselen, die aan de wet op de Bedrijfs
organisatie ten grondslag liggen. Bij de replieken deelde Kramer mede, aan dit 
wetsontwerp zijn stem niet te kunnen geven. 
Kapteijn meende in tegenstelling tot de minister, dat art. 65 van de Gemeenschap 
voor Kolen en Staal zich niet verzet tegen het verlenen van economische ver
ordenende bevoegdheden aan het bedrijfschap. Het wetsontwerp werd aanvaard, 
de fractie stemde tegen. 

Aanvaarding van een statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 
De Dreu betoonde zich een groot voorstander van het tot stand komen van de 
nieuwe rechtsorde. Hij betreurde, dat de belangrijkheid van de historische ge
beurtenis van de aanvaarding van het statuut minder in het licht zou treden 
door de uitvoerige beschouwingen van enkelen, die meenden opnieuw de Neder
landse Grondwet als een hinderpaal te moeten leggen op de weg, welke de 
ontwikkeling der historie als de enig bruikbare had aangewezen. 

Bepalingen betreffende de jacht 
De agrarisch afgestemde leden der kamer hadden de afspraak gemaakt, bij 
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bepaalde onderwerpen van meer technische aard slechts één hunner als woord
voerder te doen optreden, ten einde aldus de parlementaire tijd zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken. Ieder dezer leden behoudt het recht om van een afwij
kende zienswijze te getuigen, of een aanvulling te geven; het totaal is dus een 
vorm van samenwerking en niet van samensmelting, zoals de a.r. senator Rip het 
karakteristiek uitdrukte. 
Hoogland sprak bij het onderhavige wetsontwerp dan ook mede namens enkele 
andere afgevaardigden. Hij meende, dat het ontwerp een goede bijdrage levert 
voor goede verhoudingen tussen jacht, landbouw en natuurbescherming. Spreker 
protesteerde tegen de opvatting, dat de jager niet meer is dan een roofdier. Door 
de jacht wordt jaarlijks ongeveer 35 miljoen gulden in beweging gebracht, het 
economisch belang van de jacht is dus niet te verwaarlozen. 

Wet op de omzetbelasting 1954 
Van Tûburg wilde, na het zeer uitvoerige debat in de Tweede Kamer, volstaan 
met enkele korte opmerkingen. Spreker wees in de eerste plaats op het gebleken 
gebrek aan samenwerking in Benelux-verband. Verder besprak hij het stelsel van 
heffing, waarbij hij vooropstelde, dat hij en zijn fractiegenoten het gevolgde 
stelsel aanvaardden. Ten slotte kondigde hij aan, dat de socialistische fractie vóór 
het wetsontwerp zou stemmen. 

Aanwijzingswet PTT 1954; postwet 1954; postspaarbankwet 1954; 
instelling van een PTT -raad 
Bij de behandeling van deze vier wetsontwerpen, welke te zamen behandeld 
werden, voerde voor de fractie Kramer het woord. Hij meende, dat het meer dan 
tijd werd de positie van het overheidsbedrijf nauwkeurig door een commissie te 
doen bestuderen. Enerzijds moeten de overheidsbedrijven zich voldoende onder 
eigen leiding kunnen ontplooien, anderzijds moet een controlesysteem worden 
ontworpen, dat bevredigend kan zijn voor de Staten-Generaal. De fractie gaf haar 
stem aan de wetsontwerpen. 

Wijziging van de begroting van het Scheepvaartfonds voor het dienstjaar 1954 
(aankoop emigrantenschip) 
Kramer wees de kamer erop, dat de overgrote meerderheid der Tweede Kamer 
bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid zich 
verklaarde vóór voortzetting van het gevoerde emigratiebeleid. Warmeer dit 
beleid aanvaard wordt, dan moet men toch ook denken aan het vervoer en de 
moeilijkheden, die zich daarbij voordoen. De scheepvaartmaatschappijen nemen 
dit vervoer niet graag voor hun rekening; ook is een onderbezetting van een 
schip mogelijk. Naar sprekers mening is de voorgestelde oplossing voor de ver
vaerskwestie de beste. Met 19 tegen 17 stemmen kwam het voorstel erdoor; de 
fractie stemde vóór. 

Wijziging van de bepalingen betreffende de voogdijraden 
Mej. Tjeenk Willink wees in het bijzonder op de onvoldoende salariëring van de 
ambtenaren voor de Kinderwetten, die er volgens haar de hoofdoorzaak van is, 
dat het zo moeilijk is gequalificeerde krachten te vinden voor het werk, waarvan 
het welslagen van de Raden voor de Kinderbescherming voor een zeer groot deel 
afhankelijk is. Voorts wijdde spreekster aandacht aan de personeelsformatie. 

Wijziging financiële verhouding tussen rijk en gemeenten 
Al is de financiële toestand van tal van gemeenten verbeterd, het principiële 
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bezwaar tegen het ontbreken van financiële zelfstandigheid is gebleven, zo stelde 
Van Tilburg vast. Het is bedenkelijk, dat de gemeenten vanuit Den Haag worden 
gefinancierd. Als enig belangrijk nieuw gezichtspunt in de voorgestelde regeling 
zag spreker de invoering van de doelbijdrage buiten het Gemeentefonds om. Een 
uitbreiding van het aantal doelbijdragen zou naar sprekers mening een oplossing 
kunnen zijn voor vele van de bestaande moeilijkheden. _ 

Van Tilburg pleitte voorts voor het eigen belastinggebied der gemeenten. Dit 
maakt de armslag voor frisse initiatieven mogelijk. Verder sneed hij nog een aantal 
detailkwesties aan. De fractie stemde ten slotte vóór het wetsontwerp. 

Wijziging van enkele sociale verzekeringswetten i.v.m. de loonronde van 6% 
Oasterhuis had waardering voor de ingediende voorstellen, maar betreurde het, 
dat zij zo laat waren ingediend. Ten aanzien van het optrekken van de loon
grenzen voor ziektewet en invaliditeitswet tot f 6000,- merkte spreker op, dat 
het hem een juist uitgangspunt leek, wanneer ook bij een loonsverhoging als gevolg 
van welvaartsvermeerdering de loongrenzen zich aanpassen. De totstandkoming 
van de zo zeer gewenste unificatie van de loongrenzen juichte spreker toe, het 
is in overeenstemming met de gevoelens van het georganiseerde bedrijfsleven. 

Nadere wijziging der arbeidswet 1919 
Kramer verheugde er zich over, dat 35 jaar na het tot stand komen van de arbeids
wet nu eindelijk ook een regeling voor de landbouw wordt voorgesteld. Het 
bezwaar van de KVP-afgevaardigde Mertens, dat niet een regeling van het Land
bouwschap en het Bosschap was afgewacht, kon Kramer niet delen. 

Nieuwe regeling organisatie en procedure Centrale Raad van Beroep 
In 't Veld en Wibaut voerden bij de behandeling van dit voorstel het woord. Eerst
genoemde voelde de ontworpen regeling als een grote verbetering in vergelijking 
met de bestaande toestand. Spreker wijdde aandacht aan de positie van de 
medisch deskundigen. Wibaut had overwegende bezwaren tegen de overlegging 
van medische rapporten aan de betrokkenen. Dit zou bij bepaalde patiënten 
kunnen leiden tot allerlei psychologische moeilijkheden of vertraging van het 
herstel. 

Politieke beschouwingen rijksbegroting 1955 
In 't Veld hield een gloedvol pleidooi voor de Europese integratie. De roeping 
van Europa, aldus de fractievoorzitter, moge hierin bestaan, dat wij aan de wereld 
tonen, dat wij met een bewuste 'planning for freedom' tot niet minder gunstige 
economische resultaten kunnen komen dan met welk systeem van totalitarisme 
of welk systeem van ongebonden vrijheid. Het gevoerde beleid van de regering 
had in grote lijnen de instemming van de fractie. De sociale politiek, gericht op 
verzachting van de tegenstellingen, moet worden voortgezet. In het bijzonder in 
het belang van de vergeten groepen dient er een zware druk op de prijzen te 
worden gelegd. Spreker zou de voorrang willen geven aan een definitieve regeling 
voor de ouden van dagen en een regeling voor de onverzorgde weduwen en wezen 
boven belastingverlaging. 

Daarnaast had In 't Veld nog andere wensen, zoals een krachtige aanpak van 
de verdere uitbreiding en vernieuwing van ons onderwijs, een stijging van het 
woonpeil, aandacht voor de conjuncturele ontwikkeling en hulp aan de onder
ontwikkelde gebieden. Spreker betreurde het vooral uit het oogpunt van volks
huisvesting, dat de regering is gekomen met een voorstel voor een beperkte huur
verhoging. Het voorgestelde beleid kon spreker met geen mogelijkheid toejuichen. 
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In "t Veld stelde duidelijk, dat ook de Eerste-Kamerfractie van de Partij van de 
Arbeid eensgezind en zonder voorbehoud staat achter de verklaring van het 
bestuur van de partij van 9 juni 1954 betreffende het bisschoppelijk mandement. 
In dit verband wijdde spreker aandacht aan het verbreken van de samenwerking 
in de Raad van Vakcentrales. Wij hebben, zo zeide In 'tVeld, er vol begrip voor, 
dat het NW deze stap genomen heeft. In het belang van een gezonde ontwikke
ling der verhoudingen in ons land hoopte spreker, dat er toch nog op de een of 
andere wijze een weg zal worden gevonden, die het mogelijk maakt tot herstel 
van de verbroken samenwerking te komen. 

Algemene financiële beschouwingen rifksbegroting 1955 
Van Tilburg bestreed de stelling, dat de Nederlandse belastingbetaler dringend 
verlaging der belastingen nodig heeft. Er zijn nog andere zaken in de persoonlijke 
sfeer, die om voorzieningen vragen door de overheid, of althans haar medewerking. 
Spreker wees in dit verband op de toestand van het kleuteronderwijs, het hoge 
klassegemiddelde bij het lager onderwijs, het tekort aan gymnastieklokalen. Voor
zieningen op dit terrein prefereerde spreker boven een algemene belasting
verlaging. 

Ook het tijdstip van de belastingverlaging achtte Van Tilburg niet gunstig; 
gezondigd wordt tegen het systeem van anti-cyclische begrotingspolitiek, dat juist 
vermindering van de geldcirculatie eist in tijden van hoogconjunctuur. 

Begroting van Financiën 1955 
Na de uitvoerige algemene financiële beschouwingen had Van Tilburg geen 
behoefte aan een lang betoog. Hij drong onder meer aan op een vereenvoudiging 
van de douanebehandeling voor het Rijnvaartverkeer op de vaarweg Emmerik
Lobith. Deze vereenvoudiging zou in het belang van het transietverkeer onzer 
grote zeehavens zijn. 

Begroting van Economische Zaken 1955 

Gosterhuis wijdde eerst aandacht aan hetgeen in de tien jaren, die sinds de 
bevrijding van de Duitse onderdrukking zijn verstreken, op economisch terrein 
tot stand gebracht werd. Veel werd bereikt, aldus de socialistische senator, en 
slechts de woningnood is nog de enige wond, die rest van de vele, die de oorlog 
toebracht. Een wond, die onder geen beding verwaarloosd mag worden. Nu de 
druk der oorlogsgevolgen is afgenomen, dreigen echter de tegenstellingen te ver
scherpen; Gosterhuis stelde vast, dat de vakbeweging in een verweersituatie ge
drukt wordt. De verklaring van het NVV gaf uitdrukking aan de gevoelens van 
verontrusting, die de werknemers beheersen ten aanzien van de regeringspolitiek. 
Spreker toonde aan, waarin het sociaal-economisch beleid te kort schoot naar het 
oordeel van de socialistische fractie. 

De vakbeweging, aldus spreker, voelt zich allesbehalve gelukkig met de sug- · 
gesties van regeringszijde, dat zij verantwoordelijk zou zijn voor een verdere 
inflatoire ontwikkeling. 
Gosterhuis meende, dat een belastingverlaging in de bestaande conjuncturele 
situatie niet paste. 

Ten aanzien van de thans begonnen tweede industriële revolutie merkte spreker 
op, dat wij hiervoor economisch en geestelijk voorbereid moeten zijn. De krui
deniersmentaliteit ten aanzien van ons onderwijs zal moeten gaan verdwijnen, 
anders schiet het onderwijsapparaat te kort voor de gigantische taak, die ons 
wacht. De socialistische woordvoerder vroeg de regering, een gedurfde econo-
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mische politiek te voeren; zijn fractie en zijn partij zouden deze van harte onder
steunen. 

Bij de replieken zeide Oosterhuis, niet geheel overtuigd te zijn door het betoog 
van de bewindsman. Het gezond verstand moet bepalen, waar het juiste loon
niveau ligt; de minister had spreker er echter niet van overtuigd, dat hij het juiste 
loonniveau gevonden had. Spreker wees met nadruk van de hand, dat de loon
ronden geen welvaartsvermeerdering voor de werknemers tot gevolg gehad zou
den hebben; hij was van mening, dat de werknemers een groter aandeel in de 
gestegen welvaart moeten hebben. 

Begroting van de Staatsmijnen 1955 
Kramer betoogde, dat het de Nederlandse mijnen financieel goed gaat; de vraag 
is nu, in welke mate en op welke wijze het daar werkzame personeel een graantje 
mee kan pikken. Spreker erkent, dat de laatste jaren een aantal verbeteringen in 
de positie van de werknemers bij de mijnen zijn gebracht; er is echter al jaren 
een verlangen van alle mijnwerkersorganisaties om tot een kortere werktijd te 
komen. Onder aanvoering van enkele argumenten bepleitte Kramer een 5-dagen
werkweek voor de mijnwerkers. 

Ten aanzien van het silicosevraagstuk merkte de socialistische woordvoerder op, 
dat het onderzoek te gesplitst is; men moet dit wat meer coördineren, want de 
huidige gang van zaken heeft allerlei nare consequenties. De minister moet niet 
schromen op lange tenen te gaan staan, als dat nodig is! 

Begroting van Justitie 1955 
Het gratiebeleid van minister Donker en de kwestie-Anneke Beekman waren de 
onderwerpen, waaraan de senaat de meeste aandacht wijdde. Ook Cammelbeeck 
had over deze zaken zijn mening. Hij stelde zich in grote lijnen achter het gratie
beleid van de bewindsman, maar wees erop, dat de motieven en achtergronden 
van de tijdens de bezetting gepleegde politieke misdaden veelal andere zijn dan 
bij gelijke delicten, gepleegd door niet-politieke delinquenten. Het kwam spreker 
voor, dat dit facet niet steeds die aandacht krijgt, die het naar zijn mening ver
dient. In een korte verklaring over de zaak-Anneke Beekman sprak Cammelbeeck 
zijn vertrouwen in het beleid van de minister ter zake uit. 

Begroting Verkeer en Waterstaat 1955 
Kramer sprak over de richtlijnen voor de wet Autovervoer Goederen en over de 
wijzigingen van de richtlijnen voor de wet Autovervoer Personen. Spreker vond 
het beleid van minister Algera op dit punt zeer ongelukkig. 

Voorts wees Kramer op de urgentie van een vernieuwing van het Rijtijden
besluit, welke niet alleen in het belang van de chauffeurs zal zijn, maar ook in dat 
van de veiligheid van de te vervoeren personen. 

Kapteijn schetste de noodzaak om op het gebied van het verkeer tot integratie 
te komen; spreker uitte de wens, dat de bewindsman het initiatief zou nemen 
tot het in het leven roepen van een bovennationale commissie door de KSG
landen. Deze commissie, samengesteld uit deskundigen, zou de integratie moeten 
bestuderen. Oplossingen voor incidentele gevallen helpen niet, aldus Kapteijn, 
die pleitte voor een brede visie. 

Begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 1955 
Hoogland schetste de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de tien 
naoorlogse jaren, waarin minister Mansholt de scepter over het departement 
zwaaide. 
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Vervolgens wijdde spreker aandacht aan de verhoging van de melkprijs. Hij 
sprak zijn vertrouwen in het beleid van de minister op dit punt uit. 

Instelling van een Raad voor de Kunst 
Mevrouw Verwey-]onker, sprekend namens de fractie, zeide dat de Partij van 
de Arbeid vanzelfsprekend voorstandster is van een dergelijke raad. Zij is echter 
niet blind voor de gevaren, zoals verstarring en een aan banden leggen van de 
kunst. Het is van groot belang, dat er vertrouwen bestaat tussen de raad en de 
kunstenaars. 

Begr(Jting van Binnenlandse Zaken 1955 
Van Walsurn bracht de gemeentelijke zelfstandigheid ter sprake; hij meende, dat 
het gevaar, dat de gemeenten bedreigt door de zich steeds ontwikkelende activi
teiten van de provincies, niet irreëel is. 

Voorts maakte spreker enige opmerkingen over de bemanning van de mobiele 
colonnes van de Bescherming Burgerbevolking, over de salariëring van het over
heidspersoneel en over het vraagstuk van de gehuwde ambtenares. 

Bij de replieken zeide Van Walsurn uit het antwoord van minister Beel te 
hebben begrepen, dat de bemanning van de mobiele colonnes in de toekomst op 
basis van militaire dienstplicht zal geschieden. Men krijgt dan dus een mengvorm 
in de BB, die de zaak niet duidelijker maakt. 

Begrotingen van Oorlog en Marine 1955 
Namens de fractie werd het woord gevoerd door De Dreu, die zeide in het alge
meen waardering te hebben voor het beleid van de minister en de staatssecre
tarissen. Spreker betoogde o.a. dat de grens van het bestemmen tot oefenterrein 
van voor recreatie belangrijke gebieden is bereikt; in dit overbevolkte land mag 
niet meer recreatiegebied verloren gaan. 

Ten aanzien van het personeelsbeleid merkte De Dreu onder meer op, dat een 
betere salariëring noodzakelijk is. Spreker laakte de conservatieve volhardendheid, 
waarmede vastgehouden werd aan het alleenzaligmakende h.b.s.-diploma, dat 
nodig geacht wordt voor de toekomstige officieren. 

Begroting Maatschappelijk Werk 1955 
Mejuffrouw Tjeenk Willink zeide, dat het uitgestippelde beleid als het ware een 
uitdaging is aan de particuliere organisat!ies, om te tonen wat het particulier 
initiatief nu wel waard is. De subsiditiepolitiek was naar de mening van spreekster 
moeilijk te volgen; de richtlijnen zijn ten onrechte geheim. Sprekend over het 
geringe aantal maatschappelijke werksters gaf spreekster als haar mening, dat een 
der oorzaken gezocht moet worden in de geringe beloning. De scholing diende . 
naar haar mening meer op de praktijk ingesteld te zijn. 
Mevrouw Verwey-]onker sprak over het probleem van de Indische Nederlanders 
en over de Ambonnezen. Ten aanzien van het eerstgenoemde probleem was 
spreekster het in grote lijnen eens met het standpunt van de regering. 

Betreffende de Alnbonnezen merkte zij op, dat de politiek van de regering 
enerzijds gericht is op een niet-permanent verblijf in Nederland, maar anderzijds 
geen uitzicht biedt op een toekomst elders. Bestudeerd moet worden, of er 
mogelijkheden voor deze mensen in Nederland zijn, en of er mogelijkheden be
staan om door emigratie aan deze groep kansen voor de toekomst te bieden. De 
begroting werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen; zelfs de communis
tische afgevaardigden verzochten niet om de gebruikelijke aantekening. 
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Begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting 1955 
In 't Veld herinnerde eraan, dat de reden van het feit, dat hij bij de behandeling 
van deze begroting het woord voerde voor de socialistische fractie, gelegen was 
in het verscheiden van Woudenberg, die steeds een waardevolle bijdrage aan de 
gedachtenwisseling gaf. Ik heb, aldus spreker, niet bepaald staan dringen om het 
beleid van mijn opvolger aan dit departement te kritiseren. Daar er echter reeds 
enkele jaren verstreken zijn na mijn aftreden, acht ik het wel verantwoord thans 
op het spreekgestoelte te staan, aldus In 't Veld. Hij wilde zich ook meer bepalen 
tot het in de toekomst te voeren beleid. Spreker brak een lans voor het opvoeren 
van de woningproduktie. Voorts wijdde hij aandacht aan het dalende woonpeil, 
hetgeen hem aanleiding gaf het huurvoorstel van minister Witte, dat kort daar
voor bij de Tweede Kamer was ingediend, te bespreken. Spreker en zijn fractie
genoten zouden niet bereid zijn aan prutsoplossingen mede te werken; zij staan 
een verdergaande huurverhoging voor, met daarnaast een behoorlijke compen
satieregeling, en een bestemmingsheffing. Voorts sprak In 'tVeld nog over krot
opruiming en sanering van de binnenstadscentra. 

Bij de replieken beklemtoonde de socialistische woordvoerder nogmaals, dat 
een afdoende oplossing voor de volkshuisvesting niet mogelijk is zonder een af
doende oplossing voor het huurvraagstuk Spreker heeft ter zake geen aanval 
willen doen op het beleid van de bewindsman, de schuld in deze kwestie ligt naar 
zijn mening bij de kabinetsformatie in 1952, waar de partijen dit probleem uit de 
weg zijn gegaan. 

Begroting van het Zuiderzeefonds 1955 
Hoogland was van mening, dat het tijd werd voor de regering om haar inzichten 
omtrent de toekomstige bestuursvorm van de Noordoostpolder uiteen te zetten. 
De minister had al als zijn oordeel uitgesproken, dat de afwijkende bestuursvorm 
niet langer gecontinueerd moest worden dan onvermijdelijk was. 

De nota van uitgifte van de Zuiderzee gronden, aldus Hoogland, is in behande
ling bij de Tweede Kamer. Spreker zou het op prijs stellen, indien ook de Eerste 
Kamer over dat onderwerp met de bewindsman van gedachten zou kunnen 
wisselen. Reeds nu verklaarde Hoogland zich tegenstander van uitgifte in erf
pacht. 

Bij de bespreking van enkele ondergeschikte punten merkte Hoogland nog ten 
aanzien van Urk op, dat, alhoewel dit voormalige eiland wel geen behoefte zal 
hebben aan een schouwburg of een winkelstraat zoals Emmeloord, het toch geen 
donkere vlek mag blijven; het vormt ook een woonkern en behoeft verbeteringen, 
die de gemeente niet alleen zal kunnen betalen. 

Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1955 
W ibaut wijdde aandacht aan het ziekenhuiswezen en wees op de urgentie van 
een aantal hierbij betrokken problemen. Spreker gaf enkele cijfers over de kosten 
van de ziekenhuisverpleging en vroeg zich in dit verband af, of alle gelden wel 
op de meest efficiënte wijze worden besteed. Naar zijn mening had iedere insider 
redenen om hier vraagtekens te zetten. 

Spreker noemde enkele mogelijkheden voor de uitbouw van het Nederlandse 
ziekenhuiswezen en verzocht om een wettelijke regeling, een Ziekenhuiswet. 

Verder ging spreker nog in op de verhouding tussen het ziekenfondswezen en 
hun medewerkers (dit naar aanleiding van het specialistenconflict), en op het 
silicosevraagstuk. Ten aanzien van het eerste punt meende Wibaut, dat het 
mogelijk moest zijn een systeem te ontwikkelen, waarbij men met behoud van het 
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vrije beroep der medewerkers aan het gehele systeem de nodige vastheid zou 
kunnen geven, zodat de regering de verplichtingen welke zij met de verplichte 
ziekenfondsverzekering op zich genomen heeft, werkelijk kan nakomen op een 
wijze, die niet in principe ondermijnend werkt op elk contact tussen zieken
fondsen en medewerkers. 
Kramer besprak de loonpolitiek; hij was niet erg gerust op het vrijlaten van het 
loonbeleid, zoals dat door de hem voorafgegane sprekers was bepleit. Spreker 
betreurde het, dat ook in de vakbeweging niet overal de zelfbeheersing van de 
laatste jaren aan de dag is gelegd; er zijn looneisen gesteld, met name bij het 
overleg over de lonen en salarissen van het overheidspersoneel, waarvan men kon 
weten dat hieraan niet kon worden tegemoet gekomen. Naar sprekers mening 
was de houding van de Algemene Bond van Ambtenaren en van het NW de 
enig juiste geweest Zich niet storend aan de interrupties van de communist 
Geugjes, toonde Kramer aan, dat men wel erg voorzichtig moet zijn met het 
aandragen van agitatiemateriaal voor de CPN. De werknemers hebben, aldus 
spreker, recht op hun deel van de onmiskenbaar aanwezige welvaart. Wanneer 
de regering de prijzen niet beter in de hand houdt dan thans, dan zal aan een 
nieuwe loonronde in dit jaar niet te ontkomen zijn. 

Ook is er nog de mogelijkheid van werktijdverkorting. Is de minister bereid, zo 
vroeg de socialistische woordvoerder, om in te gaan op het verzoek van het NW 
en aan de SER opdracht te geven de mogelijkheid van een vijfdaagse werkweek 
in studie te nemen? 
Mevr. Verwey-]onker had bij geruchte vernomen, dat de regering de conventie 
inzake de gelijke beloning van mannen en vrouwen niet zou willen ratificeren, 
ondanks de door dè Tweede Kamer aanvaarde motie-Tendeloo. Spreekster had 
de gang van zaken nagegaan, die bij de totstandkoming van de conventie in 
Genève had plaatsgehad; zij was van mening, dat de regering in haar memorie 
van antwoord aan de Tweede Kamer ten aanzien hiervan van een onjuiste op
vatting had doen blijken. Haars inziens waren er in de woorden van de conventie 
en de daarbij behorende aanbeveling geen argumenten te vinden, die tegen 
ratificatie van het verdrag zouden pleiten. 

Begroting van Buitenlandse Zaken 1955: Goedkeuring van de Parijse 
Akkoorden 

Schermerhorn had waardering voor het buitenlands beleid van het kabinet en voor 
de beide ministers. Spreker beschouwde de gelijktijdige behandeling van de be
groting en van de Parijse Akkoorden als een gelukkige omstandigheid; deze 
Parijse Akkoorden vormen een integrerend deel van het buitenlands beleid. Spre
ker zette vervolgens uiteen, waarom hij en zijn politieke vrienden zich genood
zaakt achtten hun stem aan het wetsontwerp tot goedkeuring van de akkoorden 
te geven. 

Vervolgens besprak Schermerhorn de hulpverlening aan de onderontwikkelde 
landen; Nederland moet daar veel meer geld in steken, zo was de mening van de 
socialistische spreker. Hij was onbevredigd wat betreft de opvattingen van de 
regering inzake kwesties van de atoomenergie. Deze kwesties zouden naar zijn 
opvatting in de sfeer van de objectieve wetenschap gebracht moeten worden, 
zodat men niet aangewezen zal zijn op hetgeen ambtelijke instanties ervan zeggen. 
Kapteijn, die in opdracht van de Raad van Ministers van de Raad van Europa 
Zuidoost-Europa had bezocht, brak een lans voor hulp aan Griekenland, waar 
hij diep geschokt was door de grote materiële Ii.ood, die hij daar had aangetroffen. 
Griekenland is lid van de NAVO, hetgeen betekent dat Griekenlands grens thans 

269 



onze grens is, aldus spreker, die erop wees, dat Griekenland tevens het enige 
NAVO-land is, dat een lange grens met een Russische satelliet heeft. Bovendien 
heeft Griekenland geleden onder Italiaanse en Duitse bezetting en onder een 
door de communisten ontketende burgeroorlog. Dat was in de tijd, dat wij met 
behulp van de Amerikaanse hulpverlening alle krachten konden inzetten voor 
het herstel van onze economie. Spreker hoopte, dat de regering dit land te hulp 
zal willen komen. 

Bij de replieken kreeg ook Van Tilburg nog het woord. Hij maakte enkele 
opmerkingen naar aanleiding van het antwoord van minister Luns over het Delta
plan en het vraagstuk der tussenwateren. Spreker merkte op, dat België de 
vragende partij is, en hij kon het daarmede niet rijmen, dat ons land het initiatief 
zou nemen om met België over het tussenwaterenproject te gaan onderhandelen. 

Begroting Overzeese Rijksdelen 1955 
De Dreu constateerde met verheugenis, dat de nieuwe rechtsorde door de senato
ren op de juiste wijze werd beleefd, blijkens het Voorlopig Verslag. In dit ver
band pleitte spreker voor een regelmatig contact tussen de volksvertegenwoor
digers van de Rijksdelen. 

Voorts besprak De Dreu de culturele samenwerking met Suriname en de 
Antillen. 

Wijziging bepalingen betreffende echtscheiding 
Mevr. Verwey-]onker vermocht niet in te zien, dat de verzwaring van de echt
scheidingsmogelijkheid het sluiten van lichtvaardige huwelijken zal tegengaan; 
baars inziens spreekt men te gemakkelijk van 'lichtvaardige huwelijken'. Zij achtte 
de in het wetsvoorstel aangeprezen therapie niet efficiënt; doeltreffender zou zijn 
in te grijpen, voordat de grote botsing komt, hetgeen zou moeten geschieden door 
deskundigen uit de eigen levenssfeer. Zij kenschetste het wetsontwerp als licht
vaardig, hetgeen zij des te erger achtte, omdat het hier een groot probleem betrof. 
Cammelbeeck was van mening, dat het wetsontwerp niet alleen lichtvaardig was, 
maar ook overijld. De in het voorstel genoemde gezinsrechter is er nog niet; eerst 
moet nog de reorganisatie van de Voogdijraden voltooid worden; daarna worden 
de raden voor de kinderbescherming met nieuwe leden en nieuw personeel ge
equipeerd. Dat alles duurt nog wel even, aldus spreker, en dan pas zal dit wets
ontwerp in werking kunnen treden. 

Het wetsontwerp werd aanvaard met o.m. de stemmen van de socialistische 
fractie tegen. 

Regeling van het onderwijs in de Friese taal 

Schermerhom pleitte voor het goed recht van een culturele beweging om zich 
volledig te ontplooien. Er waren excessen, er zullen misschien excessen komen, 
maar ons standpunt is: het wagen met de vrijheid, de bestaande verlangens niet 
onderdrukken, aldus spreker, die het wetsontwerp van harte toejuichte. 

Regeling van heffing van schoolgeld 

Schermerhorn, die persoonlijk liever de aandacht geconcentreerd zag op de ver
betering van het onderwijs zelf, juichte het onderhavige wetsvoorstel toe op 
grond van de mérites, die het bezat, bezien uit een sociaal gezichtspunt. Het 
is echter slechts een eerste stap op de weg, die het ieder in ons land mogelijk 
zal moeten maken volledig opgeleid te worden en op de plaats te komen, die in 
overeenstemming is met zijn verstandelijke gaven. 
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Begrotingen Nieuw-Gutnea voor de faren 1953 en 1954 

Alvorens tot behandeling van deze begrotingen kon worden overgegaan, moest 
beslist worden over een voorstel van orde van de a.r. afgevaardigde Algra, dat 
beoogde deze begrotingen niet te doen behandelen met het oog op de kabinets
crisis. 
In 't Veld betoogde, dat het van grote betekenis zou zijn, wanneer deze begro
tingen werden afgedaan. Zijn voorkeur ging uit naar een normale behandeling, 
maar mocht de meerderheid der kamer hiertegen bezwaar hebben, dan zou hij 
erop aan willen dringen de begrotingen als kredietwet af te handelen om niet 
een al te langdurig oponthoud te veroorzaken. 

Het voorstel van orde werd verworpen; de socialistische fractie stemde tegen, 
met uitzondering van mej. Tjeenk Willink en de heren Cammelbeeck en De Dreu. 
De Dreu drong onder meer aan op spoedige samenstelling van een kaart van 
Nieuw-Guinea, aan de hand van het talrijke beschikbare materiaal. Hij bepleitte 
de invoering van het Nederlands als voertaal. De talrijke, zeer van elkaar ver
schillende talen die door de Papoea's gesproken woorden, maken de invoering van 
een voertaal noodzakelijk; daarvoor Maleis te kiezen achtte spreker onjuist. 

Begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1955 
Schermerhom beperkte zich tot de verschillende takken van onderwijs. Hij drong 
aan op een betere bezetting van het departement, dat zijns inziens onderbezet was. 
De aanstelling van een directeur-generaal voor het onderwijs achtte hij gewenst. 
Wat de scholenbouw betrof, vreesde spreker, dat te weinig op toekomstige be
hoeften werd gelet. 
Mevr. Verwey-Jonker stond langdurig bij de positie van de kunstenaar stil. Zij 
had weinig goede woorden voor de sociale bijstandsregeling voor beeldende 
kunstenaars. Deze regeling kan als noodmaatregel niet worden gemist, maar de 
regeling van de contraprestatie achtte spreekster onjuist. De kunstenaar werkt in 
het algemeen wel. Men behoeft geen vrees te koesteren dat hij werkschuw wordt. 
De moeilijkheid is juist, dat er geen afzet is voor zijn werk. Ook de steunnormen 
moeten niet worden afgestemd op die van andere groepen, daar het bestaans
minimum van de kunstenaar een ander is dan dat van die andere groepen. Voorts 
dient de regeling te worden gehanteerd door mensen, die ten nauwste van de 
levensomstandigheden van de kunstenaar op de hoogte zijn, terwijl een uniforme 
regeling voor het gehele land te verkiezen is boven de geldende, welke aan de 
gemeenten is gebonden. 
In 't Veld pleitte voor de instelling van een afzonderlijke bestuursacademie, die 
speciaal ingericht is voor de opleiding van bestuursambtenaren. Er is overal een 
zoeken naar nieuwe wegen, een streven om het nieuwe vak 'bestuurskundé te 
ontwikkelen tot een zelfstandige wetenschap, en Nederland gaat hierbij bepaald 
niet aan de spits, aldus spreker. Wil de bestuurskunde in ons hoger onderwijs 
een zodanige plaats krijgen, dat een vruchtbare ontwikkeling mogelijk wordt, 
dan zal het vak naar sprekers mening moeten worden losgemaakt van het 
bestuursrecht, zoals dat thans aan verschillende hogescholen wordt gedoceerd. 

Bepalingen betreffende verbranding, balseming en schouwing van lijken 
Bij het debat over de 'crematiewet' nam de socialistische fractie een gereser
veerder standpunt in dan de partijgenoten aan de andere zijde van het Binnenhof. 
Van Walsurn laakte de houding van de crematieverenigingen, die er zijns inziens 
verstandiger aan gedaan zouden hebben, indien zij hun bezwaren vóór de behan
deling in de Tweede Kamer hadden ingediend. Zij schijnen eerst door de dis-
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cussies in de Tweede Kamer wakker te zijn geworden. Wellicht hebben zij door 
hun optreden thans het bestaansrecht van de Eerste Kamer weer eens onder
streept, maar stellig hebben zij de zaak, die zij voorstaan, op deze wijze slecht 
gediend. 
Van W alsum ontkende, dat de beperking van de crematiemogelijkheid een aan
tasting van de geestelijke vrijheid zou zijn. Hij had bezwaren tegen het wets
voorstel, omdat het naar zijn opvatting geen royale poging was om werkelijk recht 
te doen aan de uiteenlopende opvattingen, die in ons volk met betrekking tot 
begraven en cremeren leven. Men moet wel aanvaarden, dat de crematie niet is 
tegen te houden, maar laat toch nog zoveel mogelijk van de eigen voorkeur voor 
begraven in het wetsontwerp tot uitdrukking komen. Sprekers hoofdbezwaar was, 
dat hier sterker in de persoonlijke vrijheidssfeer werd ingegrepen dan geoorloofd is. 
Van W alsum ontwikkelde in zijn rede nog enkele bezwaren, waarvan hij hoopte, 
dat de bewindsman er in de toekomst recht aan zou doen wedervaren. 
Wibaut beschouwde de voorgestelde regeling met betrekking tot het schouwen 
van lijken als een belangrijke verbetering, en had om die reden gaarne zijn stem 
aan het ontwerp gegeven. Zijn bezwaren tegen de regeling der crematie waren 
echter van zeer ernstige aard. 
Mevr. Verwey-]onker sprak namens de socialistische fractieleden, die van mening 
waren, dat dit wetsontwerp onaanvaardbaar was. Ook zij wenste zich los te 
maken van de actie van de crematieverenigingen; deze, of tenminste haar ver
tegenwoordigers in de commissie-Kan, achtte zij verantwoordelijk voor dit haars 
inziens slechte compromis. Zij kenschetste het voorstel als een onnodig en hinder
lijk overheidsingrijpen op een gebied, dat altijd bij uitstek het eigen terrein is 
geweest van gezin en familie. 

Het wetsontwerp werd ten slotte aanvaard. V66r stemden Kramer, Van Walsum, 
Cammelbeeck, Oosterhuis, Schermerhorn, Van Tilburg en Jonkman; tegen stemden 
mevr. Verwey-Jonker, De Dreu, In 't Veld en Wibaut. 

Wijziging van de kweekschoolwet 
Schermerhom was erkentelijk voor de indiening van dit ontwerp, dat de bestaande 
moeilijkheden tot een oplossing brengt. 

Wet beperking cadeaustelsel 
In 't Veld zeide, dat niemand in de socialistische fractie erg enthousiast voor dit 
wetsontwerp was, hoewel er een aantal leden is, dat de argumenten erv66r toch 
zwaarder willaten wegen dan de bezwaren er tegen. Misschien, zo stelde spreker, 
is het op zich zelf wel gelukkig, dat de Eerste-Kamerfractie van de Partij van de 
Arbeid een enkele keer verdeeld stemt. Dat is dan een tegenspraak van de legende, 
dat er in de kamerfractie van de Partij van de Arbeid een soort stemdwang zou 
heersen. Persoonlijk was spreker geneigd te zeggen, dat men toch wel erg voor
zichtig moet zijn met de mensen altijd tegen zich zelf in bescherming te nemen. 
Dit wetsontwerp overschrijdt de grens bepaald. De mensen moeten opgevoed 
worden tot een dusdanig peil dat zij zelf kunnen beoordelen, hoe hun inkomen 
op de beste wijze te besteden. 
In 't Veld was niet blind voor de gevaren van het cadeaustelsel, maar hij betoogde, 
dat dit stelsel toch ook zekere goede zijden heeft. In zekere zin bevordert het het 
sparen, met behulp waarvan men eens iets extra's in huis krijgt. De verhoudingen 
moesten naar sprekers mening niet zo worden geordend, dat alle muziek uit het 
leven verdween. 

De ruime meerderheid, die het wetsontwerp in de Tweede Kamer kreeg, kon 
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het in de Eerste Kamer niet halen. Met 22 tegen 16 stemmen werd het aanvaard, 
waarbij de fractie verdeeld stemde. Oosterhuis, Van Tilburg, mevr. Verwey
Jonker en Wibaut stemden vóór, Cammelbeeck, In 't Veld, Schermerhom en 
Jonkman brachten hun stemmen tegen uit. 

Huur- en belastingvoorstenen 
Van Tilburg was het niet geheel met de onderhavige wetsontwerpen eens, maar 
kon het geheel toch aanvaarden. In het bijzonder was spreker verheugd over de 
verlaging van de kostprijsverhogende belastingen, waardoor een meer gelijkmatige 
verdeling tot stand wordt gebracht en het principiële verschil tussen de regering 
en de socialistische fractie wordt verminderd. 

Spreker pleitte voor een tegemoetkoming aan de ouden van dagen, die immers 
geen uitwijkmogelijkheden hebben en tegenover wie dientengevolge in bijzondere 
mate billijkheid en nauwgezetheid van beleid betracht moet worden. Een uit
kering tot aan de definitieve regeling van de oudedagsvoorziening leek voor de 
hand te liggen volgens Van Tilburg, die herinnerde aan de verlangens van de 
drie erkende vakcentrales op dit punt. 

In 't Veld memoreerde zijn uitlating bij de behandeling van de begroting voor 
Wederopbouw en Volkshuisvesting 1955, waarbij hij zeide, dat de socialistische 
fractie niet zou medewerken aan prutsoplossingen. Al kon de fractie dan over 
het voorliggende ontwerp-huurwet niet enthousiast zijn, een prutsoplossing kon 
spreker het toch niet noemen; aan verdere kruimeloplossingen van deze aard had 
hij echter geen behoefte. Er moet eindelijk eens lijn komen in de huurpolitiek, 
aldus In 't Veld, die van mening was, dat men bij het bepalen van die lijn het 
vraagstuk van de huurbelasting niet uit de weg kon gaan. 

Ook aan het woningtekort wijdde spreker aandacht. Een verdere opvoering van 
de arbeidsproduktiviteit zag hij als een eerste middel om dit tekort in te halen. 

Aanvulling der zondagswet 

Dit wetsontwerp is een zgn. novelle, die de onvolkomenheden van een nieuwe wet 
moet wegnemen. De zondagswet bleek bepaalde consequenties te hebben voor 
sommige gedeelten van ons land, en met name voor Limburg. De Tweede Kamer 
nu had door amendementen van confessionele zijde bereikt, dat niet alleen 
bestaande gebruiken, maar ook nieuwe gebruiken (van godsdienstige aard) plaat
selijk buiten het verbod van de zondagswet kunnen worden gesteld. De PvdA
afgevaardigde Stufkens had daarop eenzelfde regeling voorgesteld voor nieuwe 
uitingen van volkscultuur, maar dit kon geen genade vinden bij de meerderheid 
der Tweede Kamer. 
Cammelbeeck constateerde, dat het compromiskarakter van de zondagswet door 
deze inconsequentie w~rd ontwricht; er is sprake van een discriminatie. Spreker 
was voorts van mening, dat de regering een verkeerde methode van wetgeving 
volgde. Warmeer geconstateerd wordt, dat een wet tekortkomingen vertoont, dan 
moet niet met het indienen van een novelle gewacht worden totdat de rechter 
met een uitspraak komt. Tegen dit afwentelen van de verantwoordelijkheid op · 
de rechterlijke macht hadden spreker én zijn fractiegenoten overwegende be
zwaren.· 

Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 

Ontwerpwet op het kijkgeld 
Mevrouw Verwey-]onker trad als woordvoerster van onze fractie op. Evenals 
andere afgevaardigden greep zij deze gelegenheid aan om het televisiebeleid in 

273 



het debat te betrekken; tegen het kijkgeld als zodanig had bijna niemand bezwaar. 
Spreekster betoogde, dat de radio-omroepverenigingen een te grote invloed krijgen 
in het televisiebestel, hetgeen zij om twee redenen vreesde. In de eerste plaats 
was zij niet erg ingenomen met het omroepbestel; in de tweede plaats zag zij de 
televisie als een nieuw medium, waarbij de uitzendende organen hun eigen vorm 
nog moeten vinden. Het omroepbestel is opgebouwd op een verouderd schema, 
en spreekster vreesde, dat de televisie in hetzelfde verouderde schema zou ge
raken. Ten slotte diende zij met de VVD'er Wendelaar en de CRU-senator De 
Zwaan een motie in, die op een enkele redactionele wijziging na identiek was met 
de motie, die de socialist Van Sleen bij de behandeling van dit wetsontwerp in 
de Tweede Kamer indiende en die ten doel had de kerkgenootschappen zelf te 
laten bepalen op welke wijze zij aan de kijkers het evangelie zullen verkondigen. 
Deze motie werd toen verworpen met 43 tegen 41 stemmen. De motie van 
mevrouw Verwey-Jonker onderging hetzelfde lot met 22 tegen 20 stemmen. 

Instelling van een openbaar lichaam voor de zuidelijke IJselmeerpolders 
Hoogland toonde zich voorstander van het door de regering gewenste éénhoofdige 
gezag (de landdrost) in het nieuwe land. 
In 't Veld was van opvatting, dat het in de bezettingstijd opgestelde statuut voor 
de Noordoostpolder, waarin men overeenkomstig de toen geldende opvatting 
koerste in de richting van een éénhoofdig gezag, indruiste tegen het democratisch 
besef. Spreker zou zijn stem niet aan het ontwerp kunnen geven. 

Het wetsontwerp werd aangenomen met de stemmen van de fractie vóór; 
slechts In 't Veld stemde met een aantal andere afgevaardigden tegen. 

Regeling kleuteronderwiis en opleiding van leidsters bij dat onderwijs 
De Loor uitte zijn grote waardering voor het werk van minister Cals, die er als 
eerste in geslaagd is een ontwerp-kleuteronderwijswet in de Eerste Kamer te 
brengen. Sprekers voornaamste bezwaar tegen het wetsontwerp was het centra
listische karakter van deze wet. Ten aanzien van de opleiding uitte De Loor 
enkele wensen. 

Na het antwoord van de bewindsman diende De Loor, in overleg met de 
senatoren Wendelaar, Algra en Derksen, een motie in, welke bedoelde de onbillijk
heden weg te nemen t.a.v. die gemeenten, welke uit eigen middelen het kleuter
onderwijs hadden bekostigd. 

Het wetsontwerp werd aanvaard zonder hoofdelijke stemming; zo ook de 
motie-De Loor. 

Schorsing van de heffing invoerrechten op sinaasappelen enz. 
Van verschillende zijden ontmoetten de wetsontwerpen betreffende de schorsing 
van de heffing van invoerrechten op sinaasappelen enz. staat:;rechtelijke bezwaren. 
Van Tilburg sloot zich bij deze kritiek aan, welke door de staatssecretaris van 
Financiën beantwoord werd met de toezegging, dat in den vervolge anders zou 
worden gehandeld. In 't Veld bleek echter nog niet geheel gerustgesteld en stemde 
als enige van de fractie voor het voorstel van de Commissie van Rapporteurs, dat 
beoogde de behandeling van beide wetsontwerpen enkele weken uit te stellen. 
Dat voorstel werd verworpen, waarna beide wetsontwerpen door de Eerste Kamer 
werden aanvaard. 

Wijziging wet buitengewoon pensioen zeelieden en oorlogsslachtoffers 
Bij de behandeling van dit ontwerp in de Tweede Kamer was met algemene 
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stemmen een motie-Koersen aanvaard, waarin werd aangedrongen op inschake
ling van de Centrale Raad van Beroep en van de Buitengewone Pensioenraad. 
Kramer toonde zich teleurgesteld over het langdurig uitblijven van een ministerieel 
standpunt ter zake en deed een dringend beroep op de minister om met spoed 
tot een besluit te komen. 

Algemene politieke beschouwingen Rijksbegroting 1956 

De basis voor de partijvorming zou vermoedelijk een der hoofdpunten voor de 
verkiezingen van juni 1956 zijn, en het viel dan ook niet te verwonderen, dat dit 
ontwerp bij de beschouwingen duchtig werd aangeroerd. 
In 't Veld achtte de tegenstelling progressief-conservatief een beslissende factor 
en hij verlangde van de andere partijen, en met name van de KVP, wat meer 
duidelijkheid op dit punt. 

Het loonbeleid stond bij deze algemene politieke beschouwingen voor wat de 
binnenlandse politiek betreft wel op de voorgrond. Socialisten stonden hierbij 
tegenover niet-socialisten. In 't Veld toonde nadrukkelijk zijn voorkeur voor een 
algemene loonronde boven de vrijere loonpolitiek, al zou hij nog liever een prijs
verlaging zien. Hij wees er andere sprekers op, dat de door hen geprezen rust in 
de lonen en prijzen de arbeiders geen aandeel geven in de stijging van het 
nationale inkomen. Spreker hekelde in dit verband nog het streven van het bedrijfs
leven naar steeds hogere winsten. 
In 't Veld hield vervolgens een pleidooi voor een ordening, welke gericht is op 
een evenwichtige economische en sociale ontwikkeling op de basis van gerechtig
heid. Ernstiger en moeilijker achtte de fractievoorzitter de vraagstukken, die rijzen 
op internationaal terrein. Spoedige integratie van West-Europa achtte hij een 
levenskwestie. Spreker vroeg ten slotte aandacht voor de ontwikkelingen in Azië. 

Algemene financiële beschouwingen Rijksbegroting 1956 

Door de eervolle benoeming, die Van Tilburg ten deel was gevallen, moest 
In 'tVeld als niet-financieel deskundige zich mengen in het debat tussen de 
regering en de verschillende deskundigen. Spreker zeide, dat de fractie gaarne 
zou medewerken aan opheffing van sociale misstanden, verbetering van het 
onderwijs, opvoering van het culturele peil van de bevolking en versterking van 
de innerlijke kracht. van ons volk. Hij was van mening, dat dit ook economisch 
van de grootste betekenis is en dat de bemoeienissen van de staat ten aanzien 
van deze zaken volkomen verantwoord zijn. Datzelfde, meende In 'tVeld, is ook 

. het geval met de hulp aan de onderontwikkelde gebieden. Hij merkte deze dingen 
op naar aanleiding van het betoog van de anti-revolutionaire afgevaardigde 
Hellema, die de staatstaak wilde beperken en de aandacht vooral op Suriname 
en de Antillen gericht wenste te zien. 

In conjunctureel opzicht zag In 't Veld voorshands weinig redenen tot bezorgd
heid. Er heerst in ons land een haussestemming en slechts wanneer het gaat om 
de lonen, komen weer de conjuncturele overwegingen in het geding. Er kan 
echter een conjunctuuromslag komen en de vraag is, of wij daartegen voldoende 
gewapend zijn. De PvdA zal zich bij een eventueel optredende depressie tegen 
verlaging van de staatsuitgaven verzetten, omdat de ervaring wel heeft geleerd, 
dat dit in belangrijke mate bijdraagt tot de beruchte kettingreactie, die ons steeds 
dieper in de put drukt. 
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Ontwerp-gezondheidswet 

Nadat dit wetsontwerp zodanige moeilijkheden in de Tweede Kamer ontmoette, 
dat minister Cals om schorsing van de beraadslagingen moest verzoeken, kwam 
het zonder veel discussie in de Eerste Kamer aan de eindstreep; slechts de commu
nisten kregen de bekende aantekening. 
Wibaut opperde als algemeen bezwaar, dat het ontwerp, zonder direct afbreuk 
te doen aan de geest van samenwerking, toch die geest niet positief bevordert. 
Voorts hinderde het hem, dat de samenstelling van de provinciale raden wel wat 
eenzijdig bij de kruisverenigingen komt te liggen. Sprekers bezwaren waren echter 
niet van dien aard, dat zij tot verzet tegen het ontwerp moesten leiden. 

Invoering van de mogelijkheid van adoptie 
De adoptieregeling, die dit wetsontwerp voorstelde, draagt een geheel eigen 
karakter en is dus niet conform de regelingen in andere landen. Zij is bedoeld als 
rechtsinstituut ten bate van de kinderbescherming en sluit aan bij de kinder
wetten, waarvan men een maand tevoren het gouden jubileum had gevierd. Het 
was de socialistische woordvoerster mej. Tjeenk Willink, die hieraan herinnerde 
en de voorgestelde regeling in zekere zin een afsluiting van het kinderrecht 
noemde. Na op enkele detailkwesties te zijn ingegaan, verzocht spreekster de 
bewindsman, het publiek uitvoerig over de adoptie voor te lichten, opdat de 
vele grandioze misverstanden erover zouden verdwijnen. 

Zonder hoofdelijke stemming werd het ontwerp aangenomen. 

Begroting van Binnenlandse Zaken 1956 
Het probleem der gemeentegrenzen werd door De Loor aangesneden. De socialis
tische woordvoerder signaleerde het dreigende gevaar van het aan elkaar groeien 
der steden, dat in de hand gewerkt wordt door het ontbreken van uitgewerkte 
plannen op het gebied van de nationale en provinciale planologie. De bestuurlijke 
problemen hangen nauw samen met de ruimtelijke ordening, aldus spreker; door 
de thans gevolgde methode wordt geen afdoende oplossing bevorderd. Samen
werking van gemeenten ten aanzien van bepaalde doeleinden achtte De Loor 
onvoldoende om de gemeenschappelijke belangen te behartigen. In dit verband 
oefende hij kritiek op de voorgestelde Raad voor de IJmond; deze zou zijns inziens 
de voorloper zijn van één gemeenteraad voor de drie samen te voegen gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Heemstede. Heeft het dan wel zin dit tussenstadium in het 
leven te roepen, aldus spreker. 
De Loor wijdde verder aandacht aan het schrijnende probleem van de land- en 
tuinbouwgronden, die opgeofferd moeten worden aan de woonbehoeften. Hij 
pleitte voor een nationale oplossing voor de weggeschoven boeren en tuinders. 

De bezoldiging van het overheidspersoneel had eveneens sprekers aandacht. 
Hij sprak daarbij de verwachting uit, dat het loonbeleid ten aanzien van dit 
personeel ook na de invoering van de vrijere loonpolitiek zou blijven afgestemd 
op het particuliere bedrijf. Geen onderscheid dient daarbij te worden gemaakt 
tussen rijkspersoneel en personeel van lagere publiekrechtelijke organen. 

Instelling produktschap Zuivel 
Kramer liet blijken, dat in socialistische kring het standpunt wordt gehuldigd, dat 
de medezeggenschap en zeer in het bijzonder de economische medezeggenschap 
door overreding tot stand dient te komen. Slechts zeer bijzondere omstandigheden 
kunnen een instelling bij wet billijken, en spreker was van mening, dat hier zeker 
bijzondere omstandigheden aanwezig waren. De tegen een paritaire samenstelling 
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aangevoerde argumenten achtte hij geen gerechtvaardigde reden om dit produkt
schap af te wijzen. 

Met 24 tegen 13 stemmen werd het ontwerp aanvaard. 

Begroting van Financiën 1956 
Kapteijn sprak zijn teleurstelling uit over de geringe belangstelling, die België 
toont ten aanzien van de unificatie van de accijnswetgeving. In België leeft wel 
de gedachte aan een economische integratie van Europa, aldus spreker, maar het 
besef ontbreekt, dat deze integratie moet beginnen bij de Benelux. 
Mevrouw Verwey-]onker stelde in een vurig pleidooi voor, de huidige vorm van 
belastingheffing van de werkende gehuwde vrouw te wijzigen in afwachting van 
een algehele herziening van de belastingwetgeving. 

Wijziging van de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Bij deze gelegenheid hield Broeksz zijn maidenspeech. De a.r. Helierna en de 
liberaal Wendelaar bleken voor de overheidssubsidiëring van de televisie niet 
veel bewondering te hebben. Broeksz betoogde daarop, dat het scheppen van de 
mogelijkheid van televisieuitzendingen om o.a. technische en wetenschappelijke 
redenen voor ons land van groot gewicht was; geenszins hadden de verlangens 
van de nog weinige kijkers voorop gestaan. Vanuit dit gezichtspunt van algemeen 
belang, aldus Broeksz, is het niet zo vreemd, dat de overheid de aanloopkosten 
financiert. Spreker was van gevoelen, dat een redelijke televisiedienst binnen 
een luttel aantal jaren door de kijkers kan worden bekostigd. 

Begroting van Justitie 1956 
Cammelbeeck herdacht in enkele sobere woorden de overleden bewindsman 
Donker, wiens verscheiden hij in Suriname vernam. In dit verband herinnerde 
spreker aan het grote aandeel van minister Donker in het tot stand komen van 
het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

Spreker begroette de nieuwe bewindsman met groot vertrouwen; hij meende, 
dat de gebeurtenissen de Kamer zekere beperkingen oplegden, weshalve hij zich 
van een uitvoerige discussie zou onthouden. In zijn betoog wijdde spreker ver
volgens aandacht aan de gelijkstelling van politiediploma's, de toenemende ver
keersonveiligheid, het gratiebeleid ten aanzien van de politieke delinquenten en 
de uitbreiding van het aantal vestigingsplaatsen der rechtbanken met het oog 
op de bevolkingstoeneming. 

Begroting van Maatschappelijk Werk 1956 
Mej. Tjeenk Willink uitte bezwaren tegen het subsidiebeleid van het departement, 
dat geld investeert in bouwplannen, terwijl de beschikbare bouwers dit menselijke 
bouwvak niet verstaan. Zij duchtte, gezien tegen de achtergrond van het tekort 
aan geschoold personeel, van de vele voornemens van de minister een concessie 
van de kwaliteit aan de kwantiteit van het maatschappelijk werk. 

Ten aanzien van het subsidiebeleid merkte de socialistische woordvoerster 
verder op, dat het aantal subsidieverleningen aan r.-.k. organisaties onevenredig 
groot was. Zij behandelde voorts in haar uitgebreide rede een groot aantal 
detailkwesties. 

Begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting 1956 
Zeker voor de elfde maal, aldus In 'tVeld, moet ik het beleid, dat ik als bewinds
man van dit departement heb gevoerd, verdedigen. De fractievoorzitter weerlegde 
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echter zonder geprikkeldheid het klaarblijkelijk hardnekkige misverstand, dat hij 
indertijd de woningbouw zou hebben geremd om werkloosheid in de toekomst te 
voorkomen. 

In zijn verdere betoog hekelde In 't Veld de bouwondernemers en aannemers. 
Waarom, zo vroeg hij, zijn deze lieden ontoegankelijk voor nieuwe denkbeelden, 
die de produktiviteit kunnen opvoeren? Als voornaamste reden zag spreker het 
gebrek aan een voldoende brede vorming, die nodig is om de bedrijven behoorlijk 
te leiden. In standaardisatie en normalisatie zag spreker eveneens factoren, die 
de produktiviteit zouden kunnen bevorderen. Wanneer er, aldus In 't Veld, uit 
het particuliere bouwbedrijf voldoende initiatief naar voren zou zijn gekomen, 
dan zou ik geen behoefte hebben gehad aan een nationaal bouwbedrijf. Nu de 
zaak dreigt te verstarren, zag spreker echter alle aanleiding om een flinke steen 
in de stille vijver te laten vallen, waardoor er weer wat beweging in zou komen. 

Spreker wenste voorts prioriteit te geven aan de woningbouw; in volgorde zou 
daarna moeten komen de industrie en alles wat nodig is om nieuwe woonwijken 
behoorlijk te outilleren, zoals scholen, kerken, wijkgebouwen en ziekenhuizen. 
Hij pleitte voor een stringent verbod van bepaalde categorieën bouwwerken en 
verbouwingen, zoals gemeente- en provinciehuizen, kantoor- en bankgebouwen, 
bioscopen en dergelijke. 

In zijn repliek uitte spreker nog de wens, dat men bij de formatie van het 
kabinet na de verkiezingen bij de formulering van het regeringsprogram tot een 
duidelijke uitspraak over het huurvraagstuk zou komen, zodat in de komende vier 
jaren niet voortdurend met dit vraagstuk zou worden geworsteld. 

Goedkeuring van het verdrag betreffende status van vluchtelingen 
Mevrouw Verwey-]onker toonde zich verheugd, dat Nederland deel wilde gaan 
uitmaken van de groep landen, die besloten hebben de vluchtelingen, die onder 
het mandaat van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen vallen, een positie 
te geven, die hen ten minste gelijkstelt met de meest begunstigde buitenlander. 
De woordvoerster van de fractie wilde met deze instemming niet volstaan; zij 
beschouwde deze constructie slechts als een begin en achtte een verdere wette
lijke regeling voor de vluchtelingen noodzakelijk. 

Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming, met de communistische 
afgevaardigden tegen, aangenomen. De communisten, die een uitvoerige discussie 
over het ontwerp hadden aangekondigd, namen niet aan de beraadslagingen deel. 
De kort tevoren gedane onthullingen van Chroesjtsjow over Stalin zullen hieraan 
wel niet vreemd zijn geweest. 

Begroting van Economische Zaken 1956 
Kapteifn achtte de door minister Zijlstra gegeven rechtvaardiging van zijn stabili
satiepolitiek ten aanzien van lonen en prijzen zeer weinig overtuigend. De ver
schillende onderdelen van deze stabilisatiepolitiek waren, zo toonde hij aan, in 
strijd met de structuurpolitiek, die de minister wil voeren. In plaats van het 
eigenlijke kwaad te bestrijden, bestrijdt de bewindsman de symptomen ervan. 

De loonstabilisatie is doorbroken, waardoor de bestedingsdrang vergroot wordt, 
aldus spreker, die betoogde, dat voor de bezitsvorming, waarover men thans 
zoveel spreekt, mogelijk een grondslag gelegd kan worden bij loonsverhogingen. 
Spreker dacht hierbij aan heffingen op de lonen, waarvoor de overheid rente
dragende certificaten zou kunnen geven. 
Gosterhuis memoreerde de langzame ontwikkelingsgang van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie. De tot stand gekomen schappen hebben voornamelijk betrek-
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king op het kleinbedrijf, de industriële sector ontbreekt nagenoeg. De jongste 
ontwikkelingen op loongebied brengen met zich, dat de vakbeweging zich mede 
verantwoordelijk moet stellen voor een zekere mate van bedrijfstaksgewijze loon
vO:rming. Zij behoort dus als gelijkwaardige partner in de beoordeling van de 
economische situatie in een bedrijfstak te worden betrokken. De trage ontwikke
ling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bemoeilijkt dit wel. Spreker 
noemde deze gang van zaken teleurstellend, maar was toch van mening, dat een 
kunstmatig versnellen van het tempo een betrekkelijk negatieve invloed zou heb
ben op de uiteindelijke resultaten; in beginsel wees hij echter instelling bij wet 
zeker niet af. 
In 't Veld raakte, net als bij de algemene financiële beschouwingen, slaags met 
de a.r. afgevaardigde Heilerna over bet afkappen van bepaalde takken van staats
bemoeiing. Spreker bestreed de opvatting, dat de socialisten alles door de overheid 
willen laten doen; als een particulier het evengoed kan doen als de Staat dan zal 
hij de eerste zijn, die dat toejuicht. Maar zaken als de definitieve ouderdoms
voorziening, een regeling voor weduwen en wezen, de verbetering van het onder
wijs en de hulp aan de onderontwikkelde gebieden zullen zeker niet door parti
culieren kunnen worden gedaan. 

Begroting van de Staatsmijnen 1956 

Kramer noemde de Europese economie zeer kwetsbaar op het punt van de kolen
voorziening. Het kolentekort heeft consequenties voor de prijzen en spreker was 
van opvatting, dat de minister via de Staatsmijnen wel degelijk invloed kan 
uitoefenen op de prijs van kolen, voor zover deze moeten worden afgezet op de 
Nederlandse markt. 

Verder wijdde Kramer aandacht aan de Nederlandse produktie, die ongunstig 
wordt beïnvloed door personeelstekort en de thans op grote diepte te ontginnen 
lagen. De loonpolitiek ten aanzien van de mijnwerkers moet vanzelfsprekend 
rekening houden met het Nederlandse loonbeleid, maar dit schept moeilijkheden, 
nu de prijspolitiek in KSG-verband gevoerd wordt. Spreker herinnerde voorts aan 
de subsidiëring door de Belgische en Westduitse regeringen van de aldaar aan
gebrachte verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en stelde hier tegenover de 
houding van de Nederlandse regering. Hij bepleitte een grotere bemoeiing van de 
minister met het vraagstuk van de verkorting van de arbeidstijd in de mijnen. 

Begrotingen van Oorlog en Marine 1956 

Doorlopend moeten de gevaren van de bewapeningswedloop onderkend worden, 
zo betoogde De Dreu, die gewoontegetrouw bij dit begratingshoofdstuk de woord
voerder der fractie was. Hij was van opvatting, dat alles in het werk gesteld 
moest worden om deze wedloop te beëindigen, nu een zeker evenwicht van 
krachten is bereikt. De vraag was bij hem gerezen, of de regering op dit punt 
niet wat actiever zou moeten zijn. Niet elke poging- of die nu uit Oost of West 
komt - om de bewapeningswedloop onder controle te krijgen, moet bij voorbaat 
als onbetrouwbaar worden gekwalificeerd, al waarschuwde spreker er tevens voor 
zich door de politiek van de glimlach zand in de ogen te laten strooien. 

Aandacht wijdende aan het tekort aan beroepspersoneel deed De Dreu de 
suggestie, daarvoor in aanmerking komenden langer in dienst te houden. Nu de 
werving voor de Nationale Reserve als mislukt beschouwd kan worden, achtte 
spreker het beter deze organisatie op te heffen. De vrijwilligers, die dit wensen, 
zouden kunnen overgaan naar de reservepolitie en de reservegrens bewaking. Daar-
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naast zou spreker een nieuw instituut met beperkte dienstplicht in het leven willen 
roepen; deze zou als aanvulling van de territoriale verdediging kunnen dienen. 

Algemene woningtelling 
Met sprekers van andere fracties was ook De Loor van mening, dat formeel onjuist 
was gehandeld door een begin met de voorbereiding voor de telling te maken 
vóórdat de Eerste Kamer zich over het ontwerp had uitgesproken. De veront
schuldigingen van de minister wilde hij echter aanvaarden, dit in tegenstelling 
tot andere woordvoerders. Spreker was overtuigd van de noodzaak van een 
woningtelling; de toewijzing van bouwvolume aan de gemeenten geschiedt thans 
veelal niet uitsluitend op grond van de woningbehoefte en van het woningtekort. 

Het wetsontwerp werd aanvaard met 31 tegen 11 stemmen; de fractie stemde 
vóór. 

Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1956 
Na in het kort de resultaten van tien jaar progressief sociaal beleid te hebben 
weergegeven, maakte Gosterhuis enkele opmerkingen over de loonpolitiek. Een 
definitief oordeel over de nieuwe vorm van loonpolitiek, waaromtrent door de 
regering een beslissing is genomen, is nog niet mogelijk, aldus spreker, die de 
verdere ontwikkeling met enige gerustheid tegemoet zag, nu de regering aan de 
coördinatie wenst vast te houden. 

Hetgeen spreker bij de behandeling van de begroting van Economische Zaken 
terzake de ontwikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie had opge
merkt, moest hij mutatis mutandis laten gelden voor de ondernemingsraden. 

Het emigratiebeleid had sprekers instemming; echter wordt naar zijn mening 
uit het oog verloren, dat de migratie een vraagstuk van vérstrekkende inter
nationale betekenis is. Een versnelde economische ontwikkeling van Canada, 
Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland zou de nood van de onderontwikkelde 
gebieden kunnen lenigen, en hieraan kan ons land door middel van de emigratie 
een bijdrage leveren. 

De vooruitgang op het gebied van de volksgezondheid is niet uitsluitend of in 
hoofdzaak het gevolg van departementale activiteit, maar de toetssteen van een 
goede organisatie van de volksgezondheid is juist, dat deze vooruitgang tot uiting 
komt in het gehele land en dat de bevolking daaraan vrij gelijkmatig haar deel 
heeft, aldus Wibaut. Hij noemde als verdienste van de departementale leiding na 
de tweede wereldoorlog in de eerste plaats de ontwikkeling van het ziekenfonds
wezen, waardoor een behoorlijke geneeskundige hulp aan de grote massa van het 
volk is gewaarborgd. Op deze gronden liet hij een waarschuwing horen tegen al 
te radicale veranderingen in het bestaande ziekenfondsstelsel, hoewel dit op 
bepaalde punten wel aanvulling en correctie van node heeft. Minder optimistische 
geluiden kon spreker doen horen ten aanzien van het kankervraagstuk Ondanks 
alle zorgen neemt het aantal ziektegevallen van en sterfgevallen aan kanker 
gestadig toe. De snelst toenemende vorm van kanker is de longkanker, en Wibaut 
meende, dat de overheid actief zal moeten medewerken bij het bestrijden van de 
sigarettenverslaving. Hij realiseerde zich overigens, dat een radicale vermindering 
van het sigarettenroken op grote repercussies in de economische sfeer zal stuiten. 

De geestelijke volksgezondheid vervulde Wibaut eveneens met zorg; er zijn 
moeilijkheden van verzekeringstechnische en financiële aard. Een stelselmatige 
doorgevoerde preventie achtte spreker reeds om die redenen van grote betekenis 
en in dit verband brak hij een lans voor verbreiding van het systeem van voor- en 
nazorg, zoals dat in Amsterdam is doorgevoerd. 
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Als derde woordvoerder van de fractie besprak Kramer de verkorting van de 
arbeidstijd c.q. de invoering van de vijfdaagse werkweek, in de eerste plaats voor 
de mijnindustrie en de voor de gezondheid schadelijke bedrijven. Hij wees op het 
verschil tussen mijnarbeid en arbeid in de industrie en meende, dat arbeidstijd
verkorting voor de ondergrondse mijnwerkers niet slechts sociaal wenselijk, maar 
zelfs sociaal noodzakelijk is. Hij achtte het gewenst de oplossing niet te zoeken 
in verkorting van de arbeidsdag, maar over te gaan tot invoering van de vijf
daagse werkweek. 

Begroting van het Staatsbedrijf der PTT 1956 
Broeksz achtte de draadomroep van belang voor de minst draagkrachtige groepen. 
Deze sterk sociale inslag is slechts door het handhaven van de tarieven te con
tinueren. Spreker kon zich dan ook niet aansluiten bij opvattingen, dat onrendabele 
netten van de exploitatie moeten worden uitgesloten en dat de tarieven verhoogd 
dienen te worden. 

Begroting van Landbouw~ Visserij en Voedselvoorziening 1956 
In een uitvoerige rede behandelde Hoogland de prijsvorming in de landbouw. 
Spreker concludeerde, dat niet de Tweede en Eerste Kamer lange gedachten
wisselingen over de melkprijsgarantie moeten hebben; deze zaken behoren tot een 
oplossing te komen tussen het Landbouwschap en de minister. De beloning van 
boer en landarbeider mag niet achterblijven, de landbouw wenst ten opzichte 
hiervan de nationale solidariteit, zo haalde Hoogland een uitspraak van zijn 
fractiegenoot Oasterhuis aan. 
In 't Veld meende, dat de in agrarische kringen bestaande geprikkeldheid tegen
over de Nederlandse Consumentenbond volkomen misplaatst was. Men zal moeten 
begrijpen, dat het beter is de consumenten te betrekken in de oplossing van de 
talrijke problemen. 

Het debat culmineerde ten slotte in een motie van de KVP'er Mertens, mede 
ondertekend door de a.r. Rip, de c.-h. Kolffen de VVD'er Louwes, waarin de 
regering werd uitgenodigd de melkgarantieprijs te herzien en wel zo, dat het 
voorstel van het Landbouwschap zou worden aanvaard. Minister Mansholt kon 
erop wijzen, dat het melkprijsbeleid een zaak van de gehele regering is en dat 
het nogal vreemd is iemand uit te nodigen de voorstellen van degeen met wie 
hij nog in onderhandeling is zonder meer aan te nemen. 
Hoogland wees de motie af en achtte het onjuist, dat een lid van het bestuur van 
het Landbouwschap een motie in het parlement indient, ten einde daarmede straks 
bij het overleg druk op de regering uit te oefenen. 

De motie werd aanvaard met 32 tegen 11 socialistische stemmen en diende 
daarna (tevergeefs!) als propaganda-object in de verkiezingsstrijd. 

Wijzigingen van de grondwet m.b.t. de krijgsmacht, de buitenlandse betrekkingen 
en de nieuwe rechtsorde ( 4 ontwerpen van rijkswet) 
In 't Veld bepleitte een sterke vereenvoudiging van de grondwet; deze zou niet 
meer moeten bevatten dan de fundamentele regelingen en de algemene rechts
beginselen, waarop ons staatsbestel rust. Spreker bestreed de voorstanders van het 
opnemen van een inleidend artikel, waarin de gebondenheid van alle staats- en 
rechtsbestel aan een hogere orde tot uitdrukking wordt gebracht. Wat heeft het 
voor nut, aldus In 't Veld, een dergelijke twistappel in het Nederlandse volk te 
werpen en bij stemming te laten uitmaken of wij God al dan niet erkennen als 
schepper en bron van het recht? 

281 



De vier wetsontwerpen werden zonder hoofdelijke stemming aanvaard, met 
uiteraard de communisten tegen. 

Wijziging van de grondwet (7 'moederlandse' ontwerpen) 
In 't Veld deelde mede, dat de fractie niet zo erg enthousiast was voor de uit
breiding van beide kamers. Uitbreiding van het aantal leden behoeft nog niet te 
betekenen, dat de kamers rationeler gaan werken; spreker meende, dat ook een 
gedegen onderzoek naar de werkwijze van de kamers moest geschieden. De fractie 
zou echter de regering steunen; de zeven ontwerpen werden aanvaard. 

Initiatief-voorstel Oud betreffende het tijdstip van aftreding van de leden der 
Staten-Generaal 
Cammelbeeck had bezwaren tegen het voorstel-Oud; een dergelijke regeling 
achtte hij slechts in abnormale omstandigheden wenselijk. Men kan geen regeling 
in de grondwet treffen voor een toekomstige noodtoestand. Spreker kondigde aan, 
dat de fractie geneigd was haar stem aan het voorstel te onthouden. De houding 
zou definitief bepaald kunnen worden na het antwoord van de initiatiefnemer Oud. 

De a.r. Tjalma ontdekte echter een verschil in tekst met het tevoren aangenomen 
ontwerp betreffende de uitbreiding van het aantal kamerleden. Ondanks de 
knappe verdediging van het Tweede-Kamerlid Oud besloot de kamer het voorstel 
aan te houden, opdat de Tweede Kamer een nieuw voorstel zou kuntien aan
nemen. Dit nieuwe voorstel werd, nadat tot erkenning van de intrekking van het 
eerste was besloten, aanvaard met 21 tegen 12 stemmen. De fractie en 3 KVP-ers 
stemden tegen. Met name zagen zij gevaar van ten onrechte uitstellen van 
verkiezing. 

De Friese taal in het rechtroerkeer 
De Laar stelde als nuchter feit vast, dat de overgrote meerderheid van de Friese 
bevolking aanneming van het onderhavige wetsontwerp wenste; het indienen van 
het wetsvoorstel is geen toegeven aan de minderheid. De vrees van enkelen, dat 
Friesland zich los zou willen maken van Nederland, deelde spreker niet; in dit 
verband wees hij op de pogingen van de Duitse bezetters, die jammerlijk faalden. 
De Friezen achtten toen de verbondenheid met het overige Nederland belang
rijker dan hun strijd voor het Fries. 

Het wetsontwerp werd aanvaard met 19 tegen 12 stemmen. De fractie stemde 
voor. 

Begroting van Buitenlandse Zaken 1956 

Met leedwezen moest Schermerhom vaststellen, dat ondanks de glimlachpolitiek 
van de nieuwe Russische machthebbers nog steeds een diep wantrouwen tegen
over de Sowjet-Unie paste. Hij waarschuwde voor een mogelijke wending van de 
Russische politiek, die de door een bewapeningsbeperking vrijkomende economi
sche middelen zou gebruiken voor het voeren van een economische oorlog met 
het Westen. Het antwoord hierop zou, naar sprekers inzicht, moeten zijn een 
in zeer snel tempo plaatsvindende integratie van Europa en een geordend 
economisch beleid van de NAVO-landen. 
Schermerhom zeide voorts ten aanzien van Indonesië, dat hij zich wel verweet 
de Indonesische revolutie onvoldoende tegemoet te zijn getreden, niet echter dat 
hij te lichtvaardig aan concessies zou hebben medegewerkt. Hij hoopte, dat 
spoedig een verbetering in de betrekkingen met Indonesië zou optreden. Nieuw
Guinea is niet slechts een Nederlands, maar een internationaal vraagstuk, zo 
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betoogde spreker; een trusteeship van de Verenigde Naties achtte hij, ook voor 
de overzeese gebiedsdelen van andere mogendheden, onder de gegeven omstan
digheden het meest gewenst. 

Aandacht wijdde Schermerhom verder aan de hulp voor de onderontwikkelde 
gebieden; hij pleitte voor een multilaterale hulpverlening in het kader van de 
Verenigde Naties. 

Begroting van Verkeer en Waterstaat 1956 
Broeksz schonk aandacht aan de toenemende onveiligheid van het verkeer en 
drong aan op een aantal maatregelen. Met het oog op de ontwikkeling op lange 
termijn leverde spreker een pleidooi voor vérgaande oplossingen, als bij voorbeeld 
ondergrondse spoorwegen. 

De toewijzing van de autobuslijn Oldenzaal-Denekamp-grens v.v. aan een 
ondernemer, die blijkens de bestaande richtlijnen niet voor de vergunning in aan
merking mocht komen, ondervond van Broeksz scherpe kritiek. Het antwoord 
van minister Algera bevredigde hem niet en gaf hem aanleiding met een motie 
te komen. Aangezien de Eerste Kamer het voldoende achtte zonder motie uit 
te spreken, dat 's ministers beleid ten deze onjuist was geweest, werd de motie 
ingetrokken. 

Begroting van het Zuiderzeefonds 1956 
Hoogland toonde zich ongerust over de mogelijke consequenties van de in de 
Tweede Kamer aangenomen motie-Biewenga, die het mogelijk wenst te maken 
de Zuiderzeegronden eventueel te verkopen. Hij waarschuwde voor versnippering 
van het grondbezit. 

Voorts behandelde spreker een aantal detailkwesties. 

Begrating van Nederlands Nieuw-Guinea 1955 
De Dreu was van mening, dat de behandeling van deze begroting na het ver
strijken van het betreffende jaar veel van zijn betekenis heeft verloren. Uiteindelijk 
zal de internationale ontwikkeling de status van Nieuw-Guinea bepalen, aldus 
spreker, en de consequentie van de bestaande toestand is, dat rustig doorgegaan 
moet worden met de ontwikkeling van het gebied. De Dreu meende, dat naast 
het volgen van deze gedragslijn toch overwogen moet worden, op welke wijze 
Nederland zich zal kunnen bevrijden van het odium een koloniale mogendheid 
te zijn. 

Het antwoord van de minister behelsde onder meer de uitdrukkelijke verklaring, 
dat de regering het standpunt inneemt, dat de soevereiniteit over Nieuw-Guinea 
de facto en de jure bij Nederland berust, en geen behoefte gevoelt daarin ver
andering te brengen. Ook woordvoerders van andere partijen wensten een beheer
schap niet te aanvaarden. 

In zijn repliek betreurde De Dreu deze primaire reactie op zijn woorden; het 
bewees, dat men aan ernstige overdenking niet is toegekomen. De a.r. Algra 
constateerde, dat de Partij van de Arbeid het regeringsstandpunt dus niet deelde 
en achtte dat voor de komende kabinetsformatie van grote betekenis. In • t Veld 
rectificeerde deze vrije interpretatie door erop te wijzen, dat de Partij van de 
Arbeid niet per se de soevereiniteit over Nieuw-Guinea wenste prijs te geven. Wat 
zij echter wel wenst is, dat men zich bezint op het probleem, dat Nieuw-Guinea 
ongetwijfeld is, en dat men een bevredigende oplossing zoekt. 

Begroting van Overzeese Rijksdelen 1956 
De Dreu huldigde het standpunt, dat het Nederlandse parlement zich ten aanzien 
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van de overzeese rijksdelen moet beperken, nu het statuut zich in zijn prille 
jeugd bevindt. De culturele betrekkingen hadden voorts sprekers aandacht. 

Begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1956 
In de thans aflopende regeringsperiode is nuttig werk gedaan en is veel gestudeerd 
en nagedacht over de toekomstige ontwikkeling, aldus Schermerhorn, die van 
mening was, dat in de komende periode aan de uitgestippelde gedachten een 
wettelijke vorm gegeven moet worden. 

Spreker achtte het onderhavige departement belangrijker dan bij voorbeeld dat 
van Economische Zaken en dat van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Bij dit 
departement gaat het niet om de ouden, om het verleden, het gaat niet alleen 
om de economische kracht van ons volk vandaag, het gaat om de toekomst. In 
dit verband wees Schermerhorn op de te grote afstand tussen de jeugd en de 
minister en het ministerie. 

Spreker behandelde voorts enkele hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, waarvan 
in het bijzonder het vraagstuk van de directe verantwoordelijkheid van de over
heid voor de wijze, waarop het openbaar onderwijs functioneert. Dit had tot 
gevolg, dat de bewindsman in zijn antwoord de belangrijke uitspraak deed, dat de 
overheid niet alleen verantwoordelijkheid heeft voor het 'dát', maar ook voor het 
'wát' van het openbaar onderwijs. 
Schermerkarn legde verder in het bijzonder de nadruk op de vraag, op welke 
manier de overheid meent mee te kunnen werken aan de wetenschappelijk ver
antwoorde groei van ons onderwijsbesteL Bij dit laatste wees hij uitdrukkelijk op 
de noodzaak, erkende experimenteerscholen een wettelijke basis te geven. 
M evrauw V erwey-I anker, het partieel onderwijs besprek end, pleitte voor een 
ruimere subsidiëring van de zgn. levensscholen, daarbij wijzend op het feit, dat 
de regering het gewone onderwijs geheel betaalt. 

Spreekster wenste voorts, dat de regering de kosten van de Wereldomroep voor 
haar rekening zou nemen. Zij achtte het onjuist, dat thans de binnenlandse 
luisteraars, die zelf als regel de uitzendingen niet kunnen beluisteren, deze om
roep financieren. 

Uit principieel oogpunt bezien zou ook de communistische partij zendtijd ter 
gelegenheid van de verkiezingen moeten krijgen, maar, zo stelde mevrouw V er
wey-]anker, de betrokkenen maken het wel eens moeilijk dit principe door te 
voeren. In ieder geval vond zij het onjuist, dat, wat aan de CPN wordt geweigerd, 
wel werd toegestaan aan de NOU van de heer Gaillard, welke partij ook niet als 
geheel democratisch beschouwd kan worden. 

Algemene ouderdomsverzekering 
In de geheel gerestaureerde vergaderzaal van de Eerste Kamer kwam het niet 
tot een groots debat over dit door welhaast ieder toegejuichte wetsontwerp. 
Doordat de senaat geen recht van amendement bezit en ook niet over afzonder
lijke artikelen beslist, kon bij voorbeeld de aanpassingsregeling, die in de Tweede 
Kamer nogal stof deed opwaaien, niet zo op de voorgrond komen. Daarbij wierpen 
de komende verkiezingen vele en soms zware schaduwen vooruit. Gosterhuis 
kwam daarbij in debat met de a.r. afgevaardigden Schipper en Algra over Talma 
en diens tegen- en medestanders, nadat hij tevoren de a.r. Helierna terecht had 
moeten wijzen. Deze had verband gelegd tussen het ijltempo van de behandeling 
van het wetsontwerp en het NVV-congres. Gosterhuis deelde de a.r. professor 
mede, dat noch minister Suurhoff, noch het NVV het nodig hebben om op dit 
congres te leuren met het wetsontwerp. Overigens had de heer Helierna in 1954, 
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toen de belastingverlaging in ijltempo werd behandeld, geen bezwaren, zo merkte 
de heer Oasterhuis op. 

Spreker en zijn fractiegenoten stemmen van harte in met dit wetsontwerp, dat 
in Nederland de volksverzekering introduceert. 

Bij de replieken verklaarde Schermerhom getroffen te zijn door de merk
waardige scherpte van het debat. Spreker meende, dat het zonder enige twijfel 
vaststond, dat de drijvende krachten in de strijd om de emancipatie van de 
arbeidersklasse in de eerste plaats uit de socialistische hoek zijn gekomen. Thans 
verkeren wij in een verdere fase van de maatschappelijke ontwikkeling; het gehele 
volk heeft deel gehad in de geestelijke groei. Daarom komt een wet als de alge
mene ouderdomsverzekering nu op een andere manier tot stand dan vroeger ten 
tijde van Talma. Een debat over de strijd, zoals die vroeger heeft plaatsgevonden, 
achtte Schermerhom van incidentele betekenis. 

Het wetsontwerp werd met algemene stemmen aanvaard, waarna minister 
Suurhoff de gelukwensen in ontvangst kon nemen. 

Wijzigingen bepalingen inzake de Rijksverzekeringsbank 
Kapteijn hield een pleitrede voor het handhaven van de Raden van Arbeid, waar
voor nog belangrijke taken zijn weggelegd. Zij zijn een waarborg voor een sociale 
uitvoering van sociale wetten. 

Stichting tweede Technische Hogeschool 
Wij scharen ons van harte achter degenen, die ja zeggen tegen de stichting van 
deze hogeschool, en wij zeggen ook ja tegen degenen, die deze hogeschool in 
Eindhoven wensen, aldus Schermerhom. 

Spreker sneed het vraagstuk van de bestuursvorm aan en betoogde voorts met 
klem, dat elk der beide hogescholen haar eigen leven moet leiden. Daarnaast had 
de huisvesting van de studenten, met name in DeHt, de aandacht van de 
socialistische woordvoerder. 

Zonder stemming verenigde de kamer zich met de onderhavige wetsontwerpen. 

Wijziging van de kweekschoolwet 
De Loor betuigde zijn instemming met het wetsontwerp, maar toonde zich teleur
gesteld, dat het examen ter bepaling van de praktische bekwaamheid van de 
onderwijzer werd ingesteld. Spreker achtte het bijzonder moeilijk om de praktijk 
van het lesgeven te beoordelen naar een momentopname. 

De minister zegde toe het afnemen van deze examens zoveel mogelijk te be
perken. Het wetsontwerp werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Tijdelijke regeling betreffende afbetalingsovereenkomsten 
De ervaring in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft geleerd, 
dat vrije concurrentie zonder dirigisme niet mogelijk is, zeide Kapteijn, die 
overigens van mening was, dat men zal moeten oppassen voor een overmatig 
dirigisme. Er kleven wel enkele schoonheidsfoutjes aan het wetsontwerp, maar 
spreker kon deze billijken, gezien de haast, waarmede de minister moet handelen. 

Alleen de twee communisten bleven ten slotte tegen. 

Instelling Interparlementaire Beneluxraad 

Schermerhom juichte dit wetsontwerp van harte toe, omdat het zovele beloften 
inhoudt. Hoewel de Beneluxraad geen normale parlementaire verantwoordelijk
heid zal bezitten, zal er in elk geval een openbare behandeling van uiterst belang-
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rijke zaken plaatsvinden, hetgeen een bijdrage zal kunnen zijn tot de vorming 
van de openbare mening. 

Ook hier bleef de communistische senator alleen staan in zijn afwijzing van het 
wetsontwerp. 

Opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw 
Mevrouw V erwey-]onker wilde als enige getrouwde en nog handelingsonbekwame 
vrouw in de kamer de getrouwde vrouw verdedigen tegen een aantal sombere 
voorspellingen van enkele afgevaardigden. Zij zette uiteen, dat de emancipatie 
der vrouw in ons land, vergeleken met die in het buitenland op een tweetal punten 
duidelijk ten achter is gebleven. In de eerste plaats noemde zij het ontslag aan 
de gehuwde ambtenares en de niet-benoembaarheid van gehuwde vrouwen in 
overheidsfuncties. In de tweede plaats is er het huwelijksgoederenrecht, waarin de 
gehuwde vrouw in vele opzichten wordt gelijkgesteld met minderjarigen en 
onder toezicht gestelden. De Nederlandse vrouwen hebben er niet zoveel last 
van gehad in de praktijk gelukkig. 

Spreekster vertrouwde, dat de gehuwde vrouwen ook straks het gemeenschap
pelijk vermogen zuinig zullen beheren, en noemde de door enkelen uitgesproken 
vrees voor verspilling wat irreëel. 

Wijziging in de rechterlijke organisatie 
Dit wetsontwerp, dat beoogt de basis te leggen voor een nieuwe structuur van 
het openbaar ministerie bij rechtbanken en kantongerechten en voor een meer 
doelmatige opleiding van jonge juristen, die werkzaam zijn ten parkette of ter 
griffie, werd van VVD- en CHU-zijde bestreden. 
Cammelbeeck bestreed de verschillende bezwaren, voor welke steun de minister 
hem dankte. Prof. Van Oven wist het ontwerp overigens zelf zo overtuigend te 
verdedigen, dat de VVD bij de stemming kon verklaren vóór te zijn, zodat met 
slechts de c.-h. stemmen tegen dit urgente wetsontwerp de eindstreep haalde. 

Wet economische mededinging 
Oasterhuis beschouwde dit ontwerp als een voor hem en zijn fractiegenoten aan
vaardbare verfijning van de wet van 1935 en van het kartelbesluit. Waar het 
gemeenschapsbelang dat eist, moet het vrije spel der maatschappelijke krachten 
worden gebreideld. Spreker achtte een doelmatig controle-apparaat van groot 
gewicht en het stemde hem tot voldoening, dat ook de bewindsman met deze 
gedachte instemde. 

Minister Zijlstra, die verklaarde zeer bijzonder gehecht te zijn aan dit wets
ontwerp en het om die reden met grote vreugde zou zien aangenomen, liefst 
met een substantiële meerderheid, vond zijn partijgenoot Helierna en de KVP' er 
Regout op zijn weg. Beiden bleken onvermurwbaar, hetgeen de demissionaire 
bewindsman aanleiding gaf om symbolisch met zijn portefeuille te rammelen. 
De kamer gunde de minister echter de overwinning en nam met 26 tegen 4 stem
men het wetsontwerp aan. 

Vervallenverklaring vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 
In 't Veld sneed allereerst een principiële kwestie aan. In het seniorenconvent was 
er ook reeds over gesproken en hij had het daar verloren, maar spreker meende 
toch, dat het goed zou zijn de argumenten over en weer in het openbaar uit te 
spreken. Het betrof hier de vraag, of het wel gewenst is om wetsontwerpen met 
een politieke kant af te doen tijdens het bewind van een demissionair kabinet. 

286 



Sprekers fractie was van oordeel, dat dergelijke ontwerpen niet op de agenda 
moeten worden geplaatst vóórdat een nieuw kabinet optreedt. De uitslag van de 
gehouden verkiezingen wees naar sprekers mening in de richting, dat het ver
standig zou zijn met de in PvdA-kring levende opvattingen iets meer rekening te 
houden, en hij deed het voorstel het genoemde wetsontwerp van de agenda te 
voeren. 

Dit voorstel van orde ondervond bestrijding van de rechterzijde en van de VVD 
en werd verworpen met 26 tegen 13 stemmen. 

Ten aanzien van het wetsontwerp betoogde In 'tVeld, dat zijn partij grote 
bezwaren heeft tegen het daarin voorgestelde. Aanvaardbaar zou het zijn, indien 
de omstandigheden van het ogenblik normaal zouden zijn, wanneer dus het 
aanbod van woningen zó groot zou zijn, dat zich een vrije huurprijs zou kunnen 
vormen. 

Het wetsontwerp werd ten slotte aanvaard met 25 tegen 12 (socialistische en 
communistische) stemmen. 

De wijzigingen van de grondwet 
In haar nieuwe samenstelling kwam de Eerste Kamer in buitengewone zitting 
bijeen om de grondwetswijzigingen in tweede termijn te behandelen. Alle wijzi
gingen werden aanvaard en slechts het initiatiefvoorstel-Oud haalde de vereiste 
tweederde meerderheid niet en moest dus als verworpen beschouwd worden. Bij 
monde van Cammelbeeck verklaarde onze fractie zich tegen dit voorstel; de 
overige voorstellen werden met slechts de stem van de VVD-afgevaardigde 
Molenaar tegen aangenomen. 

H. Oasterhuis 
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BIJLAGEN 





Bijlage I 

VERKLARING PARTUBESTUUR PARTU VAN DE ARBEID 

Bij de aanvang van het nieuwe jaar, een politiek zeer belangrijk jaar, wil het 
bestuur van de Partij van de Arbeid zijn stem doen horen over de ontwikkeling 
van ons volksleven. 

Er is in deze ontwikkeling veel, dat tot voldoening stemt. Het voorbije jaar is 
er één van opbouwende arbeid op velerlei gebied geweest. 

Op internationaal terrein verheugen wij er ons over, dat de samenwerking 
tussen de vrije volken bleef behouden en werd versterkt. 

Naarmate echter het herstel van ons volksleven in de afgelopen jaren is voltooid 
en onze volkshuishouding een bloeiperiode doormaakt, is veel vernieuwingswil 
weggeëbd en de zucht tot restauratie voortdurend groter geworden. 

Niet zonder zorg vragen wij ons af, of in ons land de krachten der vernieuwing 
het houden zullen tegen de krachten, die heensturen naar herstel der vooroorlogse 
verhoudingen. 

In een zich radicaal veranderend wereldbeeld is deze zucht tot terugkeer naar 
oude vormen een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling naar een vrije ge
meenschap. 

De komende verkiezingen stellen ons volk daarom voor een beslissende keuze. 
Wij kunnen verder gaan op de moeilijke weg van voortgaande vernieuwing van 

ons volksleven. Wij kunnen door een politiek van afwachten en heimwee naar een 
voorgoed afgesloten verleden terugvallen in de onvruchtbaarheid van de voor
oorlogse verhoudingen. In juni 1956, als ·ons volk ter stembus gaat, zal die keus 
moeten worden gedaan. 

Het bestuur van de Partij van de Arbeid doet een dringend beroep op al die
genen, die verontrust zijn door de opsplitsing van ons volk en de verscherping 
van verhoudingen, die moeten leiden tot een geestelijk isolement. De oprichting 
van de PvdA was de belichaming van het verlangen om in een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van de onderscheidene volksgroepen voor elkaars geestelijk 
bezit tot een waarachtige vernieuwing van het maatschappelijke en culturele leven 
te komen. Nu de PvdA haar tienjarig bestaan gaat gedenken, doet zij vanuit deze 
overtuiging, waarvan de verwezenlijking een levensbelang voor de toekomst van 
ons volk is, een beroep - in het bijzonder op jong Nederland - ons in de vol
voering van deze taak daadwerkelijk te steunen. 

In een tijd, waarin de ontwikkeling der techniek nieuwe horizonten opent, is 
een wereld van vrijheid en gerechtigheid te winnen, mits wij bereid zijn de ver
antwoordelijkheid voor deze ontwikkeling te aanvaarden. 

De PvdA roept allen op, die gedreven door deze gedachte hun bijdragen willen 
leveren tot een maatschappij, waarin gelijke kansen voor ieder een waarborg zijn 
voor de ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid in een vernieuwd maat
schappelijk bestel. 

E. VERMEER, voorzitter. 
E. F. ALBRECHT, alg. secretaris. 

Amsterdam, 31 december 1955. 
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Bijlage II 

OPROEP VAN HET PARTIJBESTUUR AAN COMMUNISTISCHE KIEZERS, 
29 MAART 1956 

Nu moet u kiezen voor een eerlijke politiek 

Het is, ook bij de communisten zelf, niet meer voor tegenspraak vatbaar, dat in 
de communistische partij van de Sowjet-Unie een nieuwe zuiveringsactie gaande 
is. Deze actie heeft ten doel van de als halfgod aanbeden, als onfeilbare leider 
verheerlijkte oppercommunist Stalin niet slechts een groot deel van de luister te 
ontnemen, maar hem bovendien te tonen als een man die enorm grote fouten heeft 
gemaakt. 

Hem af te schilderen als de man, die, gedreven door machtsbegeerte en ijdelheid, 
ontelbare slachtoffers heeft gemaakt en de communisten zowel als het hele volk 
op schandelijke wijze heeft voorgelogen en misleid. 

De naaste medewerkers vanStalinhebben de leugenachtige legende geschapen, 
dat hij de geniale leider, de onfeilbare en beminde gids van Partij en volk was. 
Maar diezelfde naaste medewerkers pogen nu de Russische communisten en 
arbeiders een andere, even twijfelachtige voorstelling van zaken te doen aan
vaarden. 

Stalin zou een groot man geweest zijn, zolang hij de collectieve leiding van de 
Partij aanvaardde. Hij zou tot een monster zijn geworden, zodra hij zich boven 
die leiding stelde. 

Dat echter is dwaasheid. 
Want als Stalin machtiger en machtiger werd, hoe kon dat anders gebeuren dan 
doordat de Partij hem toestond een steeds grotere, een ten slotte grenzeloze macht 
aan zich te trekken? 

Als Stalin schuldig is, wat wij altijd beweerd hebben, en wat Chroesjtsjow, 
Boelganin, Mikojan, Malenkow en hun medestanders thans ook beweren, dan is 
niet alleen Stalin schuldig, maar dan is in meerdere mate de Partij schuldig die 
dit alles liet gebeuren. 

Dan is ook de Partij schuldig die dit alles mogelijk maakte. 
Ja, dat is de kern van de kwestie. De Partij is schuldig. 
Het systeem is schuldig. 
De dictatuur, die iedere kritiek belet, die iedere oppositie met alle middelen 

vernietigt, dát, en dat alléén is de ware schuldige. 
Het communisme, verklarend dat zijn meest verheerlijkte leider een monster 

was, verklaart zich zelf tot een monsters-voortbrengend, monsters-vergodend, 
monsterachtig systeem. 

Als de vertegenwoordigende heersers van Rusland, in hun interne strijd tot 
deze bekentenis komen, dan doen ze dat, zonder rekening te houden met de ver
warring die dit moet wekken bij de communisten en de aanhangers van de com
munisten buiten Rusland. 
Ook dat is niets nieuws. 

Hebben ze niet in 1939, na jarenlang opgeroepen te hebben tot de strijd tegen 
Hitler, een bondgenootschap met hem gesloten en hem uitgeroepen tot strijder 
voor de vrede? 

Werden toen niet allen die tegen Hitier streden tot oorlogshitsers uitgekreten, 
zonder ook toen rekening te houden met de aanhangers van het communisme die 
nog de dag tevoren een volksfront propageerden tegen het Hitlergevaar, het echte 
gevaar, waarvan later ook het Russische volk het slachtoffer zou worden? 
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En zeggen nu Chroesjtsjow en de zijnen niet, dat Stalin in zijn verblindheid, 
daardoor Rusland aan de rand van de ondergang bracht? 

Maar niet Stalin is de grote schuldige. 
De Partij en het systeem die zulke verblindheden voortbrengen en eisen dat we 

die verblinding als de hoogste wijsheid zullen toejuichen, zijn de ware schuldigen, 
de grote volksmisleiders. 

Hoe zou dit systeem nu plotseling tot wijsheid en rechtvaardigheid kunnen 
geraken? 

Hoe zouden de naaste medewerkers en bewierokers van Stalin kunnen komen 
tot een politiek van inzicht en menselijkheid? 
Gij moet breken, niet slechts met Stalin, maar met het systeem waarvan de leiders 
zich tientallen jaren lang, met trots, leerlingen van Stalin noemden. 

Gij moet het vertrouwen in Stalin, dat, zoals Chroesjtsjow u nu vertelt, een vol
komen misplaatst vertrouwen was, niet vervangen door een vertrouwen in de 
personen, die, naar zij zelf verklaren, u jarenlang uit angst, uit lafheid dus, de 
waarheid hebben onthouden. 

Angst, lafheid, verblindheid: dát zijn de vruchten van het systeem van dictatuur 
en terreur. 

Gij moet met dit systeem breken. Gij moet breken met uw geloof in de com
munistische Partij en in de communistische propaganda, die vandaag goedpraat 
wat ze morgen als monsterachtig verwerpt. 

Gij moet dit hier in Nederland vooral ook daarom doen, omdat het commu
nisme iedere machtsvorming van de vrije, democratische, progressieve, construc
tieve arbeidersbeweging in de weg staat 

Die beweging is alleen belichaamd in de Partij van de Arbeid. 
Als bij de komende verkiezingen die Partij de sterkste in het land wordt, dan is 

de weg open voor een politiek van welvaart en opbouw. 
Indien een andere Partij zo sterk wordt, dat zij haar stempel drukt op de komende 
regering, dan betekent dat: een vermindering van de volksinvloed op de politiek 
voor de volgende vier jaren. 

Iedere stem op de communistische Partij is een stem die de groei van de Partij 
van de Arbeid tot de sterkste Partij in Nederland belemmert. 

ledere stem op de CPN is een stem, die indirect de kansen versterkt dat Romme 
als overwinnaar uit de strijd te voorschijn komt. 

Gij moet begrijpen, dat stemmen op de CPN direct een stemmen is op het 
systeem, dat zich zelf ontmaskerd heeft als een systeem van angst, lafheid en 
misleiding. 

Gij moet begrijpen, dat het stemmen op de CPN indirect een stemmen is op het 
conservatisme in Nederland. 

Maakt u vrij van de dwangvoorstellingen, die u brachten tot het steunen van 
de monsterachtigheid in Rusland en van de reactie in Nederland. 

Dit is het ogenblik, waarop gij voorgoed moet breken met de CPN, met de 
Partij van Stalin. 

Dit is het ogenblik om u te wenden tot een vrije, eerlijke, menselijke politiek 
en te beseffen dat uw belangen internationaal en nationaal, alleen veilig zijn bij 
de Partij van de Arbeid. 

w.g. Het bestuur van de Partii van de Arbeid. 
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Bijlage III 

VERKLARING PARTQBESTUUR 27 OKTOBER 1956 

In zijn vergadering van 27 oktober 1956 heeft het Partijbestuur van de Partij van 
de Arbeid besloten tot de volgende verklaring: 

Na jaren van terreur en uitbuiting zijn de volken van Oost-Europa in opstand 
gekomen tegen hun onderdrukkers. 

In grote spanning om de uitkomst van het moedig verzet en diep bewogen 
door de gebrachte offers, volgen de vrije volken de loop der gebeurtenissen in 
Hongarije. 

Op dit dramatische ogenblik herinnert het bestuur van de Partij van de Arbeid 
aan de verantwoordelijkheid, die de vrije wereld draagt voor het lot van de 
volken, die na de tweede wereldoorlog in de greep van het communistische 
imperialisme zijn geraakt. 
De ontwikkeling in Rusland en de satellietlanden, na de dood van Stalin, heeft 
zelfs vele communisten en hun meelopers de ogen geopend voor de geweld
methoden, waarmede het communistisch regime zich tracht te handhaven. 

Onverhuld is gebleken, dat de Russische troepen in de satellietlanden zich niet 
tot taak stellen om de vrede te dienen, doch ieder streven naar vrijheid en zelf
standigheid met geweld te vernietigen. 
Tegen de meedogenloze uitbuiting van deze volken door de Sowjet-Unie stelt het 
Hongaarse volk zich te weer. Arbeiders en jongeren gaan vooraan in het verzet. 

De vrije wereld begroet in deze opstand een poging om vrijheid en recht te 
herstellen. De Partij van de Arbeid roept op tot solidariteit met allen, die deze 
strijd voeren. 

Zij doet een beroep op de regeringen in de westerse landen om het optreden 
der Russische troepen in Hongarije onverwijld aanhangig te maken bij de Veilig
heidsraad der Verenigde Naties, opdat de onderdrukkingsmetboden van de 
Sowjet-Unie in Oost-Europa worden ontmaskerd voor het forum van de wereld. 
Het verzet in de landen achter het IJzeren Gordijn verplicht de volken van het 
westen met de middelen waarover zij beschikken hulp te bieden waar mogelijk 
en zich in hun politiek optreden te keren zowel tegen deze communistische, als 
tegen elke andere vorm van kolonialisme. 

Onze gedachten gaan uit naar de bevolking van alle door Rusland onderdrukte 
landen en naar de duizenden uit Oost-Europa, die om wille van geloof en vrijheid 
zijn uitgeweken naar het vrije westen. 

De moedige opstand van het Hongaarse volk moet opnieuw spreken tot het 
geweten van de westerse wereld. Meer dan ooit moet onze krachtsinspanning 
gericht zijn op de ondersteuning van de vrijheidsstrijd met alle middelen, die 
daartoe in het belang van de wereldvrede dienstig zijn. 

E. VERMEER, 1)00rzitter 
E. F. ALBRECHT, alg. secretaris 
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Bijlage IV 

RESOLUTIE BETREFFENDE DE 
INTERNATIONALE POLITIEKE SITUATIE 

:aangenomen op het congres van de Socialistische Internationale van 12-16 juli 
1955 te Londen. 

De mensheid heeft nieuwe hoop gekregen. De ontwikkeling van de atoomenergie 
voor vreedzame doeleinden biedt mogelijkheden van vergrote welvaart voor de 
mensheid. Om deze mogelijkheden te kunnen verwezenlijken is vrede nodig. Ten 
einde de gehele wereld in deze ontwikkeling te doen delen- zowel de minder ont
wikkelde als de meer ontwikkelde gebieden - is samenwerking tussen de volken 
nodig. Het atoomtijdperk betekent een nieuwe en vruchtbare stimulans om moedig 
voorwaarts te gaan en in plaats van internationale conflicten te komen tot inter
nationale samenwerking. Maar dit houdt zowel een bedreiging als een belofte in: 
want het atoomtijdperk heeft aan de strijdmiddelen de waterstofbom toegevoegd, 
waardoor een oorlog op grote schaal een bedreiging voor de mensheid betekent. 

De Socialistische Internationale begroet met instemming de komende bespre
kingen op hoog niveau en verklaart zich bereid alles in het werk te stellen om 
vrede door onderhandeling te waarborgen. De socialisten zijn verheugd over deze 
mogelijkheid een periode van vreedzame internationale verhoudingen tot stand 
te brengen, zelfs wanneer de Sowjet-regering dit alleen zou beschouwen als een 
tactische en tijdelijke handelwijze. Wanneer de vreedzame coëxistentie tot stand 
kan worden gebracht en gehandhaafd door het combineren van tegemoetkomend
heid met waakzaamheid, zal de tijd aan de zi.ide der democratieën zijn. Er is een 
grote taak en mogelijkheid voor de socialisten om zich in te spannen voor het 
opbouwen van sterke, vrije democratische naties op de grondslag van sociale 
gerechtigheid en welvaart. 

De Socialistische Internationale stelt met voldoening vast, dat de recente 
Russische ontwapeningsvoorstellen de Engels-Franse voorstellen van juni 1954, die 
een praktische grondslag voor algemene ontwapening vormen, dichter genaderd 
zijn. Hierbij zijn de bevoegdheden van de instantie die de ontwapening con
troleert, van doorslaggevende betekenis. 

Bewapening is het gevolg van wantrouwen en politieke spanningen. Dienten
gevolge moeten de pogingen om de spanning te verminderen gepaard gaan met het 
werk van de ontwapeningscommissie. 

De socialisten streven naar een wereldomvattend stelsel van ontwapening door 
doeltreffend internationaal toezicht en controle, niet beperkt tot bepaalde wapens 
of bepaalde gebieden. 

De socialistische partijen hebben krachtig de eis van Oostenrijk ondersteund 
betreffende de totstandkoming van een vredesverdrag, waarbij de onafhankelijk
heid hersteld wordt en een eind gemaakt aan de bezetting. Na jaren uitstel heeft 
de Sowjet-Unie eindelijk de elementaire rechtmatigheid van deze eis toegegeven. 

Evenzeer zou de Sowjet-Unie het recht van het Duitse volk moeten erkennen om 
de Duitse eenheid in vrijheid tot stand te brengen, door toe te staan dat een 
regering voor geheel Duitsland tot stand komt door het houden van vrije verkie
zingen in geheel Duitsland. Een herenigd Duitsland zou dezelfde rechten hebben 
als de andere landen, zonder discriminatie door neutralisatie of op enige andere 
wijze. Duitsland zou niet gedwongen worden tot een bepaalde militaire groepering 
toe te treden,· maar vrij zijn zelf te besluiten over de wijze waarop het zal deel
nemen aan de internationale samenwerking in het kader van de Verenigde Naties 
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en in nauwe samenwerking wenst te treden met andere democratische staten. 
Iedere regeling in Europa moet gelijke waarborgen bieden voor West- en Noord

Europa als voor de Sowjet-Unie. Met het oog op de bijzondere noodzaak van de 
totstandkoming van een regeling van het Duitse vraagstuk, dringt de Socialistische 
Internationale er bij de regeringen op aan om alle voorstellen emstig in overweging 
te nemen en te bestuderen. 

Europese eenheid 

De socialistische beweging stelt zich ten doel, internationale samenwerking in de 
meest uitgebreide zin te verwezenlijken, waarbij geen enkel land is uitgesloten. 
In dit kader streeft zij naar de verwezenlijking als een deel van de gemeenschap 
der vrije naties, van een sterk, in vrijheid verenigd Europa, opdat de volken van 
Europa groter veiligheid en welvaart zullen genieten en de individuele rechten en 
vrijheden waarop alle mensen recht hebben. 

De socialistische partijen handhaven de steun, die zij consequent hebben ge
geven, aan de OEEC als de organisatie op de breedste grondslag voor de econo
mische samenwerking in West-Europa. 

De Raad van Europa vormt een nuttig parlementair forum voor de Europese 
openbare mening en een centrum voor de uitwisseling van voorlichting en aan
passing van nationale wetgevingen. De socialisten streven ernaar de raad te maken 
tot het kader van de samenwerking tussen Europese landen en organisaties. 

In een meer beperkte sfeer heeft de Europese Kolen- en Staalgemeenschap 
aangetoond, dat een bovennationale organisatie ook kan werken en goede resul
taten kan afwerpen. Socialisten pleiten voor een zo nauw mogelijke aaneensluiting 
van andere landen bij de KSG, waarvan het verdrag tussen die gemeenschap en 
Groot-Brittannië een welkom voorbeeld is, met het oog op een zo groot mogelijke 
expansie van de economische samenwerking onder democratische controle. 

Bij deze Europese organisaties is nu de Westeuropese Unie gekomen. Haar 
organisatie voor bewapeningscontroleen het voorstel voor een wapenpool kunnen 
een nuttige ervaring vormen voor de behandeling van het vraagstuk van de 
wereldomvattende controle op de bewapening. 

De socialistische beweging bevestigt opnieuw, dat zij iedere ontwikkeling zal 
steunen, die gericht is op de bevordering van vrijheid, veiligheid, welvaart en 
sociale gerechtigheid voor alle volken van Europa - en niet alleen in de democra
tische landen, want socialisten kunnen niet voorbijgaan aan het lot van democraten, 
waarvan velen socialistische medestanders zijn, onder fascistische en communis
tische regimes. De Socialistische Internationale verklaart solidair te zijn met haar 
partijgenoten en zal voortgaan met ernaar te streven dat de volken van alle landen 
de fundamentele mensenrechten verkrijgen waarop zij recht hebben, evenals hun 
vrijheid en onafhankelijkheid. 

Azië en Afrika 

In geheel Azië en Afrika wordt de status quo afgewezen. De jonge naties van deze 
continenten zoeken naar nieuwe sociale systemen. Het communisme bewijst slechts 
lippendienst aan de vrijheid en onafhankelijkheid van deze volken; het aan
vaarden van het communisme betekent het prijsgeven van hun onafhankelijkheid. 
Het democratische socialisme is het enige alternatief, dat een oplossing in vrijheid 
biedt voor hun urgente economische en sociale vraagstukken. 

De Socialistische Internationale begroet met instemming de ontwikkeling van 
de Aziatische socialistische partijen, samengebracht in de Aziatische Socialis-
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tische Conferentie, die een belangrijke rol te vervullen hebben in de politieke ont
wikkeling van Azië. 

Allereerst komt het erop aan, dat de vrije landen in staat moeten zijn hun 
onafhankelijkheid te handhaven en dat de landen, die nog afhankelijk zijn, de 
vrijheid verkrijgen en een democratisch zelfbestuur. 

Nationale onafhankelijkheid vormt op zich zeH nog geen oplossing voor de 
economische en sociale vraagstukken, die op deze gebieden drukken. Een krachtig 
program voor economische en sociale ontwikkeling is overal een dringende nood
zaak. De socialisten roepen op tot praktische samenwerking door middel van de 
Verenigde Naties, haar gespecialiseerde organen en andere middelen, die voor de 
betrokken landen aanvaardbaar zijn, ten einde een zo snel mogelijke ontwikkeling 
tot stand te brengen van technische kennis en beschikbaar kapitaal. De socialis
tische beweging dringt erop aan, aan deze doelstelling in alle landen voorrang te 
verlenen. 

In het Midden-Oosten vormt de nieuwe staat Israël een nieuwe stimulans en 
een progressieve democratische aanpak van de vraagstukken van dit belangrijke 
gebied. Het sluiten van een vredesverdrag tussen Israël en de Arabische staten 
zou de weg openen voor vruchtbare samenwerking ten bate van allen. 

Het is duidelijk, dat in het Verre Oosten alleen een regeling kan worden getrof
fen met de regering van Peking, als de daadwerkelijke regering van China. Dit 
houdt in, de toelating van de vertegenwoordigers van Peking tot de Verenigde 
Naties. Van haar kant moet de Peking-regering zich bereid verklaren de beginse
len van het Handvest van de Verenigde Naties te eerbiedigen in haar internatio
nale betrekkingen. 

Formosa vormt het kruitvat in het Verre Oosten. Zolang de nationalisten de 
eilanden voor de kust bezet houden, kunnen vijandelijkheden uitbreken. Als eerste 
stap zouden de nationalistische strijdkrachten moeten worden teruggetrokken 
achter Straat Foe-Kien, hetgeen de vooruitzichten voor een vreedzame regeling 
zou verbeteren. 

Wat Vietnam betreft, zijn de garanderende landen van het verdrag van Genève 
verplicht een bijdrage te leveren voor de totstandkoming van een democratisch 
regime in dit land. Verder en boven alles hebben zij de plicht, strikte naleving te 
eisen van de overeenkomsten, door de regeringen van Noord- en Zuid-Vietnam 
aangegaan. 

De socialisten zijn verheugd over de ontwikkeling in de richting van nationale 
onafhankelijkheid, welke onder verschillende omstandigheden op het grote con
tinent van Afrika tot stand komt. Maar in vele gebieden heeft de strijd voor 
nationale onafhankelijkheid en zelfbestuur een kritiek stadium bereikt, waarin 
stoutmoedig optreden nodig is om aan de verlangens der volken te voldoen. 

De socialisten steunen zonder voorbehoud de totstandkoming van vakbonden en 
coöperatieve bewegingen en soortgelijke organen, die de belangen der arbeiders 
waarborgen en hen voorbereiden op de taken van een democratisch zelfbestuur. 

In de Unie van Zuid-Afrika brengt de onverzoenlijke politiek van de huidige 
regering, die een schending betekent van de Verklaring van de Rechten van de 
Mens door het onthouden aan de overgrote meerderheid van het volk van de 
grondrechten der burgers, een ernstige slag toe aan alle pogingen om te komen tot 
een vreedzame en democratische regeling van de rassenconflicten in dit gebied. 
De socialisten moeten aandringen op stappen bij hun regeringen en hun organisa
ties, die ertoe kunnen bijdragen dat aan deze gevaarlijke ontwikkeling een einde 
komt. 

Voor de socialisten is de 'vreedzame coëxistentie' slechts een middel om het 
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doel te bereiken. De socialistische doelstelling is, zoals zij altijd geweest is, meer 
dan alleen maar coëxistentie; zij is vrede en intemationale samenwerking om de 
ware broederschap der mensen te verwezenlijken. Dit doel is niet een gedachte, 
die leeft in de geest van slechts weinigen. Het is een toenemende behoefte van de 
volken over de gehele wereld. Het kapitalisme, onder welk systeem het kwaad 
van uitbuiting en onderdrukking kon zegevieren, keert zich tegen de beginselen 
van sociale gerechtigheid en gelijkheid der mensen. De dictatuur, onverschillig 
of die fascistisch of communistisch is, is de oude tirannie, nog versterkt door 
nieuwe technische middelen. Alleen het democratische socialisme heeft een positief 
standpunt ingenomen tegenover de nieuwe sociale krachten, die in de wereld 
werkzaam zijn. Het is de socialistische beweging welke antwoord geeft op de 
noden en verwachtingen van alle volken over de gehele wereld. 
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Bijlage V 

RESOLUTIE OVER HONGARIJE 

aangenomen op de bureauvergadering van de Socialistische Internationale op 
1 november 1956 te Wenen. 

De Socialistische Internationale spreekt door middel van haar bureau-verga
dering te Wenen haar bewondering en dank uit voor de heldhaftige vrijheids
strijders van het Hongaarse volk en zendt de Hongaarse arbeiders haar broeder
lijke groeten. Zij hebben de wereld getoond dat men aan een dictatuur kan ont
komen. Met bijzondere vreugde begroet de Internationale de wederopgerichte 
Hongaarse sociaal democratische partij en belooft haar alle steun bij de weder
opbouw van haar organisaties, die steeds het bolwerk van de democratie in Hon
garije vormden en die de zekerste waarborg voor haar voortbestaan zullen vormen. 

Zij roept alle aangesloten socialistische partijen op, de inmiddels ter hand ge
nomen hulp aan de slachtoffers van de Hongaarse vrijheidsstrijd en voor het 
Hongaarse volk met alle krachten, door eigen initiatieven of door bijdragen aan 
de officiële hulpacties te steunen. Het dappere Hongaarse volk mag geen honger 
en gebrek lijden. Bovendien is, om zo snel mogelijk tot normale economische 
verhoudingen in een vrij Hongarije te komen een grootscheepse solidariteitsactie 
van het democratisch Europa nodig. De doelmatigste weg zou zijn dat de sedert 
jaren met succes werkende organisatie van economische samenwerking (OEEC) 
onmiddellijk maatregelen voor de economische wederopbouw van Hongarije zou 
voorbereiden. De hulp, die de democratische staten van Europa na de oorlogs
verwoestingen ten deel is gevallen, moet nu eveneens het Hongaarse volk, dat 
voor zijn vrijheid strijdt, deelachtig worden. 

Voor een zo snel mogelijke verwezenlijking en veiligstelling van de democratie 
in Hongarije, eist de Socialistische Internationale voor alles het terugtrekken van 
de Russische troepen uit geheel Hongarije op zo kort mogelijke termijn. 

Zij verwacht, dat de door de Sowjet-regering in haar verklaring van 30 oktober 
1956 in uitzicht gestelde terugtrekking van de Russische troepen uit de overige 
Oosteuropese landen onverwijld in een daad omgezet wordt. Deze daad zou 
tot een werkelijke ontspanning in de wereld kunnen bijdragen. 
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Bijlage VI 

RESOLUTIES 

aangenomen op de vergadering van de Raad van de Socialistische Internationale, 
welke van 30 november tot 2 december 1956, te Kopenhagen plaatsvond. 

Resolutie betreffende H ongarife 

De Socialistische Internationale volgt de gebeurtenissen in Hongarije met grote 
sympathie voor het Hongaarse volk, zij is diep geschokt door de onderdrukking 
der vrijheidsbeweging door de Russische strijdkrachten en vol bewondering voor 
het nog steeds voortdurende verzet van de Hongaarse arbeiders. Deze gevoelens 
worden gedeeld door de werkers uit alle landen en de volkeren der gehele vrije 
wereld. 

Uit naam van het socialisme, dat de vrijheid liefheeft; protesteren wij met 
nadruk tegen de Russische oorlog tegen het Hongaarse volk. Het optreden van de 
Sowjet-regering is het op brute wijze negeren van de menslievende en democra
tische beginselen van het socialisme. 

In naam van het democratische socialisme eist de Socialistische Internationale 
voor iedere natie het zelfbeschikkingsrecht op, een recht dat vroeger ook in de 
Sowjet-Unie werd verkondigd. Zij eist het recht tot het vormen van vrije en demo
cratische partijen in alle landen van Oost-Europa, welke op dit ogenblik onder 
heel of half koloniaal bewind staan. 

Bovenal eist de Socialistische Internationale ten aanzien van Hongarije de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging van de resolutie die door de Verenigde Naties 
werd aangenomen, waarin het terugtrekken van de Russische troepen en de 
toelating van waarnemers der Verenigde Naties werd geëist. Verder eist zij terug
trekking van de Russische troepen uit alle landen in Oost-Europa, die door hen 
bezet zijn. Het verlangen naar vrijheid van deze volken, die aangemoedigd zijn 
door de duidelijke morele en politieke nederlaag van het communisme, moet niet 
door de Russische tanks in bloed worden gesmoord. 

De Socialistische Internationale dringt erop aan, dat ten minste de grondbegin
selen worden verwezenlijkt, zoals die zijn aangegeven op de conferentie van de 
Raad in Zürich: volledig herstel van een vrije, democratische arbeidersbeweging 
in alle landen waar deze bestond voor zij werd onderdrukt door het Russische 
imperialisme. Daarenboven eist zij de onmiddellijke toelating in Hongarije van 
drie vertegenwoordigers, opdat deze de toestand kunnen onderzoeken en bespre
kingen kunnen voeren met de Hongaarse arbeiders als vertegenwoordi~ers van 12 
miljoen democratische socialisten over de gehele wereld. 

Resolutie betreffende het Midden-Oosten 

De Raad van de Socialistische Internationale, hoewel erkennend dat Israël was 
geprovoceerd en dat de Verenigde Naties tot dusverre niet in staat bleken het 
vraagstuk van de betrekkingen tussen de Arabische Staten en Israël tot oplossing 
te brengen, betreurt diep dat in het Midden-Oosten is overgegaan tot gewapend 
optreden, in het bijzonder de invasie van Egypte door Groot-Brittannië en Frank
rijk, welke een aantasting van de Natobetekende en geschiedde in weerwil van de 
resoluties, die met een overweldigende meerderheid in de Assemblee der Verenigde 
Na ties waren aangenomen. 

De Raad plaatst zich achter deze resoluties en dringt in het bijzonder aan op 
onvoorwaardelijke terugtrekking van de Britse, Franse en Israëlische strijdkrachten 
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uit Egyptisch gebied. Ieder uitstel van het terugtrekken der troepen betekent ver
traging van het vrijmaken van het kanaal en tevens van de olievoorziening uit het 
Midden-Oosten, en brengt daardoor het economisch leven in Europa in gevaar; het 
betekent tevens een belemmering voor de totstandkoming van een politieke rege
ling in het Midden-Oosten, de hervatting der onderhandelingen met Egypte over 
de controle over het Suezkanaal en doeltreffend verzet tegen Russische infiltratie 
in de Arabische Staten. 

De Raad dringt er bij de Verenigde Naties op aan, zodra definitieve afspraken 
zijn gemaakt voor het terugtrekken van de Britse, Franse en Israëlische strijd
krachten uit Egypte: 

1. voorbereidingen te treffen voor het hervatten van de onderhandelingen met 
Egypte over de controle op het Suezkanaal op basis van de zes voorwaarden 
waarover in de Veiligheidsraad overeenstemming werd bereikt; 

2. met de regering van Syrië het vraagstuk op te nemen van het herstel van 
de pompstations en de haropening van de olieleidingen; 

3. te waarborgen dat de strijdmacht der VN, met de instelling waarvan de 
Raad volkomen instemt, wordt gebruikt voor bewaking van de grenzen van Israël 
en Egypte en voor het voorkomen van grensincidenten en guerrilla-strijd, totdat 
een definitieve regeling van het conflict tussen de Arabische staten en Israël tot 
stand is gekomen; 

4. aan te dringen, indien mogelijk door rechtstreekse onderhandelingen, op een 
, regeling in het Midden-Oosten, die een eind zal maken aan de oorlogstoestand 
en de economische blokkade van Israël; en leidt tot wederzijdse overeenstemming 
over de grensafbakening; de oplossing van het vraagstuk der Arabische vluchte
lingen; een plan tot economische ontwikkeling van het gebied; vrije doorvaart 
voor schepen van Israël, zowel door het Suezkanaal als door de Golf van Akaba; 
en doeltreffende waarborgen, zowel voor Israël als de Arabische landen tegen 
agressie van andere landen; 

5. een beroep te doen op de Egyptische regering verder af te zien van het 
verbannen uit Egypte van burgers, die, zonder hun schuld, het slachtoffer zijn 
geworden van een nationalistische politiek; 

6. een duidelijke waarschuwing te . doen uitgaan tegen iedere verdere daad 
van agressie of gewapende interventie door enig land in het Midden-Oosten. 

Resolutie betreffende hulp aan de onderontwikkelde gebieden 

De Raad van de Socialistische Internationale, overtuigd dat het vraagstuk van 
de ontwikkeling der achtergebleven gebieden moet worden beschouwd als één der 
belangrijkste internationale vraagstukken, zelfs in de tegenwoordige politieke 
situatie, gesteund op de resoluties over deze vraagstukken, welke door de Socia
listische Internationale zijn aangenomen, en op vroegere verklaringen van de 
Raad, 

acht het noodzakelijk, dat de reeds lang in bespreking zijnde bijzondere 
organen van de Verenigde Naties, die als doel het Sunfedplan hebben, zo spoedig 
mogelijk tot stand worden gebracht. 

Over Sunfed verklaart de Raad: 
1. De financiële basis van Sunfed zou in beginsel moeten zijn gewaarborgd 

door een bijdrage, te verstrekken door de aangesloten landen, met inbegrip van 
de vooraanstaande industriële naties. Deze bijdrage zou gedurende de eerste vijf 
jaar ongeveer 1 percent van het nationale inkomen moeten bedragen. Na deze aan-

301 



vangsperiade zou de bijdrage toenemen in evenredigheid met de toename van het 
nationale inkomen. 

2. De betalingswijze van de financiële bijdrage kan, in overeenstemming met 
nog nader te bepalen regelen, verschillend zijn voor de ene of de andere staat, 
volgens regelingen die met Sunfed zouden moeten worden getroffen. 

3. De verdeling van gelden aan de deelnemende onderontwikkelde gebieden 
en staten zou ook worden uitgevoerd op basis van algemene voorschriften. Bepaald 
moet worden, dat de toegestane gelden moeten worden gereserveerd voor pro
jecten, die de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de onder
ontwikkelde gebieden bevorderen. Sunfed zal de nodige maatregelen hebben te 
treffen voor de uitvoering van deze taak door middel van een organisatie in elk 
der deelnemende landen, welke tot stand zou komen in overeenstemmug met de 
hierbij betrokken regeringen. 

Met betrekking tot het politieke aspect van Sunfed, verklaart de Raad van de 
Socialistische Internationale: 

1. de toetreding tot Sunfed moet mogelijk worden gemaakt voor alle leden 
van de Verenigde Naties en voor elk afhankelijk gebied van deze landen. Niet
leden van de VN kunnen eveneens toetreden, wanneer zij de hiermee gepaard 
gaande verplichtingen aanvaarden; 

2. bij het ten uitvoer brengen van projecten met Sunfed-gelden, moet voorop 
staan, dat het de internationale organisatie van de VN is, die optreedt, en niet één 
der verschillende afzonderlijke landen; 

3. de gelden moeten niet worden aangewend voor projecten, die in het bij
zonder gericht zijn tegen een ander land. 

De Raad van de Socialistische Internationale bevestigt zijn overtuiging dat een 
systeem van projecten voor de onderontwikkelde gebieden, dat met verbeeldings
kracht is opgezet en wordt uitgevoerd door Sunfed, zal leiden tot een snelle ver
betering van de levensstandaard en de economische, sociale en culturele ont
wikkeling in deze landen, en daardoor zal bijdragen tot de politieke stabiliteit 
in de wereld. 

Resolutie betreffende ontwapening 

I. 
Overtuigd, dat de ontwikkeling van de atoomwetenschap voortgezette en inter

nationaal gecontroleerde ontwapening meer dan ooit vereist en dat de vooruit
zichten van aanvallen door intercontinentale raketten of door radio geleide pro
jectielen - die op dit ogenblik reeds praktisch binnen het bereik liggen - het 
gevaar in zich bergen van het einde van de gehele beschaving, zeHs van alle leven 
op aarde, in geval van uit!breken van zulk een 'druk op de knop'-oorlog. 

Beducht voor het gevaar dat het voortbestaan van het menselijk ras bedreigt, 
wanneer de experimentele ontploffingen worden voortgezet en in aantal toe
nemen, zonder enige vorm van internationale controle, 

stelt de Raad als zijn overtuiging vast dat: 
1. het regelen van belangrijke internationale politieke kwesties niet als eerste 

voorwaarde zal worden gesteld voor een ontwapeningovereenkomst; 
2. pogingen om te komen tot ontwapening zouden worden gebaseerd op de 

volgende formule: 
geen controle zonder ontwapening, 
evenmin ontwapening zonder controle, 
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maar, in toenemende mate, die mate van ontwapening, die op het ogenblik te 
controleren is. 

In de huidige omstandigheden zou de activiteit zich voornamelijk moeten 
richten op alle maatregelen van behoorlijk gewaarborgde ontwapening, die thans 
mogelijk zijn; 

3. volledig verbod van atoomwapens moet het uiteindelijke doel blijven. Tot 
dat doel moeten wetenschappelijke teams methoden uitwerken voor het opsporen 
en controleren van voorraadvorming van atoomwapens; 

4. intussen zou onmiddellijk moeten worden getracht te komen tot een over
eenkomst betreffende controle en beperking van atoomontploffingen als eerste stap 
op de weg naar het verbod van atoomwapens. Deze overeenkomst kan afzonder
lijk worden afgesloten en zou op generlei wijze afhankelijk behoeven te worden 
gesteld van het afsluiten van een algemene ontwapeningsovereenkomst. De Raad 
roept alle socialistische partijen op alles in het werk te stellen deze doeleinden 
te verwezenlijken. 

II. 

De Raad bevestigt opnieuw dat, al moet eenzijdige vermindering van strijd
krachten met instemming worden begroet, dit niet kan worden beschouwd als 
een vervanging van een ontwapeningsovereenkomst onder doeltreffende inter
nationale controle. 
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Bijlage VII 

RESOLUTIES 

aangenomen op de bijeenkomst van de Aziatische Socialistische Conferentie, 
welke van 1-10 november 1956, te Bombay werd gehouden. 

Resolutie met betrekking tot de toestand in Oost-Europa 

Het tweede congres van de Aziatische Socialistische Conferentie begroet het naar 
voren komen van vrijheidlievende krachten in Polen en Hongarije. Deze ont
wikkeling heeft de ware aard van de Russische overheersing over de Oost
europese landen getoond. 

De conferentie begroet de heldhaftige inspanning van Polen en in nog sterker 
mate die van Hongarije, om de vrijheid te herkrijgen, en ondersteunde hun eisen 
tot terugtrekking van de Russische troepen van hun grondgebied en het beëindigen 
van alle niet gerechtvaardigde betrekkingen tussen deze landen en de Sowjet-Unie. 
De conferentie verzekert Polen en Hongarije van haar steun bij het eisen van hun 
recht op nationale vrijheid en volledige niet-inmenging in hun binnenlandse aan
gelegenheden. 

De conferentie is gesterkt door de stoutmoedige verklaring van de regering
Nagy, die Hongarije neutraal verklaart en het Pact van Warschau heeft opgezegd. 
Deze conferentie, die steeds heeft gestreden tegen de politiek der machtsblokken, 
begroet vanzelfsprekend met voldoening de nieuwe bondgenoten in haar rijen. 

De conferentie richt zich tot de Verenigde Naties om steun voor Hongarije, 
opdat vrijheid en neutraliteit van dit land kunnen worden gewaarborgd. 

De conferentie is diep getroffen door het gewapend ingrijpen van de Russische 
strijdkrachten tegen de vrijheid van Hongarije. De conferentie eist het terug
trekken van deze troepen en roept de VN op haar gezag te doen gelden tegen
over deze gewapende interventie. 

De conferentie is zeer verontrust met betrekking tot mogelijke gevolgen van de 
ernstige ontwikkeling in West-Azië voor de vrijheidsbewegingen in Oost-Europa. 
Door hun gewaagde onderneming en de agressie in West-Azië, hebben de beide 
westerse machten niet alleen de wereldvrede in gevaar gebracht, maar ook de 
grote stap voorwaarts, die de wereld had gedaan in de richting van vrijheid en 
gelijkheid van alle volkeren. 

(Deze resolutie werd eenstemmig aangenomen). 

Resolutie over West-Azië 

Het tweede congres van de Aziatische Socialistische Conferentie is zeer verontrust 
over de laatste ontwikkelingen in West-Azië, waar een gevaarlijke aantasting van 
de vrede heeft plaatsgevonden. Wanneer deze ontwikkeling niet onmiddellijk 
tot staan wordt gebracht en niet spoedig wordt gekeerd, dreigt de wereld groot 
gevaar. 

De conferentie stelt met grote bezorgdheid vast, dat de verwezenlijking van 
de vrede tussen de volkeren van West-Azië is mislukt en tot openlijke uitbarsting 
heeft geleid. Het algemene onvermogen om de spanningen in West-Azië tot op
lossing te brengen, heeft tot eenzijdig optreden geleid, dat de toestand slechts 
nog moeilijker kon maken. Niettegenstaande de voorafgegane ontwikkeling laakt 
de conferentie scherp de Israëlische aanval en de bezetting van Egyptisch gebied 
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door de Israëlische troepen en doet een beroep op de regering van Israël haar 
troepen achter de grenzen van Israël terug te trekken. 

Reeds bestaat het gevaar, dat andere Arabische staten eveneens in het conflict 
worden betrokken. Onmiddellijk herstel van de status quo ante helium en het 
staken van alle vijandelijkheden is daarom een gebiedende noodzaak. Onder
handelingen met het doel tot een duurzame vrede te komen, die de onschendbaar
heid van alle staten van West-Azië en welvaart en vooruitgang van hun volkeren 
zou waarborgen, moeten zo spoedig mogelijk een aanvang nemen, 

De conferentie veroordeelt het niet-uitgelokte en koelbloedige ingrijpen van 
Britse en Franse strijdkrachten in het conflict tussen Israël en de Arabische staten, 
de agressie van eerstgenoemde landen tegen Egypte en hun poging om in weerwil 
van de internationale openbare mening het Suezkanaal in hun bezit te krijgen. 
Een dergelijke flagrante aantasting van de vrede en van de in het kader van het 
Handvest der Verenigde Naties door de beide grootmachten plechtig gesloten 
verdragen, ondermijnt de grondvesten van de opbouw der internationale samen
werking en vreedzame onderhandelingen, en vernietigt de vooruitzichten op de 
totstandkoming van een wereldomvattende gemeenschap der volkeren. 

De conferentie steunt de besluiten van de Assemblée der VN, roept de invasie
machten op hun troepen terug te trekken en keert zich tot de oorlogvoerenden met 
het verzoek de vijandelijkheden te staken en een poging te doen hun conflict 
- als dit al bestaat - met behulp van de normale kanalen der VN tot een op
lossing te brengen. Wanneer de adviezen van de VN in dit beslissende uur in 
de wind worden geslagen, dan is deze conferentie vast overtuigd, dat de Ver
enigde Naties wegen en middelen moeten vinden, om haar besluiten ten uitvoer 
te doen brengen. Het alternatief van een dergelijke maatregel zou zijn de terug
keer tot de wet van de jungle, waarin de beschaafde mensheid zou ondergaan. 

(Deze resolutie werd met twee onthoudingen, Pakistan en Israël, aangenomen.) 
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