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INLEIDING
In één opzicht althans kan gezegd worden, dat de binnenlandse politieke situatie,
zoals die zich gedurende de verslagperiode heeft ontwikkeld, eenvoudig is te
noemen. Zij kan namelijk in een woord worden samengevat: Doorbraak.
De uitslag van de Kamerverkiezingen in 1952 is toen door een van de toonaangevende grote dagbladen een politieke aardverschuiving genoemd. Iedere dag
opnieuw blijkt, en zelfs in toenemende mate, hoe juist deze beoordeling is geweest.
Hoewel in het totale resultaat niet volledig waarneembaar, bleken de raadsverkiezingen van 1953 de in 1952 verkregen positie te bevestigen. De verkiezingen voor
de Provinciale Staten in 1954 gehouden, leverden hiervan andermaal en overtuigend het bewijs.
Het doodzwijgen en het doodverklaren van de gedachte van de Doorbraak leken
in de eerste jaren van haar bestaan de geëigende middelen om de Partij van de
Arbeid te bestrijden. Op 25 Juni 1952 bleek, dat deze methoden hadden gefaald.
Sindsdien staat de Partij bloot aan felle aanvallen. Aan de ene kant ten aanzien
van de door haar gevoerde politiek. Aan de andere zijde wordt het wezenlijke
karakter van de Partij miskend en wordt getracht haar van bepaalde etiketten te
voorzien en aldus onaanvaardbaar te maken voor grote groepen van de bevolking,
die tot een kiezen voor de Partij van de Arbeid bereid zijn.
De Partij schuwt een openbare en principiële discussie over haar structuur en
grondslagen, over het wezen van het democratisch socialisme allerminst. Integendeel. Zij verheugt er zich slechts over indien de dikwijls unfaire bestrijding en
verdachtmaking zou plaats maken voor een bestrijding op een hoger niveau, dat
van de principiële discussie.
De Partij van de Arbeid stelt 'welbewust haar socialisme als een politiek-sociale
aangelegenheid en niet als een levensbeschouwelijke; een politiek-sociale aangelegenheid, die men op grond van gemeenschappelijke zedelijke gevoelens en
inzichten, samengevat in een wil tot gerechtigheid en vrijheid ter wille van de
mens, gezamenlijk kon aanvatten. De Partij gaf op grond van dit uitgangspunt én
in haar beginselprogram én in haar organisatievorm ruimte om de gemeenschappelijke zedelijke beginselen, die aan de politiek ten grondslag liggen, op verschillende wijzen levensbeschouwelijk te funderen. Zij deed dit in de overtuiging, dat
daarmee een overal in Europa, ook in Nederland aanwezig groeiproces van politieke toenadering zou worden bevorderd.' (Dr. W. Banning in 'Ons Socialisme').
Het Mandement der Nederlandse Bisschoppen 'De katholiek in het openbare
leven van deze tijd', dat 29 Mei 1954 verscheen, bracht in het laatste hoofdstuk
gewijd aan 'Onchristelijke stromingen' een paragraaf gewijd aan de Partij van de
Arbeid en het lidmaatschap van katholieken.
Daarmede werd de grondslag van onze partij aangetast. De Partij van de Arbeid
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bleef het antwoord niet schuldig en in een uitvoerige verklaring (zie bijlage H)
gaf het partijbestuur uiting aan zijn standpunt en wees het op de noodlottige
consequenties die zouden moeten volgen, indien rooms-katholieken niet langer lid
zouden kunnen zijn van de Partij.
Op 3 Juli organiseerde het partijbestuur een Nationale Kaderdag om de functionarissen voor te lichten over zijn houding tegenover en naar aanleiding van het
Mandement. Deze kadervergadering, waartoe plm. 2500 partijgenoten werden uitgenodigd trok een ontzaglijke belangstelling. Het aantal bezoekers werd ongeveer
7500 en de bijeenkomst werd tot een machtige demonstratie, die niet alleen in de
partij maar in het gehele Nederlandse volk sterk de aandacht trok. Ongetwijfeld
was deze bijeenkomst een der hoogtepunten, misschien wel het hoogtepunt in de
nog korte geschiedenis van de Partij. Zij liet een diepe indruk na en heeft er in
sterke mate toe bijgedragen, dat in en buiten de Partij men zich van de betekenis
van de Doorbraak en de waarden die hierin verankerd liggen, dieper bewust geworden is.
Hoezeer dit ook buiten de Partij het geval was bleek uit de stroom van aanmeldingen voor het lidmaatschap, waardoor de Partij in slechts enkele maanden
tijds met duizenden nieuwe leden groeide.
Het Mandement stelde de katholieke leden van onze Partij voor ernstige gewetensvragen. Bijzondere aandacht verdient daarom dan ook dat deel van ons
verslag, dat handelt over de Katholieke Werkgemeenschap.
Tijdens de verslagperiode heeft het partijbestuur aanleiding gevonden, hetzij in
de vorm van een resolutie, hetzij in de vorm van een verklaring of een oproep,
uitspraken te doen op grond van de situatie op internationaal of nationaal politiek
terrein.
Dat was het geval op 29 November 1952 naar aanleiding van de processen in
Praag (bijlage A);
op 15 April1953 in verband met de houding van de Sowjet-Unie na de dood
van Stalin (bijlage B);
op 20 Mei 1953 over de positie van de middengroepen (bijlage C);
op 1 Juli 1953 naar aanleiding van de beroering ontstaan in Oost-Duitsland en
andere landen achter het ijzeren gordijn (bijlage D);
op 8 September 1953 publiceerde het partijbestuur een oproep tot de leden
van de Partij, waarin de door de Partij te volgen politieke lijn werd uiteengezet
(bijlage E);
op 24 Februari 1954 verscheen een verklaring naar aanleiding van het verheffen
van het Nederlandse gezantschap te Madrid tot ambassade (bijlage F);
De gunstige uitslag van de verkiezing van leden van Provinciale Staten gaf
reden tot een verklaring, die op 22 April1954 werd gepubliceerd (bijlage G).
Als een donkere schaduw hangt over de verslagperiode het feit, dat de partijvoorzitter, Koos Vorrink, door een ernstige ziekte vele maanden buiten gevecht
was gesteld.
Toen in Maart 1953 het vorige congres werd gehouden, was Vorrink op zijn
post, naar het scheen hersteld van een ziekte, die hem een achttal weken het bed
had doen houden. Spoedig bleek, dat het herstel slechts van korte duur was. Een
ernstige inzinking volgde en sinds Juni 1953 heeft de vice-voorzitter, pg. ir. H. Vos,
de taak van Vorrink moeten overnemen. Naastir.Vos werd pg. E. Vermeer door
het partijbestuur als waarnemend voorzitter aangewezen. Helaas kunnen we hier
wel de hoop, maar niet de verwachting uitspreken, dat Vorrink spoedig zal herstellen en dient te worden gerekend met een ziekbed van jaren. Vorrink nam daar-
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om het besluit bij de aanvang van het nieuwe parlementaire jaar in September
1954 te bedanken als lid van de Tweede Kamer en zich op het congres waar dit
verslag aan de orde komt, niet meer beschikbaar te stellen voor de functie van
voorzitter.
De Partij weet, niet alleen met welk een bekwaamheid, maar ook met welk een
toewijding en overgave Vorrink zijn taak verrichtte. Hoe hij met hart en ziel vervuld was van de opgave die de Partij van de Arbeid binnen het Nederlandse
politieke leven had te verrichten en de taak welke hij zag voor het democratische
socialisme in West-Europa en de wereld.
Mstand doen van zijn werk in de Kamer en voor de Partij, die in zovele opzichten zijn partij is, moet voor Koos Vorrink een groot offer betekenen.
Wij hebben er behoefte aan ook in dit verslag, en dan zeker ook namens de
gehele Partij, er van te getuigen dat wij ons met hem verbonden weten en met
onze beste gedachten bij hem zijn.
Ook in het verslag van onze Partij hebben wij te herinneren aan de grote ramp,
die ons volk in de nacht van 31 Januari op 1 Februari 1953 heeft getroffen. Wij
deelden in de rouw toen weldra bleek, dat enkele duizenden landgenoten hierbij
het leven hadden gelaten. Onder hen was een aantal die behoorden tot onze Partij
of onze engere geestverwanten. De Partij heeft getracht op het gebied waar haar
dat mogelijk was mee te doen bij het werk om leed te verzachten en steun te
bieden. Contact werd gezocht met onze functionarissen in het rampgebied; een
boekeninzameling werd gehouden om leden en geestverwanten weer opnieuw in
het bezit van verloren gegane litteratuur te stellen. Een commissie werd ingesteld
om de speciale aan de gevolgen van de ramp verbonden problemen onder ogen
te zien.
Een belangrijke gebeurtenis was de onthulling van het Troelstramonument op
13 Mei 1953 te Den Haag. Bij monde van pg. Albarda werd het grootse monument, geplaatst op een punt waar het de omgeving beheerst, overgedragen aan de
Partij. De waarnemend voorzitter ir. H. Vos aanvaardde deze schepping van prof.
Esser en stelde haar onder de hoede van het Haagse gemeentebestuur, dat zijn
medewerking voor de totstandkoming op meer dan een wijze had verleend.
Het gebouw waarin ons secretariaat is gevestigd werd in Mei 1941 door de
handlangers van de bezetter verkocht. 1 April 1946 werd het, in afwachting van
de door de Raad voor Rechtsherstel te nemen beslissing, ter beschikking gesteld
van de rechtmatige eigenaar en werd wijlen pg. C. Woudenberg als beheerder
aangewezen. In de loop van 1953, acht jaar na de bevrijding, deed de Raad van
Rechtsherstel uitspraak en werd het gebouw aan ons toegewezen, waarbij echter
aan degene die het pand in Mei 1941 van de onrechtmatige bezitter verkreeg een
zeer grote vergoeding moest worden uitgekeerd. Na deze uitspraak werd hoger
beroep aangetekend. De verwachting is gewettigd, dat op het ogenblik dat Nederland zal herdenken, dat het tien jaar geleden is, dat we bevrijd werden ook dit
restant van de oorlogssituatie tot het verleden zal behoren.
Enkele besprekingen werden door het partijbestuur in het voorjaar van 1954
gewijd aan het omroepbestel in Nederland en het vraagstuk van de televisie, naar
aanleiding van de verschijning van het ontwerp Omroepwet en de televisienota
van de regering. Het dagelijks bestuur van de Vara nam aan een van deze besprekingen deel, in verband met zijn verzoek het partijbestuur van zijn inzichten
in kennis te kunnen stellen.
Besprekingen werden gevoerd met enkele partijgenoten, die wensten te komen
tot de oprichting van een Sociaal-democratische Werkgemeenschap binnen de
Partij van de Arbeid. Het partijbestuur stelde zich hierbij op het standpunt, dat
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de Partij alleen werkgemeenschappen kent op de grondslag van de levensovertuiging en dus afwijzend tegenover de gedachte van de initiatiefnemers. Gedurende de verslagperiode vonden geen verdere besprekingen meer plaats, maar
verwacht mag worden dat het begonnen gesprek zal worden vervolgd over de
vraag naar uitingsmogelijkheden voor eigen opvattingen.
AANTAL AFDELINGEN
Gedurende de verslagperiode steeg het aantal afdelingen met 41, een belangrijke
toename, gezien het feit dat in het verleden dit aantal steeds rond de 900 bleef en
nu steeg tot 926. Zuid-Holland en Utrecht gingen hierbij aan de spits.
In tabel I is een overzicht gegeven van de aantallen afdelingen per gewestelijke
of stedelijke federatie.
TABELI
Aantal afdelingen

Toe- of
afname
September

Gewestelijke
o(

in 19S2

in 19S3

in 19S4

19S2-

Stedelijke Federatie

September

Friesland •
Groningen.
Drente .
Overijsel
Gelderland.
Utrecht.
Nrd.Holland(N.)
Nrd. Holland (Z.)
Zuid Holland .
Zeeland.
Noord Brabant
Limburg
Amsterdam
Rotterdam.
Den Haag.

.I

30/9

31/12

31/3

145
84
65
58
97
45
80
35
130
52
30
21
8
18

145
84
66

145
84
66

17

I

30/6

I

31/12

31/3

30/6

30/9

19S4

142
87
67
60
102
51
80
39
136
52
35
21

143
86
67
61
102
51
80
39
137
53
35
21

143
86
67
61
102
51
80
39
138
53
36
21

142
86
67
61
102
52
80
39
139

-3
+2
+2
+3

59

59

60

99
49
80
35
131
52
33
21

101
50
80
38
132
50
33
21

102
80
39
136
52
33
21

144
87
67
60
102
51
80
39
137
52
34
21

10

11

11

11

11

11

11

11

18
17

19
17

19
17

19
17

18

18
17

18
17

18
17

Totaal . . . . j 885 j 899

144
87
68

I

30/9

SI

I 906 I 920

17

+S

+7

-·

+4
+9
+3
+6

55

36
21

:

j 921

J 918

8

I 921 ~I

926

----

+3

I

+41

HE'!; LEDENTAL
Het ledental van de Partij van de Arbeid ontwikkelde zich in de verslagperiode
als volgt:

Ledental per 30 September 1952
Ledental per 31 December 1952.
Ledental per 31 Maart 1953 .
Ledental per 30 Juni 1953.
Ledental per 30 September 1953
Ledental per 31 December 1953.
Ledental per 31 Maart 1954 •
Ledental per 30 Juni 1954.
Ledental per 30 September 1954

Mannen

Vrouwen

Totaal

75.010
74.828
75.583
76.664
75.880
75.501
76.874
77.998
80.101

36.341
36.267
36.761
37.289
36.943
36.852
37.648
38.315
39.460

111.351
111.095
112.344
113.953
112.823
112.353
114.522
116.313
119.561

Het ledental had in de verslagperiode een bevredigend verloop. Bij het afsluiten
van het boekjaar 1953-1954 was het cijfer 119.561 behaald; het hoogste tot
dusver bereikte ledental. In de maanden October en November steeg het tot
ruim 121.000.
In tabel II is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het totale ledental
per federatie of gewest tijdens de verslagperiode, terwijl de ontwikkeling nader
is uitgewerkt in de tabellen III en IV, die de cijfers van 1 October 1952-30 September 1953 en 1 October 1953-30 September 1954 geven. In totaal werd in dit
tijdvak een ledenwinst van 8210 geboekt.
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TABEL U
Aantal leden
in 1952

Gewestelijke of
Stedelijke Federatie

31/12

30/9

.

Friesland.
Groningen

31/3

I

30/6

I

30/9

Toe- of
afname
30-9-'52
tot
30-9-'54

Aantalleden in 19 S4

Aantalleden in 1953

I

31/12

31/3

30/6

30/9

10966

10960

11010

10983

10865

10793

10899

10960

11029

63

7955

7895

8067

8164

8114

8038

8201

8225

8218

263

.

.

4010

4084

4215

4182

4112

4083

4117

4113

4150

140

Overijsel •

.

8104

8057

8077

8180

8114

8140

8412

8491

8737

633

Gelderland .

9930

9996

10250

10333

10258

10233

10529

10652

11289

1359

Utrecht

6257

6107

6180

6276

6177

6242

6263

6306

6510

253

Nrd-Holland Noord •

8800

8719

8777

8842

8760

8646

8709

8614

8840

40

Nrd-Holland Zuid.

8495

8483

8522

8709

8598

8592

8769

9047

9451

956

14747

14803

14836

15238

15120

15144

15416

15905

16375

1628

2544

2588

2545

2658

2628

2625

2691

2740

2826

282

Noord-Brabant •

2062

2130

2132

2191

2200

2213

2247•

2297

2366

304

Limburg •

1300

1393

1422

1451

1439

1435

1500

1551

1637

337

10823

10643

10770

10885

10797

10711

10756

10821

11082

259

9027

6283

9181

9416

9262

9133

9339

9484

9630

603

6331

8954

6360

6445

6379

6325

6674

7107

7421

1090

Drente.

Zuid-Holland
Zeeland

.

..

Amsterdam •
Rotterdam

.

.

Den Haag.

.

Totaal.

.I

111351

I

111095

I

112344

I

113953

I

112823

1~2353 I

114522

I

116313

I

119561

I

8210

TABEL 111. VERLOOP VAN HET LEDENTAL OVER DE PERIODE I OCTOBER 1952- 30 SEPTEMBER 1953

Federaties

Ledental
per
30/9/52

Ledental
per
30/9/53

Nieuw
inge-

Over uit

schre-

afdelingen

andere

venen

Totaal
ingeschrevenen

Overgeschre-

Afgevoerd

venen

wegens
contri-

Bedankt

naar
andere
afd.

I
Geroyeerd

Overleden

butieschuld

Totaal
afgeschrevenen

~U~"'~'

Voor- resp.
achteruitgang

30/9/53

nnen

V!~~-

Totaal

In%
van
30/9/52

.

10966

10865

593

228

821

299

497

14

-

112

922

7611

3254

-101

-0,9

Groningen .

7955

8114

704

170

874

211

427

14

4

59

715

5685

2429

+159

+ 2

Drente

4010

4112

537

68

605

91

350

2

39

22

504

3208

904

+ 102

+ 2,5

Overijsel.

8104

8114

597

133

730

193

453

22

-

52

720

5748

2366

+ 10

+ 0,1

Gelderland .

9930

10258

1146

143

1289

197

669

22

-

73

961

7362

2896

+ 328

+ 3,3

Utrecht .

6257

6177

628

173

801

184

623

11

17

46

881

4129

2048

-

80

-

Noord-Holland (N.)

8800

8760

562

121

683

149

461

7

4

102

723

5620

3140

-

40

-0,5

Noord-Holland (Z.)

8495

8598

852

1566

2418

1641

561

43

1

69

2315

5403

3195

+ 103

+ 1,2

14747

15120

1817

185

2002

512

950

63

1

103

1629

10396

4724

+ 373

+ 2,5

Zeeland •

2544

2628

280

44

324

52

160

8

-

19

239

2019

609

+ 84

+ 3,3

Noord-Brabant

2062

2200

378

42

420

57

210

3

-

12

282

1608

592

+ 138

+ 6,7

Limburg.

1300

1439

320

26

346

40

151

10

1

5

207

1038

401

+ 139

+10,7

Amsterdam.

10823

10797

953

691

1644

726

772

69

2

101

1670

6495

4302

-

26

-0,2

Rotterdam .

9027

9262

1135

426

1561

313

930

11

-

72

1326

5617

3645

+ 235

+ 2,6

Den Haag .

6331

6379

630

336

966

316

515

41

-

46

918

3941

2438

+ 48

+ 0,8

I +14721

+ 1,3

Friesland

Zuid-Holland •

Totaal

. . . . 1111351 1112823111132

I

4352 115484

I

4981

I

7729

I

340

I

69

I

893 114012 175880 136943

1,3

TABEL IV. VERLOOP VAN HET LEDENTAL OVER DE PERIODE 1 OCTOBER 19S3 • 30 SEPTEMBER 1954

Nieuw
ingeschre-

Over uit
andere
afdelingen

Overge·
schrevenen
naar
andere
afd.

Totaal
ingeschre-

Afgevoerd
wegens
contri...
butieschuld

Ledental
per
30/9/53

Ledental
per
30/9/54

10865

11029

154

170

924

244

418

9

-

89

Groningen •

8114

8218

732

154

886

233

467

18

1

Drente

4112

4150

342

57

399

118

218

5

Overijse!.

8114

8737

1078

138

1216

161

368

10258

11289

2000

180

2180

253

6177

6510

811

291

1102

Noord-Holland (N,)

8760

8840

729

127

Noord-Holland (Z.)

8598

9451

1367

15120

16375

Zeeland •

2628

Noord-Brabant
Limburg.

Federaties

Bedankt

Overleden

Geroyeerd

Totaal
afgeschrevenen

Ledental per
· 30/9/54

J
I

Voor- resp.
achteruitgana

I

Mannen

V~~:-

760

7748

3281

+164

+ 1,5

63

782

5697

2521

+ 104

+ 1,3

1

18

360

3237

913

38

+ 0,9

11

-

54

594

6157

2580

+ 623

+ 7,7

794

18

4

80

1149

8077

3212

+1031

+ 9,1

256

444

14

-

55

769

4315

2195

+ 333

+ 5,4

856

169

518

9

-

80

776

5670

3170

+

80

+ 0,9

248

1615

241

440

8

6

67

762

5859

3592

+ 853

+ 9,9

2550

319

2869

419

1006

93

4

92

1614

11191

5184

+1255

+ 8,3

2826

407

35

442

59

166

7

-

12

244

2151

675

+ 198

+ 7,6

2200

2366

491

131

622

176

260

14

-

6

456

1744

622

+ 166

+ 7,5

1439

1637

359

27

386

48

127

3

2

8

188

1138

499

+ 198

+13,7

Amsterdam.

10797

11082

1051

548

1599

603

594

21

4

92

1314

6713

4369

+ 285

+ 2,6

Rotterdam .

9262

9630

1364

637

2001

724

828

7

-

74

1633

5817

3813

+ 368

+ 3,9

Den Haag .

6379

7421

1569

298

1867

332

439

17

2

35

825

4587

2834

+1042

+16,3

Friesland

..

Gelderland .

Utrechf.

..

Zuid-Holland .

Totaal

venen

venen

11128231119561 115604 0360_118964

l

4036

I

7087 1 254

I

24

I

825

Totaal

+

van
In
X
30/9/53

112226 1 80101 139460 1 +67381 + 6

HET PARTIJBESTUUR
Het Partijbestuur bestond op 1 October 1952 uit de partijgenoten:
E. F. Albrecht, J. Barents, Mej. R. de Bruyn Ouboter, J. C. Deering, M. van der
Goes van Naters, H. J. Hofstra, C. Kleywegt, R. Kranenburg, C. J. van Lienden,
E. Meester, Mej. E. Ribbius Peletier, D. Roemers, Mevr. C. P. de Roos-Oudegeest,
G. Ruygers, J. H. Scheps, W. Schermerhorn, W. Thomassen, J. Tuin, E. Vermeer,
J. B. Vlam, K. Vorrink, H. Vos, G. E. van Walsum, J. M. Willeros en H. Willemse.
De Partijbestuursvergaderingen werden verder bijgewoond door de partijgenoten Den Uyl, directeur van de Dr. Wiardi Beekman Stichting; Mozer, hoofd
van de afdeling Buitenland en Jan Hes, voor 'Nieuwe Koers'.
Het Dagelijks Bestuur bestond uit:
K. Vorrink, algemeen voorzitter; H. Vos, tweede voorzitter; E. F. Albrecht,
algemeen secretaris-penningmeester; R. de Bruyn Ouboter, secretaresse; J. H.
Scheps, E. Vermeer en J. M. Willems, secretarissen; J.C. Deering enG. Ruygers.
Op het vierde congres van de Partij, dat op 26, 27 en 28 Maart 1953 werd gehouden in de Dierentuin te Den Haag, werden tot leden van het Partijbestuur
gekozen:
K. Vorrink, algemeen 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 de vergadering van het Partijbestuur van 8 April 1953 werd het Dagelijks
Bestuur als volgt samengesteld:
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. Willems, secretarissen; D. deLoor enG. Ruygers.
Als gevolg van de ziekte van pg. Vorrink, nam pg. Vos vanaf Juni 1953 het
voorzitterschap op zich; bij diens afwezigheid nam pg. Vermeer het voorzitterschap waar, hiertoe aangewezen in de Partijbestuursvergadering van 25 Juli 1953.
In overeenstemming met het op het congres van 1953 genomen besluit, werden
de voorzitters van de werkgemeenschappen voor zover geen lid van het partijbestuur, tot bijwoning van de vergaderingen van het partijbestuur uitgenodigd.
Van 1 October 1952 t.e.m. 30 September 1953 vergaderde het Partijbestuur
vijftien maal, in het tijdvak van 1 October 1953 t.e.m. 30 September 1954 zeventien maal.
Het Dagelijks Bestuur kwam in de periode van 1 October 1952 t.e.m. 30 September 1953 zes en twintig maal bijeen en van 1 October 1953 t.e.m. 30 September 1954 drie en dertig maal.
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HET SECRETARIAAT
Het secretariaat zag zich in de verslagperiode, naast de normale taken, geplaatst
voor de werkzaamheden in verband met de Fakkeldragersactie en de verkiezingsactie voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 1953 en de Statenverkiezingen
in 1954.

Fakkeldragersactie
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. Het aantal geregistreerde en ongeregistreerde clubs ligt stellig bij de
1500; het gemiddelde aantal deelnemers aan een club kan op tien partijgenoten
worden gesteld.
De incidentele documentatie der Fakkeldragers werd vervangen door de systematische door middel van 'Paraat'. Begin 1954 werd besloten een afzonderlijke
documentatie voor de clubleiders in het leven te roepen. Bij de aanvang van het
seizoen 1953-'54 werd aan alle clubs die daar prijs op stelden een speciale documentatie verzonden, met de titel 'Bewering en Bewijs'. In de genoemde serie verschenen o.a.: 'De loonpolitiek' door Evert Vermeer; 'Onze kleur is bekend', de
rede die Mr. J. A. W. Burger op het Nieuwe Koers-Congres te Enschede hield;
'Beknopte samenvatting van het advies van de SER inzake de wettelijke ouderdomsverzekering', een brochure van het NVV.
Nieuwopgerichte clubs krijgen op aanvraag uitvoerig materiaal toegezonden,
waarin aanwijzingen zijn vervat voor het opzetten en het goed functionneren van
een Fakkeldragersclub, nl. een drietal kleine geschriften, respectievelijk getiteld:
'De verantwoordelijkheid van de voorman'; 'De verantwoordelijkheid van de
plaatselijke fakkeldragersleider'; 'Zo werkt de Fakkeldragersactie'.
Op 14 November 1953 werd een uitstekend geslaagde Fakkeldragersdag gehouden in Utrecht. Deze bijeenkomst, waar ruim 1000 leiders van fakkeldragersclubs en leidsters van leesclubs uit alle delen van het land hun groep vertegenwoordigden, werd beleefd als een hoogtijdag.
Van buitenlandse socialistische partijen kregen we enkele malen bericht, dat
zij hetzij schriftelijk of anderszins, nader wensten te worden ingelicht omtrent
onze propaganda in het algemeen en de Fakkeldragersactie in het bijzonder.
In de bezetting van het Partijsecretariaat waren slechts enkele mutaties: pge
Lelie, hoofd van de afdeling expeditie verliet de dienst van de Partij met vervroegd pensioen op 1 November 1953.
De assistente van de Vrouwenbond, pge C. v. d. Bom, verliet de dienst van de
Partij op 1 Februari 1954; zij werd opgevolgd door pge L. Verkijk-Bleeker, die
reeds op het Secretariaat werkzaam was.
Verder werd gedurende de verslagperiode pg. M. Sluyser belast met de leiding
van de afdeling Actie en Propaganda. Zijn assistent J. Brouwer kwam in dienst bij
de Arbeiderspers; hij werd opgevolgd door pg. H. Voorwinde, die op 1 October
1953 in dienst trad.
Op 1 October 1953 waren op het Partijsecretariaat 63 personen werkzaam, op
30 September 1954 bedroeg dit aantal 58, hierbij inbegrepen de bezoldigde bestuurders en propagandisten.

V erkiezingsactie
Uiteraard droeg de verkiezingsactie voor de gemeenteraden in 1953 een sterk
gedecentraliseerd karakter. Naar de mate van het mogelijke en wenselijke werd
door het Partijbestuur aan de afdelingen hulp van allerlei aard in deze verkiezingsactie verleend.
14

Zo werd bijvoorbeeld het affiche centraal verzorgd. Door de medewerking van
de federaties en grote afdelingen, was het mogelijk, dat ook in de kleine plaatsen
de actie voor de raadsverkiezingen kon worden gevoerd met een uitstekend affiche,
dat voor het gehele land gelijk was, maar dat met betrekking tot de naam der
lijstaanvoerders aan de plaatselijke omstandigheden kon worden aangepast.
Materiaal voor schriftelijke propaganda werd, ter keuze, centraal verzorgd en
verstrekt.
Omdat verwacht kon worden, dat bij de actie voor de Statenverkiezingen behoefte zou zijn aan centralisatie, zowel als aan decentralisatie, en omdat verder
kon worden aangenomen, dat niet alleen argumenten ontleend aan de provinciale
aspecten een rol zouden spelen, maar ook vraagstukken van nationale aard, werd
op 21 November 1953 een Propagandacongres gehouden. Hier werden aan de
hand van prae-adviezen, meningen en denkbeelden omtrent de technische zijde
van de propaganda overwogen. Aanvankelijk was het de bedoeling de deelnemers
een reeks conclusies van het Propagandacongres toe te zenden. Omstandigheden
van tactische aard o.a. verband houdende met de gewijzigde politieke situatie,
deden de wenselijkheid groeien om een aantal conclusies te verwerken in het
Actieboek 'Aanloop tot de Sprong', dat voor de winter 1954-'55 aan de afdelingen
werd toegezonden. Andere conclusies zijn verwerkt in een werkschema voor de
propaganda, dat op lange zicht is ontworpen en dat rekening houdt met onverwachte ontwikkelingen in het Nederlandse politieke leven.
Uit een na de verkiezingsactie gehouden enquête, waarbij aan de gewestelijke
besturen een groot aantal vragen werd voorgelegd over de opzet van de actie, is
gebleken dat de actie voor de Statenverkiezingen vrijwel overal wel het juiste
evenwicht tussen decentralisatie en centralisatie heeft gevonden. Behalve een
centraal affiche, werd de gewesten een uitgebreide verzameling materiaal toegezonden, zowel van journalistieke als van typografische aard, met behulp waarvan elk gewest naar eigen inzicht zijn verkiezingspropaganda kon verzorgen. Behalve een verheugende differentiatie in het materiaal zelf, bleek deze methode een
belangrijke tijdwinst in de aflevering te weeg te brengen.
Omtrent de lessen, die de actie en propaganda kan trekken uit de Raadsverkiezingen, Propagandacongres en Statenverkiezingen, zijn voor intern gebruik enkele
belangwekkende rapporten samengesteld.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 1953
Hoewel de uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen bijzonder
moeilijk vergelijkbaar zijn met daaraan voorafgaande verkiezingen, werden de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, die op 27 Mei 1953 plaats vonden,
met bijzondere belangstelling tegemoet gezien. Het waren immers de eerste verkiezingen na de politieke aardverschuiving, die de Kamerverkiezingen hadden gebracht en de vraag was of met name de doorbraakwinst, die de PvdA in 1952 had
geboekt, ook in de samenstelling van de gemeenteraden tot uitdrukking zou komen.
Inderdaad hebben deze verkiezingen voor de PvdA een zeer gunstig verloop
gehad. Uit de gegevens in staat I blijkt, dat het aantal raadsleden dat voor de
PvdA zitting heeft steeg van 2207 in 1949 tot 2381 in 1953.
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STAAT 1. AANTALLEN GEMEENTERAADSLEDEN BIJ DE
NA-OORLOGSE VERKIEZINGEN
Partijen

1946

AR

CHU.

970
748 ( 4)

GPV.
SGP.

199

1949

1953

1498
1348 ( 9)

1352
1272 ( 12)
39
298

313
4456 ( 33)

3682 ( 56)
16 ( 2)

KVP.
KNP.
RK

2104 ( 13)

PvdA.

2179 ( 99)
483 ( 48)

2207 (131)
277 ( 20)

2381 (195)
187 ( 14)

498 ( 11)

798 ( 34)

815 ( 47)

1)3989 ( 12)

411 ( 5)

462

11.170 (187)

11308 (232)

800 (

CPN.

VVD/PvdV.
Overige
Totaal

.

1

6)

11.304 (332)

1) Waarvan 1977 in Noord-Brabant en Limburg.
Cijfers tussen haakjes geven het aantal vrouwen aan in het totaal.

Was de PvdA de grote overwinnaar bij deze verkiezingen, aanzienlijke verliezen
werden geleden door de confessionele partijen en de CPN, terwijl de VVD een
geringe vooruitgang boekte vergeleken met 1949.
Opvallend en verheugend is de toeneming van het aantal vrouwen onder de
raadsleden die voor de PvdA zitting hebben. Deze groei bedraagt precies 50 pct.
over een periode van vier jaar..
In staat 2 is een nader overzicht gegeven van de ontwikkeling van het aantal
raadsleden en wethouders voor de PvdA in de verschillende provincies. Daarbij
dient te worden aangetekend dat de toeneming van het aantal wethouders geen
gelijke tred hield met de toeneming van het aantal PvdA-zetels in de gemeenteraden, hetgeen zou kunnen wijzen op een afwerende houding van de overige
partijen waar het er om gaat de PvdA in de dagelijkse besturen van de gemeenten
haar rechtmatig aandeel te geven.
Voor een nadere beoordeling van de positie van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1953 zijn in staat 3 voor 73 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners de uitslagen voor de partijen gegroepeerd op een wijze, die waarneming
van het verschijnsel van de doorbraak mogelijk rr.aakt. Hoewel bij onderstaande
beoordeling dus het voorbehoud moet worden gemaakt dat zij gebaseerd is op de
uitslagen in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, mag in de in staat 3 gegeven cijfers toch een belangrijke graadmeter worden gezien. In het bijzonder in
de grote gemeenten is een ontwikkeling gaande die ertoe leidt, de verschillen in
politieke motieven bij Kamer-, Staten- en Raadsverkiezingen te verkleinen. De
keus ook bij gemeenteraadsverkiezingen wordt in toenemende mate niet meer bepaald door concrete politieke verschilpunten op plaatselijk niveau, maar door de
algemene instelling van de kiezer ten opzichte van de bestaande partijen en het
in de landspolitiek gevoerde beleid.
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STAAT 2. AANTAL PVDA-LEDEN GEMEENTERADEN EN WETHOUDERS
PER PROVINCIE 1946, 1949 EN 1953
Leden gemeenteraden

Aantal wethouders

Provincie

1946

Groningen.
Friesland .
Drente .
Overijsel
Gelderland.
Utrecht.
Noord Holland
Zuid Holland .
Zeeland.
Noord Brabant
Limburg
Nederland.
1)

.

I

207
212
158
168
304
122
359
414
138
70
27
.

.

.

I

2179 1)

I

1949

1953

I

206
195
159
168
295
113
402
429
145
71
24

I

231
213
163
183
319
122
425
477
116
91
41

2207

I

2381

1946

I

1949

I

1953

52
46
35
26
50
14
98
84
28
3
3

43
41
29
22
42
16
97
74
29
4
1

50
43
34
26

439

398

426

I

54

16
94
80
23
5
1

Dit cijfer is niet helemaal vergelijkbaar, omdat in 1946 geestverwanten, gekozen op niet
door de PvdA ingediende lijsten niet bij de PvdA zijn geteld door het CBS.
STAAT 3. UITSLAGEN IN GEMEENTEN MET MEER DAN
20.000 INWONERS (TOTAAL VAN 73 GEMEENTEN)
Gemeenteraad 1949
pct.

Tweede Kamer 1952
pct.

Gemeenteraad 1953
pct.

7,07
6,28
0,25
0,77
7,13

10,41
7,44
0,58
1,47

6,49
5,71
0,55
0,95
6,41

Totaal

21,50

19,90

20,11

KVP.
KNP.
Kath. dissid.

26,38

-

22,72
3,17

24,36
0,95
1,46

Totaal

27,27

25,89

26,77

30,31
10,59
0,44 1
0,06 8

33,71
8,95
0,45

34,30
8,03
0,16 1
o,o8•

41,40

43,11

42,57

VVD.
Midd.P.
JCV
R. en Vr.

9,27
0,37

9,88
-,51
-,26
-,45

10,12
0,07
0,05 3
0,31 4

Totaal

9,83

11,10

10,55

100,-

100,-

100,-

Partijen

AR
CHU.
GPV.
SGP
Prot.-Chr. lijsten

.

PvdA.
CPN.
Soc. Diss.
Totaal

1
2

0,89

.

0,19 4

I

In 1949 Rev. Com., in 1952 Soc. Unie, in 1953 'Vrije Socialisten'.
Chr. Volkspartij 3 Vr. Dem. Bond 4 'Gemeentebelangen'

De positie van de protestants-christeliike partijen
Uit staat 3 volgt, dat in de grote gemeenten de protestants-christelijke partijen
vrijwel op hetzelfde peil zijn gebleven als in 1952. Er is een minimale vooruitgang
van 0.21 pct., maar gesteld tegenover het in 1952 geleden verlies van 1.5 pct. ten
opzichte van 1948 en 2.4 pct. ten opzichte van 1950 kan zonder overdrijving worden gesteld, dat de PvdA haar doorbraakwinst heeft weten te handhaven. Er
bestaat echter reden om aan te nemen, dat de cijfers in de kleine gemeenten een
iets gunstiger beeld voor de protestants-christelijke partijen hebben aangewezen.
De positie van de KVP
In staat 3 is naast de cijfers voor KVP en KNP ook het cijfer voor de dissidente
katholieke lijsten uitgesplitst voor 1949 en 1953. Deze dissidente katholieke lijsten
dragen voor een klein deel een Welteriaans, voor een overwegend deel een katholiek-democratisch of arbeiders-stempel. Abstraheert men van deze dissidente
lijsten dan blijkt, dat KVP en KNP tezamen in de gemeenten met meer dan 20.000
inwoners nog 0.58 pct. bleven beneden het cijfer van 1952.
Dit betekent niet, dat de KVP het verlies ten opzichte van de PvdA, dat zij in
1952 leed, nergens zou hebben ingelopen. De KVP is ingelopen op de PvdA in
de meeste grote gemeenten in het westen van het land (Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, enz.). Zij heeft daarentegen verder terrein aan de PvdA moeten afstaan
in vrijwel alle grote gemeenten in het noorden en oosten van het land (Groningen,
Leeuwarden, Enschede, Zwolle - liefst 2.3 pct.). In het zuiden valt moeilijk te
constateren in hoeverre de KVP het verlies van 1952 aan de PvdA heeft goedgemaakt, als gevolg van de sterke groei van het aantal stemmen op katholieke
dissidentenlijsten. In de 18 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners in Brabant
en Limburg steeg het PvdA-percentage van 1949 op 1952 van 14.6 in 1949 tot
21.6 pct. in 1952 en het liep iets terug tot 19.1 pct. bij de in 1953 gehouden verkiezingen. In verschillende gemeenten als Maastricht, Eindhoven en Oosterhout
was het duidelijk, dat de PvdA haar positie ten opzichte van 1952 nog verder
versterkte.
Bij de beoordeling van het verloop van het KVP-stemmenaantal doet zich de
complicatie voor van de procentuele toeneming van de rooms-katholieken in het
stemgerechtigde deel van de Nederlandse bevolking als gevolg van het hogere
geboortecijfer van de rooms-katholieken sinds het begin van deze eeuw. In de
periode van 1922 tot 1946 schommelde het aandeel van de rooms-katholieken in
de kiesgerechtigde leeftijdsgroep tussen 34.1 en 34.8. Door de verlaging van de
kiesgerechtigde leeftijd in 1946 steeg het aandeel der rooms-katholieken in de
kiesgerechtigde leeftijdsgroep echte:r met 0.4 pct. tot 35.2 en op grond van de
gegevens van de volkstelling van 1947 kan worden berekend, dat het aandeel der
rooms-katholieken sindsdien elk jaar met ruim 0.1 pct. toeneemt. Dit betekent
dat, indien de KVP eenzelfde deel van de rooms-katholieke stemmen op zich
blijft verenigen, zij na de oorlog elke vier jaar met een half procent zou moeten
toenemen.
Brengt men deze factor in rekening dan is het duidelijk, dat er voor het land
als geheel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1953 niet van een wezenlijk
herstel van de KVP ten opzichte van de PvdA kan worden gesproken.
De positie van de VVD
De VVD heeft van 1949 op 1953 in de grote gemeenten een winst geboekt van
0.85 pct. en vergeleken met 1952 van 0.24 pct. Vrij algemeen is dientengevolge
geconcludeerd tot een voortgaande versterking van de invloed van de VVD.
Beziet men echter de gedetailleerde cijfers voor de conservatief liberale groep
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in staat 3 dan blijkt, dat dit een voorbarige conclusie is. De invloed van de conservatief-liberale groep is sinds 1948 vrijwel gestabiliseerd en vergeleken met 1952
moet zelfs een niet onaanzienlijke teruggang worden geconstateerd. Het lijdt geen
twijfel dat, indien de VVD evenals in 1952, de concurrentie had moeten doorstaan
van een aantal rechtse splinterpartijen, zij niet voor- maar achteruit zou zijn
gegaan. Van een voortgaande afwending van de middengroepen van de PvdA is
bij deze verkiezingen niet gebleken.

De positie van de CPN
De Communistische Partij is niet alleen in vergelijking met 1949, maar ook met
1952, behoorlijk achteruitgedrongen. De aandacht verdient overigens, dat het
beeld van de communistische invloed met elke volgende verkiezing genuanceerder
wordt. Er is een aantal plaatsen waar zij zich handhaafde of zelfs vooruitgegaan
is. In een vijftal gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, t.w. Apeldoorn, Haarlemmermeer, Heerenveen, Hoogezand-Sappemeer en Onstwedde, behaalde zij in
1953 een iets hoger percentage dan in 1952. Haar betrekkelijke stabiliteit in belangrijke gebieden als Amsterdam, de Zaanstreek en oostelijk Groningen, maakt,
dat het communisme nog steeds als een reële bedreiging moet worden gezien.
Opmerkelijk is dat, terwijl in de meeste arbeiderswijken van Amsterdam een
normale achteruitgang voor de CPN viel te constateren, in verschillende buurten
bevolkt door intellectuele middengroepen enige vooruitgang in communistische
stemmen viel waar te nemen.
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 1954
Bleef de waarneming van het verloop van de doorbraak bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1953 om technische redenen beperkt --bij de Provinciale Statenverkiezingen van 21 April 1954 drong zich onweerstaanbaar een vergelijking op
zowel met de voorafgaande Statenverkiezing van 1950 als met de opzienbarende
uitslag van de Kamerverkiezingen van 1952.
In staat 4 zijn de uitslagen gegeven voor de Provinciale Statenverkiezingen van
1950 en 1954 en de Kamerverkiezingen van 1952 in procenten voor de verschillende partijen, waarbij deze partijen opnieuw zo zijn gegroepeerd dat een waarneming van het verloop van de doorbraak daardoor mogelijk wordt.
De eerste vergelijking die zich opdringt, is die tussen de Statenverkiezing van
1954 en van 1950.
Bij deze vergelijking treedt over het gehele land de PvdA als de grote overwinnaar naar voren, met in totaal24 zetels winst, een sprong van 156 op 180 zetels,
verdeeld over alle provincies.
In Drente, Overijssel, Utrecht en Zeeland wordt één zetel winst behaald, in
Limburg en Gelderland twee zetels, in Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland
en Brabant bedraagt de winst drie zetels, in Friesland vier.
De grote verliezers zijn de communisten (7), de anti-revolutionnairen (7), de
CHU (5); de KVP blijft ongeveer gelijk met een verlies van drie en de VVD behoudt haar zetels.
Het verschil in zetelaantal tussen PvdA en KVP, de twee grote partijen, dat in
1950 nog 33 zetels bedroeg, is bij deze verkiezingen in één slag gereduceerd tot
zes zetels.
In staat 5 is het aantalleden van Provinciale Staten en Gedeputeerden voor de
PvdA in de verschillende provincies gegeven.
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STAAT 4. VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 19SO EN 19S4
EN TWEEDE KAMER 19S2
Zetelverdeling
Provinciale Staten

Percentuele uitslasen
Partijen

I

1950

1952

1954

AR.
CHU
GPV
SGP.
Prot. Unie. . • • .
Chr. Dem. Volkspartij.
Andere prot.-chr. lijsten

12,2
10,5
0,6
2,3

11,3
8,9
0,7
2,4

10,8
9,8
0,7
2,2

Prot.-chr. groepen tezamen

25,7

23,3

23,6

158

147

KVP •
KNP
••••
Andere r.-k. lijsten •

31,6
0,7
0,3

28,7
2,7

31,5

189 (3)
1

186 (6)
2

0,1

1

1

R.-K.Iijsten tezamen

32,6

31,4

32,6

191

189

PvdA
CPN
••
Soc. Unie.
VVD/PvdV
Middenst.•
Overige.

25,7
6,8
0,2
8,5
0,5

29.0
6,2
0.3
8,8
0,5
0,5

29,4
5,3
0,2
8,8
0,1

156 (16)
31 (3)

180 (18)
24 (2)

j1oo,o

1100,0

0,1

Totaal • •

100,0
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1954

1

I 7076 (1)
1
11

69
65 (2)
2
11

0,1

1,-

1

49 (5)
2

49 (3)
1

2
1590 (28) 1590 (31)

De cijfers tussen haakjes geven de aantallen vrouwelijke statenteden aan, die in het totaal
zijn inbegrepen.

STAAT 5. AANTAL PVDA-LEDEN PROVINCIALE STATEN EN
GEDEPUTEERDEN IN 1950 EN 1954 PER PROVINCIE
Aantalleden Provinciale Staten

Aantal gedeputeerden

Provincie

.

Groningen
Friesland
Orente
Overijse}.
Gelderland •
Utrecht .
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland •
Noord-Brabant
Limburg.

.

..

.
.

.

Nederland . . . . •

1954

17
17
13
12
15
11
27
11
6
3

20
21
14
13
17
12
27
30
12
9
5

-

-

156

180

21

20

24

20

1950

I

1950

3
3
2
2
2
2
3
2
2

1954

3
3
2
2
2
2
2
2
2

Hieruit blijkt, dat de winst in het aantal statenzetels niet heeft geleid tot vergroting van het aantal Gedeputeerden. Integendeel, in Noord-Holland ging ondanks hardnekkig verzet van de PvdA-fractie een gedeputeerde-zetel verloren. De
motivering van de confessionele partijen was, dat rekening moest worden gehouden met de benoeming van een lid van de PvdA tot commissaris van de provincie. Een redenering, die op zichzelf niet onjuist is, maar in Noord-Holland wel
zeer ongelukkig werd toegepast, terwijl daarnaast moet worden opgemerkt dat
met name in het zuiden, waar leden van de KVP veelal voorzitters van de dagelijkse besturen van provincie en gemeenten zijn, hiermee door de KVP in het
geheel geen rekening wordt gehouden. Zo werd de PvdA in Noord-Brabant, waar
zij in de Staten 9 van de 60 zetels bezet, buiten het dagelijks bestuur der provincie
gehouden. Een weinig democratische houding van de KVP-meerderheid, die
terecht in brede kring verontwaardiging wekte.

Landelijke betekeni.Y Statenverkiezingen
Bij een vergelijking van de uitslag met de Kamerverkiezingen van 1952 moet
bijzondere voorzichtigheid worden betracht. De reactie van de kiezers is bij Statenverkiezingen toch nog gedeeltelijk een andere dan bij Kamerverkiezingen. Een
analyse van de sinds 1933 op SDAP en PvdA uitgebrachte stemmen leert dit.
Neemt men nl. het gemiddelde percentage van twee opeenvolgende Kamerverkiezingen, dan is dat voor de daartussenin liggende Statenverkiezingen steeds lager.
Daar komt bij, dat aan de Statenverkiezingen altijd iets minder wordt deelgenomen. Hoewel bijvoorbeeld het kiezerscorps tussen 1952 en 1954 met 100.000
à 150.000 vermeerderde, is het aantal geldige stemmen iets gedaald. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de thuisblijvers anders over de partijen zijn verdeeld dan de
wel-stemmenden. Bij Statenverkiezingen overheerst het zuiver traditionele element
veel sterker dan bij de Kamerverkiezingen. Daarvan profiteert de CHU meestal
ten koste van de AR en dat betekent ook voor de PvdA, die het hebben moet van
de confrontatie van de kiezers met de werkelijkheid en - wat de doorbraak betreft
- van een breuk met de traditie, een nadelige positie. Bovendien ontbrak de aantrekkingskracht van Drees als lijstaanvoerder, die in 1952 ontegenzeggelijk een
factor vormde en deed de Welter-partij slechts in vier provincies mee.
Maakt men nu aan de hand van staat 4 de balans op dan ziet men winst voor
de PvdA en de katholieke lijsten en verlies voor de CPN en de groep overige partijen. Die overige partijen werden in 1952 gevormd door de Middenstandspartij,
de Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart en het Jong Conserv. Verbond .. Het
zijn de ultra-rechtse partijtjes die bij de Statenverkiezingen ongeveer 42.000 stemmen minder hebben gekregen dan bij de Kamerverkiezingen van 1952. De vraag
waar deze 42.000 stemmen terecht zijn gekomen is niet met volle zekerheid te beantwoorden. Maar men mag rustig aannemen, dat ze in de vier provincies waar
de KNP van Welter aan de verkiezingen deelnam, voor het overgrote deel aan
deze partij zullen zijn toegevloeid. Waar de KNP niet aan de verkiezingen deelnam en in het bijzonder waar het de stemmers op de Middenstandspartij betrof,
mag men aannemen dat de VVD als oppositie-partij van deze stemmen heeft geprofiteerd, terwijl de VVD op haar beurt ongetwijfeld stemmen aan de KNP heeft
moeten afstaan.
De terugtocht van de Welterianen naar de KVP is dus vergezeld gegaan van
een terugkeer van de katholieken, die in 1952 op de VVD en de twee grote protestants-christelijke partijen hebben gestemd, met name op de AR. De KVP is er dank
zij haar politiek en propaganda van de laatste jaren onmiskenbaar in geslaagd het
meest reactionnaire deel van de katholieke kiezers, dat voorheen de oppositiepartijen zocht, tot zich te trekken. Zo alleen is te verklaren, dat de VVD van het
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wegvallen van de 42.000 conservatieve stemmen geen enkele baat ondervond,
maar zich landelijk gezien precies op haar peil van 1952 wist te handhaven.
De verschuivingen op 21 April zijn, vergeleken met de politieke aardverschuiving van 25 Juni 1952, gering geweest. De KVP heeft in Brabant, Limburg en
Gelderland iets van de doorbraakwinst van de PvdA afgeknabbeld, alles bij elkaar
een klein half procent, de CPN is haar gestage gang naar beneden verder gegaan
en voor de rest heeft men plaatsen verruild op de rechtervleugel. De ultra-rechtsen
zijn naar Welter of rechtstreeks naar de KVP gegaan en het gros der Welterianen
heeft zich bij Romme weer veilig geweten.
De grote verrassing van deze verkiezingsuitslag is geweest wat De Tijd schreef:
'Het herstel van de KVP is niet gepaard gegaan aan een nederlaag van de PvdA.
Deze partij steeg sinds 1950 van 25.7 naar 29.4 pct., een geleidelijke krachtige
groei'.

Positie van de PvdA in de verschillende provincies
Van de positie van de PvdA in de verschillende provincies kan aan de hand van
het overzicht dat in staat 6 is gegeven een beeld worden gevormd. Zowel bij vergelijking van 1950 met 1952 als bij vergelijking van 1950 met 1954 is de PvdA
in alle provincies procentueel vooruitgegaan. Verder volgt er uit, dat de vier provincies waar tussen 1952 en 1954 een achteruitgang is te constateren, de hoogste
winstcijfers, alle meer dan 5 pct., boekten in 1952. Het is alsof daar, waar het
kiezerscorps in 1952 bijzonder vlottend bleek, de sterke vooruitgang door een,
overigens niet zeer grote, teruggang is gevolgd. Vergeleken met de Statenverkiezingen van 1950 is de vooruitgang zowel ten opzichte van de KVP als ten opzichte
van de protestants-christelijke partijen in alle provincies zeer aanzienlijk. Een uitzondering daarop wordt gevormd door Drente, waar slechts een geringe vooruitgang werd geboekt. De moeilijkheden die zich in het gewest in de afgelopen
periode voordeden, zullen hieraan niet vreemd zijn geweest. Ook de vooruitgang
van de PvdA in Overijssel bleef beperkt, d.w.z. nog altijd 2.6 pct. Maar bij een
toenemen van het stemmenpercentage voor de PvdA voor het land als geheel van
1950 op 1954 van 3.7 pct. vragen de gewesten waar de groei beneden het gemiddelde bleef, dat zijn naast Drente en Overijssel, ook Utrecht en Zeeland bijzondere zorg.
Bij een vergelijking met de uitslag van de verkiezingen van 1952 is er voor het
land als geheel nog een vooruitgang van 0.4 pct. te constateren. Drente, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg tonen achteruitgang.
In Drente is het verlies van de PvdA van rond 4 pct. of wel 5.500 stemmen ten
goede gekomen aan de VVD en in mindere mate aan de protestants-christelijke
partijen.
In Gelderland is het verlies van de PvdA van 1.7 pct. of rond 10.000 stemmen
gegaan naar de KVP en de protestants-christelijke partijen.
In Noord-Brabant en Limburg heeft de KVP geprofiteerd van een geringe
achteruitgang van de PvdA met resp. 1.5 en 0.4 pct.
De conclusie schijnt gewettigd, dat van de circa 70.000 stemmen die de PvdA
in 1952 van de KVP won, zij er bij de Statenverkiezingen in 1954 weer circa
25.000 aan de KVP heeft moeten afstaan, met name in de statenkieskringen
Arnhem, Nijmegen en Den Bosch. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met hetgeen in de beschouwingen over de gemeenteraadsverkiezingen
reeds is opgemerkt over de groei van de KVP, die het gevolg zou moeten zijn van
de groei van het aantal katholieke kiesgerechtigden, indien de KVP een gelijkblijvend aandeel van de katholieke stemmen tot zich zou trekken.
De protestants-christelijke partijen zijn er voor het land als geheel niet in ge22

STAAT 6. PERCENTAGE STEMMEN VAN GROEPEN EN PARTIJEN PER PROVINCIE EN ENKELE GROTE STEDEN IN 1950, 1952 EN 1954
KVP

+ Welter + Kath. dissid.

Prot.-Chr. Partijen

VVD

CPN

Provincie

s

s

I

s

1950

K
1952

1954

1950

5,6

5,9

5.6

35,5

6,9

7,1

6,9

6,1

6,5

Overijsel .

28,-

Gelderland

PvdA

K
1952

s

s

1954

1950

32,1

32,-.

12,8

43,3

40,9

42,-

6,6

34,3

31,2

27,7

28,4

32,5

33,3

31,-

33,9

Utrecht

26,9

25,9

Noord-Holland .

24,5

Zuid-Holland

K
1952

s

s

1954

1950

12,7

11,4

9,5

8,7

8,6

8,5

33,7

18,8

14,8

30,4

30,4

8,2

31.8

28,7

29,4

27,-

35,8

31,7

24,-

24,6

17,3

20,-

19,2

19,8

Zeeland

20,4

19,6

Noord-Brabant .

79,8

Limburg .

K
1952

s

s

K
1952

s

1954

1950

9,-

7,7

35,5

38,~

40,4

4,6

4,6

3,4

32,4

36,6

37,1

17,8

4,1

4,4

4,1

36,7

41,8

37,8

8.5

8,5

6,2

6,2

5,1

25,1

26,8

27,6

8,5

8,5

8,1

2,2

2,2

1,6

23,5

28,7

27,-

32,2

7,2

8,9

8,8

4,1

3,7

2,8

25,7

28,2

28,7

15,7

15,6

11,1

11,3

12,-

16,4

14,6

13,7

30,2

32,7

33,9

31,4

28,9

28,6

10,1

11,2

11,-

6,7

5,8

4,9

31,-.

33,4

35,4

19,9

43,2

40,-

41,3

8,5

8,-

8,6

0,9

0,9

0,6

24,7

28,1

28,1

74,9

78,2

6,6

6,3

6,1

1,8

2,-

1,7

0,8

1,3

0,5

9,5

15,-

13,5

88,-

81,4

84,-

2,4

2,2

2,3

2.8

2,3

1,3

6,8

12,8

12,4

Nederland.

32,7

31,4

32,6

25,7

23,3

23,4

8,5

8,8

8,8

6,8

6,2

5,3

25,7

29,-

29,4

Amsterdam .

18,2

17,6

18,1

14,-

12,4

12,3

10,6

10,7

11,7

24,6

22,4

21,4

32,-

35,1

36,3

Den Haag.

22,4

21,7

22,5

25,9

23,7

22,~

13,2

12,9

14,3

7,5

6,6

5,8

30,2

33,2

35,1

Rotterdam

15,8

14,6

14,9

22,2

19,8

20,3

9,4

12,-

10,7

11,1

9,6

8,3

40,-

42,7

45,2

Utrecht 1

30,6

28,8

29,6

23,5

19,7

.'208'

7,9

8,3

7,5

6,1

5,8

5,-

31,4

35,3

36,3

Groningen
Friesland •

·I
-

Drente.

•

I

I

-

~~-

1 1954

door grenswijziging niet vergelijkbaar

I

0.9

I

-

I

I

I

I

1954

slaagd het in 1952 aan de PvdA geleden verlies ongedaan te maken. In de grote
steden is er in het algemeen sprake van een voortgaand verlies van de protestantschristelijke partijen, terwijl in de kleine gemeenten hier en daar een zekere terugvloeiing van stemmen ten opzichte van 1952 is opgetreden, De protestantschristelijke partijen tezamen boekten enige vooruitgang in Friesland, Drente,
Gelderland, Utrecht en Zeeland, waarschijnlijk ten laste van de PvdA.
De VVD handhaafde haar positie in vergelijking met 1952, met uitzondering
van Drente, waar winst werd behaald ten koste van de PvdA. Maar, en dat geldt
eigenlijk reeds sinds 1948, de groei is uit deze partij toch wel verdwenen en het
staat te bezien of het optreden van conservatieve splinterpartijen bij nieuwe
Kamerverkiezingen deze partij niet op verlies zal komen te staan.
De CPN verloor tussen 1952 en 1954 opnieuw ongeveer 15 pct. van haar aanhang. Verheugend is dat het verlies bij de Statenverkiezingen ook duidelijk viel
waar te nemen in hun typische burchten als Amsterdam, de Zaanstreek, oostelijk
Groningen, de veenkoloniën, de Maasmond en Twente. De helft van de totale
aanhang van de CPN zit in Noord-Holland en ongeveer de helft, ruim 100.000
stemmen is geconcentreerd in Amsterdam.
Van de 80 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners zijn er nog negen, waar
het stemmental van de CPN boven 10 pct. ligt: Amsterdam (21.4), Zaandam (19.4),
Enschede (13.4), Deventer (13.2), Hogezand-Sappemeer (11.8), Herenveen (11.0),
Beverwijk (10.3), Velzen (10.2) en Emmen (10.0).

Stad en platteland
Een van de belangrijkste lessen voor de Partij ligt, zowel voor de uitslagen van
1953 als voor de Statenverkiezingen van 1954 in het verschil in stemmenverloop
voor de Partij tussen stad en platteland. Vergeleken met de uitslag van de Kamerverkiezing van 1952 blijkt, dat de PvdA in 1954 in de gemeenten met meer dan
20.000 inwoners steeg van 33.3 pct. op 34.4 pct., terwijl zij in de gemeenten met
minder dan 20.000 inwoners daalde van 22.9 tot 22.1 pct.
V oor dit verschil in verloop van de positie van de PvdA in de stad en op het
platteland zijn verschillende redenen aan te voeren. Reeds genoemd werd de
grotere rol van het traditionele element bij Statenverkiezingen, een element dat op
het platteland ongetwijfeld een grotere rol speelt dan in de stad. Ook de aantrekkingskracht van Drees als lijstaanvoerder in 1952 zal voor het platteland van
grotere betekenis zijn geweest dan voor de stad, waar het persoonlijk element,
zoals uit het altijd veel kleinere aantal voorkeurstemmen blijkt, een geringere rol
speelt dan op het platteland. Er is ook het feit, dat de voortgaande groei van de
PvdA in de grote gemeenten voor een deel afkomstig is van een even regelmatig
voortgaand verlies van de communisten, terwijl op het platteland met uitzondering
van enkele gemeenten in de noordelijke provincies niet zoveel meer van de CPN
te halen valt.
De belangrijkste factor voor het achterblijven van de kleine gemeenten in de
groei van de PvdA is ongetwijfeld gelegen in de minder intensieve bearbeiding
van het platteland door pers en propaganda. Juist de doorbraakgedachte, die beslissend is voor het begrip van wat de PvdA wil, vraagt om aanhoudende voorlichting en verklaring en het zal de taak van de Partij zijn bij de Kamerverkiezingen, die op komst zijn, deze voorlichting en verklaring uit te strekken tot elk
gehucht en elke kiezer.
Ten slotte volgt hier de uitslag van de Statenverkiezing 1954 in vergelijking met
de Statenverkiezing van 1950 en de Kamerverkiezingen 1952.
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Aantal stemmen
Partijen

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

Katholieke Volkspartij.
Partij van de Arbeid
Anti-Revolutionnaire Partij •
Christelijk Historische Unie .
Volkspartij v. Vrijheid en Dem•
Communistische Partij Ned.
Kath. Nationale Partij (Welter)
Staatk. Gereformeerde Partij
Gereform. Politiek Verbond •
Middenstandpartij •
Soc. Unie.
Kath. Dem. Bond (Limburg)
Prot. Chr. Gr. (Limburg).
Bond v. Wereldb. (Utrecht) •
Vrijz. Dem. Bond (Friesland)
Kath. Arb. part. (Zeeland)
Lijst v. Nunen (N.-Brabant).
Lijst Blommaert (Zeeland)
Rev. Comm. Partij .
Kath. Onafh. Groep (N.-B.).
Partij v. Recht, V. en W.
Jong Cons. Verbond

..

.
..

.

Totaal . • . .

1952

1954

Tweede Kamer

Staten

1.529.009
1.243.455
591.430
506.916
412.638
329.089
31.984
110.151
28.904
22.078
8.072
1.995
7.421
952

1.529.508
1.545.867
603.329
476.195
471.040
328.621
144.520
129.081
35.497
25.128
18.010

1.680.788
1.565.004
569.284
514.370
467.504
283.344
54.753
116.225
38.195
7.104
8.902
7.539
7.308
1.505
2.587
2.215
417

-

-

1.609
2.996
8.931

.

.

. • . . • .

-

-

.

.

.

1950

Staten

-

-

18.990
9.959

4.843.630

-

5.327.044

5.335.745

CONGRESSEN
VIERDE PARTIJCONGRES,

26, 27

EN

28

MAART

1953

Op Donderdag 26 Maart 1953 opende de partijvoorzitter Koos Vorrink het vierde
partijcongres met een grote rede, waarin hoofdpunt vormde de door de Partij in
1952 bij de Kamerverkiezingen behaalde overwinning, waarbij voor het eerst in
Nederland de socialistische partij de meeste stemmen verwierf. Duidelijk stelde
spreker de positie van de partij als doorbraakpartij en hekelde hij de dikwijls
bijzonder onwaarachtige bestrijdingsmetboden der confessionele partijen. Hij besloot zijn toespraak met een herdenking van de ramp, die op 1 Februari ons land
had getroffen.
Na de begroeting der buitenlandse gasten werd in de middagzitting door de
Congrescommissie verslag uitgebracht. Daarna was aan de orde het beleid van
Partijbestuur, Kamerfractie, partijfinanciën en beleid van de hoofdredacteur van
'Het Vrije Volk'. Een groot aantal afgevaardigden voerde over dit punt het woord.
In de avondzitting werden de gemaakte opmerkingen allereerst beantwoord door
de fractievoorzitter pg. Burger en daarna door pg. Albrecht.
Op Vrijdag 27 Maart werd de discussie voortgezet met de beantwoording van
over 'Het Vrije Volk' gemaakte opmerkingen door pg. VoskuiL Het woord was
daarop opnieuw aan pg. Burger voor het inleiden van de resolutie over de binnenlandse politiek.
In de middagzitting werd voortgegaan met de afhandeling der voorstellen, die
betrekking hebben op het beleid van het Partijbestuur. Het beleid van Partij25

bestuur en Kamerfractie werd door het Congres met algemene stemmen goedgekeurd. Het beleid van de hoofdredactie van 'Het Vrije Volk' werd goedgekeurd
met vier stemmen tegen, terwijl voor het beleid van de penningmeester décharge
werd verleend.
Daarop vond de verkiezing voor het Partijbestuur plaats. Bij enkele candidaatstelling werden gekozen: K. Vorrink, voorzitter; E. F. Albrecht, algemeen secretaris-penningmeester; Mej. R. de Bruyn Ouboter, J. H. Scheps, E. Vermeer, J. M.
Willems, secretarissen; J. Tuin, als regionaal vertegenwoordiger voor rayon I
(Friesland, Groningen en Drente); C. Kleywegt voor rayon II (Overijse! en Gelderland); C. J. van Lienden voor rayon lil (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg);
J. Hes, vertegenwoordiger 'Nieuwe Koers'.
Voor de verkiezing van de overige onbezoldigde leden van het Partijbestuur (15)
werden in totaal 2528 geldige stemmen uitgebracht, absolute meerderheid 1265.
Uitgebrachte stemmen: H. Vos (2520) (aftr.); W. Schermerhom (2425) (aftr.);
M. van der Goes van Naters (2406) (aftr.); G. Ruygers (2395) (aftr.); C. P. de
Roos-Oudegeest (2373) (aftr.); W. Thomassen (2286) (aftr.); A. J. Aarsen-Jansen
(2269); H. Willemse (2226) (aftr.); J. A. W. Burger (2185); J. Bareuts (2036) (aftr.);
A. Vondeling (1993); D. deLoor (1815); Ph. J. Idenburg (1805); J. B. Vlam (1798)
(aftr.); P. P. Agter (1031); N. Bolkestein (717); I. Samkalden (502); F. L. Polak
(479); W. F. Happé (461); W. H. Lichtveld (401); J. C. Wilmans (344); J. G.
Bomhoff (335); G. Boekhoven (333); G. van 't Huil (296); A. Jongbloed (267);
C. Hamelink (259); P. S. Pels (252); A. B. J. Prakken (225); A. J. Jongeleen (194);
H. Walters (165); A. W. Stronkhorst (150); A. de Bruin (132); H. B. Engelsman
(126); C. van der Grijn (107); H. Sabel (71); P. C. Boone (49).
Gekozen derhalve: A. J. Aarsen-Jansen, J. Barents, 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.
Er werd een herstemming gehouden tussen de pgn. Agter en Bolkestein, waarbij
op pg. N. Bolkestein 1299 stemmen en op pg. Agter 750 stemmen werden uitgebracht, zodat pg. Bolkestein was verkozen.
Pg. Hofstra leidde daarop de resolutie over de sociaal-economische politiek in,
gevolgd door een inleiding van pg. Van der Goes van Naters over de resolutie over
de buitenlandse politiek.
De Vrijdagavond werd gevuld met een opvoering door het ATG van het blijspel
'Ze kregen wat ze wilden', voorafgegaan door een rede van Prof. Dr. W. Banning.
Op Zaterdagmorgen 28 Maart werd verder gediscussieerd over de ontwerpresoluties en de voorstellen, die hierbij behandeld werden volgens het voorstel
van de Congrescommissie.
De resoluties werden in de middagzitting, na enkele kleine wijzigingen, aanvaard. De volledige tekst dezer resoluties over de binnenlandse, de sociaal-economische en de buitenlandse politiek is opgenomen in het uitvoerige verslag, dat
over het Partijcongres is verschenen.
Pg. In 't Veld kreeg daarop het woord voor het geven van een toelichting op het
Gemeenteprogram voor de Raadsverkiezingen 1953.
Door tijdnood moest worden afgezien van de inleiding van het Agrarisch
Program door pg. Vondeling. Besloten werd dit Program op de agenda voor het
volgende Partijcongres een plaats te geven.
Bij enkele candidaatstelling werd pg. Voskuil benoemd tot hoofdredacteur van
'Het Vrije Volk'.
In zijn slottoespraak richtte de voorzitter hartelijke woorden van afscheid tot
de scheidende Partijbestuursleden: pge Ribbius Peletier, de pgn. Kranenburg,
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Van Walsum, Hofstra, Roemers, Deering en Meester. De nieuwgekozen Partijbestuurders: pge Aarsen-Jansen, Idenburg, De Loor, Vondeling, Bolkestein en
Burger werden welkom geheten.
Het Congres werd bijgewoond door 597 afgevaardigden, namens 475 afdelingen, vertegenwoordigende 99.154 leden,
De Culturele Commissie van de Partij had een belangrijk aandeel in de opluistering van het Congres. Zo hield zij zich bezig met de verzorging van de zaalversiering, het programma van de feestavond. Er werd in één der zijzalen een
tentoonstelling van politieke affiches van verschillende zusterpartijen in het buitenland en oude affiches uit Nederland ingericht met medewerking van pg. Jelle
Troelstra. Aan deze tentoonstelling, die veel belangstelling trok, was een prijsvraag verbonden.
Aan het Congres ging vooraf een demonstratieve bijeenkomst waarin namens
de drie werkgemeenschappen gesproken werd door Dr. Al, Dr. Brandt Corstius
en Fedde Schurer. Het onderwerp was 'Socialisme en Levensbeschouwing'.
BIJZONDERE CONGRESSEN, CONFERENTIES EN BIJEENKOMSTEN

Agrarische Congressen
Gedurende de verslagperiode werd een aantal conferenties en congressen op
agrarisch terrein georganiseerd.
Zo vonden op 29 November 1952, 14 Maart 1953 en 18 April 1953, resp. te
Utrecht, Alkmaar en Meppel, op 28 November 1953 en 13 Maart 1954 te Zwolle
landelijke conferenties plaats.
Er werden twee Agrarische Congressen gehouden, op 9 en 10 Januari 1953 te
Emmeloord in de Noord Oost Polder. Tussen 250 en 300 deelnemers bezochten
het congres. Inleidingen werden gehouden door de pgn. Piebenga en Egas over
'Het culturele en maatschappelijke werk ten plattelande', door pg. dr. J. Maris
over 'De uitgifte van Zuiderzeegronden i.v.m. de kleine-boerenproblemen'. Pg.
minister Mansholt hield de slotrede.
Het tweede Agrarische congres vond plaats op 8 en 9 Januari 1954 te Alkmaar,
met 200 à 250 deelnemers. Inleiders waren: dr. J. Grashuis over 'Het veevoederbeleid', J. Dragt over 'De koudegrondstuinbouw', L. Os inga over 'De fruitteelt
en het koudegrondstuinbouwbedrijf. Ook hier hield minister Mansholt de slotrede.

htüidenstand8congressen
Er vonden in de verslagperiode ook twee Middenstandscongressen plaats en
wel op:
20 April 1953 te Utrecht, met ongeveer 250 deelnemers. Inleiders waren
drs. Den Uyl over 'De middenstand en de Weg naar Vrijheid', H. J. Hofstra over
'Belastingpolitiek en middenstand' en pg. Schilthuis over 'Vestigingsbeleid'.
Op 29 Maart 1954 eveneens te Utrecht, met ongeveer 250 deelnemers. Inleiders
waren drs. H. Peschar en ir. H. Vos over 'De Middenstandsnota van de regering'.

Propagandacongres
Op 21 November 1953 vond te Utrecht een Propagandacongres plaats, waaraan
ongeveer 900 partijgenoten deelnamen. De discussie was voorbereid door uitgifte
van een aantal prae-adviezen die in het Congres kort werden toegelicht door de
pgn. Vermeer, Sluyser, R. de Bruyn Ouboter, Jan Hes en Albrecht. Hierop volgde
een intensieve discussie over de verschillende aspecten van de propaganda. Het
congres werd besloten met een rede van de fractievoorzitter pg. Burger.
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Kaderdag 3 Juli 1954
De verschijning van het mandement en de uitspraken die hierin werden gedaan
met betrekking tot de Partij van de Arbeid, leidden tot ernstig beraad in de partijleiding. Het Partijbestuur bepaalde zijn standpunt in een op 8 Juni uitgegeven
verklaring. Daarnaast werd ter voorlichting van de partijleden een grote kaderdag
georganiseerd, welke op 3 Juli 1954 in de Beatrixhal te Utrecht werd gehouden.
Rekende men aanvankelijk op een deelname van 2000 à 3000 partijgenoten, al
spoedig bleek dat de belangstelling uit het land overweldigend was. In allerijl
moesten de nodige maatregelen worden getroffen om de meer dan 7000 partijgenoten, die naar Utrecht kwamen, een plaats te verschaffen. Op waardige en
krachtige wijze werd het standpunt van de partijleiding uiteengezet door de partijgenoten Banning, Vos, Ruygers, Stufkens, Schermerhorn, Burger en Drees. De door
hen gehouden redevoeringen werden tezamen uitgegeven in een brochure onder
de titel: 'Het mandement en de Partij van de Arbeid'.
Europees Jongeren Gcmgres
In samenwerking met 'Nieuwe Koers' werd op 17 en 18 September 1954 in
Amsterdam een congres georganiseerd onder de leuze: 'Europa mijn Vaderland'.
Inleiders waren de pgn. Mozer en Mansholt. Door de aanwezigen, een driehonderdtal jongeren, werd na afloop van de inleidingen op levendige wijze gediscussieerd.
Landelijk Raadsledencongres
Op 21 Februari 1953 werd in Utrecht een landelijk raadsledencongres gehouden.
Pg. dr. Prinsen hield een uitvoerige rede over de plaats van de gemeente in de
huidige maatschappij'. Na toelichtende inleidingen van resp. de pgn. Bakker
Schut, De Roos, mevr. De Ruyter-de Zeeuw en Molendijk, werd een Urgentieprogram voor de Raadsverkiezingen vastgesteld. Er waren circa 500 deelnemers.
Aan de vooravond werd in samenwerking met 'Nieuwe Koers' een conferentie
gehouden onder de titel 'Jeugd en Gemeentepolitiek', waarbij de pgn. In 't Veld
en Jan Hes inleidingen hielden. Er waren circa 120 deelnemers, gemeentebestuurders en leden van 'Nieuwe Koers'.
Conferenties met kunstenaars
Onder auspiciën van de Culturele commissie werden gedurende de verslagperiode
een tweetal conferenties voor kunstenaars gehouden nl. op 10 April 1953 te
Rotterdam en 17 April 1954 te Den Haag. (Zie elders in dit verslag).
PARTIJRAAD
In de verslagperiode kwam de Partijraad viermaal bijeen en wel op 8 November
1952, 13 Juni en 31 October 1953 en op 27 Maart 1954.
In de Partijraadsvergadering van 8 November 1952 werd het beroepsschrift van
F. v. d. Pol, te Heerlen, behandeld, in verband met het tegen hem uitgesproken
royement. De Partijraad besluit de betrokkene alsnog in de gelegenheid te stellen
aan de uitspraak van de commissie, die zich met deze aangelegenheid bezig hield,
gevolg te geven, door te bedanken voor de Raad. Bij niet naleving van deze voorwaarde kan zonder verdere behandeling het royement volgen.
Vervolgens werden behandeld het accountantsrapport over het boekjaar 19501951 met verslag van de controle-commissie en het financieel verslag over de verkiezingsactie. Aan de penningmeester wordt décharge verleend voor het beleid
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over het boekjaar 1950-'51. In de plaats van pg. Koster wordt pg. Vonhoff benoemd tot lid van de controle-commissie. Verder wordt in deze bijeenkomst uitvoerig gesproken over het Winterwerk.
De Partijraadsvergadering van 13 Juni 1953 was gewijd aan de bespreking van
het Winterwerk 1953-'54. In de middagzitting leidde pg. Donker het 'Rapport
van de Commissie Functionele Taakverdeling' in, waarop een uitvoerige gedachtenwisseling volgde.
De Partijraadsvergadering van 31 October 1953 had als eerste punt: een inleiding van pg. Willems naar aanleiding van de uitnodiging aan de Katholieke Werkgemeenschap tot een gesprek met KVP en KNP. Vervolgens werd het door
pg. Van Bolhuis te Emmen ingediende beroep op het tegen hem uitgesproken
royement behandeld. Na uitvoerige discussies, waarbij Van Bolhuis in de gelegenheid werd gesteld zijn standpunt uiteen te zetten, werd besloten dat wanneer
Van Bolhuis voor het lidmaatschap van de Partij bedankt, het Partijbestuur aan
de Partijraad zal voorstellen het royementsbesluit van de agenda af te voeren.
Een aantal wijzigingen van het Reglement Candidaatstelling wordt vastgesteld.
Tot slot van de vergadering worden enige mededelingen over de financiële positie
van de partij gedaan.
Op 27 Maart 1954 behandelde de Partijraad opnieuw een aantal wijzigingen
van het Reglement Candidaatstelling en stelde deze vast.
Vervolgens werd het 'Rapport van de Herzieningscommissie' ingeleid door de
pgn. Albrecht en Scheps, die ten aanzien van de samenstelling en de werking van
het Congres afwijkende standpunten vertolkten. Besloten wordt de huidige regeling van het Partijcongres te handhaven en de wijze van stemmen op de partijcongressen nader te bezien. Verder worden de financiële verslagen over het boekjaar 1952-'53 besproken. Deze verslagen worden goedgekeurd en de penningmeester wordt décharge verleend voor het gedurende dit boekjaar gevoerde
beleid. De Begroting 1953-'54 wordt door de Partijraad goedgekeurd. Albrecht
deelde tot slot enkele bijzonderheden mede over de actie in verband met het tienjarig bestaan der partij in 1956 en de verkiezingen 1956.

INTERNATIONAAL CONTACT
In het jaarverslag van 1950-1952 is nog melding gemaakt van het Tweede
Congres van de Socialistische Internationale, dat in October 1952 te Milaan werd
gehouden. Voor het eerst werd op deze conferentie, waar socialistische partijen
van Azië en Mrika waren vertegenwoordigd, duidelijk, dat de Socialistische Internationale meer kan en meer moet zijn dan een dakorganisatie voor Europese socialistische partijen. Enkele maanden later, in het voorjaar van 1953, heeft de Aziatische Socialistische Conferentie haar eerste bijeenkomst te Rangoon gehouden.
Daarbij is een nauw contact met de Socialistische Internationale als wenselijk
aanvaard, hoewel men voorlopig aan de afzonderlijke organisatie wil vasthouden.
Organisatorisch is men hierbij ongetwijfeld in een overgangsperiode, wat reeds
hieruit blijkt, dat enkele Aziatische partijen zowel lid zijn van de Aziatische
Socialistische Conferentie als ook van de Socialistische Internationale. Dit geldt
b.v. voor de rechter en linker groep van de Socialistische Partij in Japan en ook
voor de Socialistische Partij van Israël. Er is een streven gaande, de beide internationale organisaties aaneen te sluiten. Maar verder dan tot wederkerige vertegenwoordiging op de afzonderlijke bijeenkomsten is men nog niet gekomen. De
voorzitter van de S.I., Morgan Phillips, heeft aan een bijeenkomst van de Aziatische Socialistische Conferentie in Raiderabad deelgenomen. Saul Rose had aan
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een Bureauvergadering van deze organisatie zullen deelnemen, die in Indonesië
had moeten plaats hebben; deze vergadering kon echter niet doorgaan, omdat de
regering van Indonesië geweigerd heeft, de vertegenwoordigers van de Socialistische Partij in Israël visa voor de reis naar Indonesië te verstrekken. In het najaar
van 1954 had pg. Vos op verzoek van de Aziatische Socialistische partijen aan een
Bureauvergadering in Tokio zullen deelnemen, vooral ter bespreking van het
ontwikkelingsprogramma voor de Aziatische landen. Door tijdsgebrek kon echter
pg. Vos aan deze uitnodiging geen gevolg geven. Als vertegenwoordiger van de
Socialistische Internationale is dan de secretaris van de Socialistische Internationale, J. Braunthal, naar Tokio gegaan.
In het Secretariaat van de Aziatische Socialistische Conferentie is intussen ook
een secretaris voor de Afrikaanse socialistische bewegingen opgenomen. Een
zekere wedloop tussen de beide socialistische organisaties om de aansluiting van
de beweging in dit deel van de aarde valt te bespeuren en zal slechts door nauwe
samenwerking tussen Socialistische Internationale en Aziatische Socialistische
Conferentie kunnen worden overwonnen. Terwijl de Socialistische Jeugdinternationale slechts één organisatie over de hele wereld omvat, mocht dit dus bij
de Socialistische Beweging nog niet ten volle lukken. Oorzaak daarvan is vooral
het feit, dat de socialistische partijen in Azië en Afrika de socialistische partijen
in Europa terecht of ten onrechte belast zien met het koloniale verleden van de
Europese landen. De jeugdorganisaties in de Europese landen hebben zich daarvan zodanig gedistancieerd, dat hier een wereldomvattende organisatie tot stand
kwam, waarvan een socialist uit India president, onze landgenoot Betto Bolt vicepresident en een Zweed secretaris is.
Ook de Socialistische Internationale heeft zich gedurende de verslagperiode met
belangrijke organisatorische wijzigingen bezig gehouden, die op het ogenblik nog
niet hun uiteindelijk beslag hebben gekregen. Op de vergadering van de Algemene
Raad van de Socialistische Internationale te Wenen in Mei 1954 heeft de Zweed
Kaj Björk in een memorandum nogal hevige critiek geoefend ten aanzien van de
onbevredigende activiteit van de Socialistische Internationale. Dit memorandum
is onderwerp van een werkcommissie geweest, die in enkele vergaderingen voorstellen aan het bureau heeft gedaan. Nederland was in deze commissie door
pg. Alfred Mozer vertegenwoordigd. Wanneer de eerstvolgende vergadering van
de Algemene Raad van de Socialistische Internationale de nu gedane voorstellen
aanvaardt, zal een tweede secretaris in dienst worden genomen en daardoor een
werkverdeling tot stand komen, die ten doel heeft, de Europese taken met meer
nadruk te behandelen en daarbij aan te sturen op een coördinatie tussen het werk
van de Socialistische Internationale en de socialistische fracties in de verschillende Europese organen. Bovendien zal meer aandacht worden geschonken aan
een nauwkeuriger voorbereiding van de socialistische expertenconferenties. Deze
bijeenkomsten, waarvan hoogstens twee per jaar zullen worden gehouden, hebben
veelal waardevol materiaal opgeleverd, dat in de toekomst meer dan tot nu toe
in de openbaarheid dient te komen.
Een ander onderwerp, dat nu besproken is en binnenkort van kracht zal worden,
heeft betrekking op de statuten van de Socialistische Internationale. Op het congres te Stockholm in Juli 1953 is besloten, dat resoluties en andere verklaringen
met meerderheid van stemmen kunnen worden aanvaard, terwijl tot dit tijdstip
de regel van eenstemmigheid heeft gegolden. Hoezeer het hier gaat om een
eminent politiek vraagstuk, bleek enkele maanden later, toen in Februari 1954 te
Brussel over de houding van de Socialistische Internationale ten aanzien van de
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Europese Defensiegemeenschap werd onderhandeld. Op deze conferentie is de
nieuwe regel van het meerderheidsbesluit voor de eerste keer toegepast. Met het
gevolg, dat de Duitse Socialistische Partij niet slechts in de minderheid bleef,
maar tevens liet blijken, dat zij door dit besluit kiezersstemmen in Duitsland heeft
verloren en tot vergaande gevolgtrekkingen tegenover de Socialistische Internationale bereid zou zijn, mocht zich een dergelijke situatie opnieuw voordoen.
Haar vertegenwoordigers hebben dan ook de herziening van de statutenwijziging
van Stockholm geëist, om voor de toekomst een 'majoriseren' te voorkomen. Aangezien van andere, ook van Nederlandse, kant er op werd gewezen, dat tegenover
dit 'majoriseren' als alternatief het 'vetorecht' ontstaat, voor ons evenmin aanvaardbaar, is men nu overeengekomen, in gevallen, waarbij de positie van een
afzonderlijke partij al te zeer in het gedrang zou komen, van stemming en verklaringen afstand te doen. Uit een dergelijk feit blijkt niet slechts een vergaand
ontbreken van overeenstemming tussen de socialistische partijen ten aanzien van
de belangrijkste internationale vraagstukken, maar bovendien als gevolg daarvan
de betrekkelijk geringe werkingssfeer van de Socialistische Internationale. Over
de diepere oorzaken daarvan zijn in het jaarverslag 1950-1952 nadere uiteenzettingen gegeven.
Juist om deze reden is het aandeel in het werk van de Socialistische Beweging
voor een Verenigd Europa, dat de PvdA neemt, van groot belang. Terwijl de socialistische partijen in de afzonderlijke landen in de eerste plaats aan een politieke
en sociaal-economische ordening binnen de nationale grenzen denken en daarbij
veronderstellen, dat later wel een optelsom kan worden gemaakt van de nationale
volkshuishoudingen tot een groter gemeenschap, tracht de Socialistische Beweging
voor een Verenigd Europa, een lacune binnen de Socialistische Internationale te
vullen. Behalve de PvdA is er bij deze organisatie geen enkele partij collectief
aangesloten. De landelijke secties van deze organisaties worden vrijwel allemaal
gevormd door activisten, die de nationale houding van hun socialistische partij te
beperkt vinden en dus trachten door samenwerking met socialisten in andere landen
tot een Europese socialistische activiteit te komen. Op het congres dezer organisatie
in Juli 1954 te Milaan is een ontwerp-program voor het Europese socialisme ter
discussie gesteld, ontworpen door pg. Vos en verdedigd door pg. Nederhorst, dat
nu nader wordt uitgewerkt. Er wordt verwacht, dat politieke tegenstellingen juist
door gemeenschappelijke economische en sociale doelstellingen kunnen worden
overwonnen. Het is te hopen, dat de reorganisatie van het secretariaat van de
Socialistische Internationale er toe zal leiden, dat ook in deze organisatie begrip
groeit voor een gemeenschappelijk socialistisch program. Ten aanzien van de
Socialistische Beweging voor een Verenigd Europa verdient bijzondere aandacht,
dat hier niet alle vraagstukken van maatschappelijke aard in het geding zijn, zoals
uiteraard bij een program binnen de nationale gemeenschap, omdat bovennationaal natuurlijk slechts die vraagstukken gemeenschappelijk zullen worden
behandeld, die binnen de nationale grenzen niet meer bevredigend kunnen worden opgelost, zoals de verdediging, de buitenlandse en de sociaal-economische
politiek. Daardoor is het mogelijk voor een gemeenschappelijk Europees socialistisch program medestrijders te vinden, die in het nationale kader niet aangesloten zijn bij een socialistische partij. In Frankrijk en Italië zijn bijvoorbeeld
vooraanstaande figuren uit het MRP (de Franse Katholieke Partij) en uit de
Italiaanse Christen-democratische partij bij de Socialistische Beweging voor een
verenigd Europa aangesloten.
In de verslagperiode is bovendien door de Socialistische Internationale op voorstel
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van de reeds eerder genoemde werkcommissie een proef genomen met een ander
middel om tot groter overeenstemming bij de socialistische politiek tussen de afzonderlijke partijen te komen. Men heeft besloten buiten de organisatorische en
statutair gereglementeerde bijeenkomsten al naar behoefte de leiders van de
socialistische bewegingen bijeen te roepen om over bepaalde actuele vraagstukken
overleg te plegen. Een eerste dergelijke bijeenkomst heeft in aansluiting aan het
jaarlijks congres van de Britse arbeiderspartij eind September 1954 te Scarborough
plaats gehad, waarbij zowel de Duitse herbewapening als ook de resultaten van
het bezoek, dat door een groep Britse socialistische parlementsleden onder leiding
van Attlee aan Moskou en Peking is gebracht, werden besproken. Hoewel natuurlijk een dergelijk gesprek niet ineens de tegenstellingen in de beoordeling van
de politieke situatie uit de wereld helpt, bestaat toch de kans, dat een zekere tactische aanpassing bij de behandeling van deze internationale vraagstukken door de
socialistische fracties in de afzonderlijke parlementen tot stand komt. Aan de
gesprekken in Scarborough heeft ook dr. W. Drees deelgenomen.
Wie het congresverslag over de jaren 1950-1952 nog eens doorkijkt, zal opmerken, welk een grote plaats de Europese Eénwording in de verslagperiode inneemt, voor zover de stof betrekking heeft op de internationale werkzaamheden.
Reeds op het congres in 1951 werd een resolutie ten gunste van de Kolen- en
Staalgemeenschap aanvaard en is door de PvdA binnen de Socialistische Internationale het initiatief genomen tot besprekingen, die tot een gemeenschappelijke
lijn ten aanzien van de aanvaarding van de KSG door de socialistische partijen der
deelnemende landen, moesten leiden. Het mocht niet baten. Reeds het congres van
1953 heeft zich met een volgend object voor integratie bezig gehouden: de Europese Defensiegemeenschap. In het verslag van 1950-1952 is uiteengezet hoe het
tot deze tweede stap kwam, hoewel de meeste voorstanders van een Europese
eenwording ongetwijfeld de voorkeur aan andere doelgemeenschappen zouden
hebben gegeven. Ook de verslagperiode vóór het congres van 1955 zou voor het
belangrijkste deel moeten verhalen over internationale besprekingen op het niveau
van de Socialistische Internationale, tussen afzonderlijke partijen (zoals tussen
de Franse en de Nederlandse socialistische partij), maar ook binnen Europese
organen en organisaties, waaraan leden van de PvdA op belangrijke plaatsen meewerken, met betrekking tot de EDG. Deze onderhandelingen en besprekingen op
de voet te volgen, heeft weinig zin, nadat op 30 Augustus 1954 het Franse parlement het voorstel ener Franse regering, om een Europese Defensie Gemeenschap
te vormen, heeft verworpen. Vanaf dat ogenblik is er in een reeks conferenties
tussen de betrokken regeringen een andere structuur gezocht en gevonden ter
oplossing van twee met elkaar verband houdende problemen: het vraagstuk van
de souvereiniteit van de Westduitse Republiek en de Duitse militaire bijdrage
in een Westers verdedigingsstelsel. Op de bijeenkomst van Londen, eind September 1954, is een voorlopige overeenkomst tot stand gekomen. Op 23 October 1954
kreeg deze overeenkomst haar definitieve vorm: West-Duitsland kreeg zijn souvereiniteit terug; het zal bovendien een leger van 500.000 man opbouwen en met
de vijf overige landen van de oorspronkelijke Defensie gemeenschap (Frankrijk,
Italië en Benelux), tezamen met Engeland een bondgenootschap 'Westeuropese
Unie' gaan vormen.
West-Duitsland wordt met de aanvaarding van deze overeenkomsten door de
parlementen der betrokken landen opgenomen in de NAVO, de Noordatlantische
Verdragsorganisatie. Bovendien hebben Mendès-France en Adenauer een nieuw
statuut voor de Saar uitgewerkt, dat tot het sluiten van een vredesverdrag met
Duitsland de positie van dit land zal regelen.
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De structuur van deze nieuwe overeenkomsten, die de plaats van de Europese
Defensiegemeenschap en de in verband daarmede ter discussie staande Politieke
Gemeenschap hebben ingenomen, verschilt van de opzet, die met de Kolen- en
Staalgemeenschap was begonnen en met de Europese Defensiegemeenschap en
de Politieke Gemeenschap zou worden doorgetrokken. Nadat het Franse parlement de EDG had verworpen, ontstond de vraag, hoe men dan wel tot een Duitse
militaire bijdrage in de Westerse verdediging zou kunnen komen. De politieke
verpakking, die men met de EDG voor dit militaire vraagstuk meende te hebben
gevonden, bleek uiteindelijk voor de Fransen niet aanvaardbaar. Dat deze beoordeling van de betekenis van de EDG niet een redenering-achteraf is, blijkt
misschien het best uit een citaat, ontleend aan het jaarverslag over 1950-1952,
op pagina 25:
'In het jaar 1951 begonnen dan de discussies over de Europese Defensie Gemeenschap.
Wie ter wille van de toekomstige ontplooiing van onze Westerse wereld de Europese
eenwording als een noodzakelijkheid voor ons intern herstel heeft beschouwd, heeft ongetwijfeld bij het totstandbrengen van de Kolen- en Staalgemeenschap aan volgende
stappen in de richting van de landbouw, de energie, het vervoer enz. gedacht. Dat in de
plaats daarvan de eerstvolgende 'doelgemeenschap' de Europese Defensie zou moeten
zijn, is niet overeenkomstig ons wenslijstje. Wij hadden de integratie van de nationale
legers gaarne tot het einde ener Europese eenwording uitgesteld. Deze kwestie is ons
echter van buitenaf opgedrongen. Nadat door de agressie in Korea de collectieve veiligheid in Atlantisch verband een dwingende noodzaak was geworden, bleek, dat voor de
effectieve verdediging van West-Euror>a de Westduitse bijdrage niet kon worden gemist.
Had men deze zaak uitsluitend vanuit militaire overwegingen kunnen bekijken, dan zou
het meest voor de hand hebben gelegen, West-Duitsland op soortgelijke voorwaarden als
de overige Westeuropese landen in de Atlantische verdediging in te schakelen. Daarmede
zou op de meest bevredigende wijze aan de militaire eisen voldaan zijn. De inschakeling
van Duitsland bleek echter niet slechts een militair, maar vooral een politiek vraagstuk
te zijn. Het ezrste voorstel voor een Europese Defensiegemeenschap was afkomstig van
de Franse minister Pleven. Er moest een vorm worden gevonden, waardoor in Europees
verband een Duitse bijdrage zou kunnen tot stand komen, terwijl tegelijkertijd een zelfstandig Duits nationaal leger zou worden vermeden. De onderhandelingen over dit verdrag hebben tot levendige discussie, ook binnen de PvdA geleid.'

Maar daarmee was de noodzaak van de Duitse militaire bijdrage n;et van de baan.
De Westeuropese Unie is nu de vorm geworden, waardoor Duitsland zijn souvereiniteit terug krijgt en in de vorm van een nationaal leger zijn bijdrage kan
leveren in de Westerse verdediging. Deze nieuwe vorm van de oplossing van de
beide genoemde vraagstukken betekent echter niets ten aanzien van de Europese
eenwording. Integendeel, men mag veronderstellen, dat de beslissing van het
Franse parlement van 30 Augustus 1954 in zekere zin een voorlopig einde betekent van de tot nu toe gevolgde weg naar de Europese eenwording op het
militaire terrein.
Eerst een enkel woord over deze verschillende wegen. Met de Kolen- en Staalgemeenschap was een structuur gekozen, waarbij ten dele de verantwoordelijkheid
voor de geïntegreerde gebieden bij de nationale regering bleef, vertegenwoordigd
door de ministers in het daarvoor geschapen comité. Daarnaast is er echter een
bovennationaal orgaan met eveneens een stuk beschikkingsmacht voor het geheel,
overeenkomstig de verantwoordelijkheid van dit orgaan. Bovendien staat dit
orgaan onder de democratisch-parlementaire controle van een bovennationale
vergadering. Deze constructie maakt bijvoorbeeld van de Kolen- en Staalgemeenschap meer dan een coalitie tussen regeringen ten aanzien van de basis-industrie.
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Nationale belangen en gemeenschappelijke belangen komen in een noodzakelijk
evenwicht. Er wordt niet eenvoudig afstand gedaan van iedere nationale zeggenschap, maar daarnaast ontstaat er toch een stuk grotere gemeenschap met eigen
rechten en eigen verantwoordelijkheid, gecontroleerd door een bovennationaal
parlement.
Deze structuur was eveneens toegepast op de Europese Defensiegemeenschap.
Juist omwille van deze structuur heeft de Franse regering en een meerderheid van
het Franse parlement de EDG verworpen. Men is teruggevallen op de oude
traditie van de bondgenootschappen, waarbij weinig bevredigend is, dat men
daarvoor desondanks de woorden en namen kiest van de Europese eenwording. In
het beste geval is dit zelfbedrog; in het slechtste geval: bedrog tegenover de
Europeanen. In deze ouderwetse constructie is van een gemeenschappelijk orgaan,
met eigen rechten en eigen verantwoordelijkheden, gecontroleerd door een echt
bovennationaal parlement geen sprake. Na de val van de EDG bleek meer dan
ooit de noodzaak te bestaan, het vraagstuk van de Duitse militaire bijdrage op te
lossen. Het is dan ook wenselijk, dat de nu voorgestelde vorm, bij gebrek aan
beter, wordt aanvaard. Maar men dient duidelijk te beseffen, dat hierbij de
nieuwe, hoewel reeds heel oude, weg van de coalitie is beschreden. In feite komt
het Franse besluit hierop neer: men aanvaardt eerder het ontstaan van een nieuw
Duits nationaalleger dan dat men voor Frankrijk een beperking van het beschikkingsrecht over het nationale leger aanvaardt.
. De vraag is gerechtvaardigd, of men dit besluit van Frankrijk moet beschouwen
als een incidenteel besluit dan wel als de uitdrukking van een stroming, die terug
wenst te keren óp de weg, die men bij de KSG is begonnen. Dan menen wij, dat
het laatste het geval is. Hoewel de ontwikkeling in Frankrijk op naam van de
tegenwoordige eerste minister en minister van buitenlandse zaken, Pierre MendèsFrance, staat, lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat ook bij een wisseling van de
regering deze lijn zou worden volgehouden. Het valt ook moeilijk te ontkennen,
dat het streven in deze richting van het 'oud-nieuws' in andere landen, met name
in West-Duitsland is op te merken. De positie van Adenauer, die naast De Gasperi
in Italië en Robert Schuman in Frankrijk, in de afgelopen jaren de meest nadrukkelijke voorstander van de integratiepolitiek was, is hoe langer hoe moeilijker geworden. Het herstel in de afzonderlijke landen heeft er toe bijgedragen, de eerste
na-oorlogse bereidheid om een gemeenschappelijk herstel tot stand te brengen,
weer op de achtergrond te dringen. Het optimisme, dat men ook in de toekomst
weer baas in eigen huis kan blijven en alle opduikende vraagstukken uit eigen
kracht kan oplossen, is groeiende. Algemeen maakt de na-oorlogse leuze 'herstel
en vernieuwing' plaats voor de restauratie. In een tijd, toen in de afzonderlijke
landen van het continentale Europa onmiddellijk na de oorlog vrijwel geen diplomatiek apparaat, geen volwaardig economisch leven en geen nationaal leger bestond, was de neiging tot een gemeenschappelijk herstel groter dan na de voortschrijdende nationale consolidatie. Dit berusten in de betrouwbaarheid van de
oude vormen is gevaarlijk, omdat ook een zeker, op zichzelf verheugend, nationaal
herstel niet kan wegcijferen, dat de positie van de Europese landen in de wereld
zeer veel zwakker is geworden dan zij een vijftig jaar geleden was. Om deze reden
bestaat ondanks de traditionele weerstanden de noodzakelijkheid, van dit Europa
een grote en efficiente economische ruimte te scheppen, opgewassen tegen de
moeilijkheden van de ontwikkeling in de wereld. Ongetwijfeld zal zowel het aanstaande congres van de Partij over de buitenlandse politiek als ook het Partijcongres aan deze vraagstukken de nodige aandacht schenken, omdat onder gewijzigde omstandigheden de politieke lijn bepaald zal moeten worden, die de
J;>artij juist acht in de eerstvolgende jaren op dit terrein te volgen.
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CONFERENTIES VAN DE SOCIALISTISCHE INTERNATIONALE

Bureauvergaderingen
4 December 1952
26 Februari 1953
14 Juli 1953
19 November 1953
11 Februari 1954
26 Februari 1954
6 Mei 1954
1 October 1954
Algemene Raad
11-13 April1953
7- 9 Mei 1954

Congressen
18-21 October 1952

15-18 Juli 1953

te Londen: Alfred Mozer.
te Londen: M. C. Bolle.
te Stockholm: Alfred Mozer.
te Londen: M. C. Bolle.
te Londen: Alfred Mozer.
te Brussel: Alfred Mozer.
te Wenen: Alfred Mozer.
te Scarborough: A. Mozer enE. Vermeer.

te Parijs: M. C. Bolle, mr. M. van der Goes van Naters
en K. Vorrink.
te Wenen: mevr. C. P. de Roos-Oudegeest, A. Mozer,
ir. H. Vos, K. VoskuiL

te Milaan: mei. R. de Bruyn Ouboter, M. C. Bolle,
mr. M. van der Goes van Naters, Alfred Mozer,
K. Varrink en ir. H. Vos.
te Stockholm: mej. R. de Bruyn Ouboter, M. C. Bolle,
mr. J. A.W. Burger, mr. M. van der Goes van Naters,
A. Mozer, ir. H. Vos.

Buitengewone en expertencongressen
6- 8 December 1952
Conferentie over Propagandatechniek te Brussel: mej.
R. de Bruyn Ouboter, M. Sluyser, drs. J. M. den Uyl
enE. Vermeer.
9-11 Maart 1953
Conferentie over Godsdienst en Socialisme te Bentveld: prof. dr. W. Banning, A. Mozer, G. Ruygers en
K. Voskuil.
Conferentie over Propagandatechniek te Brussel:
15-16 Mei 1953
M. Sluyser.
20-26 September 1953
Scholingscursus te La Brevière: J. Hes.
Internationale Socialistische conferentie van leer26 Juli-I Aug.l953
krachten te Lohr (Duitsland): dr. B. S. A. Al, W. v. d.
Gevel, C. Kleywegt.
Conferentie voor de socialistische pers te Berlijn:
17-19 October 1953
K. Voskuil en C. v. d. Waerden.
Deskundigenconferentie over Bevolkingsvraagstukken
7-11 December 1953
te Bonn: ir. H. Vos.
27-28 Februari 1954
Conferentie over Europese vraagstuken te Brussel:
mr. M. van der Goes van Naters, P. J. Kapteyn, A.
Mozer, drs. G. M. Nederhorst, E. Vermeer, ir. H. Vos,
K. Voskuil en J. Willems.
Saarconferentie te Parijs: A. Mozer en ir. H. Vos.
26-27 Juni 1954
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1- 8 Augustus 1954
12-18 September 1954

Commissievergaderingen
24 Januari 1953
23 Maart 1953
12 Juli 1953
4- 5 December 1953
5- 6 December 1953
28-29 Juli 1954

Onderwijsconferentie te Bentveld: dr. B. S. A. Al,
prof. dr. W. Banning, W. v.d. Gevel en C. Kleywegt.
Seminarium te La Brevière: J. Hes en J. Voogd.

Commissie-Triëst te Parijs: A. Mozer.
Commissie-Europa: mr. M. van der Goes van Naters.
Commissie-Spanje te Stockholm: A. Mozer.
Commissie voor Propagandatechniek te Hilversum:
M. Sluyser.
Vrouwencommissie te Brussel: mej. R. de Bruyn
Ouboter.
Werkcommissie voor de Reorganisatie van het Secretariaat van de Socialistische Internationale te Parijs:
A. Mozer.

Tijdens de verslagperiode was de Partij bij de navolgende congressen van zusterpartijen in het buitenland vertegenwoordigd:
26-27 October 1952
50-jarig bestaan van de Socialistische Partij te Luxemburg: E. F. Albrecht en A. Mozer.
Congres van de Deense Socialistische Partij te Kopen21-25 Juni 1953
hagen: E. Vermeer.
Congres van de Franse Socialistische Partij te Parijs:
2- 5 Juli 1953
mr. M. van der Goes van Naters.
5- 7 Juli 1953
Congres van de Oostenrijkse Socialistische Partij te
Wenen: E. F. Albrecht.
17-18 October 1953
Congres van de Socialistische Partij in Zwitserland te
Winterthur: E. Vermeer.
28 Sept.-2 Oct. 1953
Congres van de Labour Partij te Margate: ir. H. Vos.
7- 8 November 1953
Congres van de Belgische Socialistische Partij te Brussel: ir. H. Vos en J. Willems.
Congres van de Saarlandse Socialistische Partij te
25-28 Maart 1954
Saarbrücken: A. Mozer.
29-30 Mei 1954
Buitengewoon congres van de Franse Socialistische
Partij over de E.D.G. te Parijs: ir. H. Vos.
Congres van de Italiaanse Socialistische Partij te
6- 9 Juni 1954
Rome: A. Mozer.
Congres van de Franse Socialistische Partij te Asniè1- 4 Juli 1954
res: mr. M. van der Goes van Naters.
Congres van de Duitse Socialistische Partij te Berlijn:
20-24 Juli 1954
E. Vermeer.
27 Sept.-1 Oct. 1954
Congres van de Britse Labour Party te Scarborough:
A. Mozer en E. Vermeer.
Verder hebben vertegenwoordigingen en contacten plaats gehad bij de volgende
gelegenheden:
Eind Januari 1953 zijn Koos Vorrink en J. Willems in Berlijn geweest ter gelegenheid van het Congres van de Bond van Slachtoffers van het Nationaal-Soda36

lisme en hebben daarbij contact gehad met de Berlijnse SPD en een groep Katholieken in deze Partij.
In de laatste week van Februari 1953 hebben de pgn. M. Sluyser en J. Willems
de Oostenrijkse verkiezingen als waarnemers bijgewoond.
Op 27 en 28 Februcri 1953 heeft ir. H. Vos deelgenomen aan de Conferentie
over Economische Vraagstukken van de SPD te Bochum.
Op 14 Maart 1953 heeft ir. H. Vos deelgenomen aan de herdenking van de
zeventigste sterfdag van Karl Marx te Trier.
Op 22 en 23 November 1953 vond een bespreking plaats met het bestuur van
de SPD te Bonn, waaraan de pgn. A. Mozer, J. H. Scheps, ir. H. Vos en J. Willems
hebben deelgenomen.
In November 1953 had een bespreking plaats met het bestuur van de Franse
Socialistische Partij over Europese vraagstukken te Parijs, waaraan de pgn. mr. M.
van der Goes van Naters, drs G. M. Nederhorst, prof. dr. I. Samkalden en ir. H. Vos
hebben deelgenomen.
Op 28 April 1954 hebben twee vertegenwoordigers van het Franse Partijbestuur, nl. Jaquet en Gazier, een bespreking in Den Haag gehad met leden van
het Partijbestuur en de Commissie Buitenland.
MOUVEMENT SOCIALISTE POUR LES ÉTATS-UNIS D'EUROPE

De Partij van de Arbeid heeft in de afgelopen jaren intens deelgenomen aan het
werk van de Socialistische Beweging voor een Verenigd Europa. Van Nederlandse
kant behoort tot het Internationale Bureau van deze organisatie Alfred Mozer, tot
het Internationale Comité, dat overeenkomt met de Partijraad van de Partij van de
Arbeid, behoren de pgn. mr. M. van der Goes van Naters, A. Mozer, drs. G. M.
Nederhorst, E. Vermeer en ir. H. Vos.
Het Bureau van deze organisatie komt regelmatig viermaal per jaar bijeen. De
vergaderingen van het Internationale Comité worden tweemaal per jaar gehouden.
Op 29 tjm 31 Mei 1953 heeft het jaarlijks Congres te Luik plaats gehad, waaraan van Nederlandse kant hebben deelgenomen: I. Baart, mr. M. van der Goes
van Naters, P.J. Kapteyn, A. Mozer, drs. G. M. Nederhorst, K. Varrink en C. van
Wingerden.
Aan het jaarlijks Congres te Milaan van 9 tot ll]uli 1954 hebben deelgenomen:
mej. R. de Bruyn Ouboter, dr. P. J. Koets, A. Mozer, M. Sluyser, E. Vermeer,
ir. H. Vos enK. VoskuiL
ANDERE INTERNATIONALE CONTACTEN

De Partij van de Arbeid neemt tevens deel aan het werk van de Nederlandse Raad
der Europese Beweging en aandeUnion Européenne des F'édéralistes.
De vertegenwoordigingen in deze organisaties zijn weliswaar individueel, maar
uiteraard komen daarbij de politieke opvattingen, zoals zij in de organen van de
Partij besproken zijn, tot hun recht.
Tot de bestuursraad van de Europese Beweging in Nederland behoren: mej.
R. de Bruyn Ouboter, mr. M. van der Goes van Naters, A. Mozer, G. Ruygers en
E. Vermeer. A. Mozer is lid van het bestuur van de Union Européenne des
F édéralistes.
Het Congres van Europa, dat in October 1953 in Den Haag werd gehouden,
gaf onder meer gelegenheid voor een twintig-tal partijgenoten uit verschillende
landen, waaronder Mansholt en Spaak, vraagstukken van de verhoudingen tussen
de socialistische partijen ten aanzien van de Europese Politiek te bespreken.
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De Partij heeft tevens getracht op verschillende bijeenkomsten haar leden over
vraagstukken van de buitenlandse politiek te laten informeren.
Zo heeft op 26 October 1953 prof. Barkenau in Den Haag gesproken over de
ontwikkeling in Rusland na de dood van Stalin.
Op 13 Maart 1954 heeft de secretaris van de Belgische Socialistische Partij,
Jan Luyten, gesproken voor de socialistische journalisten in Nederland (Utrecht)
over de Belgische verkiezingen en op andere landelijke Partijbijeenkomsten Herhert Morrison en Morgan Phillips over de Britse opvattingen ten aanzien van de
internationale politiek.
De oorspronkelijke Commissie Buitenland van de Partij is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een zeer grote kring, waarmee het moeilijk werd te vergaderen.
Het Partijbestuur is er toe overgegaan deze grote kring van partijgenoten met
belangstelling voor de buitenlandse politiek verder te voorzien van informatiemateriaal, door de afdeling Buitenland van het Partijsecretariaat. Daarnaast heeft
zij een kleine werkcommissie gevormd, die vooral sinds de gewijzigde Europese
omstandigheden na de val van de EDG regelmatig bijeenkomt en het Partijbestuur
voorlicht ten aanzien van actuele vraagstukken op het terrein van de buitenlandse
politiek.
VERTEGENWOORDIGINGEN
Evenals in vorige verslagperioden was ook ditmaal het Partijbestuur vertegenwoordigd op een groot aantal bijeenkomsten, plechtigheden, enz. Een overzicht
van de voornaamsten hiervan volgt hieronder:
Op het Congres van 'Nieuwe Koers', dat op 31 Januari en 1 Februari 1953 (de
datum van de ramp) in Rotterdam werd gehouden, was pg. Albrecht aanwezig.
Op 19 en 20 Februari 1953 vond de vergadering van de Bondsraad van de
Vrouwenbond plaats, waarbij de partijgenoten Albrecht, Vermeer en Vorrink het
Partijbestuur vertegenwoordigden.
De inwijding van het nieuwe gebouw van de Arbeiderspers te Arnhem geschiedde op 8 Mei 1953 in tegenwoordigheid van de pgn. Albrecht en Vermeer.
Ook was pg. Vermeer aanwezig op het NVV-congres over Volkshuisvesting,
dat 9 Mei 1953 werd gehouden.
Een aantal bijeenkomsten van de AJC werd door vertegenwoordigers van het
PB bijgewoond. Zo de bijeenkomst te Amsterdam op 3 Januari 1953 ter gelegenheid van het dertig-jarig bestaan van De Paasheuvel door de pgn. Albrecht en
Willemse, het congres op het Meenthuis op 9 en 10 Mei 1953 door de pgn.
Albrecht en Scheps, en het Pinksterfeest 1953 door de pgn. Albrecht en Vermeer.
Het Pinksterfeest van de AJC op 6 en 7 Juni 1954 werd bijgewoond door de
pgn. Albrecht en Vermeer.
Het Congres van het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen op
2 Juni 1953 te Utrecht gehouden, werd bezocht door pg. Albrecht.
Op 7 October 1953 vierde pg. Jan van Zutphen onder grote belangstelling zijn
negentigste verjaardag. Pg. Vermeer trad hierbij op als voorzitter der receptie.
Vos en Albrecht vertegenwoordigden de Partij.
Het door het NVV op 17 October 1953 belegde buitengewoon congres over de
loonvorming werd bijgewoond door de pgn. Albrecht, Vos en Willems.
Op 16 December 1953 vierde pg. Woudenberg zijn zeventigste verjaardag.
Namens het Partijbestuur kwamen de pgn. Albrecht, Vos en Vermeer hun gelukwensen aanbieden.
In 1954 congresseerde 'Nieuwe Koers' op 6 en 7 Februari te Enschede. Het
Partijbestuur was hierbij vertegenwoordigd door pg. Vermeer.
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Op 13 Februari 1954 herdacht de CentraleArbeiders-Verzekeringsen Deposito
Bank te Den Haag het vijftigjarig bestaan. Op de receptie waren de pgn. Albrecht
en Vermeer aanwezig en werd namens de Partij een ets aangeboden.
Op 2 en 3 April 1954 was er een congres van het NVV over de positie van de
beambten, waarbij Albrecht en Vermeer het Partijbestuur vertegenwoordigden.
De Bond voor Staatspensionnering belegde op 8 April 1954 een congres te
Amsterdam, waar pg. Van Lienden het woord voerde en pg. Vermeer de partij
vertegenwoordigde.
Ook op de op 12 en 13 April 1954 gehouden Bonrlsraadsvergadering van de
Vrouwenbond op 'De Born' te Bennekom, was pg. Vermeer aanwezig.
Het NVV belegde op 10 April 1954 een congres voor de oudedagsvoorziening
te Utrecht, waar de pgn. Albrecht, Vermeer en Vos aanwezig waren.
Bij een feestelijk concert op 3 Mei 1954 te Amsterdam gegeven ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van Anton Krelage, was pg. Idenburg namens het Partijbestuur aanwezig.
Het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen hield op 15 Juni 1954
een Congres te Utrecht. Pg. Vermeer was hierbij aanwezig.
In de verslagperiode belegde het Nederlands Gesprek Centrum een aantal belangrijke conferenties, o.m. over de 'Voldoening in de arbeid', 'De arbeid van de
gehuwde vrouw' en 'De sport'. Op alle conferenties was de Partij vertegenwoordigd.
Op de volgende gewestelijke vergaderingen was het Partijbestuur gedurende
de verslagperiode vertegenwoordigd:

Friesland
Op de gewestelijke najaarsvergadering van 18 October 1952 te Leeuwarden door
pg. Thomassen. Op 11 April 1953 woonde pg. Albrecht de voorjaarsvergadering
bij. Pg. Scheps bezocht de vergadering van 3 October 1953 en pg. Thomassen
die van 24 October 1953. De voorjaarsvergadering van 1954 op 20 Maart werd
wederom bijgewoond door pg. Albrecht.
Groningen
Dit gewest kwam op 21 Maart 1953 bijeen, waarbij pg. Vermeer aanwezig was.
Pg. Albrecht woonde de vergadering op 3 October 1953 bij, pg. Vlam die op
12 December 1953.
Drente
kwam bijeen op 25 October 1952 te Assen in aanwezigheid van pg. Vermeer. Ook
in 1953 werd de gewestelijke vergadering te Assen belegd op 21 Maart en was
wederom pg. Vermeer tegenwoordig. De najaarsvergadering op 28 November
1953 werd bijgewoond door pg. Egas, terwijl op 29 Mei 1954 pg. Scheps de gewestelijke vergadering bijwoonde.
Overijsel
In 1952 vond de gewestelijke vergadering plaats op 22 November 1952 te Zwolle,
waarbij pg. Vos het Partijbestuur vertegenwoordigde. Op 9 Januari 1954 was
pg. Vos opnieuw bij de gewestelijke vergadering van Overijssel.
Gelderland
Dit gewest kwam op 1 November 1952 bijeen. Pg. Scheps woonde deze bijeenkomst bij. Op 6 Juni 1953 waren de pgn. Kleywegt en Scheps aanwezig, op
12 December 1953 wederom pg. Scheps.
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Utrecht
kwam in gewestelijke vergadering bijeen op 13 December 1952 in aanwezigheid
van pg. Albrecht. Op 21 Maart 1953 woonde pg. Hofstra de bijeenkomst bij en
op 12 December 1953 pg. Scheps. Pg. Hofstra woonde de bijeenkomst op
20 Februari 1954 te Utrecht bij.
N oord-Holland/Noord
Op de gewestelijke vergadering op 26 September 1953 in Alkmaar was pge
R. de Bruyn Ouboter namens het Partijbestuur aanwezig. Eveneens op die op
12 December 1953.
Noord-Holland/Zuid
Pg. Stufkens woonde de gewestelijke vergadering op 20 December 1952 bij. Op
19 December 1953 was pge De Bruyn Ouboter aanwezig bij de vergadering van
dit gewest te Amsterdam.
Zeeland
Pg. Posthumus vertegenwoordigde het Partijbestuur op de vergadering te Goes
op 22 November 1952. Op 21 Maart 1953 was pg. Posthumus opnieuw op de
vergadering te Goes. Op die van 7 November 1953 was hij eveneens aanwezig.
Op 12 December 1953 vertegenwoordigde pg. Bolkestein het Partijbestuur op de
bijeenkomst te Goes. Op 6 Maart 1954 was pg. Scheps aanwezig, wederom te
Goes, terwijl ten slotte het door het gewest georganiseerde Zeeuwse congres op
10 April 1954 werd bijgewoond door pge R. de Bruyn Ouboter.
Noord-Brabant
kwam op 8 November 1952 bijeen in tegenwoordigheid van pg. Willems. Op
28 November 1953 vertegenwoordigde opnieuw pg. Willeros het Partijbestuur
op de gewestelijke bijeenkomst.
Limburg
kwam bijeen te Heerlen op 22 November 1952 in aanwezigheid van pg. Albrecht,
terwijl op 12 December 1953 de pgn. Van Lienden en Willeros de gewestelijke
vergadering bijwoonden.
Zuid-Holland
Dit gewest vergaderde op 20 December 1952 te Delft. Pg. Deering vertegenwoordigde het Partijbestuur. Op de gewestelijke voorjaarsvergadering op 11 April1953
te Rotterdam was pg. Vos aanwezig. De najaarsvergadering op 12 December
1953 te Schiedam werd bijgewoond door pg. Albrecht.
Amsterdam
kwam bijeen op 15 December 1952 in aanwezigheid van pg. Vorrink, terwijl op
22 December 1953 de federatievergadering werd bijgewoond door pg. Albrecht.
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WERKGEMEENSCHAPPEN
PROTESTANTS-CHRISTELIJKE WERKGEMEENSCHAP

In de afgelopen periode van twee jaren heeft de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA enige vruchten mogen zien van de activiteit d:e trots
alle weerstanden en het geroep dat de doorbraak dood was in de voorafgaande
jaren werd voortgezet.
De uitslag van de verkiezingen van Leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal toonde duidelijk aan hoezeer de doorbraak o.m. op het protestantse front
had doorgewerkt en had tot gevolg, dat de doorbraak ook door de tegenstanders
werd gezien als een niet meer te ontkennen feit.
Bij de verkiezingen van leden van de Raden der gemeenten in 1953 werd de
doorbraak geconsolideerd en het zichtbare resultaat was o.m. dat in zeer vele
Gemeenteraden zitting werd genomen door leden van de PCWG, in sommige
gemeenten zelfs door meerdere leden, b.v. in veertien Raden namen drie leden
van de PCWG zitting, in vijf Raden vier, in drie Raden vijf, in twee Raden zes en
in één Raad zelfs zeven leden van de PCWG. Deze naar buiten tredende verschijnselen, gepaard met het feit dat de uitslag duidelijk aantoont een winst op het
protestantse front, werden met dankbaarheid geconstateerd.
Op 30 September 1954 stonden bij de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap ingeschreven 5053 leden; aan het einde van de vorige verslag-periode
(30 September 1952) bedroeg dit aantal 4520.
Het aantal afdelingen van de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap bedroeg in September 1954 98, verdeeld over tien Gewestelijke- en één Stedelijke
Federatie.
In de zesde jaarvergadering op 25 Maart 1953 te 's-Gravenhage gehouden,
werden de aftredende leden herkozen evenwel met uitzondering van ds. H. J. de
Wijs, die zich in verband met drukke werkzaamheden niet meer herkiesbaar had
gesteld. In zijn plaats werd D. deLoor gekozen.
In de zevende jaarvergadering, gehouden te Arnhem op 15 Mei 1954, werden
alle aftredende leden herkozen.
Van de leden van het Algemene Bestuur, die rechtstreeks door de Gewestelijkeen Stedelijke Federaties worden aangewezen, werd het door de Gewestelijke
Federatie Noord Holland aangewezen l'd, mevr. M. van der Wali-Duyvendak,
die zich in verband met een nieuwe werkkring niet langer beschikbaar kon stellen,
vervangen door mevr. M. de Jong-Meijer. Derhalve was het Algemene Bestuur
van de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap op 30 September 1954 als volgt
samengesteld:
Mr. G. E. van Walsum, voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; R. van der Brug,
A. de Bruin, W. F. van der Burgh, C. J. van Dam, mevr. M. J. de Geus-Smelt,
mevr. M. de Jong-Meijer, C. Kleijwegt, 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
en dr. W. H. Vermooten, leden.
Het Dagelijks Bestuur bestond uit:
Mr. G. E. van Walsum, voorzitter; J. H. Scheps, secretaris; R. van der Brug,
A. de Bruin, mr. dr. A. A. van Rhijn, ds. L. H. Ruitenberg en N. Stufkens, leden.
Van de belangrijkste bijeenkomsten gedurende de verslagperiode kunnen worden genoemd: de op 3 Januari 1953 te Utrecht gehouden bijeenkomst van het
Algemene Bestuur met de besturen van de afdelingen en de federaties ter bespreking van de te voeren actie in verband met de verkiezingen van de Raden der
gemeenten.
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Aan de vooravond van het Congres van de Partij, dat in 1953 te 's-Gravenhage
was belegd, werd een demonstratieve vergadering door de drie Werkgemeenschappen belegd op 25 Maart 1953. Namens de PCWG sprak Fedde Schurer over
'Levensbeschouwing en PvdA'.
In verband met het feit dat verschillende leden van de PCWG voor het eerst
zitting hadden in de Raad hunner gemeente werd op 19 September 1953 te Utrecht
een bijeenkomst belegd van het Algemene Bestuur met alle leden van de PCWG
die zitting hadden in de Raad hunner gemeente. Mr. G. E. van Walsurn hield een
inleiding over: 'Heeft het PCWG-raadslid een eigen taak?'.
Ter versteviging van het contact met Predikanten en Godsdienstonderwijzers
werden bijeenkomsten belegd: op 28 September 1953 te Assen, op 12 October
1953 te Apeldoorn en op 1 Februari 1954 te Utrecht.
Op 19 December 1953 kwamen te Amersfoort het Algemeen Bestuur met de
Besturen van de afdelingen en de federaties bijeen ter bespreking van diverse
onderwerpen.
Aan de vooravond van de zevende jaarvergadering werd op 14 Mei 1954 te
Arnhem een demonstratieve vergadering gehouden, waar ds. M. Groenenberg
sprak over 'De taak der Kerk' en C. Kleijwegt over 'Het innige verband tussen
levensbeschouwing en politiek inzicht'.
Op 30 Januari 1954 vond te Utrecht een bespreking plaats met het bestuur van
de Katholieke Werkgemeenschap over het onderwerp: 'Het vraagstuk van de
zuilen'.
Door de besturen van de drie Werkgemeenschappen werd 22 Mei 1954 gezamelijk besproken: 'Zin en practijk van de Werkgemeenschappen'.
In de hiervoor reeds vermelde zevende jaarvergadering van de PCWG werd op
15 Mei 1954 ook een redactiecommissie van het maandblad 'Doorbraak' gekozen
en deze bestaat thans uit: R. van der Brug, A. de Bruin, P.W. Emmelot, J. A. Hes,
D. deLoor en J. T. Vellenga. Als eind-redacteur treedt op J. T. Vellenga, terwijl
R. van der Brug de administratie blijft verzorgen. Het aantal abonné's op 'Doorbraak' bewoog zich, evenals het ledental van de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap, in een stijgende lijn.
Ingesteld werd een Commissie tot het voeren van actie bij verkiezingen, bestaande uit: R. van der Brug, A. de Bruin en C. Huysse. Door toedoen van deze
Commissie werden, bij de actie voor de verkiezingen van leden van de Gemeenteraden, verzonden: 30.000 exemplaren van het geschrift van drs. J. G. v. d. Ploeg
'Christen, ook in de politiek'; voorts 250.000 exemplaren van het pamflet 'Kan
een Christen?' door C. Kleijwegt en 11.600 exemplaren van verkiezingsnummers
van 'Doorbraak'.
Ook voor de verkiezingen van leden van de Provinciale Staten werd de actie
van de PCWG door deze Commissie gevoerd. Hierbij werden verspreid: 20.000
exemplaren van het geschrift 'Kracht en betekenis van ons socialistisch ideaal'
door H. J. Hofstra; 25.000 exemplaren van het geschrift 'De doorbraak in een
zuiver daglicht gesteld' door D. Scheps en 25.000 exemplaren van 'Welke maatstaven bij de politieke keuze?' door A. de Bruin. Voorts 200.000 exemplaren van
een pamflet 'Waarom zoudt U niet?' door A. de Bruin en 90.000 exemplaren van
een extra verkiezingsnummer van 'Doorbraak'.
Het Documentatiebureau van de PCWG, verzorgd door C. van Doorn te
Utrecht, liet in Januari 1953 de eerste uitgave na de onderbreking uitkomen en
sedert verscheen maandelijks een uitgave die o.m. aan alle afdelingen en federaties
van de PCWG wordt toegezonden.
In deze tweejarige verslagperiode werden verzonden 6629 brieven (resp. 3111
en 3518), alsmede 37 circulaires aan de afdelingen en federaties (resp. twintig en
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zeventien), waaronder niet gerekend zijn de uitgaven van het documentatiebureau, leidraden voor behandeling en andere drukwerken.
Van de Vara ontving de PCWG wederom maandelijks een kwartier zendtijd.
Deze uitzendingen werden in de zomermaanden onderbroken.
Het contact met het Bestuur van de Partij en met de andere Werkgemeenschappen was ook gedurende deze verslagperiode uitstekend.
KATHOLIEKE WERKGEMEENSCHAP

Het bestuur van de KWG is in deze verslagperiode ongewijzigd gebleven. Op de
jaarvergadering van 25 April 1953 werden als voorzitter herkozen J. M. Willems
en als bestuursleden dr. B. Al, mr. G. Cammelbeeck, mr. F. Daams, drs. J. van
Hessen, drs. A. van Heusden, G. Hijlkema, mr. Th. van Lier, P. Martens, mr. P.
Menger, G. Ruijgers, dr. J. Tans (Maastricht), ir. J. Visser, J. Wijten en P. van
Zeeland. Dit bestuur werd op de jaarvergadering van 24 April1954 bij acclamatie
herkozen, zulks ingevolge de reglementswijziging van 1953 voor twee jaren. Het
Dagelijks Bestuur werd als volgt samengesteld: Willems, voorzitter; Van Lier,
vice~voorzitter; Daams, secretaris (Riouw<traat 190, Den Haag, Telefoon 557890};
Menger, penningmeester; Martens, tweede secretaris; Hijlkema en Ruijgers, leden.
De jaarrede van 1953 werd gehouden door dr. J. Tans uit Maastricht. Hij besprak de ontwikkeling van de politieke verhoudingen van de Kamerverkiezingen
1952 tot de toen aanstaande Raadsverkiezingen 1953. Die van 1954 werd gehouden door mr. F. Daams en was gewijd aan een toetsing van de in de afgelopen
jaren door de PvdA gevoerde practische politiek aan de katholieke beginselen, een
en ander aan de hand van prof. Romme's brochure 'Katholieke Politiek'.
Nieuwe afdelingen kwamen tot stand in Arnhem, Breda, Heer, Leiden en
Woerden. Een in Emmen opgerichte afdeling kon niet gehandhaafd blijven.
Van de verschillende vergaderingen in gewestelijk verband was verreweg de
belangrijkste de Oisterwijkse weekend-conferentie, in samenwerking met de gewestelijke besturen van de partij in Brabant en Limburg belegd, op 17 en 18
Januari 1953 voor onze KWG-leden in het Zuiden. Tijdens de conferentie werd
gesproken door de partijvoorzitter Koos Vorrink en ons bestuurslid Geert Ruijgers.
Eveneens zeer belangrijk voor onze uitbouw was de op 15 November 1952 te
Den Bosch door het Partijbestuur en ons eigen bestuur gezamenlijk belegde bespreking met de partijafdelingen en de KWG-vertegenwoordigers uit een tiental
in dit opzicht zeer belangrijke besprekingen. Tenslotte zijn in organisatorisch
opzicht steeds van belang de officiële besprekingen tussen het bestuur van de
werkgemeenschap en vertegenwoordigers van het partijbestuur en het partijsecretariaat, die veelal ook samenvallen met de voorbereiding van de onderscheiden
verkiezin~sacties.

De KWG was officieel vertegenwoordigd op de verschillende door de partij
georganiseerde congressen en conferenties en bij de jaarvergaderingen van onze
zuster-werkgemeenschappen. De samenwerking met deze laatste was van de meest
hartelijke aard. In verschillende plaatsen werden door de afdelingen der werkgemeemchappen gemeenschappelijke vergaderingen gehouden. In landelijk verband verdienen in dit opzicht vermelding de demonstratieve vergadering der
werkgemeenschappen aan de vooravond van het partijcongres in Maart 1953 over
'Socialisme en levensbeschouwing' (met inleidingen van Al, Brandt Corstius en
Fedde Schurer) en de gemeenschappelijke besturenvergadering van 22 Mei 1954
over 'Zin en practijk der werkgemeenschappen' (met inleidingen van Reehorst,
Steilinga en Van Walsum). Het contact met de PCWG inzake het probleem der
process:evrijheid {zulks als uitvloeisel van een in de vorige verslagperiode ge43

houden gezamenlijke vergadering) werd onzerzijds onderhouden door de pgn.
Cammelbeeck, Van Lier en Ruijgers.
Leden van de KWG hebben zitting in partijbestuur, dagelijks bestuur van de
partij, partijraad, partijcommissies, het curatorium van dr. Wiardi Beckmanstichting, de Stichtingsraad dezer stichting, talloze commissies en secties van de
WBS en de redactie van 'Socialisme en Democratie'. Ter voldoening aan een door
het partijbestuur gedaan verzoek heeft inmiddels een door de KWG ingestelde
eigen commissie onder leiding van pg. Al een rapport opgemaakt over de verhouding tussen onze partij en de zogenaamde 'Nevenorganisaties'. Op basis van
dit rapport heeft het KWG-bestuur aan het partijbestuur advies uitgebracht. De
desbetreffende partijcommissie staat op het punt haar werkzaamheden af te
sluiten.
Eveneens maken leden van de KWG deel uit van de fracties onzer partij in de
Kamers der Staten-Generaal en in verschillende Provinciale Staten en Gemeenteraden. In de Eerste Kamer heeft zitting mr. Cammelbeeck. In de Tweede Kamer
werden in 1952 gekozen mr. Ten Hagen, mr. Van Lier, Ruijgers en Willems;
inmiddels is door een tussentijdse vacature ook dr. Tans uit Maastricht lid van
de Tweede Kamer geworden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwamen 31 katholieken in de socialistische fracties. In Amby, Amsterdam, Heer, Rotterdam en
Waalwijk kwam voor het eerst een katholiek socialist in de raad. In Maastricht
zelfs twee ineens. Een van hen is intussen fractie-voorzitter geworden. In Den
Haag werd ook nog pg. Haftmans gekozen, die de parallellijst aanvoerde. Daar er
twijfel aan bestond, of de op hem uitgebrachte stemmen reële voorkeurstemmen
waren, trok hij zich terug. In de verschillende Statenfracties werden zeven katholieke partijgenoten gekozen.
Bij al het opgesomde organisatorisch en ander werk betreuren wij sinds ons
vorig verslag het gemis van de medewerking van twee onzer functionarissen die
ons door de dood ontvallen zijn. Met eerbied en dankbaarheid herdenken wij hier
onze vrienden Alferink, wethouder van Zwolle, en Van Toor, secretaris van onze
Hilversumse afdeling, aan wiens voortdurend ijveren de KWG zo onnoemelijk veel
te danken heeft.
Als vanouds waren de hoogtepunten van het interne KWG-werk in de afgelopen
jaren wederom de zomerconferenties. Die van 1953 werd voor het laatst op het
conferentieoord 'De Bom' gehouden. De toevloed van deelnemers werd voortdurend groter, zodat zelfs noodvoorzieningen en improvisaties geen oplossing
meer boden. In 1954 kwamen wij dan ook voor het eerst in het conferentieoord
'Woudschoten' te Zeist bijeen. De inleidingen op de bijeenkomst van 21 tot 23
Augustus 1953 werden gehouden door drs. D. Roemers 'De opbouw ener socialistische economie', pater Lector St. Kreijkamp O.P. 'Apologie of Apostolaat', Joan
Willems 'Het vraagstuk van de eenheid der Nederlandse katholieken t.a.v. de politiek' en Geert Ruijgers 'Katholicisme en Socialisme'. De inleidingen op de bijeenkomst van 23 tot 25 Juli 1954 werden gehouden door Geert Ruijgers 'Ontwikkeling van de katholieke eenheidspartij van Schaepman tot Romme' en Brongersma
'Tolérance et communauté humaine, Verdraagzaamheid en gemeenschap van
mensen; een beschouwing over het belangrijke boek, waarin de resultaten zijn
neergelegd van een in 1952 gehouden conferentie van een grote groep katholieke
theologen uit Frankrijk en België over o.a. de 'doorbraak'.'
Het gering aantal inleidingen van 1954 wordt verklaard, doordat die van
pg. Burger, voorzitter der socialistische Tweede Kamerfractie, wegens fam'lieomstand:gheden geen doorgang kon vinden, alsmede doordat deze laatste zomerconferent;e door de loop der omstandigheden moest worden gecombineerd met
een bijzondere algemene KWG-vergadering, die zeer speciaal gewijd was aan het
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beraad over de door het Mandement 1954 van het Nederlandse Episcopaat geschapen situatie.
Deze laatste opmerking brengt ons tot de kwestie van de ontwikkeling, die de
laatste jaren te zien hebben gegeven met betrekking tot het vraagstuk van de
eenheid der Nederlandse katholieken ten aanzien van de politiek.
Na de voor de PvdA uit een oogpunt van doorbraak zo succesvolle kamerverkiezingen van 1952 is van verschillende zijden gepoogd om onder de katholieken van Nederland te komen tot een open en alzijdige discussie over het vraagstuk van de politieke en sociale eenheid. Op 3 October 1952 werd door het Katholiek Nederlands Persbureau een communiqué van het Dagelijks Bestuur der KWG
verspreid, waarin werd medegedeeld, dat het KWG-bestuur met verwondering
had vastgesteld tot dan toe niet betrokken te zijn geweest in de pogingen om tot
een dergelijke discussie te komen. 'Mits een dergelijke gedachtenwis~eling niet
uitgaat van de vooropgezette stelling, dat de staatkundige eenheid gehandhaafd
dient te blijven, is de KWG', zo verklaarde het bestuur, 'tot een dergelijk beraad
altijd bereid geweest en is zij nog bere:d. Nu ook het vraagstuk van de katholieke
sociale organisaties in de discussie betrokken wordt, is er te meer reden om het
beraad werkelijk alzijdig te doen zijn. Want het vraagstuk van de standsorganisaties raakt de katholieken ook over politieke meningverschillen heen.' Uiteindelijk
bleven echter de socialistische katholieken inderdaad uitgesloten van het overleg
der door het Centrum voor Staatkundige Vorming ingestelde zogenaamde Commissie-van der Grinten. Een poging om de socialistische katholieken en die van de
Katholiek Nationale Partij althans te betrekken in een parallelgesprek met vertegenwoordigers van het Centrum voor Staatkundige Vorming strandde op het
bezwaar van de wederpartij, dat de door de KWG en KNP aangewezen deelnemers van een politiek te zwaar gehalte waren. Na deze mislukte poging is voorshands niet opnieuw geprobeerd het in voorgaande jaren gebruikelijk regelmatig
contact met het Centrum te herstellen.
Een nieuwe ontwikkeling werd ingezet door de oproep van kardinaal De Jong
op 16 Mei 1953 ter gelegenheid van de herdenking van '100 jaar Kromstaf'. Als
resultaat van uitvoerige besprekingen in het bestuur was het Juli-nummer van ons
maandblad geheel gewijd aan een artikel van Geert Ruijgers: 'Wij zijn bezorgd'.
Dit nummer werd in ongeveer 4000 exemplaren verspreid onder speciaal uitgezochte adressen van vooraanstaande katholieken. In dit artikel werd wederom
de bereidheid van de KWG uitgesproken om deel te nemen aan een eerlijk beraad
over het vraagstuk van de eenheid, indien daarbij niet van een aprioristisch standpunt zou worden uitgegaan. Eveneens verklaarde de KWG, dat zij in elk geval
wilde meewerken aan het tot stand brengen van enige vorm van eenheid, die
boven de concrete politieke verscheidenheid zou uitgaan.
Na dit artikel richtte de KVP op 20 Juli 1953 tot ons en de KNP de uitnodiging
tot een gezamenlijk gesprek 'over en naar aanleiding van de verklaring van de
Kardinaal'. Onmiddellijk verklaarde de KWG zich bereid tot een dergelijk gesprek, mits het een werkelijk open gesprek zou zijn. Een uitgebreide correspondentie met de KVP volgde, doch uiteindelijk kwamen op 17 December 1953 de
vertegenwoordigers van de drie groepen bijeen om de modaliteiten van het gesprek te bespreken. Op 7 Januari 1954 kwamen de volledige afvaardigingen voor
het eerst bijeen. Sindsdien werden de besprekingen met een tussenpoze van drie
tot vier weken voortgezet.
Midden in dit beraad werd evenwel het Mandement 'De Katholiek in het openbare leven van deze tijd' gepubliceerd op 30 Mei 1954. Op 29 Mei heeft het
hoofdbestuur van de KWG er een eerste oriënterende bespreking aan gewijd. Op
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3 Juni kondigde de voorzitter van de KWG in zijn maandelijkse radiopraatje aan,
dat de werkgemeenschap de noodzakelijke tijd en gelegenheid wilde nemen teneinde in de nieuwe situatie zo verantwoord mogelijk die beslissing te nemen, die
voor Kerk en Vaderland de beste is. In zijn verklaring betreurde de voorzitter het
voorts, dat terzake van beraad met de katholieke leden van de PvdA nimmer
sprake is geweest.
Na de verklaring van het partijbestuur van 8 Juni verscheen als eerste reactie
in ons maandblad van 1 Juli de mededeling, dat overgang naar de KVP uitgesloten
is. Op 3 Juli vond de grote Nationale Kaderdag te Utrecht plaats, waarbij o.a. ons
bestuurslid Geert Ruijgers een toespraak hield. Op 24 Juli werd de bovenvermelde
bijzondere KWG-vergadering gehouden, waaraan bijna 150 afgevaardigden uit
alle afdelingen en kernen deelnamen. Een tweetal partijgenoten, W. Herpers en
mr. Keune, zetten de argumenten vóór en tegen doorgaan uiteen. Na diepgaande
discussies werd de tekst van een uitvoerig perscommuniqué vastgesteld, inhoudende met name dat een verantwoorde gewetensbeslissing nog niet mogelijk
werd geacht.

Verklaring van de Katholieke Werkgemeenschap
De Katholieke Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid heeft zich op een buitengewone ledenvergadering ernstig en diepgaand beraden met name over die gedeelten van
het laatste mandement der Nederlandse bisschoppen, die betrekking hebben op de doorbraak en de Partij van de Arbeid, alsmede over de situatie, welke als gevolg van het
mandement is ontstaan en de godsdienstige, politieke en internationale aspecten daaraan
verbonden.
.
Dit beraad vond plaats in het bij alle aanwezigen levend besef van een innige verbondenheid met de Kerk en van een naar vele zijden bijzonder zware verantwoordelijkheid.
De Katholieke Werkgemeenschap kan uiteraard niet treden in de persoonlijke gewetensbeslissing, die door ieder zelfstandig moet worden genomen. Doch wel acht zij
zich verplicht ernaar te streven, dat zoveel mogelijk door allen een gemeenschappelijke
gedragslijn wordt gevolgd.
Algemeen was de vergadering van oordeel, dat van een overgang naar de KVP geen
sprake kan zijn. Zij bleek er namelijk van overtuigd, dat een plichtmatige katholitke
eenheidspartij de ontwikkeling van gave democratische verhoudingen in ons land zou
bemoeilijken, en een zo groot volksdeel als het katholieke is, zou belemmeren in de
mogelijkheid een eigen politieke keuze te doen. Ook bleek de vergadering er ernstig over
bezorgd, dat de mogelijkheden van een duidelijk sociaal beleid er door zouden worden
ingeperkt. Redenen waarom de vergadering het niet verantwoord acht aan een dergelijke
ontwikkeling mede te werken.
De gehele Werkgemeenschap zou het ervaren als een groot verlies, indien na acht
jaren van vruchtbare samenwerking de katholieken verplicht zouden zijn hun plaats in
de Partij van de Arbeid op te geven. Velen achten een dergelijke stap in strijd met hun
persoonlijke gewetensovertuiging. Niet allen echter waren er van overtuigd dat de vraag,
of er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn de eenmaal aanvaarde taak voort te zetten,
reeds nu in die mate kan worden beantwoord, dat een verantwoorde gewetensbeslissing
mogelijk is. Ook de eventuele subsidiaire mogelijkheden zijn nog onvoldoende onderzocht. Al deze vragen zullen in de komende tijd nog veel nauwgezette aandacht vergen.
De vergadering sprak de wens uit daaromtrent te zijner tijd nader te worden geïnformeerd.
De vergadering voelde zich diep gegriefd door de kwetsende en onverantwoorde wijze
waarop sinds het verschijnen van het mandement in talrijke katholieke bladen over de
Werkgemeenschap, de Partij van de Arbeid en de doorbraak werd geschreven. Zij vreest
daarvan grote nadelen voor land en Kerk. Oprecht verlangt zij, dat spoedig in katholiek
Nederland de gelegenheid moge terugkeren tot een open en zakelijke gedachtenwisseling
over vragen, die voor de toekomst van het vaderlandse katholicisme van beslissende betekenis zijn.
26 Juli 1954
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Het beraad hierover is sindsdien op zeer intense wijze voortgezet, zonder nochtans
reeds tot een definitieve beslissing te hebben kunnen leiden. Een en ander heeft
zijn weerslag in de pers in ruime mate gevonden, zij het niet altijd op even gelukkige wijze. Individueel hebben leden van de KWG gepoogd in deze persdiscussies
een positieve bijdrage te leveren.
Intussen had de KVP op 7 Juli meegedeeld, dat zij voortzetting van het gesprek
met ons en de KNP niet langer juist achtte. Opmerking verdient, dat de KVP ná
het Mandement eerst verschillende malen op voortzetting van dit ge~prek aangedrongen heeft, doch dat zij het pas na de Nationale Kaderdag niet strokend met
de nodige eerbied tegenover de stellers van het Mandement noemde het gesprek
voort te zetten, zolang de KWG en de KNP hun standpunt niet in beginsel hadden
bepaald.
Bij al het werk van de KWG is wederom van uitzonderlijke betekenis gebleken,
dat wij over een eigen maandblad van behoorlijk niveau mogen beschikken. De
redactie van 'De Katholiek in de Partij van de Arbeid' werd in de afgelopen
periode gevoerd door de pgn. Geert Ruijgers, mr. F. Daams, G. Hijlkema, mr. Th.
van Lier en dr. J. Tans (Utrecht). Het secretariaat van de redactie is gevestigd in
Den Haag, p/a G. W. Hijlkema, Aronskelkweg 170, telefoon 397393. De administratie is gevestigd in Oisterwijk, p/a J. M. Willems, Gemullehoekenweg 129,
telefoon 2252.
Tenslotte zij vermeld, dat aan het Katholiek Staatkundig Maandschrift van de
KVP werd gevraagd, of een bijdrage onzerzijds tot de discussie, die zij in haar
Augustus/Septembernummer 1953 opende over het socialistisch plan 'De Weg
naar Vrijheid', ook in haar eigen orgaan zou kunnen worden opgenomen. Dit
verzoek werd afgewezen. Om die reden verschenen in het Octobernummer van
'Socialisme en Democratie' van 1954 artikelen ter beantwoording van de KVPcritiek op dit plan van de hand van onze leden dr. Al, dr. Brongersma en
mr. Daams.

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP

De Humanistische Werkgemeenschap bevond zich ook in deze periode nog in
het stadium van de organisatorische opbouw. Het bestuur ontmoet bij zijn arbeid
talrijke weerstanden die de ontplooiïng der HWG ernstig belemmeren. Er zou
reeds veel gewonnen zijn indien op medewerking van het gehele kader der Partij
kon worden gerekend.
Onder deze omstandigheden baart het geen verwondering dat het ledental nog
slechts een kleine fractie is van wat het behoorde te zijn. Ook de lezerskring van
het maandblad 'Vernieuwing' kan nog aanmerkelijk worden vergroot.
Het bestuur houdt zich regelmatig bezig met de vraag op welke wijze de belangstelling voor de HWG en haar maandblad kan worden versterkt; ook de activering van de afdelingsbesturen en de leden der werkgemeenschap heeft de volle
aandacht.
De HWG was vertegenwoordigd bij het jubileum van het Humanistisch Thuisfront, op het congres en op de Landdag van 'Nieuwe Koers', bij de opening van
het Humanistisch Militaire Tehuis bij Nunspeet en op de jaarvergaderingen van
de KWG en de PCWG.
In de commissie die tot taak heeft te rapporteren over de verhouding tussen
de Partij van de Arbeid en een aantal bevriende organisaties, vertegenwoordigt
E. Vermeer de HWG, in de commissie 'Subsidie Kerkenbouw' H. van Es en
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G. Stellinga, in de commissie Ziekenfondswezen van de WBS P. de Bruyn, in het
Humanistisch Thuisfront J. Boetje, in het Humanistisch Centrum H. van Woudenberg, terwijl H. van Es en H. van Woudenberg namens de HWG in de Partijraad
zitting hebben.
Aangezien wij prijs stellen op een goed en regelmatig contact met de andere
werkgemeenschappen namen wij het initiatief voor een conferentie der drie besturen. Deze vond plaats op 22 Mei 1954 in Utrecht waar het onderwerp 'Zin en
practijk der werkgemeenschappen' achtereenvolgens door mr. G. E. van Walsurn
(PCWG), J. Reehorst (KWG) en G. Steilinga (HWG) werd behandeld. Het ligt in
de bedoeling in de naaste toekomst nog een dergelijke bijeenkomst te houden
waarbij 'Staat en levensbeschouwing' het onderwerp zal zijn.
Ook op internationaal terrein kwam een contact tot stand en wel met de
Humanist Council van de Labour Party. Uitwisseling van artikelen voor de organen is daarbij het hoofddoel.
Ons bestuurslid M. G. Warffemius schreef een artikel voor het Engelse zusterorgaan en Henry Lloyd voor ons blad 'Vernieuwing'.
Op 12 en 13 Juni 1954 hield de HWG een weekend in Gouda, gecombineerd
met de jaarvergadering. Dr. B. W. Schaper sprak over 'Geestelijke vernieuwing
in de socialistische beweging'. Overwogen wordt deze belangrijke inle:ding in
brochurevorm uit te geven.
Op verzoek van het Partijbestuur en de dr. Wiardi Beekmanstichting werden
meermalen over verschillende problemen adviezen verstrekt. In 'De Gemeente'
verdedigde G. Steilinga ons standpunt ten aanzien van Cultuurgeschiedenis van
het Christendom op de openbare middelbare scholen.
In Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Enschede en Delft werden Streekconferenties gehouden waar ir. H. Vos, G. Steilinga en H. van Es inleidingen hielden. Wij stellen ons voor hiermee voort te gaan, mede omdat deze bijeenkomsten
de belangstelling voor de HWG versterken.
In vele plaatsen werden pogingen ondernomen tot het oprichten van afdelingen
en werden correspondentschappen gevestigd.
In het bestuur vonden een aantal mutaties plaats. Ir. H. Vos werd als voorzitter
opgevolgd door M. A. Reinalda, H. van Es als secretaris door H. van Woudenberg
en R. Breur als penningmeester door P. de Bruyn. In de vacatures die ontstaan
waren door het bedanken als bestuurslid van J. Boetje, D. J. Bout en R. Breur
werd voorzien door de benoeming van P. C. Faber, J. C. de Glopper en C. M.
Swiebel.
Het bestuur bestond eind September 1954 uit de volgende partijgenoten:
M. A. Reinalda, voorzitter; H. van Es, 2e voorzitter; H. van Woudenberg,
secretaris; P. de Bruyn, penningmeester; mevr. mr. B. R. J. Beelaerts van Blokland
-Jessurun, W. J. van Deelen, J. Engels, P.C. Faber, J.C. de Glopper, dr. J. P. van
Praag, W. Singer, G. Stellinga, C. M. Swiebel, ir. H. Vos, M. G. Warffemius,
C. Woudenberg, terwijl E. Vermeer het Partijbestuur vertegenwoordigt.
In de plaats van W. Hijmans werd tot redacteur van het maandblad 'Vernieuwing' benoemd K. Timmerman.
Aangezien het Oostelijk gedeelte van het land door het bedanken als bestuurslid van D. J. Bout niet meer in het bestuur vertegenwoordigd was werd pg.
A. Hesseis te Enschede tot adviserend bestuurslid benoemd.
De Werkgemeenschap leed een belangrijk verlies door het overlijden in October
1954 en December 1954 van de bestuursleden de partijgenoten C. Woudenberg
en mevr. B. R. J. Beelaerts van Blokland-Jessurun, die beiden groot aandeel hadden genomen in de totstandkoming der HWG.
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N.V. DE ARBEIDERSPERS
In de verslagperiode onderging de vertegenwoordiging van de Partij in de Raad
van Commissarissen van de N.V. De Arbeiderspers een wijziging, doordat pg.
Vorrink aftrad en in zijn plaats werd benoemd pg. E. Vermeer. Aan het eind van
de verslagperiode bestond de vertegenwoordiging uit de partijgenoten: E. F.
Albrecht, J. Harmsen, M. A. Reinalda, E. Vermeer, J. Willeros en H. Willemse.
Pg. Albrecht treedt op als gedelegeerd commissaris.
De ontwikkeling van het abonnétal op 'Het Vrije Volk' was bevredigend.
De Partijbestuursvergaderingen en de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
werden steeds bijgewoond door de hoofdredacteur pg. Voskuil, of zijn plaatsvervanger pg. Th. van Veen.

DIVERSE PERIODIEKEN

Paraat
In het vorige verslag werd vermeld, dat het weekblad 'Paraat' werd omgevormd
tot een orgaan, dat in het bijzonder de taak kreeg van voorlichting der Fakkeldragers.
Bij de nieuwe opzet van 'Paraat' moest ook rekening worden gehouden met de
omstandigheden dat 'In de Partij', het huisorgaan voor alle leden, was opgeheven
en dat dus een deel van de hierin gepubliceerde stof in 'Paraat' moest worden
opgenomen.
De redactie van het orgaan bestond tijdens de verslagperiode uit de partijgenoten Albrecht, De Bruyn Ouboter, Mozer, Oosterhuis, Sluyser en Voogd.
Terwijl het oude 'Paraat' aan het eind van de vorige verslagperiode ongeveer
2700 abonnees had, bleek het nieuwe 'Paraat in een veranderende wereld' in een
behoefte te voorzien. Het aantal abonnees op dit blad, waarvan de abonnementsprijs zeer laag is gesteld - deze ligt beneden kostprijs - steeg snel boven de
10.000 en bedroeg aan het eind van de verslagperiode rond I5.000. Is deze groei
op zichzelf verheugend, zij stemt tot dubbele voldoening omdat dit getal aanwijzingen geF>ft omtrent de intensiteit van de Fakkeldragersactie. Er blijkt immers
uit, dat een groot aantal Fakkeldragers het voorlichtingsargaan 'Paraat' regelmatig leest.
Socialisme en Democratie
De redactie van het maandblad van de PvdA onderging gedurende de verslagperiode enkele wijzigingen door het uittreden van de pgn. prof. mr. dr. J. Barents,
mr. M. van der Goes van Naters en dr. J. F. de Jongh. In hun plaats werden benoemd de pgn. prof. dr. J. P. Kruijt, mr. J. J. van der Lee en prof. ir. W.
SchermPrhorn.
Het aantal abonnees bedroeg op 30 September 1954 1588 (op 30 September
1953 1609) en blijft dus vrijwel stabiel. Dank zij de medewerking van de N.V. De
Arbeiderspers is het mogelijk het orgaan in een omvang van 768 pagina's per jaar
tegen een abonnementsprijs van f 6,15 per jaar te doen verschijnen. Hoewel het
aantal abonnees niet onbevredigend is, rekening houdend met de belangstelling
voor wetenschappelijke tijdschriften in het algemeen, valt het, gezien de uitzonderlijke voorwaarden waarop het tijdschrift kan worden verkregen te betreuren,
dat er nog leden van het Partijkader zijn, die niet op het maandblad zijn geabonneerd.
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De Gemeente
Gedurende de verslagperiode verscheen dit blad, het voorlichtingsorgaan voor de
Raads- en Statenlèden regelmatig. Met ingang van het nummer van 15 September
1953 verschijnt in elk nummer een lesbrief voor de raadsleden. In de zomermaanden Juli en Augustus verscheen een dubbelnummer.
Aan het eind van de verslagperiode bestond de redactie uit de partijgenoten':
prof. mr. dr. G. van den Bergh, J. de Bruin, mr. C. J. A.M. ten Hagen, mr. M. A.
Stufkens, mr. J. In 't Veld, redactiesecretaris: W. Mensink.
De oplaag werd tijdens de verslagperiode, mede in verband met het toegenomen
aantal Raads- en Statenleden door de gunstige verkiezingsuitslagen, verhoogd
·
tot 3150.
Ploegen en Zaaien
Dit blad voor de agrariërs verscheen in de verslagperiode regelmatig, per jaar
steeds acht nummers. De oplaag bedraagt 3000 à 4000 exemplaren. De redactie
van het orgaan berust bij de partijgenoten C. Egas en G. van Wijk.
Het aantal abonnees bedroeg gedurende deze periode circa 2200. Voor verslagen van congressen werden twee extranummers uitgegeven met een oplaag van
3900 per nummer.
Colportage-orgaan
De redactie van het colportage-orgaan 'Arbeid' bleef in handen van pg. Oosterhuis. Evenals in vorige verslagen moet ook ditmaal wederom teleurstelling worden
uitgesproken, dat de partij-afdelingen in zo geringe mate gebruik maken van dit
belangrijke propagandamateriaal, waarvan de verkoop mede een middel kan vormen de afdelingskas te versterken.
In de bijgevoegde tabellen is een overzicht gegeven van de verkochte nummers
gedurende de verslagperiode.
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OMZET 'ARBEID' 19S2-l9S3
Gewesten

1

7

8

I

I

I
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I
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4
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14

1S

16

I

900 I

Totaal

Friesland
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210

285
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295

360

350

500

280

280

180
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270

40

220

1340

5195
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-

-

200
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250

300

175

150
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90

100

100

100

100

110

70

2095

Overijsel.

125

175

390

440

255

255

255

255

330

330

330

420

440

240

275

490

5005

Gelderland .

265

305

415

365

490

765

495

335

310

300

320

320

140

320

655

705

6505

Utrecht .

820

820

1160

1290

1270

1345

1425

1425

1775

1475

1750

1550

1750

1500

2160

2425

23940

Noord-Holland Noord .

210

210

210

360

360

410

410

480

470

480

480

475

640

700

920

1700

8515

Noord-Holland Zuid .

410

690
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1075

1045

1110
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1320
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1530
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1480
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1855
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1815
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1285
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1530
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745

745

745

736

745

-

730

730

695

687

687

687

687

10899
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75

60

60

60

60

60

20

45

50

40

45

55

50

50

50

50

830

Limburg.

-

5

5

5

5

5

5

20

5

20

5

20

5

20

5

20

150

Zuid-Holland .

.

Zeeland .

8775

Amsterdam .

3745

3810

3810

4110

4430

4170

4495

4295

4550 ' 4300

4280

4345

4175

4180

4175

4998

67868

Rotterdam •

3345

3280

2970

3070

3380

3380

3345

3370

346013280

3260

3255

3105

3135

3010

3110

51755

750

875

~ooi

700

870---~15~0--5~0

12430

Den Haag
Totaal

. .

. ...

900 I 900
I

670 I 870

1
------

870

-------
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------
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OMZET 'ARBEID' !953-IH4
2

Gewesten

I

3

4

5

6

I

7

8

740

670

9

I

I

I

10

11

12

13

650

550

815

765

12551

11604

14

Totaal

10251

1190

670

8251

1379

550

Groningen

140

746

295

300

2180

310

245

325

345

325

245

245

620

480

6801

Drente

170

180

170

200

565

210

210

210

210

180

205

180

280

431

3401

Overijsel .

385

425

385

185

970

415

615

655

455

455

455

1055

330

635

7420

Gelderland

609

700

625

720

1535

770

895

855

805

705

570

520

535

760

10604

Utrecht .

1744

1899

1229

3315

2245

1250

1340

1190

1110

1360

1165

1940

2030

1250

23067

Noord-Holland Noord

190

620

550

585

1467

466

416

516

416

516

516

866

866

646

8636

Noord-Holland Zuid .

1680

2090

1913

1858

2258

1873

1588

17981

988

1633

1423

1475

1730

1380

23687

Zuid-Holland

2385

2835

2411

2285

3325

2155

20751 2030

1855

1715

1855

1865

1860

1850

30501

Zeeland •

635

720

665

692

952

702

757

757

757

717

782

782

779

949

10646

Noord-Brabant

162

252

167

157

579

107

30

30

40

40

40

40

90

90

1824

45

345

245

45

490

95

70

70

70

70

70

70

70

150

1905

Amsterdam.

3870

3780

3495

3825

4115

3560

4045

3845

3700

3820

3750

3615

3715

3565

52700

Rotterdam

3775

3840

3500

3275

3280

3135

3225

3165

3265

2840

3015

3575

4410

3375

47675

610

805

880

710

895

660

705

705

555

705

Friesland

Limburg.

Den Haag
Totaal

·I

• . • . • ·117425 120427117200 jt8977126235

I

520

I

655

L 575- 675l

r16;~8 J~;;T16s;Il~;;~~~1ll52961176Islts7s5

!

525-

9660

117341 \250131

BROCHURES
Hieronder volgt een overzicht van de brochures die in de verslagperiode werden
uitgegeven.

Agrarisch program
Rapport Gemeentelijke indeling in discussie
Monster dat z'n eigen jongen verslindt
De strijd gaat voort .
Waar staan wij .
Sociale Zaken onder het zoeklicht .
Rapport Oostelijk Groningen
Rapport Noordoostelijk Overijssel .
Rapport Zuidoostelijk Drente
Rapport Oostelijk Friesland (Welvaart van
de Wouden) .
Rapport Oostelijk Noord-Brabant (Welvaart
en welzijn)
Let op hun daden 11 .
Het mandement en de P.v.d.A.
Overdrukken H.V.V. verslag Kaderdag .
Verklaring PB inzake het mandement
Weg naar vrijheid .

Oplaag

Omzet 1 Oct. 1952
tot 30 Sept. 1954

1.540
500
10.000
9.387
18.200
10.200
1.000
600
1.000

1.362
354
9.939
9.193
17.820
7.453
805
594
780

1.000

701

1.040
5.040
2.000
90.000
5.000

625
839
1.713
90.000
5.000
759

SCHOLING VAN FUNCTIONARISSEN
De scholing van afdelingsfunctionarissen in speciale kampweken op 'De Paasheuvel' te Vierhouten werd in de verslagperiode voortgezet.
In 1953 werd een kampweek gehouden voor 'eerstejaars' en een vervolgkamp
voor degenen, die reeds in de vorige zomer een scholingsweek hadden meegemaakt. De deelname was bevredigend en de toewijding der deelnemers bijzonder groot.
Deze uitstekende resultaten leidden ertoe, dat in 1954 een tweetal kampen werd
gehouden, waarvan één in het bijzonder voor jongere partijgenoten-leden van
'Nieuwe Koers'. Tevens werd ook in deze zomer een vervolgkamp gehouden.
Een ruime subsidie van de Centrale Arbeidersverzekerings- en Depositobank,
die een deel van haar winst hiervoor beschikbaar stelde, maakt het mogelijk dit
werk op deze schaal te blijven doen.
De leiding van de kampen berustte bij pg. Albrecht, hierbij in 1953 geassisteerd
door pg. Spronkers. Helaas was door het overlijden van pg. Sprankers in het voorjaar van 1954 een eind gekomen aan zijn medewerking. De cursusweek voor jongeren stond mede onder leiding van pg. J. Hes.
Hiernaast werd ook in beide jaren een pottiek vacantiekamp gehouden onder
leiding van pg. Vermeer. In deze kampen is een ruimer gelegenheid voor ontspanning naast een aantal politieke inleid2ngen. Deze kampen hebben eveneens
bewezen van grote waarde te zijn voor de scholing.
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CABARETWERK
In het seizoen 1952-1953 werden er door de door de Partij erkende cabaretgroepen 114 voorstellingen gegeven. Dit aantal liep in het seizoen 1953-1954
terug tot negentig. Aan het eind van deze verslagperiode bedroeg het aantal
cabaretgroepen twaalf. Twee cabaretgroepen, nl. 'Het Oog' in Groningen en 'De
Pêperbusse' in Zwolle werden opgeheven. De Partij beschikt thans over de volgende groepen: "n Braandnettel' in Almelo, 'De Valreep' in Amsterdam, 'De Rode
Lantaarn' in Deventer, 'Cantecleer' in Eindhoven, 'De Ragebol' in Enschede, 'De
Steekvlam' in Den Haag, 'De Peperbus' in Hilversum, 'De Rode Vagebonden' in
Middelburg, 'De Knijpkat' in Rotterdam, "t Pluisijzer' in Tilburg, 'De Rode
Rakkers' in Utrecht en 'De Rode Koers' in Zaandam.
In een aantal gewesten was de medewerking van de gewestelijke en afdelingsbesturen voor dit uitermate belangrijke werk gering. In de gewesten, waar deze
medewerking wel werd gegeven, konden de cabaretgroepen met goed succes
optreden.
In verband met drukke werkzaamheden legde pg. Evert Vermeer het voorzitterschap van het Landelijk Bestuur der Cabaretgroepen neer en werd in zijn plaats
pg. Henk Voorwinde, Tesselschadestraat 31 te Amsterdam, aangewezen.
Het Dagelijks Bestuur heeft aan pg. Evert Vermeer opgedragen zich in het
bijzonder bezig te houden met de politieke inhoud van de door de cabaretgroepen
gemaakte teksten, terwijl pg. Voorwinde belast is met de organisatorische leiding
van het cabaretwerk.
Via een speciale actie zullen pogingen worden gedaan het cabaretwerk te introduceren. Voor de propaganda is het van grote betekenis.
TONEELFONDS
In de periode van 1 Juni 1952 tot en met 30 September 1954 werden de volgende
stukjes uit het Toneelfonds opgevoerd:
'Als na onwetendheid en vrees', eenmaal.
'De eigenwijs', tweemaal.
'Mensenpakhuis', eenmaal (thans uitverkocht).
'Het ingezonden stuk', tweemaal.
'Het schilderij', driemaal.
'Hoe vindt U het bij ons?', driemaal.
,Rode Tulpen', zevenmaal.
Voor 'Nieuwe Koers' werd voor enkele stukjes een speciale regeling getroffen,
nl. f 0,50 per exemplaar voor opvoering in de beslaten kring van de eigen afdeling. Hierop hebben betrekking:
'De eigenwijs'.
'Mensenpakhuis'.
'Het ingezonden stuk'.
'Het schilderij'.
'Hoe vindt U het bij ons?'
'Rode Tulpen' en
'Vlucht naar Koedorp',
welke respectievelijk twee, een, een, een, drie, nul en eenmaal werden opgevoerd.
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1-MEIVIERING
Evenals andere jaren werd voor de Meiviering contact gehouden met het NVV
.en geschiedde de organisatie onder leiding van het Centrale Meicomité, dat werd
gevormd door de pgn. H. Korte enE. Vermeer.
De sprekersaanwijzing werd weer centraal verzorgd door het secretariaat.
In 1953 werd het Meifeest gevierd onder de leuze: 'Welvaart voor Nederland,
Eenheid voor Europa, Vrede voor de Mensheid'.
In 1954 luidde de Meileuze: 'Gelijke kansen voor ieder in een wereld van Vrijheid, Vrede en Welvaart'.
Bij de Meifeesten in 1953 en 1954 werden de volgende spelen opgevoerd:
'Meizoentjes', in 29 plaatsen.
'Eén Mei', in twee plaatsen.
'Ontwaak', in veertien plaatsen (thans uitverkocht).
'Volhouden', in vijf plaatsen.
'Het licht overwint', in één plaats.
'Rode Tulpen', in zeven plaatsen.
Vastgesteld mocht worden, dat het Meifeest in vele honderden plaatsen met
opgewektheid werd gevierd en in 't algemeen van geslaagde bijeenkomsten kan
worden gesproken.
·
COMMISSIEWERK
COMMISSIE LEVENSBESCHOUWING .EN MAATSCHAPPELIJKE
VRAAGSTUKKEN

Op het Partijcongres van Februari 1951 diende de afdeling Ede-Lunteren het
volgende voorstel (nr 60) in:
'Het Congres, van oordeel, dat het wenselijk is na te gaan, in hoeverre het de
voorkeur verdient, verschillende werkzaamheden op onderscheiden terreinen van
het maatschappelijk leven te laten geschieden, óf door instellingen en organisaties
op 'levensbeschouwelijke' grondslag, óf door instellingen en organisaties op algemene basis, óf door overheidsinstellingen, verzoekt het Partijbestuur, een commissie in te stellen, die dit vraagstuk zal bestuderen en daarover rapporteren, zo
mogelijk voor het eerstvolgende tweejaarlijkse congres.'
Op grond hiervan werd daarna de volgende commissie benoemd:
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, mevr. mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, E. P. Schuyt,
drs. J. J. Voogd (secretaris), mej. mr. M. Tjeenk Willink (voorzitster) en mr. G. E.
van W alsum, welke door het feit, dat de post van secretaris eerst begin 1952 werd
vervuld, en de voorzitterspost nog enkele weken later, per 1 Maart 1952 haar
werk begon. Zij vergaderde in pleno tot 1 September 1954 vier maal, terwijl een
door haar benoemde sub-commissie bestaande uit de partijgenoten De Ruyterde Zeeuw, Van Lier en Voogd eenmaal bijeen kwam.
Nadat de Commissie een aantal inleidende nota's had behandeld stelde de
secretaris een concept-rapport samen, dat in Januari 1953 in de commissie werd
besproken. Daarbij bleek dat de benadering van het vraagstuk bij een aantal
commissieleden nogal verschilde, waarna aan genoemde sub-commissie opdracht
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werd gegeven zich nader te oriënteren en be~prekingen te voeren. Dit leidde tot
een nieuw concept, dat in het najaar 1954 in behandeling zal komen.
De commissie overweegt om zich te beperken tot een aantal meer algemene beschouwingen en richtlijnen, daar het uiterst moeilijk voor haar is tot detailler~ng
te komen op de zo uiteenlopende en verscheidene gebieden van het maatschappelijk leven. Wellicht zou dit laatste beter kunnen geschieden in afzonderlijke
commissies of de secties van de dr. Wiardi Beekman Stichting.
ONDER WIJSCOMMISSIE

De Onderwijscommissie was in de loop der jaren van een te grote omvang geworden. In 1952/1953 werden, nadat in begin 1952 de toenmalige voorzitter van
deze Commissie, prof. dr. Ph. Kohnstamm plotseling was overleden, de samenstelling en de werkwijze herzien. Er is thans een minder grote Commissie, d:e zich
zo nodig op bepaalde punten laat adviseren door personen of sub-commissies, ook
van buiten de Onderwijscommissie zelf. Deze laatste bestond aan het einde van
het verslagjaar uit de pgn. prof. dr. W. Banning, voorzitter; W. Mensink, fecretaris; T. C. Bos; mr. J. C. Cramer; mevr. D. Heroma-Meilink; prof. dr. I. C. van
Route; 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; mevr. U. Tellegen-Veldstra; drs. I. v. d. Velde; J. J. Vorrink.
Helaas kon pg. Vorrink, die in voorafgegane jaren in het werk van de Onderwijscommissie zo'n levendig aandeel had gehad, tengevolge van zijn ziekte, in
deze verslagperiode niet aan de vergadering deelnemen.
Pg. dr. B. S. A. Al moest zijn zeer gewaardeerd lidmaatschap van de Commissie eindigen in verband met het verkrijgen van een werkkring in het buitenland.
De Onderwijscommissie vergaderde vele malen. Besproken werden gemeentelijk subsidie VHMO, vragen in verband met onderwijspacificatie, voorstellen uit
het Partijcongres 1953 en in het bijzonder de samenstelling van een ontwerpOnderwijsprogram voor de Partij.
Tenslotte verzorgde de Onderwijscommissie voor de Partij de organisat:e van
een internationale onderwijsconferentie in Bentveld, van 1-7 Augustus 1954, onder auspiciën van de Union Internationale Universitaire Socialiste et Democratique, een in contact met de Sociali~tische Internationale georganiseerde samenwerking van buiten Nederland bestaande groepen van socialistische leerkrachten.
Er waren regelmatig zestig à zeventig deelnemers uit tien landen. Besproken werden de rechten van de ouders en de rechten van het kind ten opzichte van vragen
van opvoeding en onderwijs. Inleiders waren pg. prof. dr. W. Banning, Nederland; dr. M. Neugebauer, Oostenrijk en P. Astier, Frankrijk. In 1953 hadden,
daartoe uitgenodigd door het Partijbestuur, de pgn. dr. B. S. A. Al, W. van de
Gevel en C. Kleywegt, aan een soortgelijke conferentie deelgenomen in Lohr
(Duitsland).
CULTURELE COMMISSIE

In 1947 bestond een vrij omvangrijke Culturele Commiss:e van de partij, welke
zich in een aantal sub-commissies voor letterkunde, beeldende kunst, bouwkunst
etc. had gesplitst.
Door oorzaken welke thans buiten beschouwing kunnen blijven, is deze commissie niet erin geslaagd tot vruchtdragend werk te komen, en zij vond een geruisloos einde.
Toen tegen 1951 plánnen rezen om tot een congres over de kunst te komen,
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namen de partijgenoten dr. Ph. J. Idenburg en·Joan Willeros het initiatief tot het
formeren van een vijf-tal commissies, welke zouden rapporteren over:
I. kunst en volk,
2. internationale spreiding van de kunst,
3. regionale spreiding van de kunst,
4. sociale spreiding van de kunst,
5. plaats en functie van de kunst in de samenleving.
Deze commissies hebben in de loop van 1951 hun werk verricht en rapporten
uitgebracht. Er werd daarna een coördinatie-commissie gevormd, bestaande uit
de voorzitters van de sub-commissies (de pgn. Idenburg, Reinink, De Roos, RoelEserna en Stuiveling).

Samenstelling
Aangezien bleek dat het werken met een kleine commiSSie aanzienlijk gemakkelijker was dan met een grote groep, werd besloten aan het Partijbestuur voor te
stellen de Culturele Commissie te doen bestaan uit de bovengenoemde voorzitters,
alsmede het Kamerlid J. Willems. In verband met de telkenmale door hem af te
leggen afstand verzocht pg. RoelEserna om ontslag uit de commissie, welke begin
1952 werd aangevuld met de pgn. J. Henriek Mulder en J. J. Voogd, de laatste als
secretaris, later in 1952 met pg. Jelle Traelstra en in 1954 met pg. J. Broeksz.
Zij bestaat dus thans uit de partijgenoten: drs. Ph. J. Idenburg, voorzitter;
drs. J. J. Voogd, secretaris; prof. dr. G. Stuiveling, J. Troelstra, drs. J. Henriek
Mulder, J. Willems, mr. H. J. Reinink, mr. A. de Roos, J. B. Broeksz.
Vanaf 31 Januari 1952 tot 1 September 1954 vergaderde de commissie zestien
maal.
Conferenties
De commissie organiseerde drie maal een conferentie voor kunstenaars en andere
in de kunst geïnteresseerde personen.
a. Op 20 Mei 1952 spraken de pgn. De Roos, Idenburg en Traelstra te
Amsterdam over respectievelijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de
culturele taak en de sociale nood van de kunstenaars.
Door de medewerking van de Vara kon aan de 150 deelnemers een culturele
avond worden aangeboden, waar het Radio Philharmonisch Blaasorkest, de pianisten Rutger Schoute en Jean Antonietti, de alt Roos Boelsma en Georgette Ragedoorn optraden.
b. Op 10 April 1953 kwam een 200-tal genodigden te Rotterdam bijeen om
inleidingen te horen van de partijgenoten Van Walsurn en Roelfsema over 'De
taak van de gemeente t.a.v. de kunst'. 'sMiddags werd een forum gehouden over
de toegepaste kunst, in welk forum zitting hadden de heren dr. Ph. J. Idenburg,
D. Dooyes, K. Sanders, Chr. de Moor en J. van Heel.
Opnieuw door medewerking van de Varakon een avond worden aangeboden
met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Felix de Nobel.
c. In 1954 bleek dat de belangstelling voor deze conferentie groeide. Ruim
200 bezoekers konden op 17 April te Den Haag welkom worden geheten. Gesproken werd door de pgn. prof. dr. G. Stuiveling over 'Kunst en Volk, bezien van de
zijde van de kunstenaar', en door pg. W. Kweksilber, die dit vraagstuk behandelde
vanuit sociaal-paedagogisch gezichtspunt.
Aangezien het aantal bezoekers op de culturele avonden in de beide voorgaande
jaren geringer was dan werd verwacht, werd ditmaal tijdens de conferentie een
programma geboden, en wel door de muziekkring Obrecht, welke oud-Neder57

landse muziek bracht. Ook hier verleende de Vara wederom haar zeer gewaardeerde medewerking.
Het peil van de discussies bewoog zich in deze drie jaren in stijgende lijn; wel
werd in toenemende mate door de discussianten beklemtoond dat nu ook practische daden van de partij werden verwacht.
Overwogen wordt de rede van Stuiveling, die algemeen werd toegejuicht, in
druk te doen verschijnen.
De commissie stelt zich niet voor elk jaar aan het Partijbestuur te suggereren
een Kunstenaarsdag te houden. Wel zal zij ten aanzien van het jaar 1955 een voorstel doen, aangezien de vorige conferenties altijd in verkiezingsjaren vielen.

Publicaties
Uit de rapporten van de sub-commissies, in de Inleiding vermeld, werd een samenvattend rapport opgesteld, dat onder de naam 'Socialisme en Kunst' in 'Paraat'
van 9 Mei 1952 werd gepubliceerd en waarvan een aantal overdrukken werd
verspreid.
De Arbeiderspers was zo welwillend om de redevoeringen op de conferentie
van Mei 1952, tezamen met het rapport 'Socialisme en Kunst' in een boekje gebundeld uit te geven; het boekje was getiteld 'Zonder Weerklank?'.
Adviezen
Door de commissie werden de volgende adviezen aan Kamerfractie en/of Partijbestuur uitgebracht:
a. inzake een culturele paragraaf in het Verkiezingsprogramma 1952,
b. inzake een Grondwetsclausule over de kunst,
c. inzake taak en samenstelling van de Raad voor de kunst,
d. inzake het wetsontwerp op de Televisie,
e. inzake het wetsontwerp op het Radiobestel,
f. inzake de gevolgen van de huurverhoging 1954 voor de kunstenaars,
g. inzake een culturele paragraaf in het Gemeenteprogram,
h. inzake de viering van de 5e Mei.
Voorts werd een gesprek georganiseerd van een aantal kunstenaars met pg.
J. Willems, over de opleiding van kunstenaars.
Tenslotte werd op zijn verzoek aan het Partijbestuur geadviseerd over de aankleding van de congreszaal, een aan het congres te verbinden tentoonstelling en
een in het kader van het congres te houden bijzondere avond. Met medewerking
van de pgn. J. Troelstra en G. Sligte werd een tentoonstelling georganiseerd over
politieke affiches uit verschillende landen; pg. J. Troelstra nam in samenwerking
met de Federatie Den Haag de aankleding van de congreszaal ter hand; op de
daarvoor gereserveerde avond werd door het ATG opgevoerd het blijspel 'Zij
kregen wat ze wilden'.
Commissies
Er werd een tweetal sub-commissies geformeerd.
a. een met als taak te rapporteren over de sociale bijstandsregeling voor beeldende kunstenaars. Zij was als volgt samengesteld: C. 't Hart, Ch. P. W. v. d.
Oever, H. J. v.d. Vlist, W. Hamel, F. v.d. Berg, drs. J. Henriek Mulder, J. Troelstra,
J. J. A. Berger Jr., drs. J. J. Voogd en mr. H. Boasson.
b. een met als taak te rapporteren over de bevordering van de industriële
vormgeving. Deze commissie zal in September 1954 haar werkzaamheden aanvangen, en is als volgt samengesteld: J. H. Steenbeek, ir. B. A. Kruithof, H. van
Herwerden, D. Dooyes, J. Bommer, R. Blijstra, C. L. Alons, mej. R. Krijgsman,
mevr. N. van Hulst-de Waal en Chr. de Moor.
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Werkprogram
In het komende seizoen stelt de commissie zich voor haar aandacht te richten op:
a. Kunstenaarsdag 1955,
b. Advies voor Congres 1955,
c. Een bijeenkomst met architecten,
d. De situatie van het toneel in Nederland,
e. De sociale bijstandsregeling,
f. De industriële vormgeving.
COMMISSIE VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND

In de loop van het jaar 1952 suggereerde de Onderwijscommissie van de Partij
aan het Partijbestuur een commissie Vorming Buiten Schoolverband in te stellen,
ter bestudering van en rapportering over vraagstukken van jeugdvorming en 'adult
education'.
Het Partijbestuur besloot daartoe, waardoor de bij de Wiardi Beekman Stichting
bestaande commissie 'Nationaal Jeugdplan' moest worden opgeheven, hetgeen in
October 1952 geschiedde.
De Commissie Vorming Buiten Schoolverband is thans als volgt samengesteld:
Voorzitter: J. Peters, Secretaris: drs. J. J. Voogd, Leden: H. J. Barentsz, J. Berkhout, mej. N.H. Blaak, mej. W. Bos, mr. J. Cramer, T. van den Dool, P.C. Faber,
J. H. H. Gradia, M. van Haaien, W. van Halm, W. Harmsma, M. J. Rille,
J. A. Hes, drs. J. S. van Hessen, mej. M. Jansen, E. Kupers Jr., D. Q. R. Mulock
Houwer, A. Oosterlee, N. Stufkens, A. J. v.d. Vlerk enD. Vijlbrief.
Zij ving in Januari 1953 met haar werkzaamheden aan en vergaderde sindsdien
acht maal.
Zij bracht aan Partijbestuur en Kamerfractie advies uit over het wetsontwerp
Raad voor de Jeugdvorming en had enkele malen contact met pg. Stufkens omtrent bij de behandeling van de begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ter sprake te brengen onderwerpen. Voorts besprak zij de vraagstukken
van gemeente en kinderbescherming en van subsidieverlening aan de sport, waaromtrent daarna door haar leden respectievelijk P. C. Faber en E. Kupers Jr. in
het maandblad 'De Gemeente' artikelen werden gepubliceerd.
Zij heeft thans in studie de vraagstukken, verbonden aan de vorming van de
militair, aan subsidieverlening in het algemeen, aan de vorming van de bedrijfsjeugd en aan de verschenen rapporten van de commissie-Langeveld en het
mgr. Hoogveldt Instituut.
COMMISSIE 'HULP AAN W ATERSNOODGEBIEDEN'

Na de watersnoodramp van 1953 stelde het Partijbestuur een commissie in, welke
ten doel had de getroffen partijgenoten en geestverwanten met raad en daad terzijde te staan. De Commissie kwam slechts enige malen bijeen, vooral ook omdat
wijlen pg. Jan Spronkers, die secretaris van deze commissie was, door persoonlijke
bezoeken aan de rampgebieden de Commissie het belangrijkste werk uit handen
nam. De pgn. Berenpas, Van Deelen en Eibert Meester hebben zich in de tijd
vlak na de ramp het lot van de betrokken Partij-afdelingen aangetrokken en geholpen, waar dat mogelijk was.
De Commissie 'Hulp aan Watersnoodgebieden' bestond uit: A. J. Berenpas,
J. J. A. Berger, H. J. de Boer, P. J. Bom, J. Bommer, mr. J. A. W. Burger,
W. J. van Deelen, A.D. van Dijk, C. Egas, mr. C. J. A.M. ten Hagen, M. Hanne59

wijk, C. Hoek, Chr. van Hofwegen, C. Kuijper, J. L. van Leeuwen, C. Lugtenburg,
E. Meester, H. Neuteboom, A. C. Ploeg-Ploeg, mr. Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw,
mr. W. H. Sprenger, J. Spronkers, E. A. Vermeer, A. H. Vermeulen en J. S.
Visscher.
Het Dagelijks Bestuur besloot voor de partijgenoten in de rampgebieden een
boekeninzameling te houden. Om en nabij de 5.000 boeken werden voor dit doel
afgestaan. Na schifting bleken toen ± 4.000 boeken bruikbaar te zijn. De uitgezochte exemplaren werden door het Partijsecretariaat gecatalogiseerd en de
catalogi werden toegezonden aan partijgenoten en geestverwanten uit de getroffen
gebieden. Iedere aanvrager kreeg gemiddeld vijftien boeken. Wij waren bovendien in de gelegenheid om enige bibliotheken in de rampgebieden van een flinke
zending boeken te voorzien.
Bij het inzamelen van de boeken ondervonden wij prachtige steun van de N.V.
De Arbeiderspers. Prof. dr. Eugen Kogon uit Frankfurt, directeur van de uitgeverij
'Frankfurter Hefte', zond ons door bemiddeling van pg. Mozer een partij gloednieuwe Duitse boeken. Hiermede konden wij een aantal partijgenoten in de rampgebieden van dienst zijn, doch de meeste partijgenoten en geestverwanten hadden
wegens taalmoeilijkheden voor deze boeken geen interesse. Het Partijsecretariaat
heeft toen deze boeken onder geïnteresseerde partijgenoten verkocht en dit geld
in het fonds voor de boekeninzameling gestort. In dit fonds kwamen nog een
aantal bedragen van partijgenoten, die niet in de gelegenheid waren boeken af te
staan, waardoor een deel van de kosten aan deze actie verbonden, kon worden
bestreden.
Het secretariaat, dat pg. Evert Vermeer met de leiding van deze actie had belast, ontving vele dankbare reacties van partijgenoten en geestverwanten, waaruit
bleek hoezeer deze boekenactie op prijs is gesteld.
Het Partijbestuur wenst op deze plaats een woord van grote dank uit te spreken
aan al degenen, die aan het slagen van deze actie hebben meegewerkt.
COMMISSIE VOOR GESCHILLEN

In de Partijraadsvergadering van 1953 werd besloten tot het instellen van een
Commissie voor Geschillen, als genoemd in artikel 53 van het Reglement Candidaatstelling. Tot leden werden aangewezen de partijgenoten R. v. d. Bergh,
J. Holthaus, C. Woudenberg, E. Vermeer enE. F. Albrecht. Gedurende de verslagperiode werd geen beroep op de commissie gedaan.
COMMISSIE FUNCTIONELE TAAKVERDELING

In het vorige verslag werd meegedeeld, dat deze Commissie, die tot taak had het
vraagstuk van de onderlinge verhoudingen tussen partijgenoten-Ministers, Kamerfractie, Partijbestuur en Congres te bezien, intern rapport had uitgebracht aan het
Partijbestuur, terwijl het de bedoeling was dit rapport te behandelen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van de Partijraad. Dit geschiedde in de
Partijraadsvergadering van 13 Juni 1953, waar het werd ingeleid door pg. Donker.
Een uitvoerige gedachtenwisseling volgde hierop.
COMMISSIE RECHTSPOSITIE BEZOLDIGDE BESTUURDERS

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 24 April 1953 werd een Commissie ingesteld voor het uitbrengen van een advies over de rechtspositie der
bezoldigde bestuurders. Tot leden van de commissie werden benoemd de partij-
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genoten: W. Thomassen, J. Tuin, J. B. Vlam, R. Kranenburg, P. J. Kapteyn en
M. A. Reinalda. Gedurende de verslagperiode kwam de commissie nog niet met
haar taak gereed.
HERZIENINGSCOMMISSIE

Nadat deze commissie in het najaar van 1952 met haar rapport gereed was gekomen werd besloten, omdat zij niet tot een eenstemmige conclusie kwam, gelijk
in het vorig verslag reeds werd gemeld, het rapport eerst ter discussie te stellen
in de vergaderingen van gewestelijke en stedelijke federaties. Het werd hiertoe
aan alle partij-afdelingen en gewesten toegezonden. Nadat de gewesten hierover
hun mening hadden kenbaar gemaakt, werd het rapport in de Partijraadsvergadering van 27 Maart 1954 ingeleid door de pgn. Albrecht en Scheps, die ten aanzien
van de samenstelling en de werking van het Congres afwijkende standpunten vertolkten. Besloten werd de huidige regeling van het Partijcongres te handhaven
en de wijze van stemmen op de Congressen nader te bezien.
In de Partijraadsvergadering van 30 October 1954 werd een nota over de wijze
van stemmen op het Congres van de hand van pg. Albrecht, die uitliep op de
conclusie de huidige regeling te handhaven, zonder discussie aanvaard.
COMITÉ VAN NEDERLANDERS UIT INDONESIË

Het Comité, dat ultimo 1951 zijn activiteiten begon, besloot ultimo 1952 voorlopig op te houden met het beleggen van openbare vergaderingen voor en onder
de Nederlanders uit Indonesië. Het bleek gewenst de voorlichting en propaganda
anders te voeren.
Besloten werd, met financiële en morele steun van het Partijbestuur, over te
gaan tot uitgifte van een twee-maandelijks orgaan, dat genoemd werd 'Wegwijzer
voor Gerepatrieerden'. Met de inhoud van dit orgaan stelde men zich ten doel
voorlichting aan de gerepatrieerden om hun aanpassing aan de Nederlandse gemeenschap te vergemakkelijken. De oplaag werd voorlopig bepaald op 3000 en
bedraagt thans 4000 exemplaren.
Het orgaan bracht artikelen in het culturele, sociale, sociaal-economische en
politieke vlak, typisch socialistische onderwerpen, waarbij werd uitgegaan van de
beginselen en doelstellingen van de Partij van de Arbeid. Er verschenen eenvoudige artikelen over Pers, Parlement, Vak- en Jeugdbeweging, Gemeentepolitiek, Sociale voorzieningen, Onderwijs enz., artikelen over PvdA-beginselen,
de figuur van Troelstra, PvdA-onderwijspolitiek. Verder artikelen over specifieke
belangen der Gerepatrieerden, zoals: het aanpassingsprobleem, de achterstallige
betalingen en diverse onderwerpen naar aanleiding van vragen in de vragenrubriek.
De spreiding en distributie leverden ernstige moeilijkheden op en zijn nog niet
geheel opgelost. Verspreiding aan individuele personen door het Comité zelve
bleek een onmogelijkheid. De medewerking der diverse afdelingen is noodzakelijk.
Mede dank zij rondschrijvens van het Partijbestuur en de bereidheid van sommige
afdelingen (waarvan het aantal nog te gering is) wordt het orgaan door twee
federaties en 28 andere afdelingen verspreid. Enige particuliere personen namen
ook kleine aantallen af ter individuele verspreiding. De groepsgewijze distributie
geschiedt centraal bij de redactie van de 'Wegwijzer'.
Het Comité houdt steeds leden beschikbaar om aan federatiebesturen, afdelingsbesturen of andere eenheden de nodige voorlichting te verstrekken. Door de diep
ingevreten vooroordelen bij de Nederlanders uit Indonesië vindt de voorlichting
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en propaganda van PvdA-zijde moeilijk en moeizaam ingang, doch er zijn diverse
reacties met tekenen van instemming en aanmelding als lid van de Partij.
COMMISSIE 'VERHOUDING TOT ANDERE ORGANISATIES'

In het congres 1951 nam het Partijbestuur een voorstel over van de afdeling
Groningen, luidende:
'Het Congres draagt het Partijbestuur op zijn houding te bepalen tegenover de
culturele organisaties, zoals het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de zang-,
muziek- en toneelverenigingen'.
Het Partijbestuur benoemde een commissie met de opdracht hem hierover te
rapporteren, welke commissie als volgt was samengesteld: E. F. Albrecht, voorzitter; J. H. Scheps (namens de PCWG); E. A. Vermeer (namens de HWG);
J. M. Willems (namens de KWG); J. J. Voogd, secretaris.
De commissie ontving op haar verzoek van de drie werkgemeenschappen in
de Partij een overzicht van hun standpunt ten aanzien van deze materie, waarna
zij op 1 Juli 1953 met haar werkzaamheden kon aanvangen; zij vergaderde sindsdien tien maal.
Zij betrok in haar beschouwingen de Vara, Het Vrije Volk, het NVV, de AJC,
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en de muziek-, sport-, toneel- en zangverenigingen. Zij hoopt in het najaar 1954 haar rapport aan het Partijbestuur te
kunnen uitbrengen.
COMMISSIE INTERNATIONAAL HULPWERK

Het werk van deze commissie, gevormd tezamen met het NW, werd in deze
verslagperiode voortgezet. Leden der commissie zijn thans:
J. H. Scheps (voorzitter), J. Boetje (secretaris) en mej. R. de Bruyn Ouboter voor
de PvdA; H. A. Visser (penningmeester), J. Landman en Th. de Jong voor
het NVV.
Voortgegaan werd met de individuele hulpverlening aan vluchtelingen, waarvan er een aantal door bemiddeling der Commissie verblijfsvergunning voor ons
land verkregen.
De eerste tijd van hun verblijf werden deze vluchtelingen, hetzij individueel,
hetzij ook hun gezinsleden, als dezen hen vergezelden, door de commissie verzorgd.
Geconstateerd mag worden, dat de laatste tijd een verruiming van de toelating
van vluchtelingen in ons land plaats vond. Mede hierdoor konden in het laatst
van de verslagperiode weer enkele vluchtelingenfamilies uit zeer slechte omstandigheden in kampen, door onze commissie worden weggehaald. In andere gevallen werd bemiddeling verleend voor verkrijging van arbeidsvergunning, huisvesting, studiebemiddeling en hulp.
In het raam van de 'Entraide Ouvrière Internationale', waarbij mèt onze commissie een zeven-tal socialistische hulporganisaties in West-Europa zijn aangesloten, werd financiële hulp verleend bij de verzorging van enkele vluchtelingen
zonder (nog) vaste verblijfplaats.
Goederenzendingen aan groepen of individuele vluchtelingen naar verschillende
kampen hadden plaats.
Bij het afsluiten van deze verslagperiode was een speelgoedzending naar vluchtelingenkampen in de omgeving van Hamburg in een vergevorderd stadium van
voorbereiding. Deze verzending zal mogelijk zijn tussen Sint Nicolaas en Kerstmis
1954 als resultaat van de activiteit in verschillende afdelingen van 'Jonge Strijd',
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de jeugdorganisatie van het NW. Boven de grote aantallen speelgoederen in het
raam van de Vara-actie voor de Nederlandse kindertehuizen, werden voor vluchtelingenkinderen circa 1000 stuks speelgoed vervaardigd.
Een speciale activiteit van de commissie was het laten overkomen van een
100-tal kinderen uit vluchtelingengezinnen te Berlijn naar Nederland. Deze groep
kinderen verbleef van 10 November 1953 tot 10 Februari 1954 in gezinnen te
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en in de omgeving van deze steden.
De hierboven reeds genoemde 'Entraide Ouvrière Internationale' verplaatste
haar secretariaat in begin 1954 van Brussel naar Zürich. In het bureau bleef voor
onze commissie de secretaris, J. Boetje, zitting houden.
De Nationale Commissie voor Vluchtelingenhulp, waarin onze commissie was
opgenomen, werd in de loop van 1954 als zodanig opgeheven. Een fusie kwam tot
stand met het 'Refugee Committee' en zo ontstond de 'Nederlandse Federatie voor
Hulp aan Vluchtelingen'.
Alle landelijke instellingen en organisaties, welke practische vluchtelingenhulp
verlenen, zijn bij deze Federatie aangesloten. In het bestuur der Federatie, waarvan de heer M. A. Reinalda voorzitter is, heeft ook de vertegenwoordiger van de
Hoge Commissaris der UNO in Nederland een plaats als adviserend lid. De
samenwerking en coördinatie van het vluchtelingenwerk, met name ook het contact met de overheidsinstanties, heeft stellig thans een goede basis in deze Federatie. De secretaris van onze commissie, J. Boetje, heeft zitting in het bestuur der
Federatie.
De financiën van de commissie werden verkregen door geldinzamelingen, zoals
die voor de overkomst der Berlijnse kinderen en de inzamelingen op de Meifeesten.
Op de Meidag 1953 bracht de inzameling een bedrag op van f 5.573,35, in 1954
f 7.839,57, in totaal f 13.412,92.
Mede om financiële redenen kon de voorgenomen tijdelijke opname van een
groep jonge vluchtelingen in ons land, via de commissie, nog niet plaats vinden.
Aan het eind van deze verslagperiode werd zekerheid verkregen, dat ten dele
financiële middelen zullen worden verleend om een aanvang met de uitvoering
van dit plan te kunnen maken. Zoals gezegd: ten dele. Hetgeen wil zeggen, dat
het nodig blijft ook in de kring van onze Partij gelden bijeen te brengen voor dit
werk van internationale solidariteit.
Wij doen hier dan ook een beroep op alle partij-afdelingen om te bevorderen,
dat op de Meifeesten aan deze gedachte, juist dan, practische vorm wordt gegeven.
Dat wil zeggen, er voor zorg te dragen, zolang dit nog nodig is, de commissie
de middelen te verschaffen om het leed van de slachtoffers der dictatuur te
helpen verzachten.

VERHOUDING TOT ANDERE ORGANISATIES
Het vriendschappelijk contact, dat er bestaat tussen verschillende organisaties, die
zich stellen op de grondslag van het democratische socialisme of met ons gemeenschappelijke belangen hebben, bleef gedurende de verslagperiode bestendigd.
Uiteraard geldt bij al deze contacten en de meest prettige relaties welke met de
verschillende organisaties worden onderhouden, dat de zelfstandigheid van deze
verenigingen niet wordt aangetast en iedere organisatie haar eigen verantWoordelijkheid draagt voor haar optreden. Het spreekt eveneens vanzelf, dat hierbij
nimmer sprake kan zijn van een vereenzelviging van de Partij met deze bevriende
mogendheden.
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Vakbeweging
Regelmatig en nuttig is het contact, dat plaats had tussen de leiding van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en het partijbestuur. Besprekingen werden
gevoerd over allerlei problemen, d:e beide organisaties aangaan. Op verschillende
door het NVV georganiseerde congressen was het partijbestuur als gast aanwezig
en de Partij mocht op door haar georganiseerde congres"en het NVV als gast
welkom heten.
Met de partijgenoten, leden van hoofdbesturen van bij het NVV aangesloten
organisaties vond op 13 October 1953 een bespreking plaats waar pg. J. Bommer
de woningpolitiek besprak en H. J. Hofstra de financiële aspecten van de rijksbegroting voor 1954 inleidde.
V ara
Een wettelijke regeling van het Nederlandse omroepbestel is nog steeds niet tot
stand gekomen, al is het eindelijk zover, dat een ontwerp-omroepwet bij de Tweede
Kamer is ingediend. De verschijning van het wetsontwerp bracht nogal wat deining teweeg en ook in de Partij discussies over de vraag hoe in de vorm van het
omroepbestel de 'eenheid in verscheidenheid' op een bevredigende wijze tot uiting
kon komen. In een bespreking tussen het dagelijks bestuur van de Vara en het
partijbestuur kon van verschillende standpunten kennis worden genomen. In het
formuleren van de standpunten had de Culturele Commissie van de Partij een
belangrijk aandeel, zoals zij ook haar zienswijze in een nota ter kennis van het
partijbestuur bracht ten aanzien van het televisie vraagstuk.
Zolang de regeling van het radiobestel nog niet wettelijk is vastgelegd, blijft de
verhouding Partij-Vara een voorlopige, hetgeen dus wil zeggen, dat de wijze
waarop het contact met de Vara zal worden onderhouden nader definitief zal
moeten worden bepaald. Gedurende de verslagperiode was pg. E. F. Albrecht de
vertegenwoordiger van het partijbestuur in het hoofdbestuur van de Vara.
Los van de totstandkoming van een definitieve wettelijke regeling heeft de
Vara uitgesproken te willen zijn de omroep van de Partij van de Arbeid en is
met de verklaring van het partijbestuur van 19 Mei 1947 ook als zodanig erkend.
Het is een dankbare plicht ook thans weer te moeten getuigen van de voortreffelijke wijze waarop de Vara zich van deze taak kwijt en hoezeer zij met haar arbeid
blijkt te zijn een machtige bondgenoot in de strijd voor het democratische socialisme. Wij moeten daarbij in het bijzonder noemen de uitzending van verschillende
belangrijke door de partij georganiseerde bijeenkomsten, conferenties en congressen. Het is daarbij bijzonder verheugend, dat in het steeds groeiende ledental van
de Vara eveneens de verbondenheid van honderdduizenden met de gedachte van
het democratische socialisme tot uiting komt.
Instituut voor Arbeidersontwikkeling
De bestaande vriendschappelijke verhouding tot het Instituut bleef gedurende de
beide verslagjaren ongewijzigd. De Dr. Wiardi Beekmanstichting bleef samen
met het NVV en het Instituut de Arbeidersavondscholen en Plaatselijke Kaderscholen organiseren. Voor de WBS hebben E. F. Albrecht en W. Mensink zitting
in het bestuur van de Stichting Scholendienst.
Verder bleef het bestaande contact gehandhaafd, doordat E. F. Albrecht en
E. A. Vermeer zitting hadden in het centraal bestuur van het Instituut 'als het
Instituut goed gezinde waarnemers'.
In de Stichting Natuurvriendenhuizen werd deze waarneming uitgeoefend door
de pgn. Adri Vorrink enE. F. Albrecht.
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Ook de contacten met andere organisaties als AJC, Nederlands Verbond van
Middenstandsverenigingen waren uitstekend. De ontwikkeling van deze organisaties volgt de Partij met grote belangstelling. De bond van Arbeiders Zangverenigingen verleende ook nu weer op tal van bijeenkomsten door de partijafdelingen
georganiseerd een gewaardeerde medewerking.
Een raakvlak met alle organisaties, die zich op het standpunt van het democratische socialisme stellen of zich baseren op het beginselprogram van de Partij van
de Arbeid bestaat in de samenwerking bij de organisatie van de plaatselijke Meifeesten, zonder dat hierin tot uiting komt een kiezen of uitspreken voor deze organisaties. Ook in de verhouding tot organisaties blijft immer beslissend de geestelijk federalistische structuur van de Partij, bij alle waardering voor de eigen arbeid
van bevriende organisaties.
VROUWENBOND

Samenstelling hoofdbestuur
Op de hondsvergadering van Februari 1952 traden af de hoofdbestuursleden:
L. Lopes Dias, L. Meijboom-Broersma en H. L. Sikkes-Hartelust.
De nieuwe samenstelling werd: E. Ribbius Peletier, voorzitster; R. de Bruyn
Ouboter, secretaresse; A. v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats, vice-voorzitster;
F. J. van Gelder-Droste, D. Heroma-Meilink, A. C. Ploeg-Ploeg, T. de RooKoopman, C. P. de Roos-Oudegeest, M. van Schie-Wouts, A. Thomassen-Lind,
N. Vooys-Treffers, M. v. d. Wall-Duyvendak, J. Zeelenberg.
Dagelifks 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 RoosOudegeest.
Organisatie
In de periode van 1952-1954 is het aantal groepen zowel het aantal correspondentschappen toegenomen.
Op 1 October 1952 310 groepen en 86 correspondentschappen
Op 1 October 1954 337 groepen en 95 correspondentschappen
De aantallen zijn als volgt over de gewesten verdeeld: (de aantallen onder
1 October 1954 hebben betrekking op de laatstvermelde groepen en correspondentschappen). Zie pag. 66.
Het aantal vrouwelijke leden van de Partij bedroeg 1 October 1952: 36.341.
Dit is ruim 32,5% van het totaal.
Het aantal vrouwelijke partijgenoten bedroeg op 1 October 1954: 39.460. Dit
is 33% van het totaal.
Ten behoeve van de bestuursters werden op 'De Born' drie scholingsweken voor
voorzitsters en secretaressen georganiseerd, nl.:
25 deelneemsters
van 20 tot 24 April1953
van 4 tot 9 Mei 1953
20 deelneemsters
van 22 tot 27 Maart 1954 24 deelneemsters
De leiding ervan berustte bij de bondssecretaresse, bijgestaan door vrijwillige
krachten in 1953.
In 1954 werden zij geleid door de bondssecretaresse, pge N. Blaak en vrijwillige
krachten.
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Groepen

Correspondentschappen

I October 195211 October 1954

I October 19521 I October 1954

Provincies

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

.

.

.

33
32
15
23
31
17
29
22
48
8
10
7
7
13
15

33
32
16
24
29
21
28
25
60
9
11

9
9
16
15

6
18
3
8
6
6
9
3
15
9
3

11

20
2
8
7
3
12
4
17
6
2
3

B01Uisvergadering
De Bandsvergadering werd op 19 en 20 Februari 1953 gehouden in Den Haag
in het gebouw van de Haagse Dierentuin. Er waren 215 groepen vertegenwoordigd door 467 afgevaardigden. De besturen der gewesten en stedelijke federaties
hadden 31 partijgenoten afgevaardigd. Tevens waren er vrouwelijke partijgenoten
uit 22 partij-afdelingen, waar geen vrouwengroep bestond.
Op de middagzitting van de eerste dag werden de huishoudelijke zaken; behandeld. De avondzitting zou oorspronkelijk een feestelijk karakter hebben, doch
in verband met de ramp van 1 Februari 1953 werd besloten de avond niet in deze
vorm te doen doorgaan. Het optreden van het Scapino-ballet, dat met een volledig
programma zou zijn gekomen, werd beperkt tot enkele meer ernstige nummers.
De spreker op deze avond was de partij-voorzitter K. Vorrink. Deze bijeenkomst
werd door plm. 1200 personen bezocht.
Op de ochtendzitting van de 20ste Februari werd besloten, dat de groepen en
correspondentschappen geld zouden inzamelen voor de groepen in de getroffen
gebieden. Verder was de zitting van de tweede dag in hoofdzaak gewijd aan een
tweetal problemen, nl.:
1. De zorg voor de bejaarden (vooral wat betreft huisvesting en tijdsbesteding);
2. De mogelijkheid voor opleiding en vorming van meisjes boven de leerplichtige
leeftijd.
Van te voren waren deze problemen aan de hand van vragen door de groepen
en leesclubs behandeld. Op het congres lichtten diverse leden de in hun groep
gegeven antwoorden op de betreffende problemen toe. Tenslotte werden deze
onderwerpen in ruimer verband besproken, respectievelijk door pge mr. M. Tjeenk
Willink en pge W. Bos.
Bondsraad
De bondsraad kwam bijeen op 12 en 13 April1954 in 'De Bom'. Op de ochtendvergadering besprak pg. E. Vermeer de politieke toestand en in verband daarmee
het grote belang van het scholingswerk.
Op de middagvergadering werden verschillende vragen betreffende het werk
in onze Bond in vier afzonderlijke groepen besproken.
In de avondvergadering zijn deze vragen in het algemeen besproken.
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Bij de ochtendzitting van 13 April werden een aantal voorstellen behandeld, die
overgebleven waren van de bondsvergadering. Daarna werden een aantal vrouwenvraagstukken besproken, respectievelijk door:
pge E. Ribbius Peletier, die het werk van de UNO-commissie voor de rechtstoestand van de vrouw besprak;
door pge Zeelenberg, die een uiteenzetting gaf van de vrouwenvraagstukken,
samenhangend met het nieuwe burgerlijk wetboek;
en door pge v. d. Wall-Duyvendak, die de veranderingen in het ambtenarenreglement van de Haarlemse gemeenteraad behandelde.

Verkiezingsacties voor Gemeenteraad (27 Mei 1953) en Provinciale Staten
(21 April1954)
In verband van gemeente en gewest is door de vrouwen op verschillende wijze
intensief aan de acties voor beide verkiezingen deelgenomen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd door het hoofdbestuur de brochure
'Wat doen wij in Mei' uitgegeven, met een oplage van 30.000 exemplaren, waarvan 26.000 verkocht werden.
Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten werd geen brochure uitgegeven,
aangezien het bezwaar van de brochures is, dat zij tegen een betrekkelijk hoge
prijs verkocht moeten worden (in vergelijking tot vroeger jaren). Daardoor komen
ze veelal bij partijgenoten terecht. Er werd besloten voor de verkiezingsactie van
de Provinciale Staten een extra verzorgd en op de verkiezingen gericht nummer
van 'Wij Vrouwen' uit te geven. Men kan hier, naast de propagandistische stof,
aantrekkelijke artikelen voor de vrouw bieden, wat het blad beter verkoopbaar
maakt dan een brochure. Deze verandering heeft over het algemeen wel aan de
verwachtingen beantwoord. De oplage van losse nummers van 'Wij Vrouwen' in
April was 12.875.
Conterenties
Op 4 en 5 October 1952 werd op 'De Bom' een conferentie gehouden over 'Verworvenheden en perspectieven van het democratisch socialisme', sprekers: J. J. A.
Berger Jr. en mr. N. Stufkens.
Pinkster 1953 een conferentie voor werkende vrouwen, gewijd aan de 'Eenwording van Europa', spreker: prof. I. Samkalden.
Op 22 en 23 October 1953 een conferentie over 'De zorgen in de kring der
middengroepen', sprekers: dr. H. Verwey-Jonker, G. Nederhorst en L. H. Ruitenberg.
Pinkster 1954 werd een conferentie voor werkende vrouwen gehouden, gewijd
aan 'Maatschappelijk werk', spreeksters: mr. Chr. de Ruyter-de Zeeuw en
N. Blaak.
Op 15 October 1953 werd een bijeenkomst in het NV-huis belegd, ten behoeve
van spreeksters op de Vrouwendag. Inleidingen werden gehouden door mej.
mr. A.E. Ribbius Peletier en prof. dr. W. Banning.
Op 27 September 1954 had een bijeenkomst plaats van spreeksters op de
Vrouwendag 1954. Inleidingen werden gehouden door Geert Ruygers en R. de
Bruyn Ouboter. Op beide bijeenkomsten werd aan de spreeksters documentatiemateriaal voor hun te houden rede uitgereikt.
Rondsactiviteit voor de groepen
Er werden in November 1952 173 Vrouwendagen gehouden. Er werd door
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44 spreeksters het woord gevoerd, die door ons secretariaat waren aangezocht.
Een spel 'De aarde draait' was voor deze gelegenheid geschreven door Ton
Oosterhuis, en verder werd een toneelstukje beschikbaar gesteld 'Die goeie ouwe
tijd' door H. Hoekstra. Het spel werd 28 maal besteld. Het toneelstukje 33 maal.
In November 1953 werden er 138 Vrouwendagen georganiseerd met de leuze:
'Vrouwen beseft uw kracht, bouwt aan een wereld zonder vrees'. Op deze Vrouwendagen voerden 55 spreeksters het woord en vijf sprekers.
In dit jaar werd een spel beschikbaar gesteld: 'De ongekroonde Majesteit' door
Jos van Weeren, waarvan de inhoud aansloot bij de leuze. Dit toneelstukje werd
door 96 groepen besteld.
Leesclubwerk
Aan het leesclubwerk werd in de verslagperiode intensief deelgenomen. Op
1 October 1953 waren er 427 leesclubleidsters. Ten behoeve van de leesclubleidsters zijn er in de verslagperiode vijf oefenweken voor leesclubleidsters georganiseerd, nl.:

27 Oct.-1 Nov. 1952
24-28 Augustus 1953
26-31 October 1953
3-7 Mei 1954
23-28 Augustus 1954

31 deelneemsters
25 deelneemsters
24 deelneemsters
20 deelneemsters
25 deelneemsters

De leiding ervan berustte in 1952 en 1953 bij de bondssecretaresse, bijgestaan
door vrijwillige krachten. In 1954 bij de hondssecretaresse en de directrice van 'De
Bom', bijgestaan door vrijwillige krachten.
Om de leesclubleidsters behulpzaam te zijn, werden er leesclubmapjes ter beschikking gesteld, zowel in het najaar van 1952 als in 1953. Van de mapjes werden
in 1952 125 exemplaren besteld en in 1953 140 exemplaren. Verder werden aan
de leesclubs (en ook aan de groepen) een aantal vragen voorgelegd, betreffende
de 'huisarbeid', naar aanleiding van informaties, die pge Ploeg-Ploeg bij de groepen had genomen en waarop deze met zeer veel belangstelling waren ingegaan.
De vragen, die gesteld werden, hadden betrekking op de mening van de leesclubs
over de huisarbeid. Deze vragen zijn door 110 groepen en leesclubs beantwoord.
Bandsactiviteit 1UU.Jr buiten
Op 17 December 1953 werd aan de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal een schrijven gericht, waarin als de mening van de Vrouwenbond van
de Partij van de Arbeid kenbaar werd gemaakt, dat een algehele verhoging van
het vetgehalte in de melk, vanwege de daaruit zonder twijfel voortkomende prijsverhoging, niet in het belang van het Nederlandse volk moet worden geacht.
Deze zienswijze was gebaseerd op de inlichtingen van zuivel en voedingsdeskundigen en gezien van uit het belang van een voldoende melkverbruik voor de volksgezondheid.
Uitgaven
Behalve de reeds genoemde brochure en spelen voor de Vrouwendagen en het
jaarwisselingspakket kunnen wij nog de verkoop melden van: 347 spaarkaarten,
20 pianobundels, 1248 liederenbundels.
Ter gelegenheid van de jaarwisseling werd een zgn. jaarwisselingspakket à f1,beschikbaar gesteld. Dit pakket bevatte diverse suggesties en materiaal voor het
houden van een jaarwisselingsbijeenkomst.
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'Ons Werk'
'Ons Werk' wordt sinds October 1952 in offsetdruk verzorgd door de Type- en
copieerinrichting 'Selecta'. Redactrice is de bondssecretaresse. Van dit kaderblad
wordt een exemplaar gratis verstrekt aan de groepen en correspondentschappen.
Verder kennen wij groepsabonnementen en postabonnementen. Per 1 Juli 1953
had 'Ons Werk' 1029 groepsabonnementen en 139 postabonnementen; per 1 Juni
1954 1126 groepsabonnementen en 182 postabonnementen.

'Wii Vrouwen'
Tot November 1953 was de samenstelling van de redactie: A. Thomassen-Lind,
hoofdredactrice; D. Heroma-Meilink; E. J. Wilzen-Bruins; J. H. van den Bom.
Tengevolge van drukke werkzaamheden hebben A. Thomassen-Lind en
D. Heroma-Meilink dit werk neer moeten leggen. Chr. de Ruyter-de Zeeuw werd
bereid gevonden het eind-redactriceschap op zich te nemen. Tevens werd de
hondssecretaresse in de redactie opgenomen.
De samenstelling van de redactie per 1 November 1953 werd: Chr. de Ruyterde Zeeuw, R. de Bruyn Ouboter, E. J. Wilzen-Bruins, C. H. van den Bom. Van
1 Februari af is C. van den Born geen lid meer van de redactie.
Het aantal abonnementen bedroeg op
1 October 1952 15.996; 1 October 1953 14.937; 1 October 1954 15.125.
De gemiddelde oplaag van 1 October 1952 tot 1 October 1953 was per maand
18.037 en van 1 October 1953 tot 1 October 1954 per maand 20.333.
Bij de actie tot werving van nieuwe abonné's voor Wij Vrouwen' werden in
October 1952 2378 nummers uitgezet, in October 1953 6500 waarvan 1/3 deel
gratis verstrekt werd.

Radio-uitzendingen
In de verslagperiode werd elke Woensdagochtend een uitzending van tien minuten, verzorgd door de Vrouwenbond, in het Vara-programma opgenomen, terwijl
er Maandag om de veertien dagen een uitzending van een kwartier werd verzorgd.
In deze periode zijn enige serie-uitzendingen geweest, t.w.:
De vrouw aan het stuur (verzorgd door vrouwen uit verschillende vertegenwoordigende lichamen)
De vrouw en de krant (voor het grootste deel verzorgd door de vrouwelijke
partijgenoten-journalisten)
Wat zij er van denken (gesprekken tussen jonge vrouwen)
De vrouw en de sociale verzekering
Gesprekken in de huiskamer (verzorgd door A.C. Ploeg-Ploeg)
Waarom? Gesprekken over het werk van de Tweede Kamer (verzorgd door R. de
Bruyn Ouboter en een vrouwelijk lid van de Tweede Kamer)
Het kind en zijn speelgoed
De toekomst van het jonge meisje
De twee I-Mei-uitzendingen in deze periode hebben plaatsgevonden in samenwerking met de Vrouwenbond van het NVV.

Vertegenwoordigingen
In verschillende organisaties en commissies is de Vrouwenbond vertegenwoordigd.
In het Nederlands Vrouwencomité heeft A.v. d. Goes van Naters-v. d. Plaats
zitting. Haar plaatsvervangster is de R. de Bruyn Ouboter.
In de Raad van Beheer van de Nederlandse Huislwudraad, C. P. de RoosOudegeest, plaatsvervangster M. Spaander-Kok.
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Verder zijn wij vertegenwoordigd in diverse commissies van deze raad:
Commissie gezondmaking bakkerijbedrijf, C. Nederhorst-Pothuis.
Contactcommissie met het bedrijfschap voor visserijproducten, C. Doekheervan Oldenwegen.
Contactcommissie met het bedrijfschap voor vee en vlees, C. P. de GoederenKoopman.
Zuivelcommissie, M. S. Spaander-Kok.
Werkcomité doelmatige inkomstenbesteding, L. Wilzen-Bruins.
In de werkgroepen van de studiecommissie voor de grondslagen van de functionele woningen:
Inventarisatie.
Wassen, drogen, strijken, verstellen, N. C. Bouma-van Strieland.
Slapen, kleden, persoonlijke hygiëne, baby- en ziekenverzorging, A. E. Hensbergen-van Til.
Schoonhouden en onderhoud in verband met materiaalkeuze en afwerking van
vloeren, wanden, plafonds, inventaris en meubilair, L. Ruitenberg-v. d. Muyzenberg.
In de contactcommissie van de directie van het ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening met de NHR en vertegenwoordigsters, C. P. de
Roos-Oudegeest, plaatsvervangster R. de Bruyn Ouboter.
Van enige vrouwenorganisaties:
In de Nederlandse federatie voor vrouwelijke vrijwillige hulpverlening, B. RasHeerema, plaatsvervangster M. Kranenburg-Lycklama à Nijeholt.
In de Stichting steun wettig gezag, N. C. S. Tendeloo.
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 Emigratiecentrale, N. Korff-Zernike.
In de Emigratiecommissie van het Nederlands vrouwencomité, M. de Bruyn
Ouboter.
In de Contactgroep voor vrouwen der Europese beweging, R. de Bruyn Ouboter.
De hondssecretaresse heeft zitting in:
De Commissie internationaal hulpwerk van de PvdA en NVV.
De Sectie agrarische vragen van de dr. Wiardi Beekman Stichting.
Het Thuisfront 'Humanitas'.
In de partijraad van de Partij van de Arbeid hebben namens de Vrouwenbond
zitting: E. Ribbius Peletier en T. de Roo-Koopman.

Internationaal contact
De Vrouwenbond maakt deel uit van het Internationaal Socialistisch Vrouwencomité en de hondssecretaresse heeft zitting in het bureau van dit comité. Als
zodanig neemt zij geregeld deel aan de zittingen van dit bureau.
Het Internationaal Socialistisch Vrouwencomité belegde:
14 en 15 October 1952 een conferentie te Milaan, bezocht door R. de Bruyn
Ouboter.
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14-18 Juli 1953 een conferentie te Stockholm, bezocht door R. de Bruyn
Ouboter.
18-25 Juli 1953 een zomerschool te Dorking (Engeland), bijgewoond door
C. P. de Roos-Oudegeest en J. A. Hille-Kalsbeek.
21-28 Augustus 1954 een zomerschool te Sömmorka (Noorwegen) bijgewoond
door N. Blaak.
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING
Aan de verslagen van de Dr. Wiardi Beekman Stichting over 1 October 195230 September 1954 ontlenen wij het volgende.
De werkzaamheden van de Stichting in de periode 1952/1954 werden aanzienlijk uitgebreid met name door de instelling van een aantal nieuwe commissies.
Ter toelichting op de hiernavolgende feitelijke gegevens mag dienstig worden
geacht de structuur van de Stichting en de onderlinge samenhang der verschillende werkzaamheden kort uiteen te zetten.
De werkzaamheden van de Stichting voltrokken zich in nauwe samenwerking
met het secretariaat der Partij, hetgeen mogelijk wordt gemaakt doordat het
bureau van de Stichting in hetzelfde gebouw is gevestigd als het secretariaat en
de administratie van de Stichting door de afdeling boekhouding van het partijsecretariaat wordt gevoerd. De medewerkers van de Stichting verlenen regelmatig
hun medewerking aan de belangrijkste werkzaamheden van het partij-apparaat.
De directeur der Stichting heeft zitting in het actiebureau van het secretariaat,
terwijl de medewerkers van de Stichting bijdragen van redactionele dan wel organis:torische aard leveren aan de fakkeldragersactie, de scholing, de opzet van de
verschillende congressen van de Partij, de redactie van 'Paraat' en van 'Arbeid'.
De secretariaten van verschillende partij-commissies werden in de afgelopen
periode ook overwegend door medewerkers van de Stichting vervuld.
Naast rechtstreekse bijdragen aan de werkzaamheden van het secretariaat kunnen de werkzaamheden van de Stichting als volgt worden onderscheiden:
a. werkzaamheden ten behoeve van de ledenorganisaties t.w. Sectie Gemeente
en Provincie, Sectie Agrarische vragen, Sectie Middenstand. Het werk binnen deze
secties is gedeeltelijk gericht op studie en voorlichting, gedeeltelijk op organisatie
en propaganda.
b. Het werk in permanente groepen voor advies en overleg. Gedeeltelijk evenwijdig lopend aan de departementale indeling, organiseert de Stichting een negental secties, waarin de deskundigen op de diverse gebieden regelmatig overleg
plegen en waar daartoe aanleiding bestaat adviseren aan PB en Kamerfracties.
c. het werk in speciale commissies, die tot taak hebben over een bepaalde
vraagstelling te rapporteren. Een twintig-tal van deze commissies was gedurende
deze verslagperiode werkzaam.
d. werk ten behoeve van scholing, vorming en documentatie van het kader
van de Partij. Hieronder vallen de werkzaamheden in de Stichting Scholendienst,
de uitgave van 'Klein Bestek', de uitgave van documentaties over actuele onderwerpen, de bibliotheek en het knipselarchieL
e. het onderzoekingswerk op het bureau van de Stichting. Naast onderzoekingen verricht ten behoeve van vraagstukken, die in de verschillende secties en
commissies aan de orde kwamen, heeft dit onderzoekingswerk zich in de afgelopen
periode vooral gericht op enkele onderzoeken naar de sociologische samenstelling
van de Partij.

71

Op basis van de in de afgelopen jaren verrichte onderzoeken is de uitgave van
een reeks 'Grotere publicaties' in voorbereiding.

Organisatie
In de vacature, ontstaan door de benoeming van pg. drs. H. Peschar tot lid van
de Tweede Kamer, werd voorzien door de indiensttreding per 16 Februari 1953
van mr. M. v. d. Stoel.
De stichtingsraad kwam in de verslagperiode tweemaal bijeen.
Samenstelling stichtingsraad: M. A. Reinalda, voorzitter; E. F. Albrecht, secretaris-penningmeester; D. J. A. Geluk, mej. mr. L. W. van Lindonck, M. Sluyser,
J. Tuin, J. M. Willems.
Het curatorium kwam tienmaal bijeen ter bespreking o.a. van de rapporten over
de ontwikkelingsgebieden, het onderzoek in Amersfoort, het onderzoek naar de
middengroepen, het program van werkzaamheden, de rapporten over samenstelling van het raadsledencorps van de Partij, de toekomst van de tuinbouw, de
seringenteelt, de instelling van enkele nieuwe commissies, de opzet van een serie
grotere publicaties van de Stichting en een nota over de taakafbakening van
Stichting en Partij.
Samenstelling curatorium: drs. A. A. van Ameringen, prof.. dr. W. Banning,
prof. mr. dr. G. van den Bergh, prof. dr. P. Kuin, prof. mr. G. E. Langemeijer,
mr. Th. J. A. M. van Lier, drs. G. M. Nederhorst, prof. dr. Fred. L. Polak, drs.
D. Roemers, prof. dr. I. Samkalden, ir. H. Vos.
Financiën
Voor het verloop van de inkomsten en uitgaven van de Stichting wordt verwezen
naar de in het verslag opgenomen financiële overzichten van de Stichting. Terwijl
de uitgaven van de Stichting zich in stijgende lijn blijven bewegen, vertonen de
inkomsten een weinig stabiel beeld, mede doordat de zegelverkoop ten behoeve
van de Stichting verschillende malen werd onderbroken ter voorkomen van een
samenvallen met andere financiële acties ten behoeve van de Partij.
De Stichting is bijzondere dank verschuldigd aan de }.J.V. De Centrale, die haar
ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van deze instelling een gift van
f 30.000,- schonk.
SECTIE GEMEENTE EN PROVINCIE

In het bestuur van de sectie kwam in 1953 wijziging door het aftreden van pg.
Spronkers in verband met het einde van zijn werkzaamheden als gewestelijk
secretaris.
De samenstelling van het bestuur op 30 September 1954 was als volgt: E. F.
Albrecht, F. Allema, G. Boekhoven, J. de Bruin, mr. H. B. Engelsman, mr. C. J.
A. M. ten Hagen, J. Holthaus, J. Klok, J. Kooij, C. J. van Lienden, W. Mensink
{secretaris), H. Molendijk (fd.-voorzitter), mr. A. de Roos, H. Sikkens, mevr.
H. Straalman-Kremer, dr. B. van den Tempel, P. S. van der Vaart, dr. Th. van
Veen, mr. dr. J. In 't Veld, A.C. Verhoef, A. H. Vermeulen, A. J. van der Vlerk en
H. de Vroome.
Het sectiebestuur vergaderde in de verslagperiode verscheidene keren en besprak o.m. de organisatie van een raadsledencongres en van verschillende conferenties, tal van zaken betreffende de gemeentepolitiek zoals een urgentiegemeenteprogram, rechtspositie wethouders, politievraagstuk, financiering cultureel werk via normuitkering Gemeentefonds, gasconcentratie, financiële verhouding rijk-gemeenten, enz.
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Schriftelijke scholing
Besloten werd met ingang van 15 September 1953 lesbrieven voor alle raadsleden
in 'De Gemeente' te doen verschijnen.
'De Gemeente'
Onder 'Diverse periodieken' is over dit orgaan verslag uitgebracht.
Commissies
De verschillende door de sectie ingestelde commissies zetten hun werk voort, zo
de sub-commissies van de commissie inzake de uitbreiding van de taak der provincie, de commissie inzake de gemeentelijke indeling, de financiële commissie.
Ingesteld werden een commissie inzake de rechtspositie van de wethouders (voorzitter H. Molendijk, secretaris W. Mensink), een commissie inzake subsidie voor
kerkebouw (voorzitter mr. Ten Hagen, secretaris W. Mensink). De commissie met
betrekking tot de gemeentelijke indeling van ons land eindigde haar werkzaamheden met een rapport dat o.a. in 'De Gemeente' werd gepubliceerd.
Vergaderingen met burgemeesters, wethouders en raad.sleden
De partijgenoten-burgemeesters en wethouders van de grotere gemeenten kwamen enkele keren bijeen. Verschillende andere bijeenkomsten van wethouders en
burgemeesters werden georganiseerd. In enkele gewesten werden regionaal en gewestelijk scholingsbijenkomsten gehouden van pgn. burgemeesters en wethouders,
in enkele gevallen ook met raadsleden.
Landelijke conferentie vond plaats over krotopruiming en vernieuwing van
stads- en dorpskernen, het politievraagstuk en de autonomie der gemeenten.
Van 29 Maart-3 April 1954 werd op 'De Bom' te Bennekom een scholingsconferentie gehouden voor vrouwelijke raadsleden in samenwerking met de
Vrouwenbond.
Noordoostpolder
Over de provinciale en gemeentelijke indeling van de Noordoostpolder vonden
verschillende besprekingen plaats met Kamerleden, provinciale en gemeentelijke
bestuurders en partijgenoten uit de Noordoostpolder.
Adviezen
Het bureau der. sectie verzorgde bovendien o.a. talrijke adviezen en informaties
aan fracties, raadsleden, burgemeesters, partijleden en afdelingsbestuurders en de
organisatie van het Congres Gemeentepolitiek en de Conferentie Jeugd en Gemeente.
SECTIE AGRARISCHE VRAGEN

Sectiebestuur
Gedurende de verslagperiode werd het sectiebestuur uitgebreid met de pgn.
dr. J. Grashuis en P. Beemsterboer. Het bestaat thans uit de partijgenoten: E. F.
Albrecht, P. Beemsterboer, R. de Bruyn Ouboter, ir. B. van Dam, drs. W. Drechsel,
C. Egas, J. Emmens, dr. J. Grashuis, J. L. Hoogland, ir. J. Kluytenaar, J. Lageveen,
D. Lammers, ir. D. I. Luteyn, H. Manders, S. L. Mansholt, dr. ir. A. Maris,
W. Mensink (secretaris), L. Osinga, prof. dr. I. Samkalden, S. Schagen, J. de Veer,
dr. ir. A. Vondeling (voorzitter), ir. H. Vredeling, K. J. Vrijling, A. A. van Weperen.
Het sectiebestuur kwam verschillende malen bijeen, ter bespreking van o.m. de
rijkslandbouwbegrotingen, het landbouw-egalisatiefonds, zuivelbeleid (samen met
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pgn. van buiten de sectie), kleine-boerenvraagstuk, Nederlandse Consumentenbond, positie waterschappen, beloningsvraagstukken, koop- en pachtprijzen, landarbeidersvraagstukken, uitgifte domeingronden, tuinbouwvragen en organisatorische aangelegenheden.
Over de verschillende landelijke conferenties en de agrarische congressen werd
reeds bericht onder het hoofd 'bijzondere congressen, conferenties en bijeenkomsten'.
Een aantal commissies werd ingesteld, t.w. een Commissie Vollegrondstuinbouw
(voorzitter C. Egas, secretaris W. Mensink).
Een Sierteeltcommissie (voorzitter C. Egas, rapporteur R. H. de Haan, secretaris G.G. van Wijk). De commissie kwam in September 1954 met haar rapport
gereed.
Een commissie voor de Pluimveeteelt werd ingesteld (voorzitter C. Egas, secretaris G. G. van Wijk). Deze commissie kwam inmiddels met een ontwerp-rapport
gereed.
Het eindrapport van de Commissie inzake de Vollegrondstuinbouw kwam geheel gereed. Het werd in een oplaag van 1000 exemplaren gedrukt onder de titel
'De toekomst van de tuinbouw'.
Eind 1953 werd een speciale Sectie Visserij ingesteld, waarover hieronder meer
is vermeld.
De behandeling van het Wetsontwerp inzake de vervreemding van landbouwgronden in de Tweede Kamer in 1953 was aanleiding voor het zenden van een
'Open brief' aan de bestuurders van practisch alle stands- en vakorganisaties in de
landbouw. Opnieuw werd in het voorjaar van 1954 een 'Open brief' tot de bestuurders van de genoemde organisaties gericht in verband met de koop- en pachtprijzen van landbouwgronden. De beide brieven ondervonden in de agrarische
pers veel belangstelling.

Internationaal contact
kwam tot stand door een bijeenkomst op 24 en 25 Januari 1953 te Burgsteinfurt
(Duitsland) van een aantal Duitse en Nederlandse pgn.-agrariërs. Ook met Belgische partijgenoten was er contact; er werd in Antwerpen een conferentie over
wederzijdse agrarische problemen gehouden.
Over het blad 'Ploegen en Zaaien' wordt verslag uitgebracht onder het hoofd
'Periodieken'.
SECTIE MIDDENSTAND

Het bestuur van de sectie Middenstand leed verliezen door het overlijden van de
pgn. Alferink en Kropveld. Een deel van de verslagperiode moest de sectie de
leiding en medewerking van de voorzitter pg. Schilthuis ontberen in verband met
diens gezondheidstoestand. Pg. Deering trok zich in verband met zijn werkzaamheden uit het bestuur terug. Aan het eind van de verslagperiode bestond het
bestuur uit de partijgenoten: L. den Adel, E. F. Albrecht, J. M. W. Baars,
P. Brinckman, H.M. Emmering, A. Greeuw, W. F. Happé, J. Harmsen, N.A.v. d.
Hoven, L. P. Jongejans, P. J. de Kruif, H. Manrho, mr. P. J. Ph. Th. Menger,
W. Mensink (secretaris), H. Neuteboom, H. Peschar, W. Polak en J. Schilthuis
(voorzitter).
Het sectiebestuur kwam geregeld bijeen, waarbij besprekingen werden gevoerd
over kinderbijslag kleine zelfstandigen, apparatenverkoop overheidsenergiebedrijven, sanering melkdetailhandel, pgn. middenstanders in vak- en standsorga-
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nisaties, gemeentepolitiek en middenstand, huurverhoging voor winkels, gezondmaking bakkerijbedrijf, vraagpunten in verband met efficiency en productiviteitsverhoging in de goederendistributie, middenstandsnota van de regering, vestigingswet en organisatorische aangelegenheden.
Pg. De Kruif hield persoonlijk contact met gewestelijke commissies en met verschillende afdelingen, met betrekking tot middenstandsproblemen.
Onder de titel 'Middenstand en welvaart' werd vóór de raadsverkiezingen een
door de sectie verzorgde middenstandskrant uitgegeven in circa 30.000 stuks. In
het voorjaar van 1954 werd opnieuw een middenstandskrant onder deze titel in
ongeveer 5500 exemplaren rondgezonden aan pgn.-middenstanders.
Over de beide middenstandscongressen is bericht onder het hoofd 'bijzondere
congressen, etc.'
De Commissie voor de Sanering van de Melkdetailhandel kwam met haar rapport gereed, dat in het voorjaar van 1953 werd gepubliceerd. De commissie nam
deel aan een conferentie over het zuivelbeleid, onder auspiciën van de Sectie
Agrarische vragen.
Verder werd er een Commissie voor de Tussenhandel ingesteld, (voorzitter
J. Harrnsen, secretaris mr. P. Menger). Deze commissie hield zich in een aantal
vergaderingen bezig met de vraag op welke terreinen bepaalde ontwikkelingen
leiden tot uitschakeling van tussenpersonen en in hoeverre dit wenselijk of onontkoombaar is en welke gevolgen hieraan moeten worden verbonden.
In het voorjaar van 1953 werd begonnen met het organiseren door de landelijke
sectie van series intergewestelijke bijeenkomsten van het kader van de pgn.middenstanders en de plaatselijke contactmannen voor de middenstand. Deze
regionale bijeenkomsten werden ook in 1954 belegd. Pg. J. de Kruif hield inleidingen over de urgente vraagstukken van de middenstand.
STUDI~

EN WERKGROEPEN

Verder kent de Dr. Wiardi Beekman Stichting de volgende studie- en werkgroepen:

Sectie Volkshuisvesting
In de sectie kwamen enige wijzigingen doordat pg. Bakker Schut plaats maakte
voor pg. In 't Veld als voorzitter, terwijl als leden toetraden de pgn. dr. W.
Steigenga, mr. R. v.d.Berghen J. van Meerten.
Het Sectiebestuur is thans als volgt samengesteld: dr. ir. F. Bakker Schut,
J. Bommer, W. B. Bruyns, mr. R. v. d. Bergh, mr. C. J. A. M. ten Hagen, H. Kaper,
dr. ir. Z. Y. v. d. Meer, J. Meertens, W. Mensink (secretaris), A. J. A. Rikkert,
W. Scheerens, dr. W. Steigenga, ir. W. van Tijen, dr. H. Umrath, dr. Th. van
Veen, mr. dr. J. In 't Veld (voorzitter), drs. H. v. d. Weyde.
De sectie kwam maandelijks bijeen en besprak een groot aantal onderwerpen
op het terrein van de volkshuisvesting, o.m. huurverhoging, gemeentelijke grondpolitiek, onteigeningsprocedure, erfpacht of verkoop, prijsvorming ruwe grond,
het bouwbedrijf, de begrotingen van het departement van Wederopbouw en
Volkshuisvesting, het urgentieprogram voor de raadsverkiezingen, woningbeheeren exploitatie, woningwetbouw of particuliere bouw, krotopruiming, woningnood
grote steden en bouwactiviteit grootste gemeenten.
Pg. Bommernam op zich een rapport op te stellen over socialistische woningpolitiek, dat in het voorjaar van 1955 gereed zal zijn voor publicatie.
Conferenties werden belegd met pgn.-burgemeesters en wethouders over krotopruiming, met raadsleden en bestuurders van bouwverenigingen in de drie grootste gemeenten over de bouwactiviteit in deze steden en met enkele Belgische
pgn.-deskundigen.

75

Juridische werkgroep
Nadat mr. Donker zich in verband met zijn ministerschap als voorzitter van deze
werkgroep had teruggetrokken, werd prof. mr. G. E. Langemeijer bereid gevonden
als voorzitter op te treden.
Op 24 Januari 1953 kwam een aantal pgn.-juristen bijeen voor een conferentie
over 'Het tuchtrecht als maatschappelijk instituut'; inleider was pg. dr. A. Mulder.
Pg. Van der Goes van Naters hield op 6 Juni 1953 een inleiding voor een aantal
juristen over 'De rechtslijnen der Europese gemeenschap'.
Met een dertig-tal juristen werden problemen besproken betreffende de herziening van het Burgerlijk Wetboek. De deelnemers namen op zich nota's over
deze herziening in te dienen.
Tevens organiseerde de werkgroep een conferentie over de herziening van de
Kantongerechtsprocedure, waarbij de inleider mr. B. C. Goudsmit was.

Ecooomische studiegroep
Deze groep (voorzitter drs. G. M. Nederhorst, secretaris drs. J. M. den Uyl) kwam
viermaal bijeen, voor gedachtenwisseling over de prae-adviezen voor de jaarvergadering van December 1952 van de Vereniging voor Staatkunde, naar aanleiding van de artikelen van mr. In 't Veld over het toekomstige internationale
conjunctuurverloop, over het principe van de geleide loonpolitiek (inleiders drs. D.
Roemers en Ed. van Cleeff) en tezamen met de Sectie Ontwikkeling overzeese
landen, over de economische zijde van de hulp aan onderontwikkelde gebieden,
met pg. Ruygers als inleider.

Sociologische werkgroep
De sociologische werkgroep (waarnemend voorzitter B. R. Bakker, secretaris
J. J. Voogd) besprak de situatie van het socialisme en de wijzigingen in het kapitalistische stelsel, het vraagstuk van het leiderschap en de symbolen in de socialistische beweging, terwijl dr. W. H. Nagel een inleiding hield over de lessen van de
criminaliteit in Oss voor de huidige industrialisatie van het platteland.
Het bleek doelmatig de arbeid van de werkgroep meer voor te bereiden in subcommissies; daartoe werden gevormd de Nomenclatuurcommissie, die als taak
heeft na te gaan of t.a.v. de inhoud die men geeft aan bepaalde woorden, die in
socialistische kring veel worden gebruikt enige eenstemmigheid is te verkrijgen;
en de sub-commissie Maatschappelijk ongrijpbaren.

Sectie Ontwikkeling overzeese landen
Deze sectie (voorzitter mr. J. A. Jonkman, secretaris mr. A. B. Cohen Stuart) is
de voorzetting van de vroegere Sectie Nederland-Indonesië, Suriname en Ned.
Antillen (NISNA), welke naam niet langer beantwoordde aan de gewijzigde verhoudingen.
De sectie kwam bijeen op 10 Juni 1953 ter bespreking van de verhouding tot
Suriname, waarbij prof. Van Lier inleidde. Voorts vond een bespreking plaats over
de verhouding tot Indonesië, ingeleid door drs. A. Beeuwkes. Andere vergaderingen waren gewijd aan de financiële verhouding tot Indonesië, ingeleid door
J. de Waard, de vraagstukken met betrekking tot Suriname, ingeleid doorN. Stufkens, het Nieuw-Guinea-probleem, ingeleid door J. de Kadt, terwijl eenmaal
tezamen met de economische studiegroep een bespreking werd gevoerd.
Een studie over het vraagstuk van de onderontwikkelde gebieden is in voorbereiding.
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Sectie Gezmzdheidszorg
De Commissie Geneesmiddelenwet (voorzitter dr. B. H. Sajet, secretaris J. J.
Voogd) beëindigde voorlopig haar werkzaamheden met het uitbrengen van een
uitvoerig advies aan PB en Kamerfracties.
Verder werd een commissie (voorzitter L. Weijl, secretaris J. Noortwijk) ingesteld
om te onderzoeken of de geneesmiddelenvoorziening in Nederland op doelmatige
en zo goedkoop mogelijke wijze plaatsvindt.
Een Commissie ter bestudering van de vraagstukken van het Ziekenhuiswezen
is samengesteld en zal haar werkzaamheden aanvangen.
De Commissie onder leiding van prof. Querido ter bestudering van de medische
zijde der sociale verzekering zal een rapport uitbrengen over de bedrijfsgeneeskundige diensten.
Een bespreking werd georganiseerd om te komen tot een nadere standpuntbepaling ten aanzien van het ziekenfondswezen. Een nota met conclusies werd
toegezonden aan het curatorium, het PB en de Kamerfracties.
Sectie Maatschappelijk werk
Na enkele malen in pleno vergaderd te hebben stelde deze sectie (voorzitter
dr. J. F. de Jong, secretaris J. J. Voogd) een viertal subcommissies in, waarvan
drie de verhouding van het maatschappelijk werk tot respectievelijk de gezondheidszorg, de sociale politiek en de vorming buiten schoolverband zullen bestuderen, en één het vraagstuk van de a-sociale gezinnen.
Sectie Verkeer en V ervoer
Besloten werd tot instelling van een Sectie Verkeer en Vervoer ter bespreking van
de vraagstukken op dit gebied en als adviesinstantie voor de Kamerfractie. (Voorzitter van deze sectie is mr. H. Willemse, secretaris mr. M. v. d. Stoel).
Zij kwam op 4 November 1953 voor het eerst bijeen. Besloten werd in de eerste
plaats de problemen, verbonden aan de Europese verkeersintegratie in studie te
nemen. In de verslagperiode zijn aan dit onderwerp acht vergaderingen gewijd.
Op 9 April1954 vond bovendien een bespreking plaats omtrent de nieuwe richtlijnen, die de minister van Verkeer en Waterstaat heeft vastgesteld voor de Commissie Vergunning goederenvervoer.
Sectie Visserij
De visserijbelangen, die eerst aan een sub-commissie van de Sectie Agrarische
vragen waren opgedragen, worden thans behartigd door een afzonderlijke sectie.
De sectie (voorzitter C. Egas, secretaris G.G. van Wijk) stelde enige werkcommissies in, nl. voor verre visserij, sociale vraagstukken en voor onderwijs, voorlichting
en onderzoek.
De sectie belegde met een aantal betrokkenen enige vergaderingen over de
economische en sociale aspecten van de IJsselmeervisserij en de wijzigingen in de
Visserijwet met betrekking tot de binnenvisserij.
SPECIALE COMMISSIES

Commissie Bevolkingspolitiek
Het rapport van deze commissie kwam gereed en zal binnen enkele maanden
worden gepubliceerd. Op 22 November 1952 werd een conferentie gebonden over
wenselijkheid en mogelijkheid van beïnvloeding van de bevolkingsontwikkeling.
Inleiders waren: dr. W. Steigenga, drs. A. A. van Ameringen, drs. W. J. van de
Woestijne, dr. A. Hijmans.
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Ontwikkelingsgebieden
Naast de reeds ingestelde commissie zuidoostelijk Drente, die in het vorig verslag
werd vermeld, werd een drie-tal soortgelijke commissies ingesteld t.a.v. de gebieden noordoostelijk Overijssel, oostelijk Friesland en oostelijk Groningen.
De vier rapporten kwamen in April 1953 gereed, waarna zij in Mei in een
viertal streekcongressen in Emmen, Hardenberg, Drachten en Winschoten werden
behandeld.
De commissie voor het volgende ontwikkelingsgebied oostelijk Noord-Brabant,
kwam in de verslagperiode driemaal bijeen. Het rapport 'Wel vaart en welzijn'
(enkele aspecten van de ontwikkeling van oostelijk Noord-Brabant en noordelijk
Limburg) werd in April 1954 gepubliceerd. Ter voorbereiding van dit rapport
werd een uitgebreide enquête gehouden onder personeelsleden van de N.V.
Organon te Oss. Een conferentie, waarop dit rapport werd besproken, vond plaats
13 November 1954, te 's Hertogenbosch.
Commissie Sport
Naar aanleiding van een in het curatorium geuite wens werd een commissie (voorzitter drs. G. M. Nederhorst, secretaris J. J. Voogd) ingesteld, die als opdracht kreeg
de maatschappelijke betekenis van de sport en de daaraan verbonden sociaalpsychologische vraagstukken te bespreken.
Op 11 April1953 werd op initiatief van de commissie door de Partij in Utrecht
een openbare sportconferentie belegd. Er waren circa 200 belangstellenden. Voorzitter was drs. G. M. Nederhorst, inleiders W. H. Eijgenhuijsen te Driebergen en
K. van Driel, te Rotterdam.
Op 20 Maart 1954 belegde de commissie haar tweede sportconferentie te
Amsterdam, die over de 300 belangstellenden trok. Voorzitter was wederom
drs. G. M. Nederhorst, inleiders K. Peereboom, A. J. van Leusen enK. van Driel.

Commissie Middengroepen.
Ter behandeling van het vraagstuk van de middengroepen, werd een commissie
ingesteld, die vóór de verkiezingen 1953 een interimrapport uitbracht, dat basis
was voor een verklaring van het Partijbestuur. De commissie is met haar definitieve rapport nog niet gereed gekomen. Voor de Commissie Middengroepen treedt
op als voorzitter H. J. Hofstra, secretaris J. J. Voogd.
Commissie Individu en gemeenschap
Deze commissie onder leiding van prof. dr. W. Banning, secretaris M. v. d.
Stoel, kwam op 20 Juni 1953 voor het eerst bijeen. Zij heeft zich tot doel gesteld:
a. het omschrijven van de gemeenschappelijk aanvaarde zedelijke grondslagen
van het democratisch socialisme en de daarmee verbonden kijk op het wezen van
de mens en de gemeenschapsverbanden waarin hij leeft;
b. een schets te geven van enkele voorname gemeenschapsverbanden, zoals
zij feitelijk zijn en voor de toekomst behoren te worden hervormd, opdat de genoemde zedelijke grondslagen, in het bijzonder de persoonlijke en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, tot zo groot mogelijke geldigheid komen.

Gas-commissie
De werkzaamheden van deze in de vorige verslagperiode ingestelde commissie
werden voorlopig beëindigd met een rapport voor de Tweede Kamerfractie.
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Coöperatie-commissie
De in 1952 ingestelde Coöperatie-commissie, die tot doel heeft te rapporteren over
de taak en positie van de verbruikscoöperatie in het moderne maatschappelijke
bestel volgens socialistische opvattingen, kwam in de verslagperiode nog niet met
haar rapport gereed.
Commissie Consumentenbelang
Het curatorium besloot tot de instelling van de Commissie Consumentenbelangen,
die tot taak heeft te rapporteren over de vraag in hoeverre onder de huidige verhoudingen de consumentenbelangen voldoende worden gewaarborgd en in hoeverre de instelling van nieuwe organen daartoe gewenst moet worden geacht.
Gezien de nauwe samenhang van de opdracht van deze commissie met die van de
Coöperatiecommissie, werd in afwachting van de voortgang van werkzaamheden
van de Coöperatiecommissie nog niet tot activering van de Commissie Consumentenbelangen overgegaan.
Op 7 April 1954 kwam een 25-tal partijgenoten bijeen uit Vrouwenbond, Huishoudraad, Consumentenbond, vakbeweging, coöperatieve beweging, middenstandsorganisaties, parlement en overheidsinstellingen ter bespreking van het
vraagstuk van de behartiging der consumentenbelangen. Inleiders was drs. W.
Drechsel.
Commissie Organisatie overheidsbedrijven
Het curatorium is overgegaan tot de instelling van een Commissie ter bestudering
van de vraagstukken betreffende de organisatie van de overheidsbedrijven onder
voorzitterschap van pg. H. J. Hofstra, secretaris M. v. d. Stoel. Zij kwam op
10 December 1953 voor het eerst bijeen. In totaal vonden in de verslagperiode
zes vergaderingen plaats. Zowel aan de gemeentelijke als aan de provinciale en
staatsbedrijven werd aandacht besteed. Besproken werd o.a. de wenselijkheid om
tot een aparte rechtsvorm voor de overheidsbedrijven te komen, de mate van vrijheid die de directie van een overheidsbedrijf dient te genieten en de wijze waarop
kan worden gewaarborgd, dat het vertegenwoordigende lichaam een reële en
effectieve controle kan uitoefenen op het bedrijfsbeleid.
Commissie V erhouding functionele en territoriale lichamen
Een commissie werd ingesteld ter bestudering van de vragen van de verhouding
tussen de nieuwe functionele lichamen en de lagere territoriale lichamen. Voorzitter van deze commissie is prof. dr. I. Samkalden, secretaris mr. M. v. d. Stoel.
De commissie kwam voor het eerst bijeen op 9 November 1953 en vergaderde
in totaal vier maal. Besproken werd het probleem van de inpassing van de overheidsbedrijven in de structuur van de PBO en het vraagstuk van de collisie van
gemeentelijke en provinciale verordeningen enerzijds en verordeningen van bedrijfslichamen anderzijds.
Commissie H erzi:ening vennootschapsrecht
Men achtte het gewenst over te gaan tot instelling van een Commissie ter bestudering van de herziening van het vennootschapsrecht. De commissie kwam voor
het eerst bijeen op 12 November 1953, terwijl in totaal zes vergaderingen plaats
vonden. Als voorzitter treedt prof. dr. J. Valkhoff op, secretaris mr. M. v. d. Stoel.
Besproken werd o.a. de vraag in hoeverre in ons land verdergaande vormen van
medezeggenschap gewenst moeten worden geacht en welke veranderingen in dit
verband in de rechtsvorm van de onderneming zouden dienen te worden aangebracht. Aan het vraagstuk van de winstdeling werd een oriënterende bespreking
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gewijd. Tenslotte werd aandacht besteed aan de oligarchische ontwikkeling binnen
de grote N.V.'s en de wijze waarop de hieraan verbonden gevaren kunnen worden
opgevangen.

Problemen Rampgebieden
Voor een studie en rapportering over de problemen in de rampgebieden werd een
studiecommissie samengesteld; voorzitter mr. N. Bolkestein, secretaris W. Mensink.
De commissie, die reeds verschillende keren bijeenkwam, bestudeert zowel oplossingen op langer termijn als die van urgente aard inzake welvaartsontwikkeling,
verkeers- en vervoersproblemen, volkshuisvesting, sociaal-culturele voorzieningen,
waterschappen, gemeentelijke indeling en ruimtelijke ordening.
In samenwerking met de afdeling Bussum van de Partij werd een onderzoek
voorbereid naar de besteding van de vrije tijd door de jeugd in deze gemeente.
(Voorzitter M. Sluyser, secretaris W. F. van Tilburg).

SCHOLING EN VORMING

Stichting Scholendienst (in samenwerking met het Inst. v. Arbeidersontwikkeling
en NVV)
Nadat in 1952-1953 het aantalleerlingen op de arbeidersavondscholen en plaatselijke kaderavondscholen met ongeveer 50% tot ruim 4100 was gestegen, liep het in
1953-1954 nog op tot ongeveer 4700. Ongetwijfeld was dit te danken aan een
intensief gevoerde propaganda-actie, waarbij gewestelijke commissies een grote
rol hebben gespeeld.
Klein Bestek
In de verslagperiode werd een twintigtal excerpten van belangrijke boeken rondgezonden.
Het aantal abonné's bedroeg op 30 September 1954 410.
Documentatie
In de loop van de verslagperiode werd in samenwerking met drs. H. Peschar de
documentatie voor de Tweede Kamerfractie verzorgd. Zo werd een overzicht
samengesteld van de perscommentaren op de belastingherziening en het probleem
van de loonvorming, eveneens over de tegenstellingen in de Labourparty en de
TUC betreffende de nationalisaties.
Verder werd ten behoeve van het kader in een vijf-tal afleveringen een uitvoerig
overzicht gegeven over de discussie in de pers rondom het mandement.
Onderzoek partijstructuur
Ten behoeve van dit onderzoek werd een enquête ingesteld naar de sociologische
structuur van de afdeling Amersfoort.
Een uitvoerige registratie van de circa 2300 raadsleden van de Partij maakte
het mogelijk een rapport samen te stellen over de sociologische aspecten van de
samenstelling van het raadsledencorps.
Ook de samenstelling van het partijkader werd aan een onderzoek onderworpen.
De uitkomsten van deze enquête zijn nog in bewerking.
In de federatie Amsterdam werden uitvoerige gegevens over de leden geregistreerd en in een rapport samengevat.
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V erkiezingscmderzoek
Gedurende de verslagperiode werd materiaal verzameld ten behoeve van een
rapport omtrent de ontwikkeling van de politieke voorkeuren, als leidraad voor
komende verkiezingsacties.
Grotere publicaties
Als eerste publicatie in een reeks van grotere publicaties onder auspiciën van de
Stichting is geprojecteerd het rapport van de Commissie Bevolkingspolitiek, als
tweede deel een boek over het ontstaan van de Partij van de Arbeid, als derde het
rapport van de Sectie Volkshuisvesting over socialistische woningpolitiek. Voorbereidingen voor verdere uitgaven zijn eveneens getroffen.
Bibliotheek
Het aantal uitleningen bedroeg in de verslagperiode 1696. Het aantal aanwinsten
bedroeg ongeveer 1500.
Mededelingenblad
In een lang gevoelde behoefte werd voorzien door de uitgave van een mededelingenblad voor donateurs, dat in de verslagperiode vier maal verscheen.
DIVERSEN

In de verslagperiode werden zg. intellectuelen-conferenties gehouden in Leiden,
Hilversum, Eindhoven, Utrecht en Den Haag.
Het contact met Vlaamse socialisten leidde tot de oprichting van een VlaamsNederlandse Contactcommissie. Men kwam bijeen te Breda, Antwerpen en Dordrecht, waarbij de cultuurfinanciering werd besproken en de culturele banden
tussen België en Nederland.
Ook vonden contactbijeenkomsten plaats met Belgische deskundigen over agrarische vraagstukken en problemen van stedebouw en volkshuisvesting.

NIEUWE KOERS
JONGERENORGANISATIE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Hoofdbestuur
Op het congres dat op 31 Januari en 1 Februari 1953 in Rotterdam werd gehouden
werd het hoofdbestuur als volgt samengesteld:
Wim Singer, algemeen voorzitter; Suze van der Steeg, vice-voorzitster; Herman
Zachte, algemeen secretaris; Jan Hes, scholingssecretaris; Ad Redeker, algemeen
penningmeester; Herman Wigbold, hoofdredacteur; Betto Bolt, internationaal
secretaris; Alle Dijkstra; Foeke Arema; Theo Dekker; Bernard Oosterveld; Fien
Bronkhorst; Piet Diepeveen; Harry Meyerink; Jan Pieters; Johan Wijne; Henk
Dinkelaar; Harm Pik; Meijer van der Sluis; Geert Glasstra; Ton Dosterhuis en
Cox van Woerkom.
In Enschede werd een congres gehouden op 6 en 7 Februari 1954. Een hoogtepunt op dit congres was de grootse antwoordrede aan prof. Romroe van pg. Burger,
die maandenlang de politieke discussie in ons land heeft beheerst. De wijze van
samenstelling van het hoofdbestuur werd op dit congres herzien. De vertegenwoordiging van ieder gewest in het hoofdbestuur werd vervangen door een regio-
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nale vertegenwoordiging, terwijl de mogelijkheid personen op hun persoonlijke
kwaliteiten te verkiezen vergroot werd.
Het hoofdbestuur, op dit congres gekozen, was na een enkele tussentijdse
wijziging op 30 September 1954 als volgt samengesteld:
Wim Singer, algemeen voorzitter; Herman Zachte, algemeen secretaris; Jan
Hes, scholingssecretaris; Hans Dirksen, algemeen penningmeester; Herman Wigbold, hoofdredacteur; Betto Bolt, internationaal secretaris; Jaap de Haan; Piet
Sikkens; Fien Bronkhorst; Henk Dinkelaar; Wim Boleijn; Ton Oosterhuis; Johan
de Jong; Jan Pieters en Loek den Boef.

Organisatie
Nieuwe Koers kent een zgn. 'open lidmaatschap', dat inhoudt dat ook niet-partijleden bij Nieuwe Koers aangesloten kunnen zijn. Hun aantal bedroeg in de verslagperiode ongeveer 1250. De partijleden beneden dertig jaar zijn automatisch lid
van de jongerenorganisatie. Naar schatting is 10% van de leden van de partij beneden dertig jaar.
Het orgaan 'De Nieuwe Koers' had op 1 October 1952 2942 abonnees en op
30 September 1954 2914.
Het aantal afdelingen bedroeg aan het begin van de verslagperiode 111 en 108
aan het eind van de periode. Nieuwe Koers heeft in een tachtigtal partijafdelingen
correspondenten.
Landdag
Zowel in 1953 als in 1954 hield Nieuwe Koers zijn traditionele landdag resp. in
Nijmegen en Amersfoort. Beide keren trad prof. Banning als spreker op. Medewerking werd verleend door het balletgezelschap 'Scapino' en de toneelgroep
'Puck'. Na afloop van het programma trokken de deelnemers - in beide gevallen
ongeveer duizend - in optocht door de stad.
Conferentie Gemeente en Jeugd
Aan de vooravond van het congres voor gemeenteraadsleden organiseerde Nieuwe
Koers in 1953 een conferentie met een honderdtal pgn. burgemeesters, wethouders
en raadsleden. Inleidingen werden gehouden door pg. J. In 't Veld en Jan Hes.
De bijeenkomst is tot ieders tevredenheid verlopen.
Europees I eugdcongres
Door de Partij van de Arbeid werd in samenwerking met Nieuwe Koers op
17 en 18 September 1954 een Europees Jeugd Congres gehouden waaraan ruim
200 jongeren deelnamen. Gesproken werd door de pgn. Mansholt, Mozer en
Vermeer. In aansluiting op dit congres hield Nieuwe Koers op 19 September een
buitengewoon congres waar een Europees hoofdstuk werd toegevoegd aan het
J ongerenprogram.
Kampwerk
Het kampwerk biedt behalve een goede vacantiemogelijkheid, ook de gelegenheid
tot scholing en internationaal contact.
In 1953 werden er twee vacantiekampen gehouden op Terschelling en in ZuidLimburg. Een kaderkamp in Bentveld in samenwerking met de 'Woodbrookers'
had een ruime buitenlandse deelname. In een internationaal kamp in Lunteren
traden als inleiders o.a. op M. Dumas, parlementslid voor de MRP en DB-lid van
de Socialistische Beweging voor een Verenigd Europa en dr. A. Grosse vertegenwoordiger voor de Duitse vakbeweging in het Raadgevend Comité van de KSG.
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In samenwerking met 'de Vrije Wereld' werden er in 1954 twee vacantiereizen
georganiseerd naar de Vogezen en het Taunusgebergte. Een kaderkamp in Vierhouten oogstte veel succes. In Twente en in Zeeuws-Vlaanderen werden er zomerkampen gehouden. Aan het IUSY-kamp in Luik namen vijftig Nederlanders deel.

Vertegenwoordigingen
Nieuwe Koers was gedurende de verslagperiode o.a. vertegenwoordigd op congressen van de Chr. Rist. Jongeren, de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie, de AJC, de Vrouwenbond, de Partij, de PCWG, de KWG, de Socialistische
Beweging voor een Verenigd Europa en op conferenties van de Internationale
Unie van Socialistische Jeugd, de Europese Jeugd Campagne en de Nederlandse
Jeugd Gemeenschap.
Gedurende de gehele verslagperiode trad Jan Hes op als vertegenwoordiger in
het Partijbestuur. In de Partijraad hadden zitting Wim Singer en Herman Wigbold.
Plaatsvervangers waren Johan de Jong en Jan Pieters. Het contact met de verschilende organen van de partij was goed. Regelmatig werd er overleg gepleegd.
Politieke Jongeren Contact Raad
De vertegenwoordiging in dit overkoepelend orgaan van alle politieke jongerenorganisaties werd in 1953 waargenomen door Jan Hes en Jan de Leede, daarna
door Herman Wigbold en Herman Zachte. Secretaris van de PJCR is Herman
Zachte.
Van de activiteiten van de PJCR valt vooral te noemen dat dit jaar een Nationaal Jongeren Parlement werd gehouden waar gesproken werd over: De politieke
structuur in Nederland en de Europese partijvorming.
Maatulblad
De redactie van 'De Nieuwe Koers' bestond aan het eind van de verslagperiode
uit Herman Wigbold, Jan Hes, Dick Verkijk, Arie de Ruyter en Henk Voorwinde.
De redactie streefde er naar een duidelijk eigen geluid te laten klinken en een
vlotte jeugdkrant te maken.
Kaderscholing
Het landelijk en gewestelijk scholingswerk werd in 1953 tot verdere ontwikkeling
gebracht. In Bentveld werd een jeugdleidersconferentie gehouden over 'Het
socialisme en de jongeren', waaraan een zestigtal kaderleden van de Hervormde
Jeugdraad, de AJC, de VCJC, het CJMV, de VJB en Nieuwe Koers deelnamen.
Op 19 en 20 September 1953 werd een conferentie in Gosterbeek over 'Het
democratisch-socialisme in een Verenigd Europa' bezocht door ongeveer zeventig
kaderleden.
In een zestiental kaderscholen werd in 1953 een scholingsplan uitgevoerd waaraan door ongeveer 400 kaderleden werd deelgenomen. Het plan omvatte de volgende onderwerpen. a. Geleide economie, b. Sociale zekerheid en c. Actieve
cultuurpolitiek. Grote aandacht werd geschonken aan de zelfwerkzaamheid.
In 1954 werden er behalve een intensieve scholingsweek over organisatorische
vraagstukken twee conferenties gehouden op Bentveld over 'Het humanisme en
de socialistische beweging' en 'Het culturele aspect van de omroep'. Ook in dit
jaar werkten de kaderscholen volgens centraal verstrekte richtlijnen. Behandeld
werden de onderwerpen: 'Provincie en Senaat', 'Van Staatsburger tot Straatsburger' en 'Van Arbeiderspartij tot Volkspartij'.
In dit jaar werd tevens intensief leiding gegeven aan de scholing in de afdelingen. Hiertoe werd door het hoofdbestuur een cursus 'Op weg naar 1975' uit-
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gegeven, waarin de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven in de
toekomst werden behandeld.
Het kaderblad 'Kompas', onder redactie van Jan Hes, Ton Oasterhuis en Jan
Pieters kon zich in een ruime belangstelling verheugen.

Contact met militairen
In 1953 is Nieuwe Koers 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'. Bovendien wordt er
van tijd tot tijd een speciaal contactblaadje uitgegeven.
N.K.-filmdien8t
In verband met de grote waarde van de film als vormings- en propagandamiddel
is Nieuwe Koers overgegaan tot de oprichting van een filmdienst. Het doel is te
bemiddelen en te adviseren bij het vertonen van goede politieke en sociale films.
Behalve de afdelingen van Nieuwe Koers zijn steeds meer ook andere organisaties
in de socialistische sfeer van de filmdienst gebruik gaan maken en blijkt deze in
een grote behoefte te voorzien.
Politieke activiteit
De activiteit op politiek gebied is in de verslagperiode geleidelijk aan groter geworden. Nieuwe Koers rekent het zich tot zaak binnen de socialistische beweging
het geluid van de jongeren te laten klinken en in de jongerenwereld de stem van
het democratisch socialisme te laten horen in solidariteit met de Partij van de
Arbeid.
Tegenover de kamerfractie werd eind 1952 de bezorgdheid uitgesproken over
de veelvuldigheid waarmee Nederland zich in de Verenigde Naties van stemming
onthield.
Bij de loonsverhoging van September 1953 drong Nieuwe Koers onmiddellijk
aan op een gelijke verhoging voor de jongeren toen de regeringsverklaring hierover onzekerheid liet bestaan.
In Februari 1954 verzette Nieuwe Koers zich tegen de verheffing van het
Spaanse gezantschap in Nederland en het Nederlandse gezantschap in Spanje
tot ambassades.
In Maart werd een brief gericht tot de Duitse Jungsozialisten, waarin hun verzocht werd te protesteren tegen de nationalistische campagnes die het gevolg
zijn van de grenscorrecties ten gunste van Nederland.
In April werd de Nederlandse pers verzocht het voorbeeld van 'Het Parool' te
volgen en op 5 Mei niet te verschijnen. Dit om een bijdrage te leveren aan de
viering van de bevrijdingsdag als een feestdag.
De Kamerfractie en de Stichting van de Arbeid werd in de zomer verzocht
medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een wettelijk geregelde
vacantie die alle jongeren beneden drie en twintig jaar drie weken vacantie
waarborgt.
De Jongerenraad van Nieuwe Koers sprak zich uit voor een hervorming van
het radio en televisiebestel in nationale geest. Hij uitte bovendien bedenkingen
ten aanzien van de legerjeugddagen waarbij gewezen werd op de verklaring van
de Synode van de Ned. Hervormde Kerk.
Ook aan de discussie over het Mandement nam Nieuwe Koers actief deel. Een
duidelijke verklaring werd door het hoofdbestuur uitgegeven die ruime aandacht
kreeg in de pers en waarin gewezen werd op mogelijke consequenties ten aanzien
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van de Politieke Jongeren Contact Raad, wanneer de Partij van de Arbeid voor
katholieken verboden mocht worden.
Op het buitengewoon congres van 19 September 1954 werd een resolutie aangenomen, waarin er op gewezen werd dat een federaal Europa de enige oplossing
blijft voor de problemen van Europa, waarin de Duitse herbewapening alleen in
een geïntegreerd Westers leger aanvaard werd en waarin aangedrongen werd op
een socialistisch plan voor Europa.
Internat~ltVerk

In de verslagperiode heeft Nieuwe Koers op internationaal terrein een belangrijke
rol gespeeld. Het streven van Nieuwe Koers is voo:rtdurend gericht geweest op
een versterking en uitbreiding van de Internationale Unie van Socialistische Jeugd.
Deze heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een wereldomspannende organisatie.
In het Bureau van de IUSY had een ook Nieuwe Koerser zitting, namelijk Betto
Bolt die tevens de redactie voerde van het 'IUSY-Survey', dat zijn lezers over de
gehele wereld heeft.
Een actief aandeel heeft Nieuwe Koers gehad in het werk van de jongerensectie
van de Socialistische Beweging voor een Verenigd Europa. In samenwerking met
de MSEUE werden er door Nieuwe Koers in de verslagperiode drie conferenties
georganiseerd resp. over 'Het Schumanplan en de jonge arbeiders', 'De woningbouw in West-Europa' en 'Europa en de Commonwealth'. Nog voor het eind van
de verslagperiode werd ook in het Bureau van de MSEUE een Nieuwe Koerser
gekozen nl. Herman Wigbold.
In ruime mate werd door Nieuwe Koers deelgenomen aan het gesprek met
buitenlandse jonge socialisten. Tal van bijeenkomsten in het buitenland werden
bezocht.

SlotbeschoutVing
Nieuwe Koers heeft zich een vaste positie in de jongerenwereld veroverd. In vele
discussies die door jongeren van verschillende politieke en levensovertuiging werden gevoerd nam Nieuwe Koers een belangrijk aandeel en heeft grote invloed
kunnen uitoefenen.
Daarnaast is Nieuwe Koers in toenemende mate een spreekbuis geworden van
de vooruitstrevende jongeren. Steeds weer stond Nieuwe Koers op de bres voor
een verbetering van de sociale positie van de jeugd en gaf hij in het bijzonder blijk
van zijn verlangen naar een verdergaande vernieuwing van ons volksleven.
Ons werkterrein is belangrijk uitgebreid. Tal van taken werden aangepakt,
waardoor honderden jongeren buiten de eigen kring bereikt worden. Van belang
zijn in dit verband het werk van de filmdienst, het contact met militairen en de
reeks van gehouden conferenties.
Nieuwe Koers heeft zich verzoend met de gedachte nooit te zullen uitgroeien
tot een massaorganisatie. Daarvoor zijn de voorwaarden niet aanwezig. De politieke belangstelling onder de jongeren is gering en de jeugd van deze tijd voelt
in het algemeen veel minder voor gebondenheid aan een organisatie dan vroeger
wel het geval was.
Een grote belemmering vormt het feit dat zeer vele jongeren door studie niet
aan organisatiewerk toekomen. Evenals de veel onder jongeren voorkomende
migratie en de militaire dienst maakt dit een goede kadervorming in het jongerenwerk uitermate moeilijk. Bij dit alles komt nog dat zeer vele jongeren in de partij
niet aan het jongerenwerk deelnemen aangezien hier nu eenmaal vrij hoge extrakosten verbonden zijn.
Het werk is en blijft dan ook kernwerk, dat voor de socialistische beweging
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evenwel van uitermate grote betekenis is. Duizenden jongeren zijn in de loop
der jaren door Nieuwe Koers tot het socialisme gebracht of nauw aan de socia- listische beweging verbonden. Door het intensieve scholingswerk dat Nieuwe
Koers verricht op een wijze die jonge mensen aanspreekt heeft de partij de beschikking gekregen over een groep jongeren die zich terdege bewust zijn van het
ideaal waarvoor zij hebben gekozen en die de problemen van vandaag door en
door kennen.
Het is de taak van kader van partij en Nieuwe Koers beide in de komende
periode ernstig te streven naar de uitbouw en de versteviging van het jongerenwerk, dat mede voorwaarde is dat de partij aansluiting zal houden met de jonge
generatie van ons land.
SLOTWOORD
Ook nu weer staan we voor de droeve noodzaak de velen te herdenken, die ons
door de dood ontvielen. 1718 namen moesten van onze ledenlijsten worden afgevoerd wegens overlijden.
Niet allen kunnen wij bij name noemen. Onder hen waren er die op de eenvoudige wijze van het lidmaatschap hun verbondenheid met het democratisch
socialisme zoals dit in ons land in de Partij van de Arbeid is vertegenwoordigd,
beleden. Er waren vele trouwe werkers onder hen die heengingen, op wie de partij
voor welk werk ook, steeds weer een beroep kon doen. Partijgenoten, die op eenvoudige en belangrijke posten hun werk voor de partij deden.
Ook hier denken wij aan de partijgenoten en geestverwanten, die het water ten
offer vielen tijdens de grote ramp, die ons land in de nacht van 31 Januari op
1 Februari 1953 teisterde.
Wij eren hen allen in de nagedachtenis van de weinigen die wij met name
kunnen noemen ..
In grote dankbaarheid gedenken we Kees Woudenberg, die 16 October 1954
overleed. Op vele posten heeft hij de socialistische beweging gediend. Twintig
jaren was hij de secretaris-penningmeester van de SDAP en daarna van de Partij
van de Arbeid. Tot aan zijn dood vertegenwoordigde hij de partij in de Eerste
Kamer. Bekwaam en toegewijd deed hij zijn werk. Hij genoot een persoonlijk vertrouwen als slechts weinigen ten deel valt.
Een groot verlies voor de partij en in het bijzonder voor onze Amsterdamse
federatie en de gemeente Amsterdam was het heengaan van pg. Bernard Franke,
loco-burgemeester. Voor de partij en de gemeente een bekwaam bestuurder, die
met zijn vertrouwenwekkend en bekwaam optreden het aanzien van onze partij
naar binnen en buiten heeft vergroot.
Het gewest Drente moest afscheid nemen van pg. L. C. A. Franken. Zijn heengaan werd diep betreurd door allen die in het Gewest met hem samenwerkten. Als
gedeputeerde genoot hij veel waardering ook buiten de eigen kring.
Wij denken aan pg. Alferink te Zwolle, wethouder, die aan zijn gezin en de
partij ontviel op nog jeugdige leeftijd. Aan de werkzaamheden van onze sectie
Middenstand had hij een belangrijk aandeel.
Ds. A. v. d. Heide, een pionier uit de oude socialistische beweging, die rond de
eeuwwisseling een groot aandeel had in de propaganda in Friesland, een der
eerste 'rode dominees' overleed op hoge leeftijd.
Mevr. G. A. Leendertz-Ladenius, die vele jaren vooral in Twente een belangrijke rol speelde in de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs; Liede
Tilanus die eveneens haar groot aandeel had in de strijd voor de zelfstandigheid
van de vrouw.
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We gedenken Jan Spronkers, tientallen jaren de propagandist van de partij in
Zuidholland, vertrouwensman van velen, raadsman voor talloze gemeenteraadsleden.
Ds. Dirk Bakker, een van de Friese predikanten, vele jaren een gewaardeerd lid
van ons gewestelijk bestuur en spreker op tal van vergaderingen.
P. J. Schmidt, de strijdvaardige, lid van het politieke directoraat van de Verenigde Naties.
Albert Hahn Jr, die vooral in de vooroorlogse jaren op zijn wijze de tekenstift
hanteerde in dienst van het socialistisch ideaal.
Slechts 47 jaren oud overleed te Hengelo pg. G. H. Bulters, die als wethouder
een groot gezag verwierf en om zijn menselijke eigenschappen alom werd gewaardeerd. Een rustige, harde werker, van het type waaraan het na-oorlogse
Nederland zo'n grote behoefte heeft.
Wij gedenken hen allen, genoemden en ongenoemden in dankbaarheid voor
de trouw, de toewijding waarmee ieder naar de mate van zijn mogelijkheden de
partij en de gemeens-chap hebben gediend.
Wij sluiten ons verslag af. Met een globaal overzicht moesten we volstaan. We
hopen er in te zijn geslaagd, een beeld te geven van de veelzijdige activiteiten van
de partij en van de intensiteit waarmede is gewerkt. Ook hierin komt tot uiting hoezeer de gedachte van het democratisch socialisme, zoals dat in de Partij van de
Arbeid is belichaamd, vele duizenden en tienduizenden weet te bezielen en tot
arbeiden bereid vindt.
De laatste maanden van de verslagperiode, waarin de grondslag van onze partij,
het wezen van de doorbraak, een sterke aanval had te weerstaan hebben nog eens
te meer bewezen hoe onze partij tot een hechte eenheid is gegroeid en hoe juist
daardoor velen zich des te dieper bewust geworden zijn welk een grote rijkdom
aan democratische en geestelijke waarden in de grondslagen waarop de Partij van
de Arbeid staat, zijn verankerd.
Het is het Partijbestuur een behoefte een woord van dank te richten aan al
degenen, die in toegewijde arbeid de partij dienen. Het betrekt hierin ook gaarne
alle medewerkers aan het partijsecretariaat verbonden, die, zoals in de verslagperiode herhaaldelijk geschiedde, tot extra krachtsinspanning bereid waren, wanneer de omstandigheden hierom vroegen.
Op het ogenblik dat dit verslag wordt afgesloten is het ledental van de partij
hoger dan ooit. En nimmer was zozeer het oude woord van toepassing 'De velden
zijn wit om te oogsten'. Mogen ook in de periode waarvoor we thans staan en die
om een nieuwe, grote en grootse krachtsinspanning vraagt de werkers bereid zijn
de grote oogst binnen te halen.
FRITS ALBRECIIT, algemeen secretaris.
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FINANCIËLE VERSLAGEN

FINANCIEEL VERSLAG
OVER DE PERIODE VAN
1 OCTOBER 1952-30 SEPTEMBER 1953
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FINANCIEEL VERSLAG
OVER DE PERIODE VAN
1 OCTOBER 1952-30 SEPTEMBER 1953

INLEIDING

De toelichting tot de financiële verslagen over de periode 1 October 195230 September 1954 willen we graag beginnen met een paar algemene opmerkingen.
Het kapitaal van de partij bedroeg op 30 September 1952
In de verslagperiode verminderde dit met f 11.712,75 (boekjaar
1952/53' en f 2.850,09 (boekjaar 1953/54' wegens verplichtingen
overgenomen van de SDAP in liquidatie, totaal .

f 642.935,79
14.562,84

f 628.372,95
De voordelige saldi van de staten 'Baten en Lasten' bedroegen
respectievelijk f 17,34 en f 96,89 is totaal .
terwijl aan koerswinst op effecten als voordelen respectievelijk
f 2.315,61 en f 554,06 konden worden geboekt, is totaal

114,23
2.869,67

f 631.356,85

Het kapitaal per 30 September 1954 bedraagt dus .
Het verloop sinds 1946 was:

f 597.398,66

Kapitaal per 31 December 1946
31 December 1947
31 December 1948
31 December 1949
30 September 1950
30 September 1951
30 September 1952
30 September 1953
30 September 1954

"
"
"
"
"
"
"
"

709.492,28
835.363,43
721.637,52
677.971,86
641.855,80
642.935,79
633.555,99
631.356,85

Er zijn natuurlijk een aantal factoren, welke de kapitaalspositie hebben beinvloed.
Als we 31 December 1946 als uitgangspunt nemen dan zijn er de volgende
gunstige posten:
Kapitaal per 31 December 1946.
Vergroting aandelenkapitaal NV De Arbeiderspersf 130.000,Koerswinst effecten
"
420,29
Voordelige saldi 'Baten en Lasten' .
" 122.783,71

f 597.398,66

" 253.204,-

f 850.602,66
Nadelig
Gereserveerd voor pensioenverplichtingen
Verplichtingen overgenomen van de SDAP .
Nadelige saldi 'Baten en Lasten' .

f 100.000,"
"

47.7)57,99
71.487,82
" 219.245,81

f 631.356,85
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Alleen in het jaar 1948 geeft de 'Staat van baten en lasten' een voordelig saldo
van betekenis aan, nl. f 130.323,02. Dit gunstig resultaat kon worden verkregen
omdat de activiteit vrijwel geheel moest worden gericht op de toen gehouden
verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Gedurende de periode waarover dit verslag loopt kon de rekening zonder nadelig
saldo worden gesloten, doch bleek het onmogelijk een zodanig overschot te verkrijgen, dat de nadelige invloeden op onze kapitaalspositie konden worden opgevangen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden, dat wij in deze twee
jaren buiten de eigen inkomsten uit contributie aanzienlijke bedragen ontvingen,
nl. van de N.V. Centrale Verzekeringsbank ten behoeve van ons scholingswerk in
totaal f 90.000,-. Aan dividend ontvingen wij als aandeelhouder van de N.V. De
Arbeiderspers f 50.000,-.
Bovendien heeft de N.V. De Centrale ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan
belangrijke giften gegeven aan de Dr. Wiardi Beckmanstichting, het Thiele
Wibautfonds en Nieuwe Koers.
Sinds 1946 hebben wij onze uitgaven in belangrijke mate zien stijgen. Ons werk
breidt zich aanzienlijk uit; papier en drukkosten vragen aanzienlijk hoger bedragen; de diverse loonrondes hebben hun invloed niet gemist.
Onze normale inkomsten, de contributie, hebben aan deze stijging geen deel
gehad. De contributie - na aftrek van het voor de afdelingen en stedelijke - en
gewestelijke federaties bestemde deel bedroegen
in 1946 f 379.765,59
in 1947" 475.645,05
in 1948" 522.275,73

f 504.391,20
in 1949
in 1950
"356.532,51
in 1950/51 "480.372,20

in 1951/52 f 479.814,25
in 1952/53" 510.787,20
in 1953/54 " 519.328,30

Het is zonder meer duidelijk, dat maatregelen nodig zijn om de opbrengst aan
contributie aanzienlijk op te voeren. Of dit zal moeten zijn in de vorm van contributieverhoging zal nader bezien moeten worden.
Voorshands zijn er twee mogelijkheden, die onze financiële (maar die niet alleen)
aanzienlijk kunnen versterken. Dat zijn de betaling in de juiste contributieklasse
en vergroting van het ledental. Het ligt binnen het bereik onze partij met vele tienduizenden nieuwe leden te versterken. Dit zou in financieel opzicht aan een onhoudbaar geworden situatie een einde maken, de mogelijkheid bieden het werk te
doen, dat nu tot schade van de Partij ongedaan blijft en ons tevens ook naar omvang de positie geven van de brede volkspartij, die we naar onze bedoeling
willen zijn.
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ACCOUNTANTSVERKLARING

Aan de Partijraad van de
Partij van de Arbeid
Tesselschadestraat 31
Amsterdam
Amsterdam, 6 Februari 1954
Mijne Heren,
Hierbij hebben wij de eer U over te leggen de jaarrekeningen over de periode
1 October 1952 tot 30 September 1953 van Partij van de Arbeid en haar instellingen.
Deze stukken zijn als volgt in de bijlagen opgenomen:
Bijlage 1. Balans per 30 September 1953 van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 2. Staat van baten en lasten over de periode 1 October 1952 tot 30 September 1953 van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 3. Vergelijking van de Begroting 1952/1953 met de Staat van baten en
lasten over 1952/1953 van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 4. Balans per 30 September 1953 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting.
Bijlage 5. Staat van baten en lasten over de periode 1 October 1952 tot 30 September 1953 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting.
Bijlage 6. Balans per 30 September 1953 en de Staat van baten en lasten over
de periode 1 October 1952 tot 30 September 1953 van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 7. Balans per 30 September 1953 en de Staat van baten en lasten over
de periode 1 October 1952 tot 30 September 1953 van het colportage-orgaan 'Arbeid'.
Bijlage 8. Balans per 30 September 1953 en de Verlies- en Winstrekening over
de periode 1 October 1952 tot 30 September 1953 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. Van de uitspraak, die
in eerste instantie werd gedaan, is hoger beroep aangetekend. Het zal van de einduitspraak in deze zaak afhangen, welke waarde de vordering van de Partij van
de Arbeid op deze naamloze vennootschap zal blijken te hebben.
2. Aan de Reserve voor bijzondere verplichtingen is d7 bestemming gegeven,
om daaruit o.a. het pensioen van de afgetreden algemeen secretaris-penningmeester
te voldoen en voorts pensioenen, welke in de toekomst nog zullen worden toegekend. Van deze laatste pensioenen is de grootte op het ogenblik nog onbekend,
zodat de huidige waarde der pensioenverplichtingen niet kan worden bepaald.
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Zoals wij reeds opmerkten in ons rapport No. 1802/511 dd. 9 Januari 1951
voldoen de voorzieningen, welke zijn getroffen voor de betaling van de toegekende
en eventueel nog toe te kennen pensioenen, niet aan de eisen van de Pensioen- en
Spaarfondsenwet, die intussen in werking is getreden. Zelfs met inachtneming van
de overgangsfaciliteiten, die deze wet bevat, zullen deze voorzieningen belangrijk
geldelijke offers vergen.
3. Enkele maanden geleden is gebleken, dat bij de Effectenregistratie enige
obligaties zijn aangemeld van de door de SDAP in 1928 uitgegeven obligatielening. Tot dusverre was niet bekend, dat van deze lening nog stukken in omloop
waren. Daar deze aangelegenheid nog niet is afgehandeld, is in de Balans per
30 September 1953 van de Partij van de Arbeid de eventueel hieruit voortvloeiende
verplichting pro memorie opgenomen.
4. Op grond van ons onderzoek verklaren wij ons accoord 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 October 1952 tot 30 September 1953 te dechargeren.
Hoogachtend,
w.g. Wegerif & Leguyt
en Swillens

VERKLARING CONTRöLE-COMMISSIE

Aan de Partijraad van de
Partij van de Arbeid
Amsterdam
Amsterdam, 18 Maart 1954
Waarde Partijgenoten,
Naar aanleiding van onze ingestelde controle over het boekjaar 1952/1953 delen
wij U mede, dat wij ingevolge artikel 66 laatste lid van het huishoudelijk reglement de zuiver technische controle aan de verantwoordelijkheid van de accountant overlaten.
Wij willen wel opmerken, dat in verhouding tot de uitgaven van de Dr. Wiardi
Beekman Stichting de opbrengst aan zegels zeer gering is. Wij zijn van mening,
dat er naar gestreefd dient te worden de leden van de Partij zoveel mogelijk te
doen bijdragen aan de kosten van deze stichting.
Overigens stellen wij U voor op grond van het accountantsrapport en de daarop
verkregen toelichtingen, de partijpenningmeester voor het gevoerde beleid décharge te verlenen.
Met partijgroeten,
w.g. J. Vonhoff
w.g. J. L. Kampmeijer
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PARTIJ VAN
BALANS PER 30

Dadeliik beschikbare middelen
1. Kassa . .
2. Postgirorekeningen .
3. De Twentsche Bank N.V..
4. Effecten . .

f
"
"
"

2.140,93
21.744,82
32.978,81
30.521,86

f

87.386,42

V orderingen en vooruitbetaald

5.
6.
7.
8.
9.

f 142.308,58

Afdelingen
Interest
Bureaukosten
Brochures
Diversen .

151,67
4.401,90
5.290,47
548,38
" 152.701,-

Interne rekening-courantverhoudingen
10. 'Arbeid'
Af: nadelig saldo exploitatie 1-10-'5230-9-'53 .

f

5.600,14

"

5.288,33

f
11. Dr. Wiardi Beekman Stichting
Nadelig saldo 1-10-'52-30-9-'53
Af: rekening-courantsaldo

311,81

f 29.683,52
" 15.638,62

f 23.829,94 "

12. 'Nieuwe Koers' .
Af: subsidie 1-10-'52-30-9-'53

14.044,90

"22.500,1.329,94

13. 'Vrouwenbond'
Nadelig saldo 1-10-'52-30-9-'53
Af: rekening-courantsaldo

f 32.917,41
" 25.346,15

14. 'De Born
15. N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie
van Verenigingsgebouwen

7.571,26
2.467,76

"

55.051,49

"

Vastgelegde middelen
16. Meubilair en kantoormachines
Af: afschrijving .

32.609,32

f 66.594,94
"37.308,-

f

29.286,94

"

20.266,67

f 47.488,71

17. Auto's .
Af: afschrijving .

" 27.222,04
"

Deelnemingen
18. Aandelen N.V. 'De Arbeiderspers' .
19. Aandelen N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen .

49.553,61

f 500.000,- pro mem.
"500.000,-

f 822.250,35
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Bijlage No. 1

IE ARBEID

EPTEMBER 1953

Schulden en vooruitontvangen
20. Crediteuren .
21. Stichting 'Pensioenfonds Partij van de Arbeid' .
22. Verrekeningen .
23. Gewesten . . . .
24. SDAP in liquidatie .
25. Toneelfonds . .
26. Reserve afdelingen
27. Reserve voor bijzondere verplichtingen
Af: uitgekeerd pensioen

I 86.666,99
"

I
"

47.328,61
3.415,19
30.296,66
6.987,25
2.127,50
928,95

I

16.127,-

"

81.483,20

I

91.084,16

"

97.610,20
pro mem.

5.183,79

28. Restant Obligatielening 1928 SDAP

Kapitaal
29. Stand per 1 October 1952 . . . . . . .
30. Af: uitkeringen op grond van verplichtingen van de
SDAP in liquidatie overgenomen . . .
. . .

I 642.935,79
"

11.712,75

I 631.223,04
31. Bij: voordelig saldo volgens de Staat
van baten en lasten over de periode
van 1 October 1952 tot 30 September 1953 .
32. Koerswinst op effecten . . . . .

I
"

17,34
2.315,61
2.332,95

33. Stand per 30 September 1953 .

" 633.555,99

I 822.250,35
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PARTIJ VAN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE

Bestuurs- en personeelskosten

f 23.193,96

34. Salarissen bestuur
35. Salarissen personeel
36. Sociale lasten .

58.069,55
" 18.506,25
>I

Organisatiekosten
37. Onkosten bestuur
38. Vergaderingen bestuur .
39. Partijraadsvergaderingen
40. Diverse vergaderingen .
41. Internationaal contact .
42. Lidmaatschap Internationale .
43. Congres 1953 .
Af: reserve Congres 1953 .
44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

f

99.769,76

"

94.701,29

f 7.238,47
720,72
" 1.791,55
" 1.439,99
" 23.945,01
" 2.912,62

f 27.288,98
" 12.000," 15.288,98
" 1.067,30
" 5.000," 2.358,42
" 2.284,35
" 9.849,17
" 8.617,24
889,15
" 8.334,48
500," 1.062," 1.401,84

Abonnementen
Accountantskosten
Bureaukosten .
Porti, telefoon en telegrammen
Autokosten . . . . . .
Drukkosten zegels en contributiekaarten .
Verzendkosten zegels . . . .
Kosten controle afdelingen . . . .
Bijdragen voor sanering afdelingen .
Reserve afdelingen
Kosten ledenorgaan .

Propagandakosten
55. Salarissen en soc. lasten propagandisten
Af: via subsidies . . .

f 26.525,50
"

6.757,68

56. Onkosten propagandisten
57. Diverse kosten actie en propagandakosten
fakkeldragersactie
58. Gratis brochures . .
59. Contact met militairen .
60. Cabaretwerk . .
61. Diverse congressen
62. 'Arbeid' .
63. Brochures .
64. Subsidies en kosten gemeenteraadsverkiezingen .
65. Bureaukosten .
66. Porti, telefoon en telegrammen
67. Autokosten . .

f 19.767,82
"

1.975,74

" 12.325,87
200,62
318,47
" 3.420,68
" 1.095,12
" 5.288,33
"
291,62
" 36.710,10
" 7.075,26
" 6.853,03
" 29.547,50
" 124.870,16

Transporteren
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f 319.341,21

Biilage No. 2

DE ARBEID

VAN 1 OCTOBER 1952 TOT 30 SEPTEMBER 1953

86. Contributies . . . . . . . . .
87. Contributies verspreide leden . . .
88. Nagekomen contributies vorige jaren

I 849.437,60

89. Af: teruggekomen zegels vorige jaren

"

90. Af: contributie-aandeel afdelingen
Af: idem, vorige jaren . . . .

I 339.778,04

"
"

552,65
4.372,59

I 854.362,84
6.330,70

I 848.032,14
2.533,12
" 337.244,92
91. Interest .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

Transporteren
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I 510.787,22
25.955,10

I 536.742,32

Transport

Scholing en studie
68. Kadercursussen en -kampen .
69. Dr. Wiardi Beekman Stichting .
70. Sectie Gemeente en Provincie
71. Sectie Middenstand
72. Sectie Agrarische Vragen
73. Vrouwenbond
74. Subsidie 'Nieuwe Koers' .
75. 'Paraat in een veranderende wereld' .
76. Diverse commissies

I
"

"
"
"

I 319.341,21

3.556,45
29.683,52
7.858,14
9.610,26
9.942,56
32.917,41
22.500,25.954,05
1.800,94

I 143.823,33
77. Af: subsidie 'De Centrale'

.

.

"

25.000," 118.823,33

Diverse subsidies
78. Gewestelijke en stedelijke federaties .
79. Werkgemeenschappen
80. Kamerfractie
81. Nederlandse Raad der Europese Beweging.
82. Diverse bijdragen
, . , . .

I
"

40.154,49
30.312,27
8.013,28
2.500,225,"

Diversen
83. Huur
84. Diverse kosten

I

81.205,04

10.800,39
6.555,01
17.355,40
17,34

85. Voordelig saldo .

I 536.742,32

100

V eroolg van bijlage 2

Transport I 536.742,32

I 536.742,32
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1953

1 tot en met 3 zijn de saldi van Kas-, Giro- en Bankrekeningen op
30 September 1953.
4. Effecten f 30..521,86
26 obligaties à f 1.000,- nom. 3-331% Nederland 1947 à 98 9/32
5 obligaties à f 1.000,- nom. 3~% Nederland 1948 à 99 3/8. .
5. Afdelingen f 142.308,58
De vorderingen op 30 September 1953, bestaande uit netto contributies en brochureleveringen, was .
Restant reserve dubieuze vorderingen .

f
"

25.553,11
4.968,75

f

30.521,86

f 144.441,97
2.133,39

f 142.308,58
De vordering op de afdelingen per 30 September 1953 is
f 16.727,73 hoger dan die per 30 September 1952.

6. Interest f 151,67
Dit bedrag omvat de per 30 September 1953 nog te vorderen
interest effecten f 5.000,- 3~% Nederland 1948 over de periode
1 Juni-30 September 1953 .
. . . .
f 26.000,- 3-3.)1% Nederland 1947 over de periode 15 Augustus-30 September 1953 .
. . . . . .
7. Bureaukosten f 4.401,90
Voorraden:
Stencilpapier, stencils en stencilinkt
. . . .
Diverse kantoorbenodigdheden .
. . . .
Vooruitbetaald gedeelte revisiekosten franco typemachine

f

54,17
97,50

f

151,67

f

1.288,45
2.482,72
630,73

f
4.401,90
8. Brochures f 5.290,47
Per 30 September 1953 werden de volgende nog actuele brochures en verkoopmateriaal tegen de aanschaffingsprijs op de balans opgenomen:
1.387 Contributieboeken
4. 766 Insignes Partij
301 Agrarische programs
1.100 Kasboeken
13.027 Beginselprograms
160 Rapporten Gem. indeling
3.500 vel briefpapier
8.238 Statutenboekjes
908 Hoe worden wij geregeerd?
1.400 enveloppen.
9. Diversen f 548,38
Diverse voorraden of vooruitbetalingen per 30 September 1953.
8.950 zegelverzendenveloppen
postzegels .
rentezegels
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f

385,03
162,85
0,50

f

548,38

16. Meubilair en kantoormachines f 29.286,94
Aankoopwaarde per 1 October 1952 .
In het boekjaar 1 October 1952-30 September 1953 werden
aangeschaft:

f

45.464,37

f

1 Remington telmachine
1 Remington schrijfmachine
1 Ruf doorschrijfmachine .
3 kasten
kaartenladen en -bakken .
1 tafel, 2 bureaux en 1 stoel
1 stelling
diverse aanschaffingen .
1 Remington boekhoudmachine

990,615," 3.076,02
486,95
826,350,80
250,05
90,75
" 15.215,-

"
Af: ingeruilde telmachine .
3 verkochte schrijfmachines .

f

550,220,-

f

21.900,57
67.364,94
770,-

"
f 66.594,94

Aanschaffingswaarde per 30 September 1953

De Remington boekhoudmachine werd wel in het boekjaar 1952/1953 aangeschaft, doch is per 1 October 1953 in gebruik genomen. Afschrijving in 1952/
1953 vond dus niet plaats.
Per 30 September 1952 was reeds afgeschreven .
Van de aankoopwaarde per 30 September 1953 afgeschreven

f

33.348,51
3.959,49

Totaal afgeschreven

f

31.308,-

Netto balanswaarde

f 29.286,94.

17. Auto's f 20.266,67
Op 30 September 1953 waren zes auto's en een rijwiel met hulpmotor in het
bezit van de Partij, waarvan de aanschaffingswaarde bedroeg .
f 47.488,71
Per 30 September 1952 was reeds afgeschreven .
Af: wegens in 1952/1953 verkochte auto en fiets

f 26.169,93
"

7.177,12

f 18.992,81
Afschrijving over 1952/1953 .

"

Netto balanswaarde

8.229,23
"

27.222,04

f

20.266,67

19. Aandelen N.V. Maatschappij tat Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen
Hiervoor verwijzen wij naar opmerking 1 van de verklaring van onze accountant.
20, 21 en 23
Deze posten betreffen alle schulden op korte termijn, die naar onze mening geen
nadere toelichting behoeven.
103

22.. Verrekeningen f 30.296,66
Dit bedrag bestaat uit diverse nog te ontvangen, vooruitontvangen, te betalen en
vooruitbetaalde posten per 30 September 1953.
Specificatie:
Voorschotten aan gewesten, afdelingen en andere organen van de Partij; vaste
reis- en onkostenvoorschotten van diverse bestuurs- en personeelsf 18.874,95
leden .
Verrekening betaalde voorschotten en nog te betalen sociale
lasten Bedrijfsverenigingen en Raad van Arbeid .
2.614,27
Bedragen, geboekt in het boekjaar 1952/1953, die echter ten
11.540,68
laste of ten gunste van het boekjaar 1953/1954 komen .
De Centrale; betreft gedeelte van de door De Centrale toe~
gezegde subsidie, dat op 30 September 1953 nog niet was ontvangen
3.000,Totaal te vorderen of vooruitbetaald
Netto waarde van de tussen 1 October en 30 November 1953
terugontvangen zegels 1952/1953 .
Nog te betalen:
Accountantskosten
f 6.600,Loonbelasting
" 1.544,18
N.V. De Arbeiderspers .
" 12.698,55

f

36.029,90
23.023,86

20.842,73
Vooruitontvangen contributies, abonnementsgelden, enz.:
Sectie Gemeente en Provincie.
f 1.720,50
Dr. Wiardi Beekman Stichting (donaties) .
234,75
Fakkeldragersdag (deelnemersgelden)
124,Klein bestek .
35,80
Ploegen en Zaaien .
7,-

"
f 2.122,05

M: nog te ontvangen contributies, abonnementsgelden, enz.:
Sectie Gemeente en Provincie .
f 305,Klein bestek
" 51,50
Ploegen en Zaaien
" 52,Vernieuwing .
" 800,-

1.208,50
Nog te betalen gewone en verkiezingssubsidies aan diverse
gewesten .
Nog te betalen bijdragen en vergoedingen
Diverse nog te verrekenen bedragen .

f

66.326,56
" 36.029,90

f 30.296,66

Saldo
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913,55
13.358,37
4.750,3.438,05

f 66.326,56

Totaal te betalen of vooruitontvangen .

Recapitulatie:
Totaal te betalen of vooruitontvangen .
Af: totaal te vorderen of vooruitbetaald

"

25. Toneelfonds f 928,95
Stand 1 October 1953 .
Bij: verkopen toneelstukjes en auteursrechten

f

Af: auteursrechten
Diverse kosten

f

1.195,38
71,50

f;

1.266,88

285,52,93
337,93

Stand 30 September 1953 .

f

928,95

26. Reserve afdelingen f 16.127,Evenals vorige jaren werd ook dit jaar weer een bedrag gereserveerd (f 1.062,zie 53) voor de vorderingen, die het Partijbestuur op de afdelingen heeft. Het
totaal van dit reservefonds is daardoor aangegroeid tot f 16.127,-.
27. Reserve voor bijzondere verplichtingen f 81.483,20
Uitgekeerde pensioenen:
C. Woudenberg .
J. Spronkers .

f

3.999,84
1.183,95

f 5.183,79
Wij verwijzen verder naar de opmerking 2 van de verklaring van onze accountant.
28. Restant obligatielening 1928 SDAP pro memorie
Hiervoor verwijzen wij naar de opmerking 3 van de verklaring van onze accountant.
30. Uitkeringen op grond van verplichtingen van de SDAP in liquidatie overgenomen f 11.712,75
900,Mevr. Lindeyer-Noteboom
f
Mevr. Werkhoven
180,Mevr. Oudegeest
750,Hr. Spier .
882,75
Pensioenstorting J. Spronkers
9.000,"

.

f
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11.712,75

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 1 OCTOBER 1952-30 SEPTEMBER 1953
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 en sociale lasten'
worden verstaan de salarissen en sociale lasten van het personeel op de afdelingen:
boekhouding, administratie en expeditie, typekamer, telefoonbediening, van de
secretaressen en van de chef de bureau. Deze salarissen zijn nl. niet bij een bepaald
onderdeel onder te brengen.

Soc.lasten

Salarissen

Totaal

Bestuur
E. F. Albrecht
H. Scheps
E. Vermeer
K. Varrink.
J. M. Willems
R. de Bruyn-Ouboter .

f

J.

f
Af: t.l.v. Vrouwenbond:
R. de Bruyn-Ouboter .

10.384,58
2.577,39
2.577,39
7.077,21
2.577,39
8.344,26

f

1.681,58
1.189,34
1.186,97
571,39
1.189,33
1.456,84

f

33.538,22

f

7.275,45

f

"
"
"
"
"

"
"

"
"

"

12.066,16
3.766,73
3.764,36
7.648,60
3.766,72
9.801,10
40.813,67

...

''

8.344,26 "

1.456,84

9.801,10

Af: t.l.v. Werkgemeenschappen:
H. Scheps .
M. Willems . . . . . .

"

1.000,- "
1.000,- "

200,200,-

1.200,1.200,-

f

5.418,61

f

28.612,57

5.468,83 " 1.104,62
6.212,62 " 1.296,51
3.255,38 " 1.560,50
5.962,68 " 1.157,43
34.425,86 " 8.076,17.988,89 " 4.469,71
6.818,83 " 1.183,45
3.522,81 "
760,80
260,68
1.374,14 "
16.418,54 " 3.349,28
15.395,33 " 3.331,50
10.517,18 " 1.437,51
18.302,88 " 3.905,30
8.232,21 " 2.325,71
2.000,- "
400,58.069,55 " 13.087,64

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

6.573,45
7.509,13
4.815,88
7.120,11
42.501,86
22.458,60
8.002,28
4.283,61
1.634,82
19.767,82
18.726,83
11.954,69
22.208,18
10.557,92
2.400,71.157,19

J.
J.

.

"

f
Controle afdelingen . . . .
Sectie Gemeente en Provincie
Sectie Agrarische vragen . .
Sectie Middenstand
.
Dr. Wiardi Beekman Stichting
Paraat . . . . .
Internationaal contact
Arbeid . . .
.
Cabaret
Propagandisten
Via subsidies .
Nieuwe Koers
Vrouwenbond
Chauffeurs
Via Werkgemeenschappen
Algemene salarissen . . .

"
"
"
"
"
"
"
"
"

23.193,96

f 237.159,69 f 53.125,25 f 290.284,94
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39. Partijraadsvergaderingen f 1.791,55
In het verslagjaar werden twee vergaderingen gehouden en wel op 8 November
1952 en op 13 Juni 1953.
De kosten hiervan bedroegen:
1.088,30
Reiskosten, enz. .
f
220,15
Zaalhuren .
483,10
Consumpties en lunchpakketten .

40. Diverse vergaderingen f 1.439,99
Vergadering in AMVJ met 50 grote afdelingen:
Zaalhuur .
Reiskosten
Consumpties e.d.

f

f

1.791,55

f

1.048,54
140,69
250,76

f

1.439,99

138,75
619,79
290,-

Vergaderingen met gewestelijke en federatiebestuurders .
Diverse vergaderingen en bijeenkomsten .

41. Internationaal contact f 23.945,01
Ontvangst buitenlandse gasten .
f
Congres Socialistische Internationale te Milaan .
Congres Socialistische Internationale te Stockholm .
Vertegenwoordigingen op diverse congressen en internationale
besprekingen en gebeurtenissen, conferenties van experts:
Engeland .
f
509,64
Frankrijk .
1.860,45
Luxemburg
194,72
Saarbrücken
193,50
België .
942,52
Duitsland .
986,15
Oostenrijk .
512,48
Denemarken
507,55
Kosten internationale conferentie te Bentveld
Contributie ULUSD Parijs 1953.
Omslag telefoon en telegrammen
Omslag huur .
Omslag bureaukosten .

413,3.315,09
3.576,41

5.707,01
1.572,60
100,-

f

261,281,25
330,872,25
8.002,28
221,40
164,97

Salarissen en sociale lasten
Abonnementen
Diverse kosten

f 23.945,01
43. Congres .1953 f 15.288,98
Op 26, 27 en 28 Maart 1953 werd het twee-jaarlijkse Partijcongres gehouden. Het
totaal hiervoor uitgegeven bedrag was f 27.288,98. f 12.000,- hiervan werd als
reserve t.l.v. 1951/1952 geboekt, zodat dus f 15.288,98 t.l.v. dit verslagjaar komt.
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Zaalhuur Dierentuin Den Haag .
Reis- en verblijfkosten afgevaardigden, bestuur en medewerkers,
werkverzuim, etc onder aftrek van de omslag over de afdelingen
Maaltijden, consumpties en lunchpakketten .

f

1.700,32

"
"

2.591,08
8.693,04

Drukwerk, stencil- en tekenkosten:

f

Jaarverslagen .
Congresverslagen
Congresvoorstellen
Voorstellen en amendementen
Beschrijvingsbrieven
Verzendkosten verslagen
Diverse drukkosten .

"

6.851,23
2.115,55
695,35
611,46
684,99
851,67
643,63

f 12.453,88
157,50

Af: verkoop jaarverslagen .
Kosten tentoonstelling .
Kosten feestavond
Af: bijdrage AP . .

f
"

1.500,- "
1.250,-

.

Kosten Federatie Den Haag
Diverse kosten .

"

Bureaukosten f 2.358,42

250,544,72
863,44

f

27.288,98
12.000,-

f

15.288,98

Ten laste van boekjaar 1951/1952 .

46.

12.296,38
350,-

Totaal bedrag aan bureaukosten, uitgegeven in het boekjaar 1952/1953.
Stencilpapier, stencilinkt en stencils . . . . . .
f 8.658,46
Kantoorbenodigdheden, papier, enveloppen, etc. .
4.998,26
Onderhoud en reparatie inventaris en kantoormachines
979,15
Revisie frankeermachine . .
f
966,60
T.l.v. het boekjaar 1953/1954 . . . .
630,73
335,87
Afschrijving inventaris en kantoormachines (zie 16)
3.959,49
Diverse bureaukosten . .
3.590,63

f 22.521,86
Dit bedrag werd als volgt verdeeld over diverse onderdelen van de Partij:
Maandelijkse doorberekening van vervaardigde stencils .
f 9.202,84
Maandelijkse doorberekening van onderhoud en reparatie inven1.664,02
taris en kantoormachines .
" 11.655,Omslag
Ten laste van de Partij:
Kosten stencilwerk . .
Afschrijving Rotomaton drukmachine .
Omslag
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.

f

22.521,86

f
"
"

3.953,68
655,4.825,-

f

9.433,68

Van dit bedrag is 25 pct. of f 2.358,42 geboekt onder de groep 'Organisatiekosten' (zie 46) en 75 pct. of f 7.075,26 onder de groep 'Propagandakosten' (zie 65).

Porti, telefoon en telegrammen f 2.284,35

47.

Totale bedragen, uitgegeven in het boekjaar 1952/1953.
Porti-, vracht- en adresseerkosten .
Telefoon- en telegramkosten .
Afschrijving telefooncentrale (10 pct. van f 7.500,-) .

f 11.430,50
7.911,53
"
750,"
f 20.092,03

De portikosten werden maandelijks verdeeld volgens het werkelijk verbruik van
elk onderdeel van de Partij.
De telefoon- en telegramkosten werden omgeslagen over alle onderdelen van
de Partij.
Ten laste van de Partij:
Porti-, vracht- en adresseerkosten
f 5.258,35
Telefoon en telegrammen .
3.879,03

f

9.137,38

Van dit bedrag werd 25 pct. of f 2.284,35 geboekt onder de groep 'Organisatiekosten' (zie 47) en 75 pct. of f 6.853,03 onder de groep 'Propagandakosten' (zie 66).

48.

Autokosten f 9.849,17

f

Salarissen en sociale lasten twee chauffeurs .
Olie en benzine .
Onderhoud
Stalling, verzekering, belasting en diversen .
Afschrijvingen

Vergoeding autokosten Kamerleden .
Netto opbrengst bij verkoop één auto .

"

f
"

4.340,16
1.399,-

f
"

f

10.557,92
13.963,56
8.872,38
6.041,97
5.700,45.135,83
5.739,16
39.396,67

Van dit bedrag werd 25 pct. of f 9.849,17 geboekt onder de groep 'Organisatiekosten' (zie 48) en 75 pct. of f 29.547,50 onder de groep 'Propagandakosten'
(zie 67).

49.

Drukkosten zegels en contributiekaarten f 8.617,24

Drukkosten zegels .
Drukkosten contributiekaarten .

.
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f
"

5.978,87
2.638,37

f

8.617,24

51.

Kosten contróle afdelingen f 8.334,48

Reis- en verblijfkosten .
Olie en benzine .
Onderhoud en diverse kosten .
Mschrijving nieuwe bromfiets
Salarissen en sociale lasten .

f

688,13
287,03
688,97
195,90
6.573,45

f

8.433,48
99,-

f

8.334,48

f

866,61

Af: netto opbrengst verkochte bromfiets .

52.

Biidragen voor sanering afdelingen f 500,-

Tot sanering van 20 afdelingen heeft het Partijbestuur bijgedragen

Van dit bedrag werd f 500,- t.l.v. het boekjaar 1952/1953 geboekt, terwijl het
restant ad f 366,61 werd afgeboekt van de in 1951/1952 geformeerde reserve ad
f 2.500,- voor dubieuze vorderingen (zie 5).

53.

Reserve afdelingen f 1.062,-

Evenals vorige jaren werd 1/8 pct. van de ontvangen contributies toegevoegd aan
het Reservefonds afdelingen (zie 26).

54.

Kosten ledenorgaan f 1.401,84

In het boekjaar 1952/1953 verscheen nog één nummer van 'In de Partij', voordat
deze uitgave opging in 'Paraat'. De kosten van dit nummer bedroegen f 1.401,84

57.

Diverse kosten actie en propaganda/kosten Fakkeldragersactie f 12.325,87

Deze post is als volgt te specificeren:
1. 795 Actieboeken .
12.100 brochures 'De Kabinetsformatie'
90.000 kaarten 'Wij willen weer winnen'
50.000 folders 'Huisbezoek'
15.000 folders 'Vrouwenbond'
8.000 folders 'Plaats voor jong en oud'
12.000 folders 'De Partij waarvoor ik werk'
8.000 folders 'Waarom als katholiek lid van de PvdA?' .
40.800 brochures 'De grote verandering' .
2.550 folders Fakkeldragersclubs
15.000 folders 'Wat is en wil de PCWG?' .
100.000 manifesten royement Polak-CPN
Verzendkosten
Comité Gedenkteken Traelstra .
Diverse declaraties, advertenties en andere kleine kosten .
Aandeel huur
f
281,25
Aandeel bureaukosten .
440,Aandeel telefoon en. telegrammen .
348,-

f

1.444,96

505,947,50
635,l15,170,335,185,3.495,160,138,89
509,76
612,42
277,90
1.725,19

1.069,25

f
llO

12.325,87

60. Cabaretwerk f 3.420,68
Regisseur
Kosten stencilwerk .
Reis- en vergaderkosten
Porti- en telefoonkosten (incl. omslag) .
Omslag bureaukosten
Aandeel huur .
Salarissen en sociale lasten
Diverse kosten
61. Diverse congressen f 1.095,12
Kunstenaarsdag 10 April1954, Rotterdam:
Zaalhuur (incl. vergoeding uitreiking lunchpakketten)
Consumpties
Lunchpakketten
Geluidsinstallatie
Reis- en verblijfkosten .
Portikosten
Diverse kosten
Sportconferentie 18 April1953, Utrecht:
Zaalhuur
Consumpties
Lunchpakketten
Reis- en verblijfkosten .
Portikosten
Diverse kosten

f

f

f

1.290,125,04
154,27
57,80
55,93,75
1.634,82
10,-

f

3.420,68

f

626,39

100,15
172,35
158,40
17,50
87,98
70,20,01

80.185,121,60
17,40
36,28,73
468,73

1.095,12
f
62. Arbeid f 5.288,33
Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende Staat van
baten en lasten.
63. Brochures f 291,62
De waarde van de voorraad van de actuele Partijbrochures bedroeg
op 1 October 1952 .
Drukkosten nieuwe brochures

f

5.291,79
5.637,07

f

10.928,86
200,62

f

10.728,24

Gratis uitgegeven brochures (zie 58) .

Verkopen in het boekjaar 1952/1953 .
Af: verzendkosten
f 684,11
Omzetbelasting .
" 83,85

f

6.024,51
768,56
5.255,95

Transporteren
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f

5.472,29

Transport
Voorraad van op 30 September 1953 nog actuele partijbrochures

f
"

5.472,29
5.180,67

Verlies .

f

291,62

f

24.777,62
8.782,13
599,28
367,40
1.729,01
454,66

f

36.710,10

f

1.943,83

64. Subsidies en kosten gemeenteraadsverkiezingen f 36.710,10
Subsidies:
Friesland .
f
258,04
Drente .
" 2.000,1.000,Gelderland
1.850,Utrecht
Noord-Holland-Zuid
1.022,18
Zuid-Holland
1.400,1.500,Zeeland
Noord-Brabant
" 3.061,80
Limburg
" 4.577,Amsterdam
" 4.500,Prot. Chr. Werkgemeenschap
" 3.600,Kath. Werkgemeenschap .
608,60
2.115.335 manifesten 'Verleden jaar', enz.
Herdrukken 'De Katholiek' .
Nadelig saldo verkoop affiches, kranten, e.d.
Diverse declaraties, klein verkiezingsmateriaal e.d ..
Verzend- en adresseerkosten .

65, 66 en 67 (zie 46, 47 en 48)
68. Kadercursussen en -kampen f 3.556,45
Kamp Vierhouten 20 ]uni-27 ]uni 1953:
Reis- en verblijfkosten deelnemers .
Diverse kosten .
Kamp Vierhouten 4 ]uli-11 Juli 1953:
Reis- en verblijfkosten deelnemers .
Diverse kosten .
Vacantie-scholingskamp 8
Verblijfkosten
Diverse kosten

Augustu~15

Af: ontvangen deelnemersgelden

'f 1.784,68
159,15
"
f
"

1.304,13

Augustus 1953:

f
"

f
"

.

966,55
337,58

689,19
279,30
968,49
660,308,49

f

3.556,45

69. Dr. Wiardi Beekman Stichting f 29.683,52
Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende Staat van
baten en lasten.
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70. Sectie Gemeente en Provincie
De Gemeente:
Druk- en clichékosten .
Verzendkosten
Honoraria medewerkers
Diverse kosten

f 7.858,14
f

Raadsledencongres 21 Februari 1953:
Zaalhuur .
Geluidsinstallatie
Kosten opname-apparaat
Versiering zaal .
Reiskosten afgevaardigden, personeel, enz.
Lunchpakketten
Consumpties .
Diverse kosten

Af: deelnemersgelden 332 X f 1,- .

f
"

"

f
"

5.138,29
737,62
424,4,75

f

100,15
30,122,50
75,1.921,03
384,665,25
2,50.
3.300,43
2.324,-

"

Salarissen en sociale lasten
Portikosten
Bureaukosten .
Telefoon en telegrammen .
Aandeel huur .
Verlies op brochures
Vergaderingen
Onkosten secretaris .
Diverse onkosten

"

Af: ontvangen contributies
Opbrengst advertenties in 'De Gemeente'.

f

6.304,66

9.018,17
470,90

f

976,43
7.509,13
86,91
1.031,73
187,95
187,50
153,60
660,92
53,27
195,11
17.347,21
9.489,07

71. Sectie Middenstand f 9.610,26
Midenstandscongres 20 April1953:
Zaalhuur en geluidsinstallatie
Kosten opname-apparaat .
Reiskosten afgevaardigden, sprekers en personeel
Koffietafels en consumpties
Diverse kosten

f
"
"
"

f
Ontvangen deelnemersgelden

"

Salarissen en sociale lasten
Porti, telefoon en telegrammen .
Bureaukosten
Aandeel huur .

113

f

7.858,14

f

567,11
7.120,11
131,40
419,62
93,75

80,36,25
899,05
550,6,81
1.572,11
1.005,-

Verlies op brochures
Treinabonnement J. de Kruif .
Vergaderingen
Diverse kosten

72.

"
"
"

123,95
840,309,81
4,51

f

9.610,26

f

2.726,54

"

1.251,91
4.815,88
179,06
390,38
93,75
191,89
552,37
121,57
920,68
134,78

Sectie Agrarische vragen f 9.942,56

Ploegen en Zaaien:
Druk- en clichékosten
Verzendkosten

f

Agrarisch Congres 8/9 Januari 1953:
Zaalhuur en consumpties .
Lunchpakketten .
Kosten Feestavond .
Vervoer, autobus
Diverse kosten afdeling Emmeloord
Diverse kleine kosten
Reis- en verblijfkosten afgevaardigden, sprekers
en personeel .

f

"

Salarissen en sociale lasten
Porti, telefoon en telegrammen .
Bureaukosten .
Aandeel huur.
Verlies op brochures
Vergaderingen
Diverse commissies .
Reis- en verblijfkosten .
Diverse onkosten

599,406,12
280,50,74,21
8,10
1.913,73

f

Af: deelnemersgelden

1.819,02
907,52

3.331,16
2.079,25

f 11.378,81
1.436,25
"
f 9.942,56

Abonnementen 'Ploegen en Zaaien' .

73. Vrouwenbond f 32.917,41
Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende Staat
van baten en lasten.
74. Nieuwe Koers f 22.500,Salarissen en sociale lasten
Bureaukosten
Portikosten
Aandeel huur .
Aandeel telefoon .
Vergaderingen

f
"

114

11.954,69
1.346,29
981,17
937,50
435,147,50

1.219,89
57,90
6.750,-

Omzetbelasting
Diverse kosten
Opgenomen gelden .

f

23.829,94
1.329,94

f

22.500,-

f

22.949,22
9.684,67
1.535,81
1.340,22.458,60
492,50
105,609,562,50
770,290,05
834,85
393,10

f

62.025,30

"

36.071,25

f

25.954,05

f

4.830,1.666,66
500,1.040,8.869,78
6.714,06
2.600,1.600,1.600,529,10
5.130,14
4.500,574,75

f

40.154,49

Af: ten laste van het boekjaar 1953/1954 .

75.

Paraat f 25.954,05

Druk- en clichékosten .
Verzend- en adresseerkosten .
Onkosten redactie
Honoraria .
Salarissen en sociale lasten
22.500 systeemkaarten .
Divers drukwerk
Omslag telefoon en telegrammen
Aandeel huur
Omslag bureaukosten
Abonnementen, kranten e.d. .
Porti-, adresseer- en incassokosten
Diverse kosten 'oude' Paraat .

Abonnementsgelden
Bijdrage De Arbeiderspers
Opbrengst advertenties De Centrale

78.

f 20.321,25
" 15.000,"
750,-

Subsidies gewestelijke en stedelijke federaties f 40.154,49

Gewest Friesland
Gewest Groningen
Gewest Drente .
Gewest Overijssel
Gewest Gelderland
Gewest Zuid-Holland
Gewest Zeeland .
Gewest Noord-Brabant
Gewest Limburg
Federatie Amsterdam
Federatie Den Haag
Federatie Rotterdam
Ongevallenverzekeringen gewestelijke secretarissen
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79. Werkgemeenschappen I 30.312,27
Prot. Chr. Werkgemeenschap:
Drukkosten 'Doorbraak'
Diverse kosten .

f

Abonnementsgelden en opbrengst colportagenummers

f

Volgens onkostenafrekeningen .
Aandeel salaris en sociale lasten .
Diverse kosten

"

5.733,66
1.330,82

f

7.064,48
3.778,46

f

3.286,02

.

7.527,95
1.200,286,05
9.014,-

f

12.300,02

Katholieke Werkgemeenschap:
Druk- en clichékosten 'De Katholiek'
Verzendkosten idem
Diverse kosten idem

I 5.929,97
"
"

733,68
549,34

Abonnementsgelden en opbrengst losse nummers
Redactievergoeding
Subsidie
Aandeel salaris en sociale lasten .
Diverse kosten

f
"

7.212,99
2.475,96

f

4.737,03

"

2.795,65

f

500," 1.000," 1.200,95,65
7.532,68

Humanistische Werkgemeenschap:
Druk- en clichékosten 'Vernieuwing' .
Verzendkosten idem
Diverse kosten idem

f 4.356,20
565,73
298,09

1
Abonnementsgelden

5.220,02
" 1.096,80

Vergoedingen
Thuisfront Humanitas
Diverse kosten

f
"
"

4.123,22
3.500,2.500,356,35
10.479,57

82.

f

30.312,27

I
"

200,25,-

f

225,-

Diverse subsidies f 225,-

Werkcomité Opvoeding tot Democratie
Nederlands Gesprek Centrum
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83.

Huur

f 10.800,39

De huur voor het boekjaar 1952/1953, te betalen aan de N.V. Mij tot Exploitatie
en Administratie van Verenigingsgebouwen, bedraagt f 18.000,-. Een gedeelte
van dit bedrag wordt aan de diverse afdelingen van het secretariaat in rekening
gebracht, waardoor per saldo f 10.800,39 voor de algemene afdelingen resteert.

84.

Diverse kosten f 6.555,01

Cadeaux, bloemen e.d. bij jubilea en andere gelegenheden .
!.
Representatiekosten
"
Bijdrage Rampenfonds
Kasverschillen
"
Personeelsdag
. "
Bijdrage personeelspot .
. "
Diverse personeelskosten (advertenties, verhuizingen, keuringen
en dergelijke)
. "
Kosten wijziging statuten .
. "
Diverse kosten

1.180,86
107,10.000,8,87
808,57
75,-

f

13.381,40

567,97
75,558,13

Bedragen, die in 1952/1953 betaald zijn, doch betrekking hebben op voorafgaande boekjaren:
Auteursrechten BUMA
f 1.603,17
Loonbelasting over ongevallenpremie . .
197,80
Afboeking oninbare abonnementsgelden en contributies
436,90
Contributie Cercle d'Etudes Socialistes 1952 .
100,18,47
Sociale lasten .
"
201,83
Diverse kosten
2.558,17

f

15.939,57

Bedragen, die in 1952/1953 ontvangen zijn, doch betrekking
hebben op voorafgaande boekjaren:
Nog ontvangen opbrengsten acties 'Barendje Bus'
en 'Eén klap, één gulden' .
f 6.621,88
Exploitatie-opbrengst 'Vernieuwing'
1.238,05
Abonnementsgelden 'oude' Paraat .
1.151,37
Afrekening Meicomité .
373,26

"

91.

9.384,56

f

6.555,01

f

24.950,928,55
76,55

Interest f 25.955,10

Dividenduitkering NV De Arbeiderspers .
Interest effecten .
Interest De Twentsche Bank .
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.

"

"
f 25.955,10

PARTIJ VAN
VERGELIJKING VAN DE BEGROTING 1952!1953 ME1

Begroting 1952/1953

Baten

I 498.400,-

Contributies
Extra bijdrage voor verkiezingen
Interest

"
"

25.000,-

-,-

I 523.400,Lasten

I 102.400,-

Bestuurs- en personeelskosten
Organisatiekosten
Propagandakosten
Scholing en studie .
Diverse subsidies
Diversen

85.925," 124.875," 101.925," 87.400," 20.875,-

"

" 523.400,-

I

Voordelig saldo .
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-,-

Biilage No. 3

DE ARBEID
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1952/1953

Resultaat over 1952/1953
gunstiger

Baten en lasten over 1952/1953

I

ongunstiger

dan de begroting over 1952/1953

f 510.787,2i
" 25.955,10
"
f 536.742,32

f 99.769,76
94.701,29
"" 124.870,16

-

f 25.000,-

-

" 25.955,10

"
"

" 118.823,33
81.205,04
" 17.355,40

"
"

"

" 536.724,98

-

f 12.387,22

,

-

2.630,24

-

4,84

"

-

" 16.898,33

-

6.194,96
3.519,60

f 50.691,96

8.776,29

f 50.674,62

'

f

17,34

resultaat gunstiger
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f

17,34

I

DR. WIARDI

BECKMA~

BALANS PER 3(

f

Postgiro. . . . . . . . . .
Deposito De Twentsche Bank N.V.
Bibliotheek . . . . . . . .

"

418,89
2.231,42
1,-

Partii van de Arbeid, rekening-courant

Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over de
periode van 1 October 1952 tot 30 September 1953 .
Af: rekening-courantsaldo . . . . . . . . . . .

f 29.683,52
" 15.638,62
" 14.044,90

f 16.756.21

120

STICHTING

Biilage No. 4

SEPTEMBER 1953

f

Kapitaal . . . . . . . . . .
Terug te ontvangen zegels 1952/1953
Reserve voor nog af te rekenen zegels .

"

2.000,2.376,700,-

Fonds Planstudie
Saldo per 1 October 1952 . . . . . . . . . . . .
Bij: opbrengsten verkoop 'Weg naar vrijheid' en 'Land van
de toekomst' . . . . . . . . . . . . . . • .

f 16.547,05

Af: kosten Planstudie .

"

"

1.883,16

f 18.430,21
.

.

Saldo per 30 September 1953

6.750," 11.680,21

f 16.756.21
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DR. WIARDI BECKMAl

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODI

Studie- en werkgroepen
Reis-, verblijf- en vergaderkosten
Brochures . . .
Salarissen en sociale lasten . .
Aandeel porti, telefoon en telegrammen .
Aandeel bureaukosten .
Diverse kosten .

I

4.964,52
445,35
" 15.536,22
893,90
1.453,24
879,58

I 24.172,81
Af: subsidie 'De Centrale' .

" 10.000,-

I 14.172,81
Scholing en vorming
Salarissen en sociale lasten
Aandeel porti, telefoon en telegrammen .
Aandeel bureaukosten .
Diverse kosten

I

I 901,75

Af: ontvangsten 'Klein bestek'
Kosten 'Klein bestek' . . .

6.993,99
335,21
544,96
331,87

I 8.206,03

" 505,37
396,38

"
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 .

7.809,65

I

692,90
1.043,31
"
" 11.387,55
1.402,65
2.270,69
" 1.398,83

"

I
"

" 18.195,93
848,35
48,23
8.584,10
287,95
454,14
631,19

I 10.853,96
Af: opbrengst voor bewezen diensten .

1.200,-

"
Algemene kosten
Subsidie
Accountantskosten
Kosten zegels . .

9.653,96
1.000,300,382,67

I 51.515,02
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STICHTING

Biilage No. 5

VAN 1 OCTOBER 1952 TOT 30 SEPTEMBER 1953

I

Donaties . . . . . . . . . .
Opbrengst zegelverkoop . . . . .
Af: teruggekomen zegels vorige jaren .

I

6.802,15

8.622,50
668," 7.954,50
"
324,85
" 6.750," 29.683,52

Diverse baten
Fonds Planstudie
Nadelig saldo . .

I 51.515,02
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VROUWENBOND VAN D
BALANS PER:

I

De Twentsche Bank N.V..
Postgiro Vrouwenbond . .
Postgiro Thiele Wibautfonds
Bureaubehoeften
Brochures .
Bibliotheek
Diversen .

132,95
768,43
" 10.008,456,95
662,21
1,-

"

2.625,83

"

7.571,26

Partii van de Arbeid, rekening-courant
Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over de
periode van 1 October 1952 tot 30 September 1953
M: rekening-courantsaldo . . . . . . . . . . . .

I 32.917,41
" 25.346,15

I 22.226,63
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Biilage No. 6

PARTIJ VAN DE ARBEID
SEPTEMBER 1953

'De Born', rekening-courant .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. I

5.136,83

Thiele Wibautfonds
Saldo per 1 October 1952 . . . . . . . . . . .
Bij: ontvangen in het tijdvak van 1 October 1952 tot 30 September 1953 . . . . . . . . . . . . . . . .

I 11.647,91
"

1.760,39

I 13.408,30
M: uitgegeven in het tijdvak van 1 October 1952 tot 30 September 1953 . . . . . .

"

1.804,81

Saldo per 30 September 1953

" 11.603,49

Exploitatiesaldo 'Wii Vrouwen'
Saldo per 1 October 1952 . . . . . . . . . . .
Bij: ontvangen in het tijdvak van 1 October 1952 tot 30 September 1953 . . . . . . . . . . . . . . . .

I

5.630,06

" 34.303,20

I 39.933,26
M: uitgegeven in het tijdvak van 1 October 1952 tot 30 September 1953 .

.

.

.

.

.

" 36.290,55

Saldo per 30 September 1953

"

3.642,71

"

1.843,60

Fonds getroffen gebieden
Ontvangen in het tijdvak van 1 October 1952 tot 30 September 1953 . . . . . . . . . . . . . . . .
M: uitgegeven in het tijdvak van 1 October 1952 tot 30 September 1953 . . . . . .
Saldo per 30 September 1953 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

2.846,82

"

1.003,22

I 22.226,63
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VROUWENBOND VAN D
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIOD

I 18.302,88

Salarissen . . . .
Sociale lasten . .
Onkosten hoofdbestuur
Onkosten secretaresse .
Bureaukosten .
Porti, telefoon en telegrammen .
'Ons Werk'
Aandeel huur
Accountantskosten
Vergaderingen
Scholingswerk
Diverse commissies .
Bibliotheek
Kranten en tijdschriften
Bonrlsvergadering
Uitleendienst
Diversen

"

"

"

3.905,30
134,46
559,79
1.868,37
2.591,94
1.023,76
1.125,350,324,76
1.912,85
38,55
12,57
47,75
2.569,43
131,55
578,38

I 35.477,34
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PARTIJ VAN DE ARBEID
VAN 1 OCTOBER 1952 TOT 30 SEPTEMBER 1953

Brochures . . . . . . . . . . .
. . . . .
Radio, vergoeding voor het voorbereiden van uitzendingen .
Bijzondere bijeenkomsten .
Interest
Nadelig saldo
. . . .

1 1.243,67
"

1.200,102,70
13,56
" 32.917,41

I 35.477,34
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COLPORT AG!

BALANS PER i

I 299,40

Postgiro
Afdelingen .

"

55,80

I 355,20

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIOD

Drukkosten . . . , . .
Foto's, cliché's en tekeningen
Onkosten redactie . .
Porti en verzendkosten .
Omzetbelasting

I 14.357,15

,

"
"

I

Salarissen . .
Sociale lasten .
Kantooronkosten .
Aandeel huur . .
Aandeel accountantskosten
Aandeel telefoonkosten
Diverse kosten

.

.

I

3.387,17
113,25
2.113,97
387,85

I 20.359,39
3.522,81
760,80
. . .
281,25
150,130,50

"
"

4.283,61
170,40

561,75
19,10

.

I 25.394,25
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Biilage No. 7

lORGAAN 'ARBEID'
SEPTEMBER 1953

Reserve afschrijving dubieuze vorderingen . . . . . . . .
I 43,39
Partij van de Arbeid, rekening-courant . . . . . . . . . I 5.600,14
Af: nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over de
periode van 1 October 1952 tot SO September 1953 . . . . . "5.288,33
" 311,81

I 355,20

VAN 1 OCTOBER 1952 TOT 30 SEPTEMBER 1953

I 20.105,92

Verkopen . .
Nadelig saldo .

"

5.288,33

I 25.394,25
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N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE E
BALANS PER

I 38107,78

Verrekeningen
Brandstoffen .
Centrale verwarming
Af: afschrijving

104,88

f
"

f

Inventaris . .
Af: afschrijving

6.341,95
3.716,95
803,51
802,51

2.625,-

1,9.000,"
50,50
116,84
pro mem.
pro mem.

Aandelenkapitaal nog te storten
Emballage. . . . . . . .
Schoonmaakartikelen . . . .
Huis Tesselschadestraat . . .
Exploitatie-opbrengst 1940-1945

Exploitatie-verlies
Saldo 1 October 1952 . . . . . . . . . . . . .
Bij: nadelig exploitatie-saldo volgens Verlies- en Winstrekening 1952/1953 . . . . .
Saldo per 30 September 1953 .

"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I 12.522,21
"

2.523,28
" 15.045,49

I 65.051,49
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ADMINISTRATIE VAN VERENIGINGSGEBOUWEN

Bijlage No. 8

SEPTEMBER 1953
Aandelenkapitaal .
Hypotheek o/ g . .
Partij van de Arbeid,
Hypotheekrente . .

I 10.ooo,-

. . . . . .
. . . . . .
rekening-courant
. . . . . .

promem.
" 55.051,49
pro mem.

I 65.051,49
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N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE El'
VERLIES- EN WINSTREKENING OVER DE PERIODE

Onderhoud

f

Lonen werksters .
Loon concierge .
Sociale lasten . .
Onderhoud gebouw
Onderhoud lift
Onderhoud tuin .
Schoonmaakartikelen
Ramen lappen .

"
"

5.379,27
2.065,54
1.808,28
1.075,79
706,83
100,356,78
258,40

f 11.750,89
Verlichting en verwarming
Gas, electriciteit en water .
Brandstoffen .
Onderhoud en afschrijving centrale verwarming

f
"

1.560,22
4.169,75
864,80
"

6.594,77

"

2.177,62

Algemene kosten
Afschrijving inventaris .
Bewaking . .
Pensioen mevrouw Hoogendijk .
Straatgeld, grond- en brandverzekeringsbelasting .
Assuranties
Bureaukosten .
Aandeel salarissen
Aandeel accountantskosten
Diversen

f

199,64,20
286,905,18
135,128,75
225,200,34,49

f 20.523,28
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ADMINISTRATIE VAN VERENIGINGSGEBOUWEN
VAN 1 OCTOBER 1952 TOT 30 SEPTEMBER 1953

I 18.000,-

Huur . . . .
Exploitatie-verlies

"

2.523,28

I 20.523,28
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FINANCIEEL VERSLAG
OVER DE PERIODE VAN
1 OCTOBER 1953·30 SEPTEMBER 1954
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ACCOUNTANTSVERKLARING
Aan de Partijraad van de
Partij van de Arbeid
Tesselschadestraat 31
Amsterdam
Amsterdam, 11 Januari 1955
Mijne Heren,
Hierbij hebben wij de eer U over te leggen de jaarrekeningen over de periode
1 October 1953 tot 30 September 1954 van de Partij van de Arbeid en haar instellingen.
Deze stukken zijn als volgt in de bijlagen opgenomen:
Bijlage 1. Balans per 30 September 1954 van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 2. Staat van baten en lasten over de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 3. Balans per 30 September 1954 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting.
Bijlage 4. Staat van baten en lasten over de periode 1 October 1955 tot 30 September 1954 van de Dr. Wiardi Beekman Stichting.
Bijlage 5. Balans per 30 September 1954 en de Staat van baten en lasten over
de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid.
Bijlage 6. Balans per 30 September 1954 en de Staat van baten en lasten over
de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 van het corportage-orgaan 'Arbeid'.
Bijlage 7. Balans per 30 September 1954 en de Verlies- en Winstrekening over
de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen.
Onze contróle 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 ook de onzekerheid, waarop wij in ons Rapport
no. 1802/541 dd. 6 Februari 1954 wezen, nog voortduurt.
2. Door mutaties, ontstaan na de balansdatum, in de pensioengerechtigden,
zijn de voorzieningen, die ten laste van de Reserve voor bijzondere verplichtingen
komen, gewijzigd. Hoewel deze wijzigingen waarschijnlijk leiden tot vermindering der pensioenlasten, moet er toch op gerekend worden, dat zij belangrijke
geldelijke offers zullen vereisen.
3. Op grond van ons onderzoek verklaren wij ons accoord 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 October 1953 tot 30 September 1954 te dechargeren.
Hoogachtend,
w.g. Wegerif & Leguyt
en Swillens
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PARTIJVAN
BALANS PER 30

Dadeliik beschikbare middelen
1. Kassa . . . . . . .
2. Postgirorekeningen . . .
3. De Twentsche Bank N.V..
4. Effecten . . . . . .

1
"
"
"

V orderingen en vooruitbetaald
5. Afdelingen . . . . . . . . . . . . . .
6. Debiteuren . . . . . . . . . . . . . .
7. Stichting 'Pensioenfonds van de Partij van de Arbeid'.
8. Interest
9. Bureaukosten
10. Brochures
11. Diversen . .

4.642,32
43.025,13
32.719,17
32.075,92

I 112.462,54

I 117.389,57
"
"

202,45
308,58
155,42
4.673,21
8.040,13
1.239,77
" 132.009,13

I nteme rekening-courantverhoudingen
12. 'Arbeid'
. . . . . . . .
Af: nadelig saldo exploitatie 1-10-'5330-9-'54 . . . . . . .

I 10.970,99
" 10.011,51

I
13. 'Dr. Wiardi Beekman Stichting'
Nadelig saldo 1-10-'53-30-9-'54
Af: rekening-courantsaldo

959,48

I 41.104,08
" 24.833,16

,

I 24.355,04

14. 'Nieuwe Koers
M: subsidie 1-10-'53-30-9-'54 .

"

16.270,92

" 24.355,04

,
15. 'Vrouwenbond'
Nadelig saldo 1-10-'53-30-9-'54
Af: rekening-courantsaldo

I 32.566,63
" 27.321,13

16. 'De Born' . . . . . .
. . . . .
17. N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie
van Verenigingsgebouwen . . . . . . . . .

V astgelegde middelen
18. Meubilair en kantoormachines
Af: afschrijving .

5.245,50
837,51
"

57.327,85
"

37.608,42

"

40.922,51

I 65.414,52
" 40.925,35

I

24.489,17

"

16.433,34

I 29.555,60

19. Auto's . . .
Af: afschrijving

" 13.122,26

Deelnemingen
20. Aandelen N.V. 'De Arbeiderspers'. . . . . . .
21. Aandelen N.V. Mij. tot ExpJoitatie en Administratie
van Verenigingsgebouwen . . . . . . . . .

I 500.000,pro mem.
"500.000,-
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823.002,60

DE ARBEID

Bijlage No. 1

SEPTEMBER 1954

Schulden en vooruitontvangen
22. Crediteuren .
23. Verrekeningen
24. Gewesten .
25. SDAP in liquidatie .
26. Toneelfonds .
27. Doorbraakfonds .
28. Reserve afdelingen .
29. Reserve voor bijzondere verplichtingen
Af: uitgekeerd pensioen

I

21.341,18
18.168,16
6.450,74
2.247,74
1.075,49
,, 35.850,80

"

I

17.207,-

"
"

74.304,64
15.000,-

1 85.134,11

I 81.483,20
"

7.178,56

30. Reserve congres 1955 .

" 106.511,64

Kapitaal
31. Stand per 1 October 1953 .
. . . .
Af: uitkeringen op grond van verplichtingen van de
SDAP in liquidatie overgenomen .

I 633.555,99
2.850,09

I 630.705,90
Bij: voordelig saldo volgens de Staat
van baten en lasten over de periode
1 October 1953 tot 30 September 1954
Koerswinst op effecten .

I

96,89
554,06
650,95

Stand per 30 September 1954 .

" 631.356,85

I 823.002,60
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PARTIJ VAN
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE

Bestuurs- en personeelskosten

I

32. Salarissen bestuur
33. Salarissen personeel
34. Sociale lasten

"

24.271,24
60.513,01
19.777,05

I 104.561,30
Organisatiekosten

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Onkosten bestuur
Vergaderingen bestuur
Partijraadsvergaderingen
Diverse vergaderingen
Internationaal contact .
Lidmaatschap Internationale
Reserve congres 1955 .
Abonnementen
Accountantskosten
Bureaukosten .
Porti, telefoon en telegrammen .
Autokosten
Drukkosten zegels en contributiekaarten .
Verzendkosten zegels
Kosten controle afdelingen
Bijdragen voor sanering afdelingen
Reserve afdelingen .
Huur

"
"

"

8.305,09
1.033,14
1.438,35
1.561,35
23.778,14
2.917,99
15.000,1.017,46
5.350,2.647,61
2.438,48
9.148,64
8.932,08
855,09
9.200,29
3.063,04
1.080,12.061,21
" 109.827,96

Propagandakosten

53. Salarissen en sociale lasten propagandisten . . . .
Af: via subsidies . .

I

34.31~,98

" 15.083,28

54. Onkosten propagandisten.
. . . .
55. Diverse kosten actie en propaganda; kosten ledenwerfen fakkeldragersactie .
56. Subsidies en kosten Statenverkiezingen
57. Contact met militairen .
58. Cabaretwerk .
59. 'Arbeid' . . . .
60. Diverse congressen .
61. Bureaukosten
62. Porti, telefoon en telegrammen .
63. Autokosten
64. Brochures .

I
"
"
"
"

"

19.232,70
1.779,16.626,24
28.480,43
404,85
3.892,61
10.0ll,51
8.693,99
7.942,80
7.315,47
27.445,92
354,13
" 132.179,65

Transporteren .
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I 346.568,91

Bijlage No. 2

DE ARBEID
VAN 1 OCTOBER 1953 TOT 30 SEPTEMBER 1954
82. Contributies . . . . . . . . . I 863.501,60
83. Contributies verspreide leden . . . "
661,34
84. Nagekomen contributies vorige jaren . "
5.148,42

f 869.311,36
85. Af: Teruggekomen zegels vorige jaren "

7.616,20

f 861.695,16
f 345.414,28

86. M: contributie-aandeel afdelingen .
Af: idem, vorige jaren . . . . .

3.047,42
" 342.366,86

f 519.328,30
87. Interest .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

Transporteren .

.

.

I 545.262,73
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25.934,43

f 346.568,91

Transport.

Scholing en Studie
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Kadercursussen en -kampen .
'Dr. Wiardi Beekman Stichting' .
Sectie 'Gemeente en Provincie' .
Sectie 'Middenstand' . .
Sectie 'Agrarische Vragen'
'Vrouwenbond' .
Subsidie 'Nieuwe Koers' .
'Paraat in een veranderende wereld'
Diverse commissies .

f
"

"
"
"

4.796,81
41.104,08
6.14.'3,04
9.942,06
8.977,63
32.566,63
24.355,04
40.852,66
4.066,25

f 172.804,20
74. Af: subsidie 'De Centrale'

"

65.000," 107.804,20

Diverse subsidies
75.
76.
77.
78.
79.

Gewestelijke en stedelijke federaties
Werkgemeenschappen
Kamerfractie .
Nederlandse Raad der Europese beweging .
Diverse bijdragen

f
"

42.249,99
32.779,35
7.833,41
2.500,973,20
"

86.335,95

Diversen
4.456,78
96,89

80. Diverse kosten
81. Voordelig saldo

f 545.262,73
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Vervolg Bijlage 2

Transport.

.

.

I 545.262,73

I 545.262,73
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1954

1 tot en met 3 zijn de saldi van Kas-, Giro- en Bankrekeningen op
30 September 1954.
4. Effecten f 32.075,92
27 obligaties à f 1.000,- nom. 3-3Yl% Nederland 1947 à 100 9/32
5 obligaties à f 1.000,- nom. 3Y-l% Nederland 1948 à 100 .

5. Afdelingen f 117.389,57
De vordering per 30 September 1954, bestaande uit netto contributie en brochureleveringen was .
Af: reserve voor dubieuze vorderingen .

f

27.075,92
5.000,-

f

32.075,92

f 119.889,57
2.500,-

f 117.389,57
De vordering op de afdelingen per 30 September 1954 is f 24.552,40 lager dan
die per 30 September 1953.

8. Interest f 155,42
Dit bedrag omvat de per 30 September 1954 nog te vorderen
interest effecten f 5.000,- 3Y-l% Nederland 1948 over de periode
1 Juni-30 September 1954 .
f 27.000,- 3-3~% Nederland 1947 over de periode 15 Augustus-30 September 1954 .

9.

Bureaukosten f 4.673,21
Stencilpapier, stencils en stencilinkt
Diverse kantoorbenodigdheden .

10. Brochures f 8.040,13
Per 30 September 1954 werd het volgende nog
koopmateriaal tegen de aanschaffingsprijs op de
1021 contributieboeken
4194
982 kasboeken
415
1293 beginselprogramma's
147
10
4272 partij-insignes
1800 vel briefpapier voor de afd.
11. Diversen f 1.239,77
6300 zegelverzendenveloppen
rentezegels 5 ad f 0,40
postzegels .
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f

54,17
101,25

f

155,42

f

2.028,75
2.644,46

f

4.673,21

actueel zijnde brochure- en verbalans opgenomen:
Let op hun daden II
Welvaart en welzijn
Het mandement en de PvdA
vlaggen en 16 emblemen

f

296,82
2,940,95

f

1.239,77

18.

Meubilair en kantoormachines f 24.489,17

Aankoopwaarde 1 October 1953 .
In het boekjaar 1 October 1953-30 September 1954 werden
aangeschaft:
2 kaartenwagentjes
f
276,Archiefstellingen .
836,30
1 tafel .
58,50
Diverse kleine aanschaffingen
148,80
Suppletie Remington boekhoudmachine
576,-

f
M: verkoop Ruf-boekhoudmachine .

"

f

66.594,94

1.895,60
3.076,02
1.180,42

Aanschaffingswaarde per 30 September 1954 .

f

65.414,52

Per 1 October 1953 was hiervan reeds afgeschreven
Over 1953/1954 afgeschreven .

"

37.308,3.617,35

Mschrijving per 30 September 1954
Netto balanswaarde f 24.489,17.

f

40.925,35

19.

Auto's f 16.433,34

Op 30 September 1954 waren vier auto's en een rijwiel met hulpmotor in het bezit
van de Partij, waarvan de aanschaffingswaarde bedraagt .
f 29.555,60
Afschrijvingssaldo per 30 September 1954 .
13.122,26
Netto balanswaarde per 30 September 1954 ·.

f

16.433,34

6, 7, 22 en 24
Deze posten betreffende alle vorderingen of schulden op korte termijn, die naar
onze mening geen nadere toelichting behoeven.
23. Verrekeningen f 18.168,16
Dit bedrag bestaat uit diverse nog te ontvangen, vooruitontvangen, te betalen en
vooruitbetaalde posten per 30 September 1954.
Specificatie:
Balansposten. Diverse bedragen per 30 September 1954 nog te betalen of nog
te ontvangen .
f 34.933,01
Vooruitontvangen of betaalde posten per 30 September 1954 . "
6.165,29
Nog te betalen sociale lasten .
16.554,48
Buitenlandse partijen .
3.455,44
Nog af te dragen loonbelasting .
2.849,63
Diverse nog te verrekenen posten
4.194,61

f
Voorschotten betaald aan Bedrijfsverenigingen en aan de Raad
van Arbeid
f 19.948,64
Voorraad ziekenfondscoupons .
1.170,145

fl8.152,46

Voorschotten aan afdelingen, gewesten en andere
organen van de Partij; vaste reis- en onkostenvoorschotten van diverse bestuurs- en personeelsleden .
Vooruitbetaalde kosten tournee Enny Molsde Leeuwe

25. SDAP in liquidatie f 2.247,74
Stand 1 October 1953 .
Bij: Liquidateur Ned. Arb. Front effecten .
Rente schade enquete commissie .

f 24.851,26
"

4.014,40

Stand 30 September 1954.

26. Toneelfonds f 1.075,49
Stand 1 October 1953 .
Bij: auteursrechten en verkopen .

f

diverse kosten .

49.984,30

f

18.168,16

f

2.127,50

f 2.509,44
1.390,80
"

M: uitbetaling obligaties SDAP .

M: betaalde auteursrechten

f

97,75
1,71

3.900,24

f

6.027,74
3.780,-

f

2.247,74

f

928,95
246,-

f

1.174,95

99,46
Stand 30 September 1954 .

27. Doorbraakfonds f 35.850,80
Ontvangsten:
N.V. 'De Arbeiderspers' .
Inzameling op de Nationale Kaderdag .
Diverse ontvangsten .
Uitgaven: (Kosten Kaderdag 3 Juli 1954)
Huur Beatrix- en Irenehal Jaarbeurs Utrecht .
Huur stoelen en banken .
Geluidsinstallatie .
Reiskosten afgevaardigden
Diverse kosten

f

1.075,49

f

55.627,30

f 50.000,"
,.

4.000,1.627,30

f

617,10
3.639,325," 14.874,60
320,80
"

19.776,50

f

Saldo 30 September 1954 .

35.850,80

28. Reserve afdelingen f 17.207,Evenals vorige jaren werd ook dit jaar weer een bedrag gereserveerd (f 1.080,-)
voor de vorderingen die het Partijbestuur op de afdelingen heeft. Het totaal van
dit reserve fonds was daardoor op 30 September 1954 .f 17.207,-.
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29.

Reserve voor bijzondere verplichtingen f 74.304,64

f

Stand 1 October 1953 .
Af: uitgekeerd pensioen C. Woudenberg .
Uitgekeerd aanvullend pensioen J. Spronkers .

f

81.483,20

5.599,96
1.578,60
7.178,56

f

Stand 30 September 1954 .

30.

74.304,64

Reserve congres 1955 f 15.000,-

De kosten van het twee-jaarlijkse congres dat in 1955 wordt gehouden worden geschat op f 30.000,-. Hiervan komt de helft, zijnde f 15.000,- t.l.v. het boekjaar
1953/1954.

31. Uitkeringen op grond van verplichtingen van de SDAP in liquidatie overgenomen f 2.850,09
Mevrouw Oudegeest .
Mevrouw Werkhoven .
Mevrouw Lindeyer-Noteboom
De heer Spier, Amsterdam .
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f

750,205,900,995,09

f

2.850,09

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE 1 OCTOBER 1953-30 SEPTEMBER 1954

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 verstaan
de salarissen van het personeel op de afdelingen boekhouding, administratie,
expeditie, typekamer, alsmede de salarissen van de telefoniste, de secretaressen en
de chef de bureau. Deze salarissen zijn nl. niet bij een bepaald onderdeel onder te
brengen.
Salarissen
Bestuur.
Controle afdelingen .
Sectie Gemeente en Provincie
Sectie Agrarische vragen .
Sectie Middenstand
Dr. Wiardi Beekman Stichting .
Paraat
Internationaal contact .
Arbeid
Cabaret
Propagandisten
Via subsidies .
Nieuwe Koers
Vrouwenbond
Chauffeurs
Via Werkgemeenschappen
Algemene salarissen

f

"
"

"

"
"

"
"
"
"

Soc.lasteUt

24.271,24 f 6.119,50
6.055,10
1.339,36
6.383,85 " 1.445,34
3.498,75 " 1.629,63
6.301,27 " 1.232,62
41.646,36 " 8.896,25
"
15.792,31
3.314,49
"
8.330,77
1.530,15
3.928,56 "
884,43
1.485,64 "
320,15
15.906,62 " 3.326,08
16.579,19 " 4.988,82
11.384,80 " 1.924,93
17.247,14 " 2.668,21
6.047,37 " 1.663,41
2.100,- "
420,60.513,01 "" 13.657,55

Totaal

f
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"

30.390,74
7.394,46
7.829,19
5.128,38
7.533,89
50.542,61
19.106,80
9.860,92
4.812,99
1.805,79
19.232,70
21.568,01
13.309,73
19.915,35
7.710,78
2.520,74.170,56

f 247.471,98 f 55.360,92 f 302.832,90
Specificatie salarissen en sociale lasten bestuur
Salarissen
K. Vorrink.
E. F. Albrecht
E. A. Vermeer
J. H. Scheps .
J. M. Willeros
R. de Bruyn-Ouboter .

Totaal

575,58 f
f 7.347,05 f
10.778,84
1.888,96
" 2.748,45 " 1.260,49 "
2.748,45
2.748,45
8.946,45

f
Af: t.l.v. Vrouwenbond
Af: t.l.v. Werkgemeenschappen.

Soc. lasten

" 1.204,78
" 1.609,69
" ,1.557,95
"

"

"
"

"

35.317,69
8.946,45
2.100,-

f

"
"

"
"

8.097,45
1.557,95
420,-

"
"

43.415,14
10.504,40
2.520,-

f

24.271,24

f

6.119,50

f

30.390,74
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f

7.922,63
12.667,80
4.008,94
3.953,23
4.358,14
10.504,40

37.

Partijraadsvergaderingen f 1.438,35

In het verslagjaar werden twee vergaderingen gehouden en wel op 31 October
1953 en 27 Maart 1954.
De kosten hiervan bedroegen:
Reiskosten e.d . .
f
1.182,35
Zaalhuren .
156,Consumpties .
100,-

38.

1.438,35

f

253,35
460,55
437,03
410,42

f

1.561,35

f

837,20

Diverse vergaderingen f 1.561,35

Vergaderingen met vakbondsbestuurders 13 October 1953 .
Bijeenkomst op 'De Bom' 7 en 8 Mei 1954 .
Vergaderingen met gewestelijke en federatiebestuurders .
Diverse vergaderingen en bijeenkomsten .

39.

f

Internationaal contact f 23.778,14

Ontvangst buitenlandse gasten .
Vertegenwoordigingen op diverse congressen, internationale besprekingen en gebeurtenissen, conferenties van experts:
f
293,46
Zwitserland
Engeland
1.799,30
Oostenrijk
1.735,22
Duitsland
1.090,Frankrijk
" 2.093,04
België
762,23
Saarland
92,Italië
1.136,31
Denemarken
623,22
Internationale Onderwijsconferentie op Bentveld
Contributie ULUSD Parijs .
Omslag telefoon en telegrammen .
Omslag huur .
Omslag bureaukosten .

9.624,78
1.075,27
100,-

f

298,63
656,25
735,36
1.690,24
9.860,92
589,73

Salarissen en sociale lasten
Diverse kosten .

44 en 61.

f

23.778,14

f

8.216,69
6.336,57
1.825,27
4.238,37
4.385,28

f

25.002,18

Bureaukosten f 10.590,41

Totaal bedrag aan bureaukosten, uitgegeven in het boekjaar
1953/1954
Stencilpapier, stencilinkt, stencils .
Kantoorbenodigdheden, papier, enveloppen enz.
Onderhoud en reparatie inventaris en kantoormachines .
Diverse bureaukosten .
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Dit bedrag werd als volgt verdeeld over diverse onderdelen van de Partij:
Maandelijkse doorberekening van vervaardigd stencilwerk .
f
4.531,64
Omgeslagen .
" 20.464,54

Ten laste van de Partij:
Stencilwerk
Afschrijving Rotomaton drukmachine .
Omslag
Diverse kosten .

f

25.002,18

f

1.045,52
655,8.790,44
99,45

f

10.590,41

Van dit bedrag werd 25 pct. of f 2.647,61 geboekt onder de groep 'Organisatiekosten' (zie 44) en 75 pct. of f 7.942,80 onder de groep 'Propagandakosten' (zie 61).

45 en 62.

Portie, telefoon en telegrammen f 9.753,95

Totale bedragen uitgegeven in het boekjaar 1953/1954.
Porti, vracht- en adresseerkosten
Telefoon en telegramkosten .
Afschrijving telefooncentrale (10 pct. van f 7.500,-) .

f

12.361,03
7.446,50
750,-

f

20.557,53

De portokosten werden maandelijks verdeeld volgens het werkelijke verbruik
van elk onderdeel van de Partij.
De telefoon en telegramkosten werden over alle onderdelen van de Partij omgeslagen.
Ten laste van de Partij:
Porti, vracht- en adresseerkosten
Telefoon en telegrammen .

f

5.972,09
3.781,86

f

9.753,95

f

7.710,78
9.458,90
7.532,42
4.482,32
11.599,10
151,20

f

40.934,72
4.340,16

f

36.594,56

46 en 63. Autokosten f 36.594,56
Salarissen en sociale lasten twee chauffeurs .
Olie en benzine .
Onderhoud
Stalling, verzekering, belasting en diverse kosten
Afschrijvingen
Diverse kosten .

Af: vergoeding autokosten Kamerleden

Van dit bedrag werd 25 pct. of f 9.148,64 geboekt onder groep 'Organisatiekosten (zie 46) en 75 pct. of f 27.445,92 onder de groep 'Propagandakosten'
(zie 63).
150

47. Drukkosten zegels en contributiekaarten f 8.932,08
Drukkosten zegels .
Drukkosten contributiekaarten .

49. Controle afdelingen f 9.200,29
Reis- en verblijfkosten .
Olie en benzine .
Onderhoud en diverse kosten
Afschrijving bromfiets .
Salaris en sociale lasten

50. Bijdragen voor sanering afdelingen f 3.063,04
Tot sanering van afdelingen heeft het Partijbestuur bijgedragen .
Op dit bedrag werd in mindering gebracht het restant van de
in 1951/1952 geformeerde reserve ad f 2.500,- .

f

6.497,06
2.435,02

f

8.932,08

f

604,40
195,62
705,81
300,7.394,46

f

9.200,29

f

2.696,43
2.133,39

f
Besloten werd een nieuwe reserve te vormen t.l.v. dit boekjaar ad

"

563,04
2.500,-

f
3.063,04
In het saneringsbedrag ad f 2.696,43 is begrepen f 704,11, dat nodig was voor
sanering van een aantal afdelingen in de rampgebieden.
51. Reserve afdelingen f 1.080,Evenals vorige jaren werd 1/8 pct. van de ontvangen contributie toegevoegd
aan het Reservefonds.
52. Huur f 12.061,21
De huur voor het boekjaar 1953/1954 te betalen aan de N.V. Maatschappij tot
Exploitatie en Administratie van Verenigingsgebouwen bedraagt f 21.000,-. Een
gedeelte van dit bedrag wordt geboekt t.l.v. verschillende onderdelen van de
Partij. Per saldo blijft over f 12.061,21 t.l.v. de algemene afdelingen.
55. Diverse kosten actie en propaganda, ledenwerf- en Fakkeldragersactie
f 16.626,24
Ledenwerfactie
32.000 ex. 'Geachte medeburger' .
793,03
f
35.500 ex. 'Ter nadere overweging' .
562,50
80.000 ex. 'Kunt U met de hand op uw hart' .
1.031,29
15.200 ex. Documentatie voor huisbezoekers .
653,01
5 vlaggen
530,83
25.000 aanmeldingsformulieren .
120,"
180,10.000 raambiljetten 'Meldt U hier' .
1.500 ex. 'Welkom aan nieuwe partijgenoten'
57,50
Verzendkosten
369,50
85,82
Diverse kosten
f 4.383,48
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Fakkeldragersactie
5.000 ex. 'De verantwoordelijkheid' enz. .
8.085 ex. 'Bewering en bewijs' .
2.500 ex. 'Zo werkt de fakkeldragersclub' .
1.500 ex. SER
10.000 Rapportformulieren
Aandeel in de kosten van de brochure van de Socialistische Internationale .
Verzendkosten
Stencilwerk
Reis- en verblijfkosten en diverse kosten

f

112,50
400,105,145,285,85,688,29
221,71
471,15
2.513,63

Fakkeldragersdag 14 November 1953 (Utrecht, Tivoli)
500,Zaalhuur en geluidsinstallatie .
f
60,Bloemen
539,40
Consumpties .
Lunchpakketten
1.983,75
Tekenkosten
134,75
Foto's
125,25,Medewerking
Reiskosten afgevaardigden, sprekers e.d.
" 3.995,52
Verzendkosten
121,53
Diverse kosten
144,84

f
Af: deelnemersgelden 631 X

f 4,-.

"

7.629,79
2.524,5.105,79

Diverse kosten actie en propaganda
Abonnement persuitknipsels .
113.000 Nieuwjaarskaarten
2.055 actieboeken 1953/1954 .
Portie en verzendkosten, incl. aandeel telefoon en
telegrammen .
Aandeel huur .
Aandeel bureaukosten
Aandeel kosten Meispelen
Diverse kosten

f

365,40
830,1.228,84
654,53
109,38
420,21
644,08
370,88
4.623,32

f
.56. Subsidies en Kosten Statenverkiezingen f 28.480,43
Subsidies:
Noord-Brabant. Bedrijfskranten .
f 8.732,25
Subsidie
"6.745,f 15.477,25
Limburg. Bedrijfskranten .
f 4.756,75
Subsidie
" 4.184," 8.940,75

f 24.418,152

16.626,24

Af: bijzondere bijdragen
Utrecht (gewest) .
Utrecht (afdeling)

f 4.250,-

I

17.187,82

f

7.230,18

" 3.000,-

"
"
"

Zeeland
Drente .
Noord-Holland Zuid
Overijssel . .
PCWG . . .

"
"

Diverse kosten:
Drukwerk, cliché's, tekenkosten e.d. . . . .
Diverse declaraties, reiskosten, vergaderingen
en dergelijke . . . . . . . . . . . . .

f

7.250,3.750,2.000,758,78
3.500,2.000,-

f

26.488,96

1.488,25
503,22
1.991,47

58. Cabaretwerk f 3.892,61
Regisseur . . . . . . . . . . .
Aandeel in reis T. Gosterhuis naar Parijs .
Omslag telefoon en telegrammen
Omslag huur . . . . .
Omslag bureaukosten . .

f
"

f

28.480,43

f

1.485,100,-

42,71
109,38
105,05
257,14
1.805,79
244,68

Salarissen en sociale lasten
Diverse kosten . . . .

f

3.892,61

59. Arbeid f 10.011,51
Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende staat voor
baten en lasten.
60. Diverse congressen f 8.693,99
Kunstenaarsdag 17 Maart 1954, Den Haag (Volksgebouw)
Zaalhuur (incl. geluidsinstallatie)
f
70,Consumpties . . . .
173,60
Lunchpakketten . . .
251,25
Bloemen . . . . .
75,Reis- en verblijfkosten .
54,05
Diverse kosten . . .
"
62,91

f

686,81

Sportconferentie 20 Maart 1954, Amsterdam (Doelenzaal)
Zaalhuur (incl. geluidsinstallatie)
f
195,15
Consumpties . . . .
400,35
Lunchpakketten . . .
371,Reis- en verblijfkosten .
30,95
Diverse kosten . . .
98,75
1.096,20
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Propagandacongres 21 November 1953, Utrecht (Tivoli)
Zaalhuur .
f
500,Consumpties .
598,35
Lunchpakketten
678,75
" 2.916,21
Declaraties, reiskosten afgevaardigden .
" 1.021,19
Stencilwerk stellingen
Diverse kosten
87,37

f

5.801,87

Jongerencongres 17 en 18 September 1954, Amsterdam
(Bellevue en Krasnapolsky)
Zaalhuur Krasnapolsky
f 200,Zaalhuur Bellevue
" 185,Consumpties .
Lunchpakketten
Declaraties, reiskosten afgevaardigden .
Honorarium H. Blok
400 ex. 'Europa ons Vaderland' .
Diverse kosten .

Af: deelnemersgelden ad f 8,- .

f

385,307,74
210,1.182,75
150,145,57,62

f

2.438,11
1.329,1.109;11

64. Brochures f 354,13
De waarde van de voorraad van actuele Partijbrochures op
1 October 1953 was .
Drukkosten nieuwe brochures .
Verkopen in het boekjaar 1953/1954 .
Voorraad op 30 September 1954
Verlies .
Verzendkosten

65. Kadercursussen en Kampen f 4.796,81
Politiek vacantiekamp 24 Juli-31 Juli 1954
Verblijfkosten
Medewerkers en programma .
Af: ontvangen deelnemersgelden

.
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f

744,20
132,75

f

876,95
690,-

f

8.693,99

f

5.180,67
6.095,92

f

11.276,59
3.783,18

f

7.493,41
7.338,34

f

155,07
199,06

f

354,13

f

186,95

3 Scholingskampen 31 ]uli-21 Augustus 1954
Reiskosten .
Verblijfkosten
Diverse programmakosten
Diverse onkosten

f
"

873,30
2.901,60
415,55
419,41

f

4.609,86

f

4.796,81

66. Dr. Wiardi Beekman Stichting f 41.104,08
Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende Staat van
baten en lasten.
67. Sectie Gemeente en Provincie f 6.143,04
De Gemeente
Druk- en clichékosten .
Verzendkosten
Honoraria medewerkers

f

4.984,80
982,68
523,-

f
Salarissen en sociale lasten
Portikosten
Bureaukosten .
"
Telefoon en telegrammen .
Aandeel huur .
Verlies op brochures .
Diverse vergaderingen .
Bijdrage in cursus vrouwelijke gemeenteraadsleden 29 Maart3 April 1954 op 'De Bom' .
Diverse kosten .
Kosten Statenweekend 16 en 17 Januari 1954
Verblijfkosten
592,08
f
Reiskosten .
560,30

6.490,48
7.829,19
6,15
579,20
178,69
218,75
39,30
249,65
193,50
100,90

1.152,38
Af: ontvangen contributies .
Opbrengst advertenties 'De Gemeente'

f
f 10.312,90
582,25
"

17.038,19
10.895,15

f

6.143,04

f

573,69

68. Sectie Middenstand f 9.942,06
Middenstandscongres, 29 Maart 1954, Utrecht (N.V. Huis)
Zaalhuur en geluidsinstallatie
f
55,15
502,65
Koffietafels en consumpties .
Reiskosten afgevaardigden, sprekers enz. .
911,35
87,04
Diverse kosten .

f
M: deelnemersgelden ad f 1,50.
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1.556,19
982,50

f

Salarissen en sociale lasten .
Porti, telefoon en telegrammen
Bureaukosten .
Aandeel huur.
Treinkosten
Vergaderingen
Diverse kosten

"
f

69. Sectie Agrarische vragen f 8.977,63
Ploegen en Zaaien
Drukwerk- en clichékosten
Verzendkosten

f

1.401,44
511,61

f

1.913,05
1.394,50

Af: abonnementen .

f

7.533,89
173,03
470,76
109,38
840,179,72
61,59
9.942,06

518,55

Agrarisch congres 8 en 9 Januari 1954, Alkmaar (Het Gulden
Vlies):
221,30
Zaalhuur en geluidsinstallatie
f
Consumpties .
479,65
Lunchpakketten . .
345,64
Medewerking bonte avond
112,50
Reis- en verblijfkosten afgevaardigden, sprekers
enz.
1.666,41
Diverse kosten
55,53
Af: deelnemersgelden ad

f

f 10,-

2.881,03
1.640,-

Salarissen en sociale lasten .
Porti, telefoon en telegrammen
Bureaukosten
Aandeel huur .
Vergaderingen
Diverse commissies .
Reis- en verblijfkosten .
Diverse onkosten

"
"

f

1.241,03
5.128,38
172,40
516,55
109,38
354,59
384,35
550,35
2,05
8.977,63

70. Vrouwenbond f 32.566,63
Voor de specificatie van dit bedrag verwijzen wij naar de desbetreffende Staat van
baten en lasten.
71. Nieuwe Koers f 24.355,04
Salarissen en sociale lasten .
Aandeel bureaukosten (incl. stencilwerk) .
Aandeel telefoon en telegrammen
Aandeel huur .

f

f

13.309,73

1.276,83
341,76
1.093,75
2.712,34
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Porti- en verzendkosten
Diverse kosten .
Opgenomen gelden .

72. Paraat f 40.852,66
Druk- en clichékosten .
Verzend- en adresseerkosten .
Onkosten redactie .
Honoraria .
Salarissen en sociale lasten
66.500 brieven
5.600 systeemkaarten .
Aandeel telefoon en telegrammen
Aandeel huur .
Aandeel bureaukosten

f

f

1.107,64
945,33
6.280,-

f

24.355,04

f

26.836,70
8.437,15
1.429,22
1.097,50
19.106,80
977,31
124,50

469,82
1.093,75
1.155,57
2.719,14
588,33

Diverse kosten
Af: abonnementen .
Opbrengst advertenties

f 19.563,99

f

61.316,65

900,-

"

20.463,99

f 40.852,66
73. Diverse commissies f 4.066,25
Onderwijscommissie
Culturele commissie
Commissie gerepatrieerden 'De Wegwijzer' .
Diverse onkosten

f
f

1.240,707,70

883,18
100,983,18
1.135,37

Diverse commissies .

75. Subsidies gewesteliike en stedeliike federaties
Gewest Friesland
Gewest Groningen .
Gewest Drente .
Gewest Gelderland
Gewest Overijssel .
Gewest Zuid-Holland
Gewest Zeeland
Gewest Noord-Brabant
Gewest Limburg
Federatie Den Haag .
Federatie Rotterdam .
Ongevallenverzekeringen
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f

4.066,25

f

4.981,29
1.250,1.000,9.714,42
1.250,7.343,34
2.850,1.600,1.800,5.268,12
4.711,05
481,77

f

42.249,99

f 42.249,99

76.

Werkgemeenschappen f 32.779,35

Humanistische Werkgemeenschap:

f 4.263,64

Druk- en clichékosten .
Verzendkosten
Diverse kosten .

721,44
402,25

f 5.387,33
929,30

Af: abonnementsgelden

f
Vergoedingen
Diverse kosten

"
"

4.458,03
6.000,234,90

f

10.692,93

"

12.213,54

Prot. Chr. Werkgemeenschap:
Drukkosten 'Doorbraak'
Diverse kosten .

f 5.205,49
. " 1.209,94
f 6.415,43

Af: abonnementsgelden e.d ..

" 3.697,38

Volgens onkosten afrekeningen
Aandeel salaris en sociale lasten .

f
"

2.718,05
8.235,49
1.260,-

Katholieke Werkgemeenschap:
Druk- en clichékosten 'De Katholiek'
Verzendkosten
Diverse kosten

f 6.704,33
596,16
700,47

f 8.000,96
Af: abonnementsgelden e.d.

" 1.769,38

Redactievergoeding .
Subsidie
Aandeel salaris en sociale lasten .
Diverse kosten .

f

f

6.231,58

"

3.641,30

500," 1.500," 1.260,381,30
9.872,88

79.

f

32.779,35

f

113,20
200,200,460,-

f

973,20

Diverse subsidies f 973,20

Nederlands Gesprek Centrum
Com. Opvoeding tot Democratie
Tentoonstelling zevende Faculteit .
Diversen
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80. Diverse kosten f 4.456,78
Cadeaux, bloemen e.d. bij jubilea en andere gekgenheden .
Representatiekosten
Diverse personeelskosten (advertenties en keuringen) .
Auteursrechten BUMA 1952/1953 .
Bijdrage personeelspot .
Sociale lasten vorige boekjaren
Kosten personeelsdag .
Af: saldi diverse nagekomen ontvangsten en uitgaven .
kasoverschotten .

f

1.453,95
113,10
575,32
982,80
75,720,84
710,16

f

4.631,17

163,96
10,43
174,39

87. Interest f 25.934,43
Dividenduitkering N.V. 'De Arbeiderspers' .
Interest effecten .
Interest Twentse Bank .
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f

4.456,78

f

24.950,955,97
28,46

f

25.934,43

DR. WIARDI BECKMA:
BALANS PER 3

I

Postgiro . . . . . . . . .
Deposito De Twentsche Bank N.V..
Bibliotheek
Bureaubehoeften . . . . . . .

"

1.517,14
2.259,47
1,-

651,47

Partij van de Arbeid, rekening-courant
Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over de
periode van 1 October 1953 tot 30 September 1954 .
I 41.104,08
Af: rekening-courantsaldo . . . . . . . . . . . . " 24.833,16
" 16.270,92

I 20.700,-
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STICHTING

Biilage No. 3

SEPTEMBER 1954

I

Kapitaal . . . . . . . . . .
Terug te ontvangen zegels 1953/1954.
Reserve voor nog af te rekenen zegels .

"

2.000,3.500,950,-

Fonds Planstudie
Saldo per 1 October 1953 . . . . . . . . . . . .
Bij: opbrengsten verkopen 'Weg naar vrijheid' en 'Land van
de toekomst' . . . . . . . . . . . . . . . .

I 11.680,21
"

1.272,16

I 12.952,37
Af: kosten Planstudie .

.

.

.

" 12.952,37

-,-

Saldo per 30 September 1954 .
Fonds Speciale Opdrachten
Ontvangen in de periode 1 October '53--30 September '54
Af: kosten voor uitgevoerde opdrachten
Saldo per 30 September 1954 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I 15.000,750," 14.250,-

I 20.700,-
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DR. WIARDI BECKMA
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIOI

Studie- en werkgroepen
Reis-, verblijf- en vergaderkosten
Brochures .
Salarissen en sociale lasten . .
Aandeel porti, telefoon en telegrammen
Aandeel bureaukosten
Diverse kosten . .

f

3.819,58
926,40
"" 20.471,98
927,46
1.472,46
1.009,62

f 28.627,50
Scholing en Vorming
Salarissen en sociale zaken
Aandeel porti, telefoon en telegrammen
Aandeel bureaukosten
Scholendienst .
Diverse kosten
Af: ontvangsten 'Klein bestek'
Kosten 'Klein bestek' . . .

f

7.595,88
347,35
552,17
183,44
382,11

f

9.060,95

f 823,25
" 149,91
673,34

"

Bibliotheek en Documentatie
Bibliotheek
Abonnementen
Salarissen en sociale lasten
Aandeel porti, telefoon en telegrammen
Aandeel bureaukosten
Diverse kosten . .

8.387,61

860,44
1.017,45
" 13.298,46
1.429,79
2.369,84
" 1.670,93

f

" 20.646,91

Algemeen onderzoek
Onkosten bureauleiding . . . .
Salarissen en sociale lasten . . .
Aandeel porti, telefoon en telegrammen
Aandeel bureaukosten
Diverse kosten . . . .

f
"

2.742,30
9.176,29
289,54
460,14
420,41

f 13.088,68
Af: opbrengst voor bewezen diensten .

"

1.200," 11.888,68

Algemene kosten
Subsidie
Accountantskosten
Kosten zegels .
Af: diverse kosten en ontvangsten .

f

1.000,300,391,18

f

1.691,18
36,68
1.654,50

f 71.205,20
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STICHTING

Biilage No. 4

VAN 1 OCTOBER 1953 TOT 30 SEPTEMBER 1954

1 6.998,80

Donaties . . . . .
Opbrengst zegelverkoop
Diverse baten . .
Fonds Planstudie .
Nadelig saldo . .

" 9.937,25
"
212,70
" 12.952,37
" 41.104,08

\

\

____
I 71.205,20
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VROUWENBOND VAN D
BALANS PER:

f

De Twentsche Bank N.V.
Postgiro. . . .
Bureaubehoeften
Brochures .
Bibliotheek

"

132,82
6.095,95
778,92
553,89
1,-

Partii van de Arbeid, rekening-courant

Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten over de
periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 .
Af: rekening-courantsaldo . . . . . . . . . . . .

f 32.566,63
" 27.321,13
"

5.245,50

f 12.808,08
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Biilage No. 5

PARTIJ VAN DE ARBEID
SEPTEMBER 1954

1

'De Born', rekening-courant . . . .
'Thiele Witbautfonds', rekening-courant

7.631,29
1.896,71

Exploitatiesaldo 'Wii V rouwen'
Saldo per 1 October 1953 . . . . . . . . . . . .
Bij: ontvangen in de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 . . . . . . . . . . . . . . . .

I

3.642,71

" 37.000,63

f 40.643,34
Af: uitgegeven in de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 . . . . . .

" 40.542,18
101,16

Saldo per 30 September 1954.
Fonds getroffen gebieden
Saldo per 1 October 1953 . . . . . . . . . . . .
Bij: ontvangen in de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 . . . . . . . . . . . . . . . .

I

1.843,60

"

1.096,20

I 2.939,80
Af: uitgegeven in de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954 . . . . . .
Saldo per 30 September 1954 . .
Reserve hondsvergadering 1955 .

"

1.260,88
"
"

1.678,92
1.500,-

I 12.808,08
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VROUWENBOND VAN D
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIOD

f 17.247,14

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
Bondsraadvergadering .
Reserve Bandsvergadering 1955.
Uitleendienst
Diversen

"
"
"

"

"

2.668,21
159,0.'5
513,40
2.374,06
2.243,SO
1.301,59
1.312,50
370,-210,69
2.619,86
37,20
58,50
56,85
50,80
823,13
1.500,92,42
1.179,03

f 34.817,73
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PARTIJ VAN DE ARBEID
VAN 1 OCTOBER 1953 TOT 30 SEPTEMBER 1954

Brochures . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radio, vergoeding voor het voorbereiden van uitzendingen .
Nadelig saldo . . . . . . . . . . . . . . . .

f

1.051,10
" 1.200," 32.566,63

f 34.817,73
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COLPORTAGE
BALANS PER 3

Postgiro
Afdelingen

I

941,88
67,60

I

1.009,48

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIOD;

Drukkosten
Foto's, cliché"s en tekeningen
Onkosten redactie
Porti en verzendkosten
o

I 150864,15
"

0

o

"

o

40063,21
170,20634,31

I 220731,67
Salarissen
Sociale lasten
o

I

o
o

Kantooronkosten
Aandeel huur
Aandeel accountantskosten
Aandeel telefoonkosten
0

o

I

o

3o928,56
884,43
"
0 0 0 "
218,75
160,128,14

4o812,99
317,52

506,89
79,76

Diverse kosten

I 28.448,83
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ORGAAN 'ARBEID'

Biilage No. 6

SEPTEMBER 1954

Reserve afschrijving dubieuze vorderingen . . . .
Partij van de Arbeid, rekening-courant . . . . .
Af: Nadelig saldo volgens de Staat van baten en lasten
de periode 1 October 1953 tot 30 September 1954. .

. .
. .
over
. .

.

.

.

.

f

50,-

f 10.970,99
" 10.011,51
959,48

f

1.009,48

VAN 1 OCTOBER 1953 TOT 30 SEPTEMBER 1954

f 18.437,32
" 10.011,51

Verkopen . .
Nadelig saldo .

f 28.448,83
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N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE E:
BALANS PER 3

. . . . f 41.579,36

Verrekeningen
Brandstoffen .
Centrale verwarming
Af: afschrijving

.

f
"

f

Inventaris . .
Af: afschrijving

"

. . .
6.686,95
4.561,95

"

216,90

"

2.125,-

"

9.000,41,150,90
pro mem.
pro mem.

1.693,51
1.692,51
1,-

Aandelenkapitaal nog te storten .
Emballage
. . . .
Schoonmaakartikelen . . . .
Huis Tesselschadestraat . . .
Exploitatie-opbrengst 1940-1945 .

Exploitatie-verlies
Saldo per 1 October 1953 . . . . . . . . . . . .
Af: voordelig exploitatie-saldo volgens Verlies- en Winstrekening 1953/1954 . . . . .
Saldo per 30 September 1954.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

f 15.045,49
8.31,80
" 14.213,69

f 67.327,85

170

Biilage No. 7

ADMINISTRATIE VAN VERENICINGSGEBOUWEN
SEPTEMBER 1954

I

Aandelenkapitaal . . . . . . .
Hypotheek o/g . . . . . . . .
Hypotheekrente . . . . . . . .
Partij van de Arbeid, rekening-courant .

IO.ooo,-

promem.
pro mem.
" 57.327,85

I 67.327,85
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N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE K
VERLIES- EN WINSTREKENING OVER DE PERIOD

Onderhoud

f

Lonen werksters
Loon concierge
Sociale lasten .
Onderhoud gebouw .
Onderhoud lift
Onderhoud tuin .
Schoonmaakartikelen
Ramen lappen

"

5.627,98
2.139,68
1.990,53
622,61
328,41
108,50
331,24
237,74

f 11.386,69
Verlichting en verwarming
Gas, electriciteit en water .
Branstoffen
Onderhoud en afschrijving centrale verwarming .

f
"
"

1.604,96
2.978,38
1.162,30
"

5.745,64

"

3.035,87
831,80

Algemene kosten
Afschrijving inventaris .
Bewaking . . . . .
Pensioen mevrouw Hoogendijk .
Straatgeld, grond- en brandverzekeringsbelasting .
Assuranties
Bureaukosten .
Aandeel salarissen
Aandeel accountantskosten
Diversen
Voordelig exploitatie-saldo

f

890,64,20
297,40
905,18
140,99
125,235,225,153,10

f 21.000,-
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ADMINISTRATIE VAN VERENIGINGSGEBOUWEN
VAN 1 OCTOBER 1953 TOT 30 SEPTEMBER 1954

Huur

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ook nu weer zal de in vorige verslagen toegepaste methode gevolgd worden bij
het vermelden van de belangrijkste publieke verrichtingen van onze Tweede
Kamerfractie. Het verslag is ingedeeld naar de begrotingshoofdstukken, steeds
over de hele periode van twee jaar. Van de werkzaamheden van de Fractie zullen
alleen de hoofdpunten van de publieke mondelinge behandeling worden vermeld.
Onderwerpen, die niet duidelijk bij een bepaald hoofdstuk zijn in te delen, worden
onder Algemene Politiek behandeld. Waar niet uitdrukkelijk over stemuitslagen
gesproken wordt mag aangenomen worden, dat een wetsontwerp met steun van
de Fractie werd aanvaard; waar wetsontwerpen niet besproken worden, werd bij
de openbare behandeling door leden der Fractie niet het woord gevoerd.
SAMENSTELLING VAN DE FRACTIE
Op 1 October 1952 bestond de Fractie uit de volgende leden:
Berger, Blom, van den Bom, Burger, Egas, Goedhart, van der Goes van Naters,
ten Hagen, Hofstra, Joekes, de Kadt, van Lienden, van Lier, de Loor, Nederhorst,
Mevrouw Ploeg-Ploeg, Peschar, Posthumus, Roemers, Ruygers, Scheps, Schilthuis, van Sleen, Stufkens, Mej. Tendeloo, Vermeer, Vondeling, Vorrink, Willems,
Mej. Zeelenberg.
Per 1 November 1952 werd Joekes benoemd tot lid van de Raad van State. In
deze vacature werd op 9 December daaraanvolgend Bomroer lid van de Fractie.
De volgende vacature ontstond door het vertrek van de Loor, die in verband met
zijn benoeming tot burgemeester van Delft met ingang van het nieuwe zittingsjaar 1953-1954, nl. op 12 September 1953 bedankte. In zijn plaats werd Mevrouw
Heroma-Meilink benoemd, die op 15 September 1953 haar intrede in de Kamer
deed. Helaas moesten wij daarna het feit aanvaarden, dat Vorrink zich in verband
met zijn langdurige ziekte genoodzaakt zag om voor zijn Kamerlidmaatschap te
bedanken. Dit geschiedde op 18 September 1954. Als zijn opvolger deed op
21 September 1954 Vermooten zijn intrede in de Kamer en in onze Fractie. Op
21 September 1954 bedankte Berger als gevolg van zijn benoeming tot directeur
van het Gemeentelijk Administratiekantoor. In zijn plaats werd op 7 October 1954
Tans beëedigd als lid van de Kamer.
Ook nu moesten verscheidene onzer leden als gevolg van hun Kamerlidmaatschap vele andere werkzaamheden verrichten. Vooral het internationale werk,
deelneming aan de werkzaamheden van de Verenigde Naties, de Raadgevende
vergadering te Straatsburg en het parlement van de Kolen- en Staalgemeenschap,
eiste daarbij veel aandacht. De Parlementaire Enquete Commissie Regeringsbeleid
1940-1945 vraagt niet meer de grote activiteit van enkele jaren geleden.
De Kadt maakte deel uit van de parlementaire missie, die in Augustus-September 1953 Nieuw Guinea bezocht. Scheps was lid van een parlementaire commissie,
die in Juni 1954 Berlijn bezocht.
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Vermelden wij tenslotte de langdurige ziekte van Varrink en het feit, dat ook
Schilthuis voor enige tijd door ziekte was uitgeschakeld. Nadat Joekes tot zijn
ontslag per 1 October 1953 als tweede voorzitter van de Kamer had gefungeerd,
vervulde Schilthuis gedurende de rest van de verslagperiode deze functie. Met
ingang van het zittingsjaar 1954-1955 werd Van Sleen in de plaats van Schilthuis door de Kamer voorgedragen als Tweede voorzitter.
Op 7 October 1954 bestond de Fractie dus uit de volgende partijgenoten: 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, Posthumus, Roemers, Ruygers, Scheps,
Schilthuis, Van Sleen, Stufkens, Tans, mej. Tendeloo, Vermeer, Vermooten, Vondeling, Willems en mej. Zeelenberg.

HET FRACTIEBUREAU
Op 1 October 1952 was het fractiebureau als volgt samengesteld:
~urger (voorzitter), Willems (tweede voorzitter), Hofstra (derde voorzitter),
Vermeer (penningmeester), de Loor, Schilthuis, Vorrink, Posthumus (secretaris).
Na het vertrek vandeLoor in September 1953 werd zijn plaats ingenomen door
Stufkens. Met ingang van October 1954 werd het bureau als volgt samengesteld:
Burger (voorzitter), Willems (tweede voorzitter), Hofstra (derde voorzitter), Vermeer (penningmeester), Van Lier (tweede secretaris), Van Sleen, Stufkens en
Posthumus (secretaris).

BEHANDELDE ONDERWERPEN
ALGEMENE POLITIEK (BEGROTINGSHOOFDSTUKKEN I, U EN VIlA)

4-11-1952. Algemene Beschouwingen over Riiksbegroting voor 1953 (2800).
Burger stelde vast, dat dit coalitie kabinet van de PvdA met de voormalige rechtse
coalitie een vraagstuk is. De regeerkracht er van zal afhangen van de bereidheid
der confessionele partijen om antithetische gevoelens te vervangen door invloeden,
die in de perspectieven van alle deelnemende groepen voldoende aanrakingspunten voor concrete resultaten en samenwerking zien.
De vitale vraag is of er een voldoende progressieve politiek gevoerd zal kunnen
worden. De uitslag der verkiezingen wettigt de voortzetting van de naoorlogse
progressieve politiek. Daarom is nodig, dat het kabinet voldoende weerklank vindt
bij de aan de Regering deelnemende groeperingen. Daarvoor is o.m. nodig, dat de
confessionele partijen ernst maken met een duidelijk sociaal-economisch beleid. Na
de eerste phase-Lieftinck en de tweede phase Lieftinck-v. d. Brink staan wij nu
voor een derde phase in het naoorlogse beleid, die van een politiek van welvaartsbevordering voor het gehele Nederlandse volk in al zijn geledingen. Daarbij dient
de werkgelegenheidspolitiek centraal gesteld. Hij wees erop, dat bij de confessionele partijen een duidelijk program ten gunste van een rechtvaardige deelneming
aan de welvaart voor alle bevolkingsgroepen ontbreekt. Daarop wijst de poging om
het onverzoenlijke te verzoenen.
Burger constateerde bij de KVP een afglijden in conservatieve richting. Er is bij
een deel van de confessionele partijen een verlangen naar de vooroorlogse rechtse
coalitie te bespeuren.
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Tegen de conclusie van anderen als zou de verkiezingswinst van de PvdA weinig
met de doorbraak te maken hebben, wees Burger op de duidelijke doorbraakresultaten in Noord Brabant. 12% der Nederlandse katholieken heeft niet op een
R.K. partij gestemd. Wanneer men als katholiek moreel gedwongen zou worden
om automatisch op de KVP te stemmen, zonder zich bezig te houden met de
inhoud van de politiek van die partij, dan is er wel sprake van stemmen, maar niet
van kiezen. Deze conclusie werd door de heer Romme op ontstellende wijze bevestigd door zijn uitspraak, dat men als katholiek een gevaar voor het land, voor
het katholicisme en zich zelf zou zijn, indien men niet op de KVP stemt. Burger
wees er nog op, dat voor de oorlog de Kamer bestond uit 36 leden van links en
60 van rechts, benevens 4 NSB-ers. Nu bestaat de Kamer uit 45 leden, die in vooroorlogse zin als links beschouwd mogen worden.
WiUems constateerde met voldoening, dat de heer Romme na zes jaar doodzwijgen van de katholieke leden van de PvdA-fractie, deze leden de eer aangedaan heeft bij de Algemene Beschouwingen uitvoerig aandacht aan hen te besteden. En wel door nu maar eens flink van leer te trekken, waarbij overigens de
argumentatie ontbrak. Willems wees op uitspraken van R.K. zijde, waarin wel
degelijk de noodzaak van één R.K. partij bestreden wordt. Het is de vraag of men
met de machtspolitiek, die de consequentie is van isolement en eigen politieke
eenheidspartij op den duur iets bereikt. Waarom dan ook geen confessionalisering
van leger en industrie?
Hofstrastelde zijn financiële beschouwingen tegen de achtergrond van de volkshuishouding. Hij constateerde stilstand in de stijging van de productie en onvoldoende toename van de werkgelegenheid. De investeringen zijn lager dan zij
waren. Daartegenover staat dat de moeilijkheden met de betalingsbalans voorlopig
tot een einde gekomen zijn.
Hij was voldaan over het feit, dat de Regering de werkgelegenheid centraal had
gesteld. Hofstra wees er op, dat de leden, die het vorige jaar fel protesteerden
tegen toeneming van de Staatsschuld, nu, onder hoofdzakelijk gelijke omstandigheden, vooral pleiten voor belastingverlaging ten koste van toeneming van deze
schuldenlast. Men had vroeger bezwaar tegen een tekort, nu tegen een gering
overschot. Conjuncturele politiek veronderstelt tekorten in tijd van depressie, overschotten in tijd van hoogconjunctuur. Hij constateerde te veel dilletantisme bij
de beoordeling van onze financiële situatie. Wel is de belastingdruk voor het
bedrijfsleven uitermate hoog, maar toch tonen de beschikbare cijfers aan, dat het
bedrijfsleven een gouden tijd heeft gehad en dus een onvoldoende mate van
investering via zelf-financiering niet aan de belastingdruk behoeft te worden toegeschreven. Men heeft voor alles behoefte aan meer zekerheid t.a.v. de afzet en
de toekomstverwachtingen. Daarom moet een koopkracht politiek gevoerd worden
ten gunste van het hele Nederlandse Volk, niet slechts voor één bepaalde bevoorrechte groep. Belastingverlaging ten gunste van de investering dient gericht te
zijn. Als het totale investeringspeil te laag is, zal de overheid zelf moeten investeren. Hofstra pleitte tenslotte voor een Europese belastingheffing.

2-12-1952. Verandering in de Grondwet, strekkende tat wijziging en aanvulling
van de bepalingen betreffende de buitenlandse betrekkingen (2700).
Burger verwees naar de behandeling in eerste lezing en beperkte zich tot enkele
korte opmerkingen. Hij sprak de verwachting uit, dat bij een definitieve grondwetswijziging de voorstellen van de Commissie van Eysinga betreffende art. 97
zouden worden overgenomen, wat thans nog niet geschiedde. Hij sprak er zijn
voldoening over uit, dat het beginsel van het toetsingsrecht van de rechter ten
aanzien van internationale overeenkomsten in ons recht is opgenomen.
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10-2-1953. Nota betreffende de Watersoood 1953 (2916).
Burger wilde soberheid betrachten met het betuigen van rouwbeklag en medeleven. Voor alles is het noodzakelijk om te handelen. Hij wees er op, dat dit de
eerste maal is, dat het Parlement bij een nationale ramp direct bijeenkomt ter bespreking van de te nemen maatregelen. Hij sprak zijn voldoening uit over het
traditionele medeleven van ons Vorstelijk Huis met het wel en wee van de bevolking.
Dit debat zou vooral gericht moeten zijn op het geven van constructieve suggesties en het verkrijgen van inlichtingen, die voor de bevolking van belang zijn.
Hij achtte een speciale Kamercommissie wenselijk. Deze Commissie werd na
afloop van het debat ingesteld. Deze zaak mag overigens niet misbruikt worden
voor het nastreven van politieke doeleinden. De fractie wil de poging van de
Rijkswaterstaat om de getroffen gebieden voor de volgende winter weer achter
veilige dijken te hebben, ondersteunen. Het blijkt nu wel, dat Waterstaat financiëel een ruimere armslag gegeven zal moeten worden. Na de bevrijding heeft
deze dienst voor de vrijwel onmogelijke taak gestaan onze hele kustverdediging
weer op peil te brengen.
Het is nu wel duidelijk, dat de conclusie moet zijn, dat de zeegaten afgesloten
moeten worden. lnplaats van de vergaande splitsing van de waterschappen zal een
beleid moeten komen, dat gericht is op meerdere coördinatie van de werkzaamheden dezer organen. Burger maakte tenslotte enkele critische opmerkingen over
de organisatie van de rampbestrijding, met name over het Nationaal Rampenfonds.
Waarom is het Departement van Sociale Zaken niet opgenomen in de betrokken
organen? Vooral de regeling der uitkeringen aan de slachtoffers achtte hij problematisch. Hij vroeg naar een raming van de schade en de kosten en achtte belasting
faciliteiten voor hen, die financieel hulp willen verlenen juist. De schaderegeling
kan royaler zijn dan de oorlogsschade-regeling.
17-2-1953. Instelling Biizondere Kamercommissie voor de watersnood.
In verband met het optreden der communistische fractie bij het debat over de
Watersnood en gezien het feit, dat aan de speciale Watersnoodcommissie inlichtingen van bijzondere aard verstrekt zullen kunnen worden, stelt Burger, mede
namens de heren Romme, Schouten, Tilanus en Lemaire voor geen communisten
in deze Watersnoodcommissie op te nemen, welk voorstel wordt aangenomen.
8-7-1953. Voorstel van der Goes van Naters c.s. tot wiiziging van het Reglement
van Orde (1605).
Dit voorstel, dat beoogde het verouderde systeem van vooronderzoek door de
afdelingen te vervangen door een stelsel van gespecialiseerde Kamercommissies,
werd door van der Goes als voorsteller verdedigd, terwijl Posthumus hem daarbij
namens de fractie steun verleende. De laatste wees op de noodzaak van een
algemeen-politieke oriëntatie van alle Kamerleden, waarvoor in het beraad der
fracties alle gelegenheid is en de afdelingen, die zeer slecht bezocht worden, niet
nodig voor zijn. Daarnaast is er grote behoefte aan een zakelijke en deskundige
behandeling van de aan de orde komende vraagstukken en daarbij is specialisatie
onvermijdelijk. Men zal degelijk op de hoogte moeten zijn, en dat is bij het huidige
systeem dikwijls niet het geval. De praktijk is nu al, dat de meeste fracties door
hun deskundige een nota laten opstellen, die door de andere leden in de afdelingen
wordt ingeleverd.
Van der Goes stelde voorop, dat een efficiente, juiste en krachtige werkwijZe
van de Kamer een zeer belangrijk element is in de verwerkelijking van de Nederlandse democratie. Hij herinnerde er daarbij aan, dat het voorstel is ingediend in
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Maart 1950 en nu pas, in Juli 1953, in openbare behandeling komt. De ontwikkeling der democratische instellingen dient gelijke tred te houden met de ontwikkeling van de maatschappij, zowel ten aanzien van de vooraf of achteraf uitgeoefende contröle, als met betrekking tot de wetgeving. Ook het parlement zal
functionele decentralisatie moeten toepassen bij de werkzaamheden. De nieuwe
Vaste Commissies kunnen hun werk, verdeeld per Departement veel eenvoudiger,
overzichtelijker en meer functioneel verrichten dan de oude afdelingen. Zij zullen
de wetsontwerpen en begrotingshoofdstukken in behandeling krijgen, voordat deze
in openbare discussie komen. Bovendien kan deze Vaste Commissie eigen deskundigen uit het maatschappelijk leven raadplegen. Het afdelingsonderzoek is verouderd, wat ook in België het geval is, waar men reeds het nieuwe systeem met
bevredigende resultaten toepast. Reeds Thorbecke, Buys en de Savornin Lobman
achtten dit systeem der afdelingen omslachtig en verouderd. Een amendementRomme, dat de functie der afdelingen weer wat sterker maakte, werd door van der
Goes overgenomen, waarna het voorstel werd aanvaard.

14-7-1953. Fi1UJJTICiering stormvloedschade Publiekrechtelijke Lichamen (2977).
Bommer verklaarde, dat de fractie zich met de opzet van dit ontwerp wel kan
verenigen. Op enkele punten bestonden bezwaren die echter bij de schriftelijke
behandeling grotendeels zijn weggenomen. Bomroer hield echter bezwaar tegen
het feit, dat de materiële schade door de wet wordt geregeld en de immateriële
schade wordt overgelaten aan de bevoegdheid van de Minister van Financiën. Dit
is bezwaarlijk omdat de immateriële schade volgens deze regeling omvangrijk is.
Hij erkende echter, dat een regeling van de immateriële schade bij de wet zeer
moeilijk is en wilde daarom het voorstel wel aanvaarden mits de Minister van
Financiën van zijn bevoegdheid zo soepel en zo ruim mogelijk gebruik maakt.
Hij vroeg bijzonder aandacht voor de dubbel getroffen lichamen. Ook het renteverlies kan beter geregeld worden. Tenslotte wijdde Bomroer enkele opmerkingen
aan de noodzaak van krotopruiming.
22-7-1953. Goedkeuring Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie
Gemeenschap (2911).
Van der Goes van Naters wees er op, dat de aceoorden van Bonn, waarbij Duitsland volledige souvereiniteit terugkrijgt, automatisch in werking treden, als het
EDG-Verdrag wordt geratificeerd. Daarmee wordt het verhaal op voormalig Duits
bezit door de door Duitsers toegebrachte oorlogsschade geregeld. Hij pleitte voor
een zo sterk mogelijk supra nationale structuur van de EDG. Er zitten nog genoeg
nationale remmen in het Verdrag. Hij achtte te weinig democratische contróle
aanwezig. Hopelijk wordt dit ondervangen door de toekomstige Europese Politieke
Gemeenschap.
Van der Goes achtte een neutralisatie van Duitsland gevaarlijk. Dat willen
communisten en meelopers om de samenwerking van West Europa en Amerika
te ondermijnen en daarmee West Europa te verzwakken. Zolang men niet zeker
is van een democratisch en vredelievend Rusland, is neutralisatie van Duitsland
de gevaarlijkste oplossing. De EDG mag geen ruilobject met Rusland zijn voor een
herstel van de Duitse eenheid. Dat de Oost-Duitsers dat ook niet willen, blijkt uit
het democratisch verzet tegen de Russische tanks op 17 Juni 1953. Hij achtte de
bereidheid van de Sowjet Unie om met het Westen te onderhandelen te groter
naarmate het Westen sterker is.
Vermeer besprak de militaire organisatie van dit Verdrag. Hij wijst er op, dat
dit plan van Franse zijde is voorgesteld in verband met het feit, dat men de Duitse
toetreding tot de Noord Atlantische verdedigingsorganisatie niet wenste. Toch zal
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nu via de EDG wel een verband met de NAVO gelegd worden. Vermeer stelde
vast, dat een verdediging van Europa zonder Engelse en Amerikaanse hulp een
onmogelijkheid is. De inschakeling van Duitse troepen is daarbij eveneens een
eerste voorwaarde. Voor het Europese leger is een apparaat nodig, maar dit mag
niet tot in het oneindige uitdijen. Onze eigen staforganisatie zou daar teveel onder
lijden. Hij achtte eenheid in de opleiding nodig, de verhouding der salarissen schept
een moeilijk op te lossen probleem. Meespreken van de organisaties van officieren
en onderofficieren over deze kwestie is noodzakelijk.
Hafstra wijdde aandacht aan de economische, sociale en financiële consequenties van dit Verdrag. De economische en sociale gevolgen voltrekken zich voornamelijk door het beslag, dat de gemeenschappelijke defensieinspanning op de
nationale overheidsbudgetten legt. Financieel zal er vergeleken met de huidige
situatie niet zoveel veranderen. De totale financiële eisen en de efficiency van het
EDG apparaat zullen nauwlettend gevolgd moeten worden. Op den duur zal voor
het verkrijgen van de middelen van de Gemeenschap een andere weg gevolgd
moeten worden dan de voorgestelde, die deze inkomsten via de nationale overheden aan de Gemeenschap ter beschikking wil stellen. Een doelmatige financiële
controle is zeer gewenst. Ook hij informeerde naar de te volgen salarisregeling,
omdat hij deze van groot belang achtte voor de sociale economische verhoudingen,
met name door de invloed op onze nationale loon- en salarisregeling.
Hofstra pleitte tenslotte voor een eigen Europees belastinggebied. Hij wees er
op, dat de Verenigde Nederlanden financieel en politiek ten onder zijn gegaan
omdat men geen ernst heeft willen maken met art. 5 van de Unie van Utrecht, dat
een gemeenschappelijk belastingstelsel voorschreef. Hofstra verwachtte van het
Verdrag geen ernstige economische gevolgen voor ons land.

17-9-1953. Coördinatie bepalingen sociale verzekeringswetten met die van loonbelasting en vereveningshefting (Coördinatiewet Sociale Verzekering) (3034).
Peschar stemde van harte in met deze poging om dit uitgebreide en ingewikkelde
samenstel van regelen van sociale en fiscale aard te vereenvoudigen, waardoor
vooral het bedrijfsleven een belangrijke vermindering van administratieve verplichtingen zal krijgen. Na de zorgvuldige en uitvoerige arbeid van de daartoe
ingestelde voorbereidende commissie-Van den Tempelleek het hem ongewenst om
nu nog eens van de zijde van de Kamer na te gang, waar misschien technisch iets
te verbeteren zou zijn. Er wordt door dit ontwerp zeer veel verbeterd, alhoewel
er natuurlijk ook nog veel te wensen overblijft. Hij somde een aantal van de belangrijkste vereenvoudigingen op en ging op een aantal van andere zijde geplaatste
opmerkingen in. Daarna besprak hij elk der aparte onderwerpen. Hij pleitte tenslotte voor de opheffing van het verschil tussen de loongrenzen van een aantal
sociale verzekeringswetten.
14-10-1953. Ontwerp-wet op de Watersnaadschade 1953 (3009).
Ten Hagen wees er op, dat de schade door de Februariramp veroorzaakt, veel
moeilijker vergoed had kunnen worden als nu is geschied, indien de offervaardigheid van het Nederlandse volk en de overweldigende buitenlandse hulp er niet
geweest zouden zijn. Hij herinnerde er aan, dat in het verleden nooit een wettelijke
regeling van de schadevergoeding is ingevoerd. De Rijksoverheid ziet een taak en
de getroffenen hebben een recht op vergoeding. Vroeger hield men de risico's van
inpoldering en wat daarmee verband hield, geheel in de sfeer van de particuliere
aansprakelijkheid. Ten Hagen wees er op hoe vruchtdragend het regelmatig overleg van de Watersnoodcommissie uit de Kamer met de Regering is geweest en de
resultaten daarvan in het wetsontwerp terug te vinden zijn. Zo is de regeling voor
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de vergoeding van huisraadschade aanmerkelijk verbeterd. Het aanvankelijke bezwaar, dat de fractie tegen de haarsinziens te autonome functie van het Nationaal
Rampenfonds - een particuliere instelling - had, werd ondervangen doordat dit
fonds zich bereid verklaarde tot een openbare verantwoording. Ten Hagen drong
op een aantal verbeteringen aan. Een amendement-ten Hagen ter verlaging van
de aftrek op de bouwkosten werd door de Kamer aanvaard.

20-10-1953. Algemene beraadslagingen over de Riiksbegroting 1954 (3200), inclusief een aantal wetsontwerpen, waaronder ter verlaging van acciins, omzetbelasting, inkomsten- en loonbelasting benevens een voorstel tot huurverlwging.
Burger besprak hierbij drie punten: de Europese ontwikkeling, de sociaal-economische gebeurtenissen, in deze begroting aan de orde gesteld en de parlementaire
politieke situatie. Hij ging daarbij uit van de stelling, dat menswaardige sociaaleconomische verhoudingen voorwaarde zijn voor stabiele politieke verhoudingen,
die op hun beurt beslissend zijn voor de opbouw en de handhaving van een vrije,
democratische Europese samenleving.
De belangrijkste internationale gebeurtenis achtte Burger de opstand van de
Berlijnse arbeiders tegen de onderdrukking door het land, dat zich het vaderland van de arbeiders noemt. Deze gebeurtenis is belangrijker dan de overname
van de macht door de communisten in 1\.}48 te Praag. Hij maakte een vergelijking
met de bezettingstijd 1940-1945. In deze huidige internationale situatie is de
Europese integratie een gebiedende eis, namelijk als actief verzet tegen het communisme, ter defensieve versterking in Europa en ter bevordering van de materiële
en morele toekomst mogelijkheden van de Westerse humaniteit. Hij waarschuwde
tegen Nederlandse passiviteit.
Met betrekking tot de sociaal-economische toestand wees Burger op de zware
druk van onze staatsschuld. Hij juichte belastingverlaging toe, maar dan zodanig,
dat die staatsschuld nog verder afgelost kan worden. Voor een gezond conjunctuurbeleid is een financieel krachtige staat een gebiedende eis. De belastingverlagingen moeten zowel de minderdraagkrachtigen als de zgn. middengroepen ten
goede komen. Daarbij mogen de verschillen in de inkomens niet weer teruggebracht worden naar de onjuiste situatie van voor 1940. Burger drong met klem
aan op maatregelen voor de zgn. vergeten groepen. Hij waarschuwde tegen zodanige vrijmaking der loonverhoudingen, dat de arbeidsvrede in ons land er door
verstoord zou worden. In dat verband vroeg hij om nadere informaties betreffende
de door het CBS toegepaste wijze van bepaling der indexcijfers. Met name bestreed hij de bij dit debat ingediende motie-Romme t.a.v. een vrijere loonvorming.
Burger drong ten slotte aan op duidelijke politieke verhoudingen. De PvdA aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dit regeringsbeleid, maar wenst niet van twee
walletjes te eten. De KVP schijnt nog steeds in de positie van verleden jaar, toen
zij zich van de richtlijnen, waarop dit kabinet gebouwd is, distancieerde, ongeacht
de deelneming van zes KVP ministers. Burger ging nader in op de positie van de
KVP en vroeg of het de bedoeling is, dat elk katholiek staatsburger automatisch
op die partij moet stemmen. Is de katholieke kerk verantwoordelijk voor de KVP
of is deze een partij, in handen van grondwettige gerechtigde Nederlandse staatsburgers, zo vroeg hij.
Hofstra wees er op, dat voor 1954 belangrijke tekorten worden geraamd terwijl
voor 1951 en 1952 belangrijke overschotten werden bereikt. Deze conclusie houdt
niet in, dat er sprake zou zijn van een koerswijziging door de Regering. Hij stelde
vast, dat ook dit jaar de financiële overheidspolitiek is afgestemd op de algemene
sociaal-economische ontwikkeling van onze volkshuishouding. De sinds de bevrijding gevoerde krachtige financiële politiek maakt het nu mogelijk de teugels
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enigermate te vieren. Voor cultuurbevordering, onderwijs en sociale voorzieningen
zal eerder meer dan minder moeten worden uitgegeven, maar voor andere onderdelen van het overheidsbeleid kan door een rationeler werkwijze misschien nog
wat zuiniger worden gewerkt.
Hofstra waarschuwde tegen pogingen om het tempo, waarin de Staatsschuld
wordt verlaagd, te verminderen. Voor 1940 was er ongeveer evenwicht tussen
staatsbezit en staatsschuld. Dat evenwicht wordt nu hersteld. Een blijvende verstoring van dat evenwicht zou gevaarlijk zijn voor het geval er tegenslag zou
komen. Wanneer de conjunctuur zou omslaan, moet de Staat financieel sterk genoeg staan om de dan komende moeilijkheden het hoofd te bieden. Hoewel belastingverlaging uit een oogpunt van conjunctuurpolitiek bezwaarlijk zou kunnen
zijn, achtte Hofstra deze verlaging met het oog op een zo sterk mogelijke positie
op de lange termijn wel aanvaardbaar. Hij vond het teruglopen van de investeringen een bedenkelijk verschijnsel en mede met het oog daarop aanvaardde hij
deze voorstellen. Een belastingverlaging als door de Regering voorgesteld, komt
alle groepen van de bevolking ten goede en de koopkracht van de bevolking wordt
er door vergroot. Demotie-Rommeten aanzien van de vrijere loonvorming nader
besprekend concludeerde Hofstra, dat deze een aantal uitspraken omvat, waardoor deze motie in wezen onuitvoerbaar wordt. Wanneer men de loonvorming
aan de bedrijfstakken gaat overlaten, zal de arbeidsvrede ernstig bedreigd worden.
Bovendien is een volledige werkgelegenheid niet te handhaven zonder beheersing
van de lonen. Het is beter om dit vraagstuk aan de SER en het bedrijfsleven ter
nadere studie over te laten. Hofstra besprak verder de verschillende belastingontwerpen.
Bommer behandelde het voorstel tot huurverhoging. Hij meende, dat men niet
voort kan gaan met dure huizen te bouwen en de huren laag te houden. De nieuwbouw moet zwaar worden gesubsidieerd. De huurprijzen voor deze nieuwe woningen schrikken velen af en daardoor dalen onze woonzeden. De verhoging der
huren moet vooral gezien worden als een demping van de kloof tussen oud en
nieuw. Maar niet ieder voorstel tot verhoging is aanvaardbaar. Er moet toezicht
worden uitgeoefend op een redelijk onderhoud. Verder is het wenselijk, dat de
huurders van vooroorlogse woningen via hun te hoge huur moeten bijdragen aan
de nieuwbouw. Een huuregalisatiefonds zal noodzakelijk zijn. De huurders zullen
gecompenseerd moeten worden. De Regering stelt dat voor mede via de nu voorliggende belastingontwerpen. Maar ten aanzien van de zgn. vergeten groepen is
die compensatie beslist onvoldoende. Bommer drong er met nadruk op aan, dat
de Regering op dit punt maatregelen zal nemen. Hij verwees ten deze naar suggesties van de SER. Hoewel dat geen mooie oplossing is, is het toch beter dan geen
oplossing. Tenslotte sprak Bommer zijn bedenkingen uit over de door de Regering
voorgestelde verhoging. Aan de hand van gegevens over de woningexploitatie
meende hij, dat de verhoging tot 141% van de vooroorlogse huur te ver gaat.
131% ware voldoende geweest. De kleine huiseigenaren kunnen deze 10% extra
best gebruiken, maar er zijn ook huurders, die het slecht kunnen missen, vooral
zolang de compensatie voor de vergeten groepen onvoldoende geregeld is. Hij ging
tenslotte in op de meningsverdeeldheid, die er in de Kamer leeft t.a.v. de meest
gewenste woningbouwpolitiek
Een amendement-Hommer dat de huren van bedrijfspanden aan dezelfde grens
wilde binden als de woningen, werd aangenomen.

3-2-1954. Discussie over de vie1'ing van de Nationale Feestdag.
Scheps achtte het gebeuren, dat op 5 Mei wordt herdacht, voor ons volk van zo
diep ingrijpende betekenis, dat de viering van de Nationale Feestdag gehandhaafd
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had dienen te blijven ondanks de practische moeilijkheden, die daartoe in de weg
staan. Hij meende, dat het regeringsbeleid in de achter ons liggende jaren op dit
punt niet steeds even duidelijk is geweest. Hij was van mening, dat de 5e Mei
minstens vanaf 13 uur de arbeid dient te worden gestaakt. Hij achtte dit punt
geen zaak van één bepaalde partij, maar van ons hele volk en daarom diende er
niet met een stemming van een meerderheid tegen een minderheid over deze
nationale kwestie beslist te worden. De fractie kwam daarom niet met een motie.
Dit is geen partijzaak en wij zullen er geen partijzaak van maken.

4-3-1954. Voorstel Romme tot wijziging van het Reglement van Orde (3048).
Burger verzette zich tegen een poging van de voorstellers om het recht van de
minderheid bij de procedure ten aanzien van de parlementaire behandeling van
internationale verdragen te beknotten. Een amendement-Burger om dit recht te
verzekeren werd aanvaard.
25-3-1954. Nota inzake Rapport Commissie Achterstallige Betalingen (3107).
Stufkens wees erop, dat de betrokkenen bij de verschijning van de Nota voldoening gevoelden over de verkregen verbeteringen, maar dat deze voldoening nu
in het tegendeel is omgeslagen. Jarenlang is er over de aard, de omvang en de
wijze van vervulling van de verplichtingen, die Nederland heeft tegenover de
Indische slachtoffers van oorlog en souvereiniteitsoverdracht strijd gevoerd tussen
Regering en Kamer. De instelling van deze Commissie Achterstallige Betalingen,
welker voorstellen door de Regering grotendeels zijn overgenomen, was ook door
de Kamer afgedwongen. Stufkens uitte zich critisch over een aantal onderdelen
van de voorstellen en drong aan op enige verbeteringen in deze definitieve voorstellen. Over enige toezeggingen van de Regering sprak hij zijn voldoening uit.
8-7-1954. Wijziging financiële verhouding tussen Rijk en Gemeenten (3051,
3053).
H ofstra klaagde over de ingewikkeldheid van deze materie, die mede veroorzaakt
wordt door de vele elkaar in snel tempo volgende wijzigingen. Uitgaande van de
autonomie en een zekere zelfstandigheid der gemeenten, verdedigde hij het standpunt, dat de gemeenten recht hebben op de gelden die hun ter beschikking worden
gegeven, zonder dat zij daarbij afhankelijk zijn van het goedvinden van een hogere
instantie. Daarbij dienen de wettelijke grondslagen voor dit recht zo tijdig te worden vastgesteld, dat de gemeenten van te voren weten waaraan zij toe zijn. Hij
uitte critiek over de late indiening dezer voorstellen, waarvoor de commissie-Oud
mede verantwoordelijkheid draagt. Hofstra critiseerde een aantal onderdelen van
de voorgestelde regeling. Hij wees er o.a. op, dat een aantal gemeenten zodanig
ernstig in de knel zitten, dat moedeloosheid dreigt. Ten spoedigste dient de huidige
noodregeling door een definitieve te worden vervangen.
15-7-1954. Aanvaarding Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden (3517).
De Kadt uitte zijn voldoening over de snelle behandeling van deze kwestie, waaruit blijkt, dat het Nederland ernst is met de aanvaarding van de bereikte overeenstemming. Er behoeft niet langer uitvoerig over beraadslaagd te worden. Dat is
al jaren gebeurd. Nu moet dit Statuut zo snel mogelijk geëffectueerd worden. Hij
achtte grondwettelijke bezwaren niet aanwezig. Ook Nederland wordt door deze
samenwerking in zijn onafhankelijkheid beperkt. Hij wees er verder op, dat er
niets gebleken is van een of andere 'Ios-van-Nederland' beweging in Suriname of
in de Antillen. Deze regeling op grond van zelfbesturen is alleen niet aanvaardbaar voor die voorstanders van de zgn. 'onafhankelijke souvereine' staten, die deze
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staten gaarne weerloos willen zien om ze dan de status te geven, die de Oekraïne
en Tsjecho Slowakije bezitten.
Burger reageerde nader op enkele opmerkingen van de heer Oud, die strijdigheid met de Grondwet meende te constateren. Hij wees er op, dat de liberale
fractie wel degelijk verantwoordelijkheid draagt voor de voorbereiding, omdat één
harer leden als Kamerlid hieraan heeft deelgenomen. Burger toonde verder aan,
dat de door de heer Oud vermeende ongrondwettigheid niet aanwezig is. Hij
waarschuwde ernstig tegen het aanvaarden van de formele bezwaren van de heer
Oud, mede in verband met de onoverzienbare ernstige gevolgen van een nietaanvaarding van het Statuut.
BUITENLANDSE ZAKEN (BEGROTINGSHOOFDSTUK 111)

9-12-1952. Begroting van Buitenlandse Zaken 1953 (2800).
Van der Goes wees op het experiment van twee ministers en wilde dit experiment
en de beide bewindslieden welwillend tegemoet treden. Hij besprak de structuur
van het Departement en achtte het wenselijk, dat de secretaris-generaal meer in
politieke richting wordt gezocht. Hij wijdde in de eerste plaats aandacht aan de
in voorbereiding zijnde Europese Politieke Gemeenschap en de noodzaak van een
goede parlementaire controle op het Europese vlak. Ten aanzien van de Europese
integratie merkte Van der Goes op, dat er maar één weg is, nl. integratie van
Duitsland mèt het democratische Westen. Hij drong aan op een nauwer politieke
samenwerking in de Benelux. Hij achtte hoop op een oplossing van het Saarvraagstuk aanwezig. Daarna besprak hij uitvoerig de in werking getreden Kolen- en
Staal Gemeenschap en de in voorbereiding zijnde Europese Defensie Gemeenschap, waarbij hij tenslotte de eventuele associatie met Engeland en de noodzaak
van samenwerking tussen het 'kleine' Europa (de zes Schuman-landen) en het
'grote' Europa (de vijftien landen, die lid van de Raad van Europa zijn) bepleitte.
De Kadt noemde als direct doel van de Nederlandse buitenlandse politiek het
nastreven van een blijvende belangrijke vermindering van de internationale spanning, die nog steeds hoog is. De vraag is hoe dit bereikt kan worden zonder onderwerping aan die afgrijselijke tyrannie, die juist weer bij het proces van Praag een
gelaat heeft getoond, dat dezelfde trekken vertoont als dat van de Duitse nazi's.
Alleen als de Russische heersers zouden inzien, dat hun politiek heilloos en gevaarlijk is voor hun eigen heerserspositie en er geen enkel resultaat bereikt wordt
met hun pogingen de buiten-Russische wereld te verzwakken, zouden zij zich misschien gedwongen voelen hun politiek zo belangrijk te wijzigen, dat een normaal
en vreedzaam naast elkaar bestaan tot de mogelijkheden gaat behoren. Daarom
mag onze krachtsinspanning niet verslappen.
De Kadt waarschuwde tegen anti-amerikanisme. Het is duidelijk, dat de Russen
daarmee het vertrouwen in de Verenigde Staten, die het centrum van het democratisch verweer zijn, pogen te ondermijnen. Hij besprak verder de Verenigde
Naties en de situatie in Afrika. De houding van Frankrijk in Tunis kon hij niet
begrijpen, evenmin als de in Zuid Afrika gevoerde apartheidspolitiek. Nederland
dient het werk voor de vluchtelingen met alle beschikbare krachten te steunen.
Goeàhart wijdde vooral aandacht aan de bolsjewistische politiek in Azië. Het
stemde hem tot voldoening, dat de Verenigde Naties in Korea eindelijk de Russische agressie hebben gekeerd. Hij trok enige conclusies uit de gang van zaken met
de onderhandelingen in Pan Moen Jon. De westelijke onderhandelaars waren onuitputtelijk in hun geduld. De verhouding tussen China en Rusland is nog een
probleem. Nu de Nederlandse missie in Peking zich sinds 1950 in Peking bevindt
en niet eens meer te woord gestaan wordt, is het beter deze missie terug te trekken.
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Goedhart wijdde verder aandacht aan de critische situatie in Indo-China, door
wanbegrip en conservatisme van Frankrijk ontstaan. Voor die Nederlanders, die
zich nog steeds niet kunnen verzoenen met de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië mag de gang van zaken in Indo China een les zijn. Het ware duizendmaal
beter geweest, wanneer wij het reeds op de Hoge Veluwe met Indonesië eens
waren geworden. Goedhart besprak tenslotte de toestand in Indonesië, waarbij hij
zich critisch uitliet over de wijze, waarop men daar de Nederlanders en Nederland
behandelt.
'
Ten aanzien van Nieuw Guinea dient Nederland een internationale oplossing
na te streven. Zolang de toestand in Indonesië dreigt af te zakken naar het peil
van een warboel, lijkt het betrekken van Indonesië bij deze oplossing wel erg
bezwaarlijk.
11-12-1952. Goedkeuring cultureel verdrag met Unie van Zuid Afrika (2396).
De Kadt herhaalde zijn bezwaar tegen de rassendiscriminatie in Zuid Afrika. Maar
na deze regering kan een andere komen. Dit land is een cultureel land, waarmede
vele aanknopingspunten bestaan en daarom is het Verdrag wel aanvaardbaar.
16-12-1953. Begroting van Buitenland.se Zaken voor 1954. Verslag 5e zitting
Raad van Europa (3200, 3297).
Van der Goe.s- wees er op, dat in de Verenigde Naties weinig plaats is voor de
politieke organisaties, hoe waardevol overigens deze organisatie voor verschillende functies is. Daaronder staat de Noord Atlantische Verdedigingsorganisatie,
waarboven het begrip 'Atlantische Gemeenschap' echter veruit gaat. Die gemeenschap moet nu georganiseerd worden. Ook zij die de Europese Gemeenschap
wensen, willen aan die Atlantische Gemeenschap meedoen. Het tegen elkaar opzetten van 'Europeanen' en 'Atlantici' is onverstandig. Onzekerheid blijft er over
de plaats van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Gemeenschap. Het verzet
van Rusland tegen de organisatie van de eigen veiligheid door Europa is dom.
Het heeft deze collectieve veiligheid voor zich zelf ook georganiseerd. Van agressie
is bij de Westerse landen geen sprake.
Van der Goos zag de EDG als een politiek en praktisch juist denkbeeld. Hij
drong er bij de Regering opnieuw op aan om nu eens haast te maken met de raadgevende parlementaire raad van de Benelux.
Daarna besprak hij een aantal aspecten van de Europese politieke situatie en
maakte daarbij o.m. enige opmerkingen over Duitsland na de kort geleden verkiezingen. De nadere met het EDG verdrag te volgen weg werd tenslotte door
hem besproken, met name de uitwerking van artikel 38 naar een Europese politieke
gemeenschap. Hij ging daarbij uitvoerig in op de gebeurtenissen rond de kortgeleden gehouden Haagse ministersconferentie.
Goedhart besprak de internationale situatie en analyseerde daarbij de door
Eisenhower gevolgde politiek. Hij constateerde, dat de uitgangspunten daarvan
zijn afkeer van het oorlogsgeweld en een groot sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Het zal de vraag zijn of men dit beleid in voldoende mate zal ondersteunen. De politiek van de republikeinse partij met name is op dit punt niet
duidelijk. Hij noemde daarbij Me. Carthy, die een gevaar is voor Amerika en de
bondgenootschappelijke samenwerking.
Daarna wees Goedhart op de gebeurtenissen van 27 Juni in Oost Berlijn, die
een schok in de wereldpolitiek teweeg hebben gebracht. Hij vergeleek deze opstand der Berlijnse arbeiders tegen de communistische terreur met de opstand in
Februari 1941 van de Amsterdamse arbeiders tegen de nazis. Deze opstand te
Berlijn was een demonstratie van eensgezinde vijandschap tegen het bolsjewisme
en van verlangen naar vrijheid, recht en democratie. Deze opstand bewijst dat
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massaal verzet tegen de bolsjewistische dictatuur mogelijk is. Hij wijdde tenslotte
nader uit over de doeleinden en methoden van het bolsjewisme.

24-2-1954. Goedkeuring Verdragen van Genève inzake behandeling gewonden,
zieken bij de strijdkrachten te velde en ter zee, krijgsgevangenen e.d. (2511).
Mej. Tendeloo stemde in met deze zgn. nieuwe Rode Kruis-verdragen. Zij wijdde
in het bijzonder aandacht aan de overgangsregelingen en de bescherming van
burgers in oorlogstijd. Zij miste bepalingen omtrent bescherming van kinderen in
oorlogstijd.
3-3-1954. Goedkeuring Verdrag van Rome inzake bescherming van de rechten
van de mens (3043).
Mej. Tendeloo merkte op, dat de fractie dit ontwerp met vreugde begroette. Alle
in dit verdrag opgenomen rechten zijn reeds verankerd in het Nederlands rechtsbewustzijn. In de jaren van 1940 tot 1945 werden deze rechten geschonden. De
beste waarborg hiertegen ligt in het hart van ons volk. Zij maakte bezwaar tegen
het feit, dat het internationale klachtenrecht niet door de Regering is aanvaard.
Tenslotte besprak zij de procedure van het Europese Hof voor de rechten van
de mens.
25-5-1954. Wijziging Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
(3310).
Stufkens begroette deze wijziging met voldoening al bleven er voor hem vragen
en bezwaren over. Voor vele levens zijn de in dit wetsontwerp voorgestelde garanties van grote betekenis. Hij prees de menselijke wijze, waarop door het Departement aan de uitvoering is meegewerkt zowel als de vertrouwenwekkende manier
waarop de Garantie-Commissies haar arbeid hebben verricht. Hij had bezwaar
tegen de willekeurige datum, waarop het nieuwe vrijwilligheidsprincipe ten opzichte van de afvloeiïng geldigheid zal krijgen. Ook de begrenzing van de mogelijkheid tot afvloeiïng achtte hij weinig gelukkig. Hij sprak de wens uit, dat de
Garantiewet-commissie ook in de toekomst door de Regering ingeschakeld zal
blijven. Hij aanvaardde tenslotte het ontwerp na zijn verbazing te hebben geuit
over de wijze, waarop de Regering het overleg met de Kamer heeft gepleegd.
1-6-1954. Interpellatie-Vermeer over het handhaven van Maarschalk ]uin als
opperbevelhebber van de Atlantische strijdkrachten.
Vermeer wees op het herhaalde politieke optreden van deze maarschalk, met
name op zijn rede in Februari 1953 te Brussel tegen de EDG. Nu heeft hij opnieuw een dergelijke rede gehouden en wel zonder toestemming van de Franse
Regering, die hem nu uit zijn Franse functies ontslagen heeft. De NAVO-raad
heeft hem een berisping gegeven. Wij kunnen geen vertrouwen in deze opperbevelhebber hebben en moeten het dan ook afkeuren, dat onze soldaten onder
hem moeten dienen.
Vermeer wees op andere voorbeelden, o.a. Mac Arthuren generaal-majoor Dürst
Britt, die eveneens acties tegen de regering inhielden. Hij vraagt om meer staatkundige voorlichting aan stafofficieren opdat deze fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.
De Kadt mengde zich ook nog even in het debat naar aanleiding van het feit, dat
de heren Welter en Wagenaar als paranymphen van de maarschalk waren opgetreden. Daarbij heeft de heer Wagenaar ten onrechte verondersteld, dat maarschalk Juin tegen de bewapening van Duitsland zou zijn. Deze maarschalk wil
Duitsland niet in de EDG maar wel een apart Duits leger, wat bedenkelijker is. Hij
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wees de heer Welter er op, dat deze interpellatie geen inmenging in een Franse
aangelegenheid was. De maarschalk is hier slechts besproken als NAVO opperbevelhebber.

17-6-1954.
110.

Verslag achtste algemene vergadering Verenigde Naties (3200. lil

18).

Ruygers vestigde de aandacht op het feit, dat deze gedachtenwisseling over de
Verenigde Naties voor de eerste maal plaats vindt. Hij besprak een aantal sociale
en economische vraagstukken. Hij herinnerde er aan, dat het moderne nationalisme zich verschanst op economisch gebied. Daarom wijden de Verenigde Naties
aandacht aan de economische wereldvraagstukken. Hij noemde daarvan een aantal
voorbeelden, en weidde in het bijzonder uit over de economische ontwikkeling der
minder ontwikkelde gebieden, waarbij hij met lof sprak over de Internationale
Technische Hulp. De financiering van deze economische ontwikkeling had zijn
bijzondere aandacht. Tenslotte besprak hij het vraagstuk van de voedseloverschotten en hoe deze te gebruiken.
De Kadt ging nader in op de huidige positie van de Verenigde Naties. Hij stelde
de vraag of deze wereldorganisatie een politieke macht is of slechts de politieke ontwikkeling registreert. Indien dat laatste het geval zou zijn, dan zijn er toch nog alle
mogelijke nuttige functies op cultureel, humanitair, sociaal, economisch en technisch gebied, die een Nederlandse deelneming volledig rechtvaardigen. Hij ging
daarna in op de verhouding tussen Regering en de Nederlandse delegatie in het
bijzonder met het oog op de aan deze delegatie deelnemende parlementariërs.
Opname van de laatsten in de delegatie achtte hij zeer wenselijk. Tenslotte besprak De Kadt, die zelf lid van de delegatie hij de besproken vergadering was
geweest, de politieke kwesties, die daar aan de orde waren geweest. Met name
achtte hij een overeenstemming met de Russen alleen mogelijk, als het vrije
Westen een krachtige houding aanneemt.
JUSTITIE (BEGROTINGSHOOFDSTUK IV)

14-10-1952. Wiiziging van de samenstelling Hoge Raad, Gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten en van de bezoldiging rechterliike ambtenaren (2562).
Mei- T endeloo sprak bij dit eerste optreden van Minister Donker haar goede
verwachting uit ten aanzien van het door hem te voeren beleid. Zij achtte een
herziening van de salarissen van de rechterlijke macht, van wie bovenal integriteit
wordt verwacht, zeer noodzakelijk. Deze categorie is in de achter ons liggende
jaren teveel verwaarloosd. Zij gaf de minister in overweging om een georganiseerd
overleg voor de rechterlijke macht in te stellen.

15-10-1952. Interpellatie Burger over de omzetting van de doodstraf van de
oorlogsmisdadiger Lages in levenslange gevangenisstraf.
Burger trok uit de wijze, waarop de communistische fractie deze kwestie wilde
laten rusten de conclusie, dat zij deze ernstige zaak uitsluitend uit een oogpunt
van partijpolitieke belangen hebben willen gebruiken. Hij laakte het feit, dat bij
de na-oorlogse rechtspleging uitgerekend de grootste boeven de voltrekking van
hun gerechte straf ontlopen. Terwijl achter het IJzeren Gordijn alle Duitse nazi's
zijn vrijgelaten en met militaire macht zijn bekleed. Burger waardeerde het feit, dat
de minister zijn beslissing met een uitvoerige verklaring heeft toegelicht, maar
vroeg waarom de berechting van deze misdadigers zo lang is uitgesteld. Hij toonde
zijn voldoening over het feit, dat aandrang van Duitse zijde uiteraard geheel
buiten de gratie-overwegingen is gehouden. De pogingen tot inmenging van
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Duitse zijde tonen aan, dat men daar nog steeds niet voldoende emstig begrijpt
hoezeer men zich aan het Nederlandse volk misgrepen heeft. Hij wees op de verantwoordingsplicht van de minister en vroeg om een duidelijke rechtvaardiging
van deze beslissing.
De Kadt stelde vast, dat de gevoelens van verbijstering, verontwaardiging, verbittering en verontrusting gelukkig niet uitsluitend van communistische zijde
komen. Voor zover er sprake is van echte verbijstering, echte verontwaardiging,
en echte verontrusting, kunnen zij van die kant niet komen. Hij veronderstelde,
dat de Minister zelf verheugd zou zijn met deze interpellatie. Voor alles zal het
Nederlandse volk het gevoel moeten hebben, dat hier anders dan tijdens de bezetting, recht wordt gedaan. De communisten, die dezelfde methodes als Lages
en de zijnen toepassen, zijn wel erg brutaal, als zij beweren voor de menselijkheid
op te treden.

20-11-1952. Begrating van Justitie voor 1953 (2800).
Me;. Tendeloo wees er op, dat deze Minister zichzelf drie taken gesteld heeft:
aanpassing van het geldende recht aan bepalingen op internationaal terrein; verbetering, vernieuwing en handhaving van de bestaande positieve rechtsorde;
intrekking of vervanging van bezettingsmaatregelen van wetgevende aard. Zij besprak uitvoerig de gang van zaken met betrekking tot het rechtsherstel en achtte
het stellen van een termijn tot beëindiging hiervan gewenst. Verder meende zij,
dat er twee grote taken voor de minister zijn: het enorme werk van het tot stand
brengen van een nieuw Burgerlijk Wetboek en de verbetering van de administratieve rechtspraak. Daarnaast drong zij aan op een verbetering van de gratis procedure bij de rechtspraak en informeerde of er op dit punt een gunstiger toestand
bereikt zou kunnen worden via een in te stellen sociale verzekering. Verder vestigde zij de aandacht van de Minister op het feit, dat bij de grote naamloze
vennootschappen de rechten van de kleine aandeelhouders door de macht van de
grootaandeelhouders in het gedrang dreigen te komen. Zij achtte enigerlei toezicht
op de naamloze vennootschappen bijv. door een vennootschapskamer wel gewenst. In dat verband wees zij op de spanningen in een groot coöperatief zuivelbedrijf in Groningen, waar de directeur een vrijwel onbeperkte macht kan uitoefenen. Tenslotte besprak zij de ontwikkeling van de rechtsvorming op internationaal gebied.
Me;. Zeelenberg wijdde aandacht aan de door de Minister voorbereide regeling
voor de leeftijdsgrens en de pensionnering der notarissen. Zij drong aan op een
snelle indiening van dit ontwerp. Wachten tot met alle betrokkenen overeenstemming is bereikt, heeft geen zin. Verder vroeg zij de Minister welke maatregelen deze zal nemen ten aanzien van het plaatsruimtegebrek in strafgestichten
en huizen van bewaring. Zij achtte dat eed dringende zaak. Zij vroeg hoe het
komt, dat de toevloed naar de huizen van bewaring zo groot is. De rechterlijke
macht is misschien wat te vrijgevig met voorlopige hechtenis, vermoedde zij. Vervolgens wijdde zij aandacht aan de vrouwenafdelingen in de mannengevangenissen. Zij verheugde zich over de bereidheid van de minister, dat hij het mogelijk
wil maken, dat vrouwen een functie vervullen in de colleges van beroep voor de
sociale verzekeringswetten en het niet uitgesloten acht, dat vrouwen ook met andere taken dan die van kinderrechter belast kunnen worden.
Scheps vestigde de aandacht op het feit, dat sommige voormalige politieke
delinquenten lijden onder schrikkelijk onrecht door een hun opgelegde te zware
straf. Hij illustreerde zijn betoog met een concreet voorbeeld. Hij achtte de uitvoering van de desbetreffende wet niet in overeenstemming met de wil van de
Kamer en vroeg wat de Minister hieraan nu wil gaan doen. Hij wees de Minister
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tenslotte op het recht van de vluchtelingen. De bonafide vluchtelingen dienen zo
kort mogelijk op politieburelen te verblijven.

18-2-1953. Wiiziging bepalingen ontslag bii arbeidYovereenkomsten (881).
Mei. Tendeloo wees er op, dat met dit ontwerp een vraagstuk in discussie komt,
waarbij het maatschappelijk leven van ons land en ons volk nauw is betrokken.
Voor ongeveer drie milHoen loontrekkenden is dit vraagstuk van de rechtszekerheid bij ontslag een uiterst belangrijke zaak. Vroeger betekende een arbeids~
overeenkomst alleen, dat er een contract werd gesloten voor iets, dat verricht werd
tegen een bepaalde prijs. Men kon toen evengoed spreken van 'koop van diensten'
of 'huur van diensten'. Deze arbeid als koopwaar leidde soms tot mensonwaardige
verhoudingen. Zij pleitte verder voor een gelijkwaardige behandeling van de gehuwde vrouw. Zij achtte het aanvaardbaar, dat de Regering nu is uitgegaan van
de redelijke belangen van beide partijen. Desalniettemin ligt het op de weg van
de wetgever om de zwakste partij te beschermen. Zij behandelde een aantal onderdelen van het ontwerp en verzette zich nadrukkelijk tegen pogingen van andere
zijde om nu ook maar het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen van 1945
op te heffen. Ook wanneer dit ontwerp wet is geworden, blijft het toezicht van
de Gewestelijke Arbeidsbureaux volgens dit besluit heilzaam en gewenst. Een
amendement-Tendeloo, dat er toe strekte om de werknemer in dienst te houden,
zolang de procedure over een afkoopsom nog lopende is, werd door de Regering
overgenomen.
Burger maakte nog enige opmerkingen n.a.v. een motie-van Rijckevorsel (KVP)
die bedoelt het BBA af te schaffen, als deze wet in werking treedt.
Deze motie werd verworpen.
20-2-1953. Nieuwe regeling omtrent het uitbrengen van exploiten enz. (2413).
Mej. ZeeTenberg betuigde haar instemming met dit ontwerp, dat de echtscheidingsprocedure verbetert. Zij stelde een aantal vragen aan de Minister en ging
op de geschiedenis van dit ontwerp nader in.
16-4-1954. Voorziening ter wegneming van staatloosheid (2127).
Scheps merkte op, dat tijdens de bezetting de groep van de verraders maar ook
die van het verzet klein was, maar dat de passieve groep groot was. De kleine
groep van het verzet heeft de door haar gewenste zuivering niet kunnen doorzetten doordat de grote groep tussen verzet en verraad dit belet heeft. Daardoor
is de zuivering mislukt. Dit wetsontwerp levert het bewijs daarvoor. Minister
Donker heeft het aanvankelijk onaanvaardbare ontwerp aanvaardbaar gemaakt.
Hierdoor krijgen voormalige Nederlanders, die door krijgsdienst bij de bezetter
hun Nederlanderschap verloren, de kans dit terug te krijgen. Dit is alleen gerechtvaardigd als men denkt aan de nood van de gezinnen dezer landverraders.
2-6-1953. Eerste reeks vraagpunten inzake het nieuwe Burgerliik Wetboek
(2846).
Me;. ZeeTenberg wees er op, dat het huidige Burgerlijk Wetboek forrneel115 jaar,
in wezen 150 jaar oud is. Zij constateerde, dat de jurisprudentie met betrekking
tot dit oude B.W. zo typisch geldend recht is geworden, dat het hoog tijd wordt,
dat dit in een nieuw B.W. wordt opgenomen. Zij besprak een aantal der vraagpunten. Zij sprak de verwachting uit, dat bij de behandeling van het door prof.
Meyers opgestelde ontwerp van het nieuwe B.W. niet meer deze vraagpunten,
maar slechts hun uitwerking in discussie zal komen.
Mej. Tendeloo ging o.m. nader in op de vraag of er een nieuwe regeling gewenst
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is voor land, dat ontstaat als aanwas uit de zee, wad of rivier. Zij achtte het standpunt van de Minister juist, dat dit nieuwe land uit openbare wateren dient toe te
vallen aan de Staat. Zij besprak het vraagstuk van het z.g. registerpand, waarbij
zij op een eenvoudige redactie aandrong, zodat er zo weinig mogelijk aanleiding
is voor meningsverschil bij de interpretatie door de rechter. Ook behandelde zij
het vraagpunt betreffende de dringende voorschriften ten gunste van een erfpachter voor de gevallen van verplichte bebouwing. Tenslotte ging zij nader in
op het vraagpunt, waarin de regeling van opdracht van bewind wordt gesteld.
Burger motiveerde het standpunt van de fractie bij de stemming over het vraagpunt van het zgn. registerpand.

30-6-1953. Tweede reeks vraagpunten inzake het nieuwe Burgerlijk Wetboek
(2846).
Mej. ZeeZenberg besprak het vraagstuk van de eventuele bevoegdheid van de
rechter om bij een proces over een schaderegeling de eis te matigen voor het geval
van geen of weinig schuld of moeilijke financiële omstandigheden van de dader.
Zij stemde in met de Minister, dat dit matigingsrecht aanvaard dient te worden.
Ook besprak zij het vraagpunt, dat aansprakelijkheid van de overheid voor de door
haar organen gepleegde onrechtmatige daden nog onmogelijk acht.
Naast het vraagpunt van de bijzondere aansprakelijkheid van eigenaars van
gevaarlijke voorwerpen, wijdde zij aandacht aan de aansprakelijkheid voor schade,
veroorzaakt door geestelijk gestoorden.
Mej. Tendeloo stemde in met de vergoeding van ideële schade, maar achtte dit
begrip toch nog niet erg duidelijk. Men komt er niet met te zeggen, dat dit de nietmateriële schade is. Zij haalde enkele voorbeelden aan om haar twijfel nader toe
te lichten. Zij behandelde eveneens het vraagpunt, dat toelaat de aansprakelijkheid van de werkgever voor tekortkomingen van zijn arbeiders uit te sluiten middels een clausule in het contract.
Tenslotte besprak zij de ontheffing van verplichtingen van een schuldenaar door
de rechter, indien de nakoming van een overeenkomst door onvoorziene omstandigheden uitermate bezwaarlijk is.
8-9-1953. Derde en vierde reeks vraagpunten inzake het nieuwe Burgerlijk Wetboek (2846).
Mej. ZeeZenberg stemde in met de vraagpunten, die de wet als eerste en voornaamste rechtsbron vooropstelt. Zij verzet zich tegen het invoeren van de gewoonte
als rechtsbron, behalve wanneer de wet zwijgt. Daarnaast gelden de aan de wet
ten grondslag liggende rechtsbeginselen en de billijkheid. Zij ging op deze rechtsbeginselen uitvoerig in. Zij besprak de in het nieuwe wetboek op te nemen
standaardregelingen voor contracten.
Over de invoering van een apart boek voor de rechtspersoon verheugde zij zich.
Tenslotte behandelde zij de voorgestelde regelingen voor het erfrecht.
Mej. Tendeloo wijdde in het bijzonder aandacht aan de drie vraagpunten betreffende het handelsrecht. Zij drong aan op een zodanige regeling, dat de commanditaire vennootschappen niet gebruikt kunnen worden voor camouflage. Zij
ging nader in op de voorstellen betreffende de levensverzekering en de lijfrente als
vermogensbestanddeel. Tenslotte wijdde zij aandacht aan het vraagpunt, dat de
Auteurswet, de Octrooiwet en de Merkenwet omvat.
18-11-1953. Begroting van Justitie voor 1954 (3200).
Mej. Tendeloo uitte grote waardering voor het vele werk, dat door deze minister
werd verzet. Het is een ontzagwekkende arbeid, die vrijwel het gehele terrein he-
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strijkt. In voorbereiding zijn o.a. een nieuwe Pachtwet, het Kinderstrafrecht, de
administratieve rechtspraak, en de Politiewet. Zij verheugde zich over het voornemen van de Minister om het beletsel voor vrouwen om als arbiter op te treden
uit de weg te nemen. Zij meende, dat de Vaste Commissie voor Justitie zich zou
moeten beraden over een snellere werkwijze teneinde de stroom van wetsontwerpen door de Minister ingediend, te kunnen bijhouden. Zij ging nader in op vijf
hoofdpunten; het burgerlijk procesrecht, het optreden tegen oud-NSB'ers, de
positie der vreemdelingen en het Nederlanderschap, de rechterlijke macht en de
verkeersdelicten. Met name verheugde zij zich over de krachtige toon, die de
minister heeft laten horen ten aanzien van hergroeperingen van oud-NSB'ers.
Deze lieden moeten leren, dat de democratie zich niet om hals laat brengen.
Mej. Zeelenberg hekelde de niet helemaal van zuurheid gespeende opmerking
van andere zijde over de activiteit van de minister, nl. 'dat zich ook wel een teveel
aan ijver kan manifesteren.' Zij wees erop, dat deze minister ook wel pech heeft
gehad, o.a. de ontvluchting van de zeven oorlogsmisdadigers uit Breda. Zij sprak
de verwachting uit, dat de Duitse regering deze onverkwikkelijke zaak spoedig op
de juiste wijze zal oplossen, nl. door uitlevering dezer gedetineerden. Zij sprak
haar voldoening uit over het feit, dat het aantal gedetineerden in Nederland een
lichte daling vertoont. In dat verband wijdde zij uitvoerig uit over de toestand
in de gestichten, gevangenissen en huizen van bewaring, mede in verband met de
nieuwe Beginselwet. Ook besprak zij de toepassing van de preventieve hechtenis
en het probleem van de gegijzelden.
Burger kapittelde bij de replieken de critiek op de minister, die hij bij de heren
Gerbrandy, Van Rijckevorsel, Lemaire en Oud meende te hebben beluisterd,
namelijk het ongebruikelijke geluid, dat zegt tegen de minister, dat hij maar wat
kalmer aan moet doen. Nu komt men met de critiek, die deze minister, die emstig
rekening houdt met de wensen van de Kamer, verwijt, dat hij alles wil regelen.

26-3-1954. Invoering leeftijdsgrens en oprichting Pensioenfonds Notarissen
(3045).
Mej. ZeeZenberg steunde de minister bij dit nogal omstreden wetsontwerp. Zij
achtte het ingediende voorstel voor alle hierbij betrokken groepen het meest bevredigend. Zij critiseerde scherp de gang van zaken zoals die tot nu toe is verlopen
met het notariaat: De 'broederschap' der Notarissen heeft wel zeer weinig solidariteit getoond in de loop van haar bestaan.
28-4-1954. Administratieve- en Tuchttechtspraak bedrijfsotganisatie (2453).
Mej. Zeelenberg wees erop, dat met de inwerking treding van een aantal bedrijfsen productschappen dit sluitstuk op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, de
instelling van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, noodzakelijk is geworden. Zij steunde het ontwerp.
1-6-1954. Vaststelling nieuwe regeling voor samenstelling van de Hoge Raad,
Gerechtshoven, Arrondissementsrechtbanken en de Kantongerechten, benevens
bezoldiging van rechterlijke ambtenaren (3334).
Vaststelling nieuwe regeling salariëring Raad van State (3336).
Mej. Tendeloo sprak haar voldoening uit over het feit, dat op zo ruime schaal het
inzicht der betrokkenen aan de Kamer is kenbaar gemaakt. Zij achtte het onvermijdelijk, dat de overheid bij de salariëring een zeker verband handhaaft in de
salariëring van de verschillende groepen van overheidsdienaren. Zij deed enige
suggesties ter verbetering van het ontwerp.
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7-7-1954. Wiiziging bepalingen betrefferule voogdï;raden (2814).
Mevr. Ploeg-Ploeg wees er op, dat er al jarenlang behoefte is aan een herziening
van het instituut der voogdijraden. De verschillende wensen zijn voor een belangrijk deel in dit wetsontwerp verwerkelijkt. Het is niet te verwonderen, dat er
anderzijds enige aarzeling bij de voogdijraden bestaat ten aanzien van deze invoering. Men is daar zeer vertrouwd geraakt met de tot nu toe bestaande regeling,
die in de afgelopen halve eeuw bestaan heeft en nu pas herzien wordt. In de verhouding tussen Overheid en particulier initiatief is vooral ten aanzien van de financiering het zwaartepunt sterk verschoven in de richting van de Overheid. Zij aanvaardde deze verschuiving zoals neergelegd in dit wetsontwerp, maar verzette
zich tegen pogingen om particuliere instellingen een nog belangrijker plaats in te
ruimen. Zij stemde verder in met de nieuwe taken, in dit ontwerp aan de voogdijraden toegedacht.
BINNENLANDSE ZAKEN (BEGROTINGSHOOFDSTUK

v)

18-.11-1952. Begroting van Binnenland.s-e Zaken voor 1953 (2800).
Van Sleen sprak zijn vertrouwen uit in deze minister. Hij vestigde de aandacht op
een aantal urgente vraagstuken, waaronder de financiering van de drinkwatervoorziening in de onrendabele gebieden, de hoge verplegingskosten voor de behoeftige krankzinnigen en de schoolkwestie te Klundert. Uitvoeriger behandelde
hij de financiële verhouding van Rijk en Gemeenten, terwijl hij ook het vraagstuk
van de gemeenteclassificatie aan een uitvoerige beschouwing onderwierp. Hij
drong aan op bespreking van dit vraagstuk in het Georganiseerd overleg en wees
daarbij op het rapport van de Sociaal Economische Raad, dat als advies over het
rapport Kruyt is bedoeld. Ten slotte besprak hij een aantal moeilijkheden op
personeelsgebied.
De Loor ging eveneens nader op de financiële verhouding tussen het Rijk met
provincies en gemeenten in. Hij legde voornamelijk de nadruk op de noodzaak,
dat de gemeenten gelijkelijk bedeeld zullen worden door het Rijk. Met name de
gemeenten, die jaren lang in bekrompen omstandigheden hebben geleefd en nog
steeds op die basis bedeeld worden, verdienen een andere en gunstiger regeling.
In het bijzonder wees hij nog op de noodzaak van extra-aandacht van de Regering
voor de onontwikkelde achtergebleven gebieden. Tenslotte vroeg hij om een voortvarender uitvoeringsbeleid van de wettelijke regeling van de Bescherming Burgerbevolking.
Scheps drong aan op een spoedige regeling van de Friese kwestie.
Daarnaast besprak hij het vraagstuk van de gasvoorziening. Wordt deze nu gecentraliseerd of niet? De gemeenten hebben er recht op, dat het beleid van de
regering ten deze bekend wordt. Dit vooral in verband met de investeringsplannen.
Een duidelijk beleid vroeg hij ook met betrekking tot de drostambten Elten en
Tudderen. Tenslotte besprak hij uitvoerig het vraagstuk van de herziening der
gemeentegrenzen. Hij meende daarbij, dat er een aantal gemeenten zijn, die te
klein zijn om te kunnen voortbestaan.
20-2-1953. Wiiziging gemeentegrenzen Rucphen, Hoeven, Etten en Leur.
Scheps besprak deze wijzigingen uitvoerig en kwam tot de conclusie, dat de door
de minister gekozen oplossing in de gegeven omstandigheden de beste was.
17-3-1953. Voorzieningen gemeenteraadsverkiezingen in watersnoodgebied
(2934).
Me;. ZeeZenberg aanvaardde deze noodzakelijke regeling en uitte daarbij nog de
suggestie om verkiezingen op Maandag te houden.

196

19-3-1953. Wiiziging grenzen gemeente Arnhem en randgemeenten (2900).
Scheps betreurde, dat deze zaak tijdens de voorbereiding jarenlang slepende is
gehouden en nu op korte termijn een beslissing gevraagd wordt. Overigens ging
hij met het voorgestelde ontwerp accoord.
19-3-1953. Zondagswet (2176).
Stufkens wees er op, dat de Zondagswetgeving in ons land een lijdensweg heeft
doorlopen. Het is tot nu toe onmogelijk gebleken om tot een bevredigende oplossing te komen. De bestaande Zondagswet is van 1815, maar is practisch buiten
werking gesteld. De oorzaak hiervan is zowel het feit, dat het aantal Christenen in
ons land percentsgewijs is afgenomen, als de grote onderlinge verdeeldheid der
Christenen over de meest gewenste oplossing. Op de één of andere wijze is een
compromis nodig, waarbij geen der volksgroepen onnodig in zijn bewegingsvrijheid worde belemmerd. Hij sprak zijn voldoening uit over het vooroverleg met
de Kerken, maar was teleurgesteld, dat de Regering zich hiertoe had bepaald en
niet met buiten-kerkelijke organisaties overleg had gepleegd. De kern van het
ontwerp achtte hij de beveiliging van de godsdienstoefening. Hij waarschuwde
tegen het brengen van de beslissingen over de uitvoering in de politieke sfeer van
de gemeenteraden.
Een amendement Stufkeus om tweede Paas, Pinkster- en Kerstdag, Goede
Vrijdag en Nieuwjaarsdag met de Zondag gelijk te stellen, werd aangenomen.
Eveneens was dat het geval met een amendement-Stufkens, dat bepaalt, dat
openbare vermakelijkheden, die geen beletsel zijn voor de Zondagswet en dus niet
onder de wet vallen, bij Algemene Maatregel van Bestuur - dus door de centrale
Overheid - worden aangewezen.
Ook werd een amendement-Stufkeus aangenomen, dat bepaalt, dat optochten
en openluchtbijeenkomsten eveneens bij Algemene Maatregel van Bestuur beschouwd kunnen worden als niet onder de Wet vallende. Het wetsontwerp wordt
tenslotte aangenomen met steun van de fractie.
2-7-1953. Wijziging grenzen gemeente Utrecht en randgemeenten (2157).
Scheps herinnerde er aan, hoe dit reeds jaren lang lopende probleem een stroom
van protesten en adressen heeft verwekt. Hij wees er op, dat het ontwerp in eerste
instantie gericht is op een vergroting van de stadsgemeente Utrecht, maar in
wezen de hele structuur van 'Utrecht-Sticht' raakt. Hij besprak uitvoerig de vooren nadelen van de verschillende belanghebbende gemeenten en wijdde met name
veel aandacht aan de inlijving van de gemeente Zuilen. Hij achtte de oprichting
van een gemeenschapsraad voor dit nieuwe stadsdeel van Utrecht als proef aanvaardbaar. Tegen de grenswijziging Utrecht-Bunnik had Scheps enige bezwaren.
16-7-1953. Wiiziging Begroting 1953 (3059).
Blam wees er op, dat dit wetsontwerp het gevolg is van de aandrang van de Kamer
om de salarissen van de ambtenaren in het bijzonder van de vaklieden en de zg.
middengroepen, te verbeteren. Dit voorstel komt met een redelijke correctie ten
behoeve van de middengroepen, die in de afgelopen jaren achtergebleven zijn,
aangezien het een primaire eis was eerst de laagste salarissen op een redelijk peil
te brengen. Ook de ambtenaren-vaklieden hebben een offer gebracht bij deze
onvermijdelijke nivellering. Beide groepen heben hun plicht verstaan, maar hun
positie dient nu, waar dit financieel mogelijk wordt, verbeterd te worden. Juist
bij deze zg. denivelleringsmaatregelen kan een gematigde opvoering van de bezoldiging der lagere groeperingen niet achterwege te blijven.
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5-11-1953. Begroting van Binnenlandse Zaken voor 1954 (3200).
Scheps hervatte de discussie over de verhouding tussen Rijk en Gemeenten. Het
probleem, waarom het hier gaat, is niet alleen een financieel probleem. Hij wees
er op, dat de gemeente een oudere instelling is dan de gecentraliseerde Staat. De
Staat heeft de gewesten te veel in een hoek gedrukt. Dit past niet bij de gedachte
van een federatief Europa. Hij noemde in dit verband de Friese kwestie, die met
spoed opgelost dient te worden. Over de onzelfstandigheid der gemeenten wijdde
Scheps uitvoerig uit. Hij verheugde zich er over, dat de tegenstelling tussen rijke
en arme gemeenten of provincies verdwenen is, maar daarvoor hoeft geen grote
nood in de plaats te komen.
Hij besprak verder de toestand der drostambten, de gasvoorziening en de
'handhaving der goede zeden.'
Blom. besprak in het bijzonder de positie van het overheidspersoneel. Hij uitte
zijn ongerustheid over de voornemens van de Regering met betrekking tot de
reorganisatie van het georganiseerd overleg. Deze zijn te weinig positief. Het
woord 'medezeggenschap' is te veel op de achtergrond geraakt en het accent verlegd naar het woord 'overleg'. De Regering dient duidelijker te zijn met het bekend
maken van haar standpunt in zake de inschakeling van het personeel bij de voorbereiding en uitvoering van algemene maatregelen. Hij critiseerde de toestand op
het Departement van Economische Zaken, waar men buiten de voorschriften om
een zg. personeelscommissie heeft ingesteld, waarvan de leden n.b. benoemd
worden door de leidinggevende ambtenaren. Hij sprak zijn voldoening uit over het
feit, dat de Regering voornemens is om het aantal arbeidscontractanten belangrijk
te gaan beperken. Blom achtte de salariëring van burgemeesters van kleine en
middelgrote gemeenten en van de wethouders onbevredigend.
Van Sleen wijdde in het bijzonder aandacht aan de Bescherming van de Burgerbevolking, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, het politievraagstuk en de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. Hij achtte een langer voortbestaan
van de geldende politieregeling ontoelaatbaar. Met name is de verhouding tussen
de burgemeesters en de Rijkspolitie zeer onbevredigend. De salarispositie van het
politiepersoneel achtte Van Sleen zeer onvoldoende. Hij wees op het grote aantal
vacatures. Verder critiseerde hij de trage gang van zaken bij de Bescherming
Burgerbevolking.
10-11-1953. Nadere regeling schadeloossteUing van leden Tweede Kamer en
vergoeding leden Eerste Kamer (3225).
Burger wees er op, dat het Nederlandse volk in het algemeen gereserveerd is t.a.v.
de financiële tegemoetkomingen aan datgene, wat samenhangt met het centrale
Regeringsapparaat. Dit is juist, maar er is een grens aan, namelijk dat dit niet mag
gaan ten koste van een behoorlijk en efficiënt functioneren van dit apparaat. Hij
herinnerde er aan, dat reeds Traelstra zich scherp verzet heeft tegen pogingen om
de parlementaire democratie en het algemeen kiesrecht in een ongunstig daglicht
te stellen door te suggereren, dat een redelijke houerering van Kamerleden niet
nodig is, omdat zij er toch niets of onvoldoende voor presteren. Dat deden fascistisch gerichte lieden reeds voor de oorlog, nu doen de communisten het, die hiermee blijk geven van de overtuiging, dat een volksvertegenwoordiging voor hen
een wassen neus is.
8-12-1953. Begroting Staatsdrukkeri; en Uitgeveriibedriif voor 1954 (3200G).
Scheps pleitte voor maatregelen om de Kamerverslagen op gemakkelijker wijze
beschikbaar te stellen en op deze wijze het parlement dichter bij het volk te
brengen. Hij betreurde het niet meer verschijnen van het Kort Verslag.
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9-12-1953.

Wijziging Pensioenwet 1922 (3257).

Blom achtte een spoedig wet worden van dit ontwerp een eerste eis. Hij wees op
de door de centrales van overheidspersoneel aan de Kamer gerichte wens te dezer
zake. Er blijven nog zeer redelijke wensen over, waarmee de Commissie van
Poelje, die een algehele herziening van de pensioenwetgeving voorbereidt, rekening zal dienen te houden. Hij vroeg zich af of de cumulatie-beperkende bepalingen moeten worden gehandhaafd. Hij wees er verder op, dat in 1922 de
arbeidscontractanten onder deze wet kwamen te vallen, maar in 1924-1925 ondanks tegenstand van Van Braambeek weer werden uitgesloten. Deze fout wordt
nu eindelijk weer te niet gedaan.

2-2-1954. Derde wijziging van de Kieswet (3318).
Mej. Zeelenberg kon. zich met dit ontwerp, dat o.a. het stemmen bij volmacht
nader beperkt, wel verenigen. Overigens blijft dit stemmen bij volmacht voor haar
een zaak, die in sommige opzichten moeilijk aanvaardbaar is. Zij herhaalde haar
wens om als verkiezingsdag liever de Maandag dan de Woensdag vast te stellen.
14-7-1953. Nadere verhoging van pensroenen met een toeslag (3466).
Blom achtte de aanneming van dit ontwerp verzekerd. Hij wilde wel vaststellen,
dat dit ontwerp een ernstige poging is om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde verlangens van de zg. oud-gepensionneerden. Hij maakte melding van
vele brieven, waaruit blijkt, dat de betrokkenen zelf nog niet goed begrijpen, welke
verbeteringen dit ontwerp hun brengt, doordat door de vele wijzigingen de regeling te ingewikeld is geworden en aan de voorlichting wel eens iets ontbreekt. Hij
achtte voor de toekomst een pensioenregeling noodzakelijk, die wat de hoogte der
uitkeringen betreft, verband houdt met de hoogte der ambtelijke salarissen.
ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN (BEGROTINGSHOOFDSTUK VI)

12-12-1952. Begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1953
(2800).
VanSleen betreurde, dat door het aftreden van minister Rutten de in diens Nota
vervatte denkbeelden betreffende onderwijsvernieuwing niet meer door de ontwerper daarvan uitgevoerd zouden worden. Hij vroeg de nieuwe bewindsman de
verzekering deze plannen op korte termijn in de Kamer te doen behandelen. Hij
herhaalde zijn bezwaren tegen het plan om voorbereidende klassen aan ambachts-,
huishoud-, tuin- en landbouwscholen te verbinden. Hij uitte zijn voldoening over
de aandacht, die de Regering geeft aan de noodzaak om naast financiën, economie
en defensie ook de geestelijke weerbaarheid te verstevigen. De afstand tussen
kunst en volk moet verkleind worden. Voor het scheppen van gelijke kansen achtte
Van Sleen het afschaffen van het schoolgeld een belangrijke bijdrage. Hij verwachtte, dat het verschaffen van kosteloos onderwijs tot het hele onderwijs zal
worden uitgebreid. Hij verwees naar de toestand in het buitenland, waar men ten
deze veel verder is dan in ons land. Bij het Hoger Onderwijs zal het stelsel van
renteloze voorschotten vervangen moeten worden door een beurzenstelseL Opnieuw verzette hij zich tegen bepaalde pogingen om het openbaar onderwijs achter
te stellen bij bijzonder onderwijs.
Van Sleen besprak verder de ontwikkeling in de onderwijzerssalarissen. Ook
wijdde hij aandacht aan een aantal vraagstukken op het gebied van radio en
televisie.
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De Loor behandelde het middelbaar en het nijverheidsonderwijs. Hij wees er
op hoezeer dit onderwijs vanuit maatschappelijk oogpunt grote belangstelling verdient. Het nijverheidsonderwijs besprekende vestigde hij de aandacht op het feit,
dat het nu mogelijk is van lagere technische school via de MTS tenslotte het
ingenieursdiploma te behalen. Hij achtte deze mogelijkheid, die slechts voor zeer
begaafden met succes benut kan worden, ook voor andere onderwijstakken nodig.
De Loor sprak zijn voldoening uit over de sterke uitbreiding van het leerlingenstelsel. Daarbij moet het dagonderwijs via de collectieve arbeidsovereenkomsten
mogelijk worden gemaakt. Hij besprak enkele bijzondere vraagstukken in verband
met de nijverheidsscholen. Hij achtte het experiment met de voorbereidende klasse
daarom zo belangrijk omdat de kwaliteit van het onderwijs daardoor nader onderzocht kon worden. Ten aanzien van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs uitte De Loor zijn tevredenheid over de aandacht, die de minister heeft gewijd
aan het inhalen van de achterstand, vooral op materieel gebied, die bij het openbaar middelbaar onderwijs was waar te nemen. Hij maakt bezwaar tegen de wijze,
waarop het aantal bijzondere scholen wordt vermeerderd vergeleken met de langzame groei van het aantal openbare scholen. Tenslotte uitte hij zich zeer scherp
over de onbevredigende wijze, waarop de Regering de noodzakelijke verhoging
van de leraar-salarissen heeft behandeld.
Stufkens constateerde met dankbaarheid, dat de post voor jeugdwerk, zowel
normaal- als massajeugdwerk, verhoogd was. Zo is ook gebeurd met betrekking
tot volksontwikkeling, volkskunst en vrije tijdsbesteding. Hij critiseerde het feit,
dat bij deze overheidssteun de maatschappelijke activiteiten van ons volk steeds
verder verzuild worden. De Bond van Volksuniversiteiten dient de Overheid meer
te gaan steunen. Hij achtte het een groot gevaar, dat alles, wat niet tot het werk
van de confessionele organisaties behoort, steeds meer wordt gedrongen in de
humanistische hoek, terwijl toch een belangrijk deel van dit werk ten dienste van
het hele volk wordt gegeven.
Willems achtte de overheidsaandacht voor de kunst ook verbeterd. Hij was
erkentelijk voor de steun van de rijksoverheid aan het culturele leven, en was
eveneens dankbaar voor de aandacht die die Overheid aan het behoud en bevordering van cultuurwaarden geeft. Hij besprak een aantal monumenten, waaraan
naar zijn mening meer aandacht moet worden gewijd. Verder herhaalde hij zijn
verzoek om bijzondere aandacht voor de salarissen van de leden van een aantal
symphonie-orkesten, die wel zeer beschamend zijn. Zeer veel waardering betuigde
Willems voor de pogingen om tot een betere wooncultuur te komen. De Overheid
zal hieraan meer actief moeten gaan deelnemen.
12-2-1953.

Wijziging Lager Onderwijswet 1920 (2489).

De Loor sprak met waardering over dit ontwerp, waardoor de onderwijzers een
verlofregeling ontvangen gelijk aan die van de ambtenaren, terwijl de regeling van
het zg. smartegeld een wettelijke basis zal krijgen. Hij vroeg zich wel af waarom
het zo lang heeft moeten duren, voordat dit voorstel werd ingediend. Hij besprak
een aantal onderdelen.
24-2-1953. Bescherming leerlingen tegen gevolgen besmettelijke ziekten van
onderwijspersoneel (2506).
Van Sleen was voldaan over de indiening van dit ontwerp. De nieuwe voorschriften
zijn beter dan de bestaande. Hij juichte de keuring om de twee jaar met de mogelijkheid, dat de Regering deze bij Algemene Maatregel van Bestuur verkort, toe.
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Kosten voorbereiding tweede Technische Hogeschool (2301).
Posthumus achtte in verband met de voortgaande industrialisatie en de noodzaak
van een hoge kwaliteit van onze productie een tweede Technische Hogeschool,
op den duur vermoedelijk zelfs twee van dergelijke beperkte instituten naast de
bestaande te Delft, onvermijdelijk. Aangezien hij geen sterke argumenten zag voor
een andere plaats dan Eindhoven, ging hij met het voorstel van de Regering
accoord.

25-2-1953.

Motie Fortanier-de Wit inzake verlenging van gedeeltelijke toelagen
voor studiedoeleinden (2935).
Nota betreffende voorzieningen ten behoeve van studenten (3000).
Van Sleen achtte de motie Fortanier-de Wit, die ingediend was bij de discussies
over het technisch hoger onderwijs van te beperkte aard. De Nota is ook nog te
beperkt van opzet, want deze bespreekt alleen de te nemen voorzieningen voor
diegenen, die het hoger onderwijs volgen. Hij wees op het grote tekort van technisch en wetenschappelijk gevormde krachten bij meerdere vormen van onderwijs.
Behalve om hoger onderwijs gaat het ook om het kweekschoolonderwijs en het
middelbaar technisch onderwijs. Hij betreurde, dat de minister nog niet bereid was
bij deze discussie concrete toezeggingen te doen.
Van Sleen maakte verder enige opmerkingen op de grondslag van het beginsel,
dat er gelijke kansen moeten bestaan voor ieder om te studeren. Met name concludeerde hij, dat om te beginnen het aantal beurzen ten minste gelijk moet worden aan het aantal renteloze voorschotten, om zo successievelijk te komen tot het
studieloonplan.
19-5-1953.

Interpellatie Roosjen over salarisregeling Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs.
De Loor betreurde de beperktheid van de vragen van de interpellant, waardoor
een behoorlijke discussie wordt bemoeilijkt. Te veel is de aandacht gevallen op
de geschiedenis van deze zaak. Hij sprak verder zijn teleurstelling uit over de
trage gang van zaken, waaraan verschillende partijen schuld hebben gehad. De
minister heeft wel enige verbetering gebracht, maar De Loor achtte het wel zeer
noodzakelijk, dat de minister een oplossing zal vinden voor de bestaande moeilijkheden vóór de aanvang van de cursus 1953-1954.
16-7-1953.

19-11-1953. Instelling van een Raad voor de Jeugdvorming (2577).
Stufkens vestigde de aandacht op het feit, dat dit de eerste keer is, dat de jeugdvorming buiten schoolverband buiten de begrotingsbehandeling om aan de orde
komt. Hij wees er eveneens op, dat na de oorlog sprake is van een intenser bemoeiing van de nationale overheid met de jeugdvorming. Hij herinnerde aan de initiatieven van Van der Leeuw als eerste minister van onderwijs na de oorlog. De
Overheid kon de jongeren niet met een welwillende glimlach in de kou laten staan.
De maatschappelijke ontwikkeling met haar technificering en rationalisering, haar
urbanisatie en de daarmee verbonden verbreking van traditie en historisch gemeenschapsverband schreeuwt om nieuwe gemeenschapsvormen, juist voor het
opgroeiende geslacht. Gezin en school zijn niet voldoende voor de jonge mens in
de huidige verwarde en gecompliceerde samenleving. Een 'derde milieu' is broodnodig, waarbij dan nog in aanmerking moet worden genomen, dat in de komende
jaren de jeugdperiode zal worden verlengd. Hij besprak enkele wensen aangaande
de jeugdvorming, en citeerde daarbij 'De Weg naar Vrijheid'. Hij verwachtte van
de nieuwe Raad belangrijk werk.
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8-12-1953. Begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 1954
(3200).
Van Sleen achtte het hoofdpunt bij deze begrotingsbehandeling de noodtoestand
bij het onderwijs, veroorzaakt door een groot tekort aan onderwijzers en leraren
en de onvoldoende schoolruimte. Hij meende, dat de minister deze situatie in
het recente verleden te weinig ernstig heeft gezien. Hij gaf voorbeelden van
scholen met overbevolkte klassen.
Van Sleen vroeg verder aandacht voor de beheersvorm bij het Openbaar onderwijs, waarover in die kring een grote mate van eensgezindheid bestaat. Helaas
staan de voorstanders van het bijzonder onderwijs nog niet genoeg onbevangen
hiertegenover om deze redelijke voorstellen op bevredigende wijze te bezien. Hij
critiseerde opnieuw de onrechtvaardige wijze, waarop men in sommige gemeenten
het openbaar onderwijs behandelt. Verder behandelde hij enige uitgangspunten
voor de vernieuwing van ons onderwijs. De vergelijking tussen Nederland en het
buitenland met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs is niet gunstig voor
ons land. Opnieuw maakte hij bezwaren tegen de gang van zaken met de voorbereidende klassen bij het nijverheidsonderwijs. Met betrekking tot de beroepskeuze-voorlichting achtte Van Sleen de afwijzende houding van de Overheid
onjuist.
Mevr. H erama-M eilink, het nijverheidsonderwijs bespreken de, achtte de constructie van een sluitend geheel van onderwijsmogelijkheden wel zeer noodzakelijk. Op dit gebied is er bepaald van onderwijsvernieuwing sprake, maar die
kan alleen resultaat hebben, indien de coördinatie der verschillende onderwijsvormen nauwlettend in het oog wordt gehouden. Zij wees daarbij op het werk van
diverse commissies en verschenen rapporten. Zij achtte een verhoging van de
leerplichtige leeftijd voor jongens en meisjes tot vijftien jaar op korte termijn
gewenst. In het bijzonder wijdde zij aandacht aan de grondslagen van het nijverheidsonderwijs voor meisjes. Ten slotte wees zij er op, dat in verband met de
uitbreiding der werkzaamheden de behoefte aan geschoolde maatschappelijke
werksters sterk stijgt. Kan de Overheid meer steun verlenen bij deze opleiding, zo
vroeg zij?
Mej. Tendeloo nam het Hoger Onderwijs voor haar rekening. Ditmaal besprak
zij in het bijzonder de academische opleiding van de juristen. Zij achtte het noodzakelijk, dat deze gereorganiseerd zou worden parallel met de plannen van de
minister van Justitie met betrekking tot de reorganisatie van de rechterlijke macht.
Zij pleitte tenslotte voor een bevredigender subsidieregeling voor de studenten,
eettafels, waarvan ook de kleinere instellingen van hoger onderwijs baat zouden
hebben.
Willems toonde zich voldaan over de indiening van een wetsontwerp ter instelling van een Raad voor de kunst en hoopte, dat ook spoedig de in voorbereiding
zijnde wet ter bescherming van onze monumenten zal worden ingediend. Hij
klaagde, dat er jaarlijks nog teveel aan waardevolle monumenten ten gronde gaat.
Hij uitte zijn voldoening over de opmerkelijke stijging van het aantal bezoekers
van de musea, dat in 1952 de drie millioen ruimschoots overschreden heeft. Verder
constateerde hij, dat de minister zich beraadt over een meer uniforme regeling van
de arbeidsvoorwaarden der gesubsidieerde symphonie-orkesten. Ten aanzien van
het toneel pleitte hij voor nog meer regionale cultuurspreiding en besprak tenslotte de situatie van ballet en opera.
Stufkens vestigde de aandacht van de minister op de financiële moeilijkheden,
waarmee de jeugdvorming te kampen heeft. De taken, ook op internationaal gebied, stapelen zich op, terwijl men niet de mogelijkheid heeft, hiervoor een behoorlijke staf te vormen. De financiële omstandigheden van de vrijgestelden zijn
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bedroevend. Ten aanzien van de volksontwikkeling bepleitte Stufkeus een Raad
voor de Volwassenenvorming. Hier is nog onvoldoende coördinatie. Hij vroeg tenslotte om meer steun voor het Nederlands Verbond van Volksuniversiteiten.
Het gaf hem verder voldoening, dat er twaalf milHoen was uitgetrokken voor
bouw van sportlokalen. Een groot deel van onze jeugd is lid van sportorganisaties.
Voor de vorming van goede leiders hebben de financieel niet krachtige bonden
recht op financiële overheidssteun.
Van Sleen kwam bij de repliek op tegen pogingen van andere zijde om 'de
politiek uit de aether te weren'. Hij wees op politieke uitzendingen van verschillende omroepverenigingen. Hij ging accoord met het instellen van F.M.-zenders.

29-6-1954. Instelling Raad voor de Kunst (3316).
Willems stemde in met deze instelling van een vast college, dat het hele kunstgebied kan overzien, dat in de plaats komt van de sinds 1948 bestaande voorlopige
Raad. Hij legde de nadruk op de noodzaak, dat de Overheid grote cultuurwerken
tot stand brengt, die voor de gemeenschap noodzakelijk of nuttig zijn, wanneer
deze de krachten der burgerij te boven gaat. Hij achtte de adviserende bevoegdheid van de Raad niet voldoende, als deze tevens een schakel zal moeten vormen
tussen kunst en volk. Aandacht voor deze laatste functie achtte hij gewenst.
Willeros verklaarde, dat de wijze van benoeming der leden hem niet bevredigde. Hij wenste de voordracht tot twee personen te beperken. Hierdoor ontstaat de beste mogelijkheid om de beste mensen te krijgen. Hij maakte tenslotte
bezwaar tegen de te zware wijze, waarop geheimhouding is opgelegd. Hij achtte
een zo groot mogelijke openbaarheid gewenst.
Bommervalt bij de repliek voor Willeros in en verdedigde een door de laatste
ingediend amendement betreffende de mogelijkheid om de kunstenaarsorganisaties wat meer relief te geven bij de voordracht via het aangeven van de volgorde. Dit amendement wordt ten slotte verworpen met 33 tegen 31 stemmen.
1-7-1954. Wijziging Kweekschoolwet (3478).
VanSleen sprak de vrees uit, dat de voorgestelde wijziging van artikel 7 Kweekschoolwet, de waarborgen, dat het leerprogramma in de derde leerkring niet zal
worden overladen, zal ondermijnen. Hij had op dit punt ernstige bedenkingen.
Verder achtte hij de oprichting van parallelklassen naast bestaande kweekscholen
in plaatsen, die zelf geen erkende onderwijsopleiding van gelijke richting als de
adapterende school hebben, niet wenselijk. Daarmee wordt zonder noodzaak de
koninklijke weg verlaten.
13-7-1954. Financiering van bouw en inrichting Kernreactor in Nederland
(3404).
Posthumus aanvaardde de noodzaak van deze proefreactor. Nederland moet rekening houden met de komst van de kernenergie naast andere energie-vormen. Al
zal misschien later gemakkelijk van elders een complete reactor betrokken kunnen
worden, dan nog is het nodig om hier te lande reeds nu een groep deskundigen
te vormen, die met de verschillende aspecten van dit werk op de hoogte zijn. Deze
beslissing is zeker niet zonder grote risico's, maar onvermijdelijk, wil Nederland
op het gebied van de energievoorziening niet achterop geraken.
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FINANCIËN (BEGROTINGSHOOFDSTUKKEN VIlA EN VIIB)

(waarvan de Algemene Financiële Beschouwingen reeds onder
Hoofdstuk I vermeld)

14-11-1952. Verlenging Dividenàbeperking (2381).
Hofstra verklaarde voor dit voorstel te zijn en verwees voor de motivering naar de
behandeling van het wetsontwerp Dividendbeperking in 1950. Hij besprak de
bezwaren, die er tegen deze verlenging worden aangevoerd. Ten aanzien van het
argument, dat de ondernemingen zelf wel zullen zorgen voor een voorzichtig
dividendbeleid merkte hij op, dat handhaving van de beperking dan ook niet
schadelijk kan zijn. Wat betreft de schadelijke werking van deze beperking ten
aanzien van de voorziening van het Nederlands bedrijfsleven met risicodragend
kapitaal, merkte hij op, dat een groot aandeel van de investeringen door de interne
financiering wordt verzorgd. Deze regeling dient in de huidige omstandigheden
nog gehandhaafd te worden, aangezien het de koopkracht leidt in een richting,
waardoor de werkgelegenheid het beste wordt gestimuleerd.
18-11-1952. Wijziging omzetbelasting op tij~chriften (2584).
Hofstra achtte een vrijstelling van omzetbelasting op tijdschriften evenals op dagen nieuwsbladen, en ook boeken, gewenst. Hij vond het daarom onjuist, dat de
boeken er buiten zijn gehouden. Hoewel op dit punt dus nog wel bezwaren hebbende, concludeerde hij dit ontwerp te zullen aanvaarden.
26-11-1952. Begroting van Financiën voor 1953 (2800).
H ofstra bepaalde zich, voor de algemene lijn naar de Algemene Financiële beschouwingen verwijzende, tot een beperkt aantal punten. Hij besprak in de eerste
plaats de positie van onze betalingsbalans. Deze is niet meer zo van overheersend
belang als vorige jaren het geval was. Hij wees op de financiële gevolgen van de
voortschrijdende Europese integratie, en besprak met name de mogelijkheid van
een Europees belastingstelsel. Verder meende hij, dat de Nationale Spaarraad nog
wel enige betekenis had, al is deze sterk verminderd. Hij achtte het gewenst
nieuwe wegen te zoeken, teneinde het sparen te stimuleren. Vervolgens behandelde hij de belastingvrijstellingen voor internationale functionarissen, de behuizing van het Departement, de positie en functie van de Domeinen en de Assurantiebemiddeling. Hij wijdde eveneens aandacht aan de eventuele noodzaak van
wijzigingen in de vennootschapsbelasting, de speculatiewinstbelasting en de personele belasting.
Hofstra besloot zijn betoog met een bespreking van de uitvoering van de Wet
Materiële Oorlogsschade en de positie van het personeel van het Departement van
Financiën. Hij verdedigde de noodzaak van het personeelsblad 'Wij van Financiën' dat van andere zijde als onnodig werd voorgesteld.
Burger mengde zich in de discussie over het amendement Van den Heuvel (a.r.),
dat voorstelde, dit personeelsblad af te schaffen. Hij verdedigde de beslissing van
de minister om dat amendement onaanvaardbaar te verklaren.
11-2-1953. Verlaging Vereveningsheffing (2628).
Hofstra verklaarde met dit ontwerp in te stemmen.
24-2-1953. Wijziging Motorrijtuigen belastingwet (2223).
Hofstra behandelde dit ontwerp, dat in het bijzonder een wijziging in de regeling
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van het parkeren en de parkeergelden voorstelde. Hij aanvaardde dit ontwerp, dat
op dit gebied meer bevoegdheden aan de gemeenten wil laten.

29-4-1953. Afschaffing omzetbelastingtarief van dertig ten honderd (2986).
Hofstra achtte het wel bezwaarlijk, dat dit ontwerp wordt behandeld los van het
aangekondigde complex van wetsontwerpen, dat nog niet bekend is, maar waarmee het wel zou samenhangen. Het was hem niet duidelijk in hoeverre dit 30%
weeldetarief economisch onjuist was. Hoewel hij het aspect van de werkgelegenheid aanvaardbaar achtte, vroeg hij zich toch af of dit tarief o.m. geldende voor
overbodige of misschien zelfs nodeloze en schadelijke goederen, de werkgelegenheid emstig belemmerde. Overigens achtte hij de artikelen, die nog onder dit
tarief zouden moeten blijven de moeite waard om het tarief te handhaven.
15-7-1953. Goedkeuring verlenging en wijziging overeenkomst Staats-Domaniale
Mijnmaatschappij (2856).
Van Lienden ontwikkelde ernstige bezwaren tegen deze hernieuwde concessie van
een aan de Staat behorende mijn aan een particuliere vennootschap. De vergoedingsregeling is eenzijdig voordelig voor de concessionaris. Met de sociale omstandigheden in de oude mijnstreek wordt onvoldoende rekening gehouden en de
noodzakelijke aanpassing aan de moderne staatsmijnen, ook in verband met de
exploitatie van nieuwe staatsmijnen, vindt niet plaats. De Fractie stemde tegen dit
ontwerp.
1-12-1953. Begroting van Financiën voor 1954 (3200).
Hofstra wees er op, dat het een traditie geworden is bij dit HOOFDSTIJK vnB niet in
diepgaande principiële beschouwingen te treden. Hij besprak de technische vormgeving van onze belastingwetgeving sinds 1945. Ofschoon hij met de gevoerde
financiële en belastingpolitiek geheel instemde, is er in de structuur van onze
belastingheffing toch een grote mate van instabiliteit gekomen. Men krijgt de
indruk van een handig ambachtsman, die elk der klusjes op handige wijze oplost,
maar de architect heeft ontbroken. Ook de Staten Generaal draagt door haar wijze
van amendering van de ingediende ontwerpen mede de verantwoordelijkheid
voor dit onbevredigende beeld. Hofstra besprak verder de belastingheffing voor
de openbare bedrijven, de regeling van het beroep van belastingconsulent, de
positie van het personeel van de belastingdienst, de uitvoering van enkele belastingwetten en de credietverlening door de Herstelbank
Mej. Tendeloo uitte opnieuw ernstige bedenkingen tegen het feit, dat aan de
belastingacademie geen vrouwelijke leerlingen worden toegelaten. Zij waarschuwde de Regering scherper middelen te zullen aanwenden, als deze onbevredigende toestand zou blijven voortbestaan. Ditmaal kreeg zij haar zin. Staatssecretaris Van den Berge zegde toe te zullen bevorderen, dat de toelating van
vrouwen voor de Rijksbelastingacademie mogelijk wordt.
2-2-1954. Verlenging termijn buiten werkingstelling Verkeersfonds (3241).
Posthumus verklaarde persoonlijk wel sympathie voor een bestemmingsfonds voor
de wegenaanleg te hebben, maar achtte in de huidige omstandigheden, waar de
financiële verhouding tussen Rijk en Gemeente nog niet definitief is geregeld,
de buiten werkingstelling van het Verkeersfonds nog wel aanvaardbaar.
29-6-1954. Ontwerp Wet op de Omzetbelasting 1954 (2602).
H ofstra stelde op de voorgrond, dat dit wetsontwerp nu geen principiële maar een
technische herziening beoogt. Hij herinnerde er aan, dat de omzetbelasting in
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de depressie van de dertiger jaren geboren is als een 'kind der Nood' om het
grote tekort aan rijksmiddelen aan te vullen, en nu één der belangrijkste pijlers
van ons huidige belastingstelsel is, met zodanige hoge opbrengst, dat het een
illusie is te menen, dat zij weer geheel afgeschaft zou kunnen worden. Bovendien
heeft deze belasting een invloed op nationale economie en maatschappelijke verhoudingen, die ver uit reikt boven het gebied van de zuivere belastingheffing.
Naar de mening van Hofstra is de omzetbelasting de meest aangewezen belastingvorm voor uitbreiding tot een Europees belastingstelsel. In dit verband pleitte hij
voor meer internationale samenwerking op belastinggebied. Hij noemde de kern
van dit ontwerp de opzet om de middenstand te bevrijden van de overlast, die zij
door de tot nu toe bestaande methode van heffing van omzetbelasting heeft gehad.
Het was vooral op deze grond, dat hij het ontwerp met instemming wilde aanvaarden. Naar zijn mening heeft de bedoeling van een verdere verfijning van ons
belastingstelsel bij de vereenvoudigingsarbeid van de Regering te weinig voorgezeten. Hij behandelde verder het systeem van de wet en enkele onderdelen
daarvan.
Peschar behandelde in het bijzonder het in de wet voorgestelde systeem van
vrijstellingen. Hij wees er op, dat de bedoeling is de algehele vrijstelling slechts
als uitzondering te zien, waarbij voor vrijstelling in beginsel slechts in aanmerking
komen goederen, welke in noodzakelijke levensbehoeften voorzien en voor de
aanschaffing waarvan personen, die slechts een betrekkelijk gering inkomen hebben, niet onbelangrijke uitgaven moeten doen. In bijzondere gevallen kan hiervan
worden afgeweken, b.v. bij de sigarenindustrie. Het vrijstellingsbeleid is een
onderdeel van de toegepaste tarievendifferentiatie. Peschar besprak vervolgens
een aantal voorgestelde of gewenste vrijstellingen. Hij achtte met name vrijstelling
nodig voor goederen en diensten, die liggen op het terrein van het menselijk lijden.
Hetzelfde achtte hij wenselijk met betrekking tot goederen en diensten, die liggen
op cultureel gebied. Hij verheugde zich over de voorgestelde vrijstelling van het
boek.
OORLOG EN MARINE (BEGROTiNGSHOOFDSTUKKEN VIllA EN VIIIB)

11-11-1952. Begroting van Oorlog en Marine voor 1953 (2800).
V orrink stelde bij de aanvang van zijn beschouwingen het gewetensconflict op de
voorgrond, waarin de hedendaagse mensheid verkeert bij het zoeken naar een verantwoorde oplossing voor de problemen, waarin zij verkeert. Hij deed dit aan de
hand van het herderlijk schrijven van de Generale Synode van de Nederlandse
Hervormde Kerk over het vraagstuk van oorlog en vrede. Ook in dit schrijven
wordt uitgesproken, dat wij zonder voorbehoud hebben te kiezen tegen ideologie
en praktijken van het communistisch regime, wat niet inhoudt, dat wij nu ook
zonder voorbehoud kiezen voor alle ideologieën en praktijken van de democratie.
Het ondernemen van een aanvalsoorlog is een misdaad, al is het soms uiterst
moeilijk te omschrijven wie de aanvaller is. Varrink herinnerde er aan, dat het
Internationaal Socialistisch Congres te Milaan heeft ingestemd met de resolutie
van de Verenigde Naties, dat die natie de aanvaller is, die weigert om een geschil
aan arbitrage te onderwerpen. Hij wees er op, dat het herderlijk schrijven van de
Hervormde Kerk aanvaardt, dat er in de Christelijke kerken mensen zijn, die
menen dat een oorlog onder alle omstandigheden moet worden afgewezen, maar
dat de meerderheid van de Synode het de plicht van de Overheid acht om zich
tegen een gewapende aanval te weer te stellen. Hoewel er ook op gewezen wordt,
dat een militair apparaat morele en geestelijke gevaren inhoudt en ook dat de
militaire uitgaven een bedreiging kunnen zijn voor binnenlandse en internationale
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economie, waardoor het eigenlijke werk van de Overheid bedreigd wordt.
Vanuit deze bespreking van dit herderlijk schrijven, met de inhoud waarvan
Vorrink zich verenigde, behandelde hij enige grote lijnen van de opzet van onze
militaire verdediging. Primaire noodzaak voor de hogere en lagere regionen van
onze krijgsmacht achtte hij het doordrongen zijn van de betekenis van onze geestelijke weerbaarheid, in de zin van het Nederlandse democratische volksbewustzijn.
Er zijn nog altijd lieden, die niet begrepen hebben, dat de tijd van een Pruisisch
systeem van leiding geven aan een militaire levensgemeenschap volstrekt voorbij is.
Vorrink besprak daarna de verhouding van het Noord-Atlantische Verdrag tot
het in voorbereiding zijnde EDG verdrag. Hij wijdde daarbij aandacht aan de
inschakeling van Duitsland in de West-Europese verdediging. Na de mogelijkheden van de verdediging van Nederland aan een beschouwing te hebben onderworpen, eindigde hij met enkele opmerkingen over de opzet van onze legerorganisatie.
Vermeer wendde zich tot de communisten toen hij zijn betoog aanving met de
uitspraak, dat er meer op ander gebied voor ons volk gedaan zou kunnen worden,
indien de omstandigheden ons zouden veroorloven onze defensieve inspanning
te verminderen. Hij was het met de minister eens, dat, zolang het gevaar blijft
bestaan, onze werkelijke belangen niet door de militaire inspanning worden aangetast. Hij achtte het gewenst, dat de efficiency van ons militair apparaat zo hoog
mogelijk wordt opgevoerd. De 'buitenwereld' heeft hiervoor natuurlijk belangstelling. Hij pleitte voor inschakeling van buiten de defensie staande efficiencydeskundigen. Hij wees in dit verband op enkele voorbeelden waaruit bleek, dat er
met de opzet van de legerorganisatie iets niet deugde. Hij stelde verder de vraag
of een diensttijd van twintig maanden nodig is, als de minimum-diensttijd voor
de eerste oefening in EDG verband achttien maanden moet zijn.
Vermeer besprak daarna een aantal vraagstukken de positie van de dienstplichtigen en van het kader rakende. Zo de doorstroming naar hoger rang, het
rechtsherstel van de onderofficieren. Tenslotte besprak hij de geestelijke verzorging van humanistische militairen. Hij meende, dat de minister in het afgelopen
jaar getoond had, dat hij het Humanistisch Thuisfront een kans wil geven, al is
deze nog niet voldoende.
Van Sleen behandelde tenslotte nog enkele vraagstukken op het gebied van
personeelsbeleid en pensioenrechten. Hij kwam opnieuw op voor de mobilisatieslachtoffers 1914-1918 en de oorlogsslachtoffers. Verder wijdde hij aandacht aan
de arbeidscontractanten op het Departement, van welke er nog steeds te veel zijn.

24-3-1953. Grondaankoop Marinehospitaal (2827).
Vermeer maakte hierover enkele opmerkingen. Hij verklaarde bezwaar te hebben
tegen een militair hospitaal met overwegend burgerpatienten.
14-7-1953. Wet Immunisatie Militairen (2974).
Vermeer constateerde, dat de sfeer van de inenting bij verschillende bevolkingsgroepen gevoelig ligt. De Overheid heeft het recht om burgers voor militaire dienst
op te roepen, maar dan komt meteen de vraag op welke wijze zij dit recht tegenover de militair, die onder de wapenen is, gebruikt. Aangezien de krijgsmacht op
elk moment gehanteerd moet kunnen worden, dient ook deze materie van te voren
geregeld te worden. Hij vroeg welke de situatie wordt, als de ouders wel principiële
bezwaren hebben, maar de betrokken militair zelf niet.
2-12-1953. Begrotingen voor Oorlog en Marine voor 1954 (3200).
Vermeer ving zijn beschouwingen aan met het betuigen van zijn spijt over het feit,
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dat Vorrink door ernstige ziekte niet in staat is om aan de beraadslagingen deel
te nemen.
Hij herinnerde er vervolgens aan, dat de fractie steeds op het standpunt gestaan
heeft, dat Nederland de verplichtingen gesteld door de Noordatlantische Verdragsorganisatie heeft te vervullen. Hij meende, dat de ontwikkeling van de internationale situatie zodanig is, dat wij ons niet een vermindering van de defensieve
inspanning kunnen veroorloven. De verdediging van West-Europa moet zo sterk
mogelijk worden gemaakt. Hij besprak daarna enkele hoofdpunten van de legerorganisatie. Met name informeerde hij naar de snelheid, waarmee een mobilisatie
tot stand kan komen. Hij uitte zich verder in critische zin over de legeropbouwplannen van minister Staf en verklaarde bezorgd te zijn over de waarde van deze
plannen.
Na enige beschouwingen over de mogelijke consequenties van het EDG
Verdrag, besprak hij de resultaten van enkele onlangs gehouden militaire oefeningen en wijdde speciale aandacht aan de strategische mogelijkheden van een
verdediging van het Nederlands grondgebied. Hij herhaalde de reeds eerder gestelde vraag of modernisering van de 'Karel Doorman' wel verantwoord is. Na
een bespreking van een aantal organisatorische vraagstukken de militaire en departementale organisatie betreffende, wijdde Vermeer tenslotte uitvoerig aandacht
aan het bij deze begroting breed in behandeling gekomen vraagstuk van de geestelijke verzorging van humanistische militairen. Hij achtte ten deze een gesprek
nodig opdat de afstand tussen bepaalde groepen van ons volk niet te groot worde.
Van Sleen besprak opnieuw de overheidsverplichtingen tegenover de mobilisatie-slachtoffers 1914-1918. Hij kondigde aan dit onderwerp aan de orde te
zullen blijven stellen tot aan de gerechtvaardigde verlangens recht is gedaan. Hij
verwees naar de historie met de pensioenen om aan te tonen, dat de Regering tenslotte toch zal moeten bijdraaien. Hij vroeg om een royale en loyale uitvoering
van de getroffen maatregelen. Hij drong verder aan op de grootst mogelijke spoed
met betrekking tot een regeling voor de oorlogsslachtoffers. Tenslotte besprak hij
enkele personeelsproblemen.

22-6-1954. Nota inzake Defensie beleid (3200).
Vermeer uitte zijn waardering voor het feit, dat de minister en de staatssecretarissen met dit boekwerk een overzicht hebben willen geven van het defensiebeleid
sedert de bevrijding en een inzicht in de plannen, die zij voor de toekomst hebben.
Hij sprak zijn voorkeur uit voor de EDG. Als men deze niet zou wensen, dan
blijft alleen de mogelijkheid over van opname van Duitsland in de NAVO. Zeker
is, dat de grondslagen van onze Westerse samenleving waard zijn om te worden
verdedigd. In de diplomatieke strijd met de communistische tegenstander is er
maar een mogelijkheid deze niet te verliezen, het achter de hand hebben van een
zo sterk mogelijke strijdmacht.
Daarna besprak Vermeer een aantal onderdelen van de Nota met betrekking
tot de structuur, de organisatie en de verdedigingskracht van leger, vloot en luchtmacht, waarbij hij met name de plannen van minister Staf toetste aan de personele
en materiële mogelijkheden. Hij betreurde, dat er te weinig inlichtingen over de
personeelsopbouw waren gegeven. Met nadruk sprak hij de verwachting uit,
dat de cijfers in de Nota gegeven ditmaal te vertrouwen zullen zijn. Hij concludeerde het beleid met waakzaamheid te zullen volgen, op een aantal punten niet
voldaan te zijn en ernstig bezorgd te blijven. Onze inspanning is nog onvoldoende.
Ons land zal pas goed verdedigbaar zijn, als ons verdedigingsstelsel niet langs
Rijn en IJssel, maar langs de Elbe loopt. Overigens kan de minister op onze steun
rekenen, een steun die niet vrij zal zijn van critiek.
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WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING (BEGROTINGSHOOFDSTUK IXA)

25-11-1952. Begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1953 (2800).
Ten Hagen noemde het kernpunt van het beleid van de vorige bewindsman het
zgn. tien- of vijftien-jaren plan van de woningbouw. Al is deze vorige minister
weleens optimisme verweten, dan blijkt toch nu bij overzien van de resultaten, dat
elk jaar het aantal woningen volgens dat plan geraamd, overschreden werd. Hij
hoopte dat de nieuwe minister op de hoofdpunten het beleid van zijn voorganger
zal voortzetten. Het woningbouwbeleid zal gericht moeten zijn op bevrediging
van de behoefte naar grootte en kwaliteit der woningen en op een zo constant
mogelijke werkgelegenheid.
Ten Hagen pleitte voor een goede verdeling der woningen over grotere en
kleinere. Bij vergroting van het gezin dient verhuizing naar een grotere woning
als normaal te worden gezien. Hij verzette zich tegen het streven van KVP zijde
om vooral grotere woningen te bouwen. Daardoor kan men minder woningen bouwen en voor de beginnende gezinnen is een kleinere woning volkomen aanvaardbaar. Om de behoeften bchoorlijk te kunnen beoordelen achtte Ten Hagen een
gemeentelijke inventarisatie van die behoeften gewenst. De gegevens, die als
grondslag voor saneringsplannen moeten dienen, ontbreken gewoonlijk ook. Hij
verzette zich tegen het pleit, van andere zijde gevoerd voor particuliere woningbouw ten koste van de woningwetbouw.
Over de huurverhoging sprekende, verklaarde hij dat de eis gesteld kan worden,
dat de huurprijs een goede exploitatie mogelijk moet maken. Maar daarbij zal dan
toch rekening gehouden moeten worden met het feit, dat de materiaalprijzen nog
op een te hoog niveau liggen, zodat een subsidie gerechtvaardigd blijft. Een huurverhoging met compensatie lijkt de fractie gewettigd, maar deze zal naast vergoeding voor de hogere exploitatiekosten niet mede tot gevolg of tot doel mogen
hebben, dat de vooroorlogse geldswaarde van het oude woningbezit wordt opgetrokken ter vergroting van het vermogen van de eigenaar, tenzij op grond van
het algemeen belang hiervoor een bijzondere rechtvaardiging zou zijn. Hij eindigde
deze beschouwing met een bespreking van de functie en de waarde van de huur.

7-7-1953. Regelen wederopbouw watersnoodgebied (3000).
Bommer meende, dat de taak van de wederopbouw in het rampgebied tweeledig
is, in de eerste plaats herstel en herbouw van wat verwoest is, in de tweede plaats
de vervroegde noodzaak van krotopruiming en sanering. Wat het laatste betreft,
zal men deze toch zodanig moeten aanvatten, dat het past in het algemeen saneringsplan, dat in de rest van het land later aan de orde komt. Hij acht de voorgestelde regeling aanvaardbaar, maar heeft bezwaar, dat er niets over de financiering van de sanering in is vermeld. De Regering dient nu een bijdrage te geven
voor de verbetering van de slechte woningtoestanden. Bommer pleitte voor een
groter aantal in te stellen noodverblijven. Deze zijn duur, maar nodig voor de
bevolking en kunnen later wel voor andere doeleinden gebruikt worden. Hij vroeg
ten slotte aandacht voor de moeilijkheid, dat vele gezinnen door deze ramp in
plaats van hun oude woning nu een nieuwe zullen betrekken en daarvoor een veel
hogere huur zullen moeten betalen.
-

13-11-1953. Begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting voor 1954 (3200).
Ten Hagen concludeert, dat deze minister inderdaad in het algemeen de beleidslijn van zijn voorganger voortzet. Het roer op dit departement is niet om. Hij
lichtte dit nader toe, door op enige hoofdpunten van het beleid te wijzen: de huurverhoging, de financieringsregeling voor bouw van eigen woningen, de geleidelijke
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opvoering van het aantal woningen in uitvoering en de stijging van de inhoud
van de woningwetwoningen. Daarna sprekende over de particuliere bouwnijverheid, verzette hij zich tegen de wens van diegenen, die terugwillen naar de vooroorlogse toestand, waarin bouw en exploitatie van woningen door particulieren de
'normale' toestand was. De particuliere bouw is namelijk niet in staat op de juiste
wijze aan de gehele gedifferentieerde woningbehoefte te voldoen. Zij bouwde een
overmaat van zg. middenstandswoningen, waarvan de huur te hoog was voor het
normale arbeidersgezin. Een bevredigende voorziening van goede moderne arbeiderswoningen is een verantwoordelijkheid van de Overheid. Het is niet te verwachten, dat de bouwondernemers zich nu wel met deze woningbouw zullen inlaten. De woningwetbouw is aangewezen voor onze volkswoningbouw.
Bommer behandelde eerst het bouwprogramma. Nu de schaarste aan materialen
en arbeidskrachten geringer is geworden, is er meer vrijheid gelaten en is dit programma een prognose geworden, waarbij de Overheid slechts dat deel onder haar
invloed houdt, dat door haar gefinancierd wordt. Desalniettemin zal de Overheid
de vinger aan de pols moeten houden om te zorgen, dat de hoeveelheid werk, die
aan de markt wordt gebracht, in overeenstemming met de capaciteit van het
bouwbedrijf is, dat de continuïteit niet in gevaar wordt gebracht, en dat er in de
toekomst geen inzinking of overspanning van de bedrijvigheid plaats vindt.
Bommer constateerde, dat het gemiddelde van 5500 woningen per maand sinds
Januari 1952 vrij aardig is aangehouden. Hij wees op enige onduidelijkheid in de
statistische gegevens. Met name informeerde hij naar de gang van zaken met de
scholenbouw. Tenslotte drong hij aan op een bevredigende aanpak van de krotopruiming.

14-12-1953. 1nterpellatie-Bomrmer betreffende de circulaire aan de gemeentebesturen over huurverhoging van na de oorlog gebouwde woningen.
Bommerbeperkte zich tot de categorie van de woningwetwoningen. Dit is de allerbelangrijkste categorie. Van 1945-1950 werden hiervan ongeveer honderdduizend
gebouwd. Voor deze woningen bevat de Huurwet geen voorschriften. De minister
kan bijzondere voorschriften geven. Dat hij daarvan in het kader van de Huurwet
gebruik maakt, is juist. De opzet daarvan kan dan zijn, dat de huur van de naoorlogse woningen evenals voor de vooroorlogse woningen, gebracht zou wordm,
op 141% van het peil van 1940. Dit is niet eenvoudig omdat de situatie nogal eens
wisselt. Een algemeen percentage is moeilijk voor te schrijven. Het nu door de
minister gegeven voorschrift is uniform en niet juist. Het huurpeil tussen oude en
nieuwe woningen is reeds bij de eerste huurverhoging ten dele rechtgetrokken.
En nu geeft de minister zonder meer de na-oorlogse woningen eenzelfde huurverhoging als de vooroorlogse, waarbij van een rechttrekken van verschillen geen
sprake is. Hij stelde enkele vragen, waarvan de laatste was de wens om de huur
van de na-oorlogse woningen niet verder op te trekken dan 141% van 1940. Een
door Bommer ingediende motie werd verworpen.
VERKEER EN WATERSTAAT (BEGROTINGSHOOFDSTUK IXB)

9-12-1952. Begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1953 (2800).
Posthumus informeerde in de eerste plaats naar het internationale beleid van deze
minister, met name met het oog op de Europese integratie. Daarna besprak hij de
wenselijkheid van het tot stand brengen van publiekrechtelijke bedrijfsorganen in
de verkeerssector. Hij vreesde voor een gevaarlijk vacuum als de bestaande bedrijfsgroep wegvervoer zou gaan verdwijnen en er geen nieuw orgaan volgens de
Wet op de PBO voor in de plaats zou komen. Daarna behandelde hij de verkeers210

coördinatie mede in verband met de tot stand gekomen vervoerswetten. Na de
spoorwegen en de luchtvaart de waterstaat besprekende, constateerde hij met voldoening dat de minister een studiecommissie had ingesteld, die met betrekking
tot het verziltingsgevaar de afsluiting der zeegaten moet onderzoeken.
Schilthuis drong aan op meer voorlichting over de in voorbereiding zijnde grote
werken van de Rijkswaterstaat. Daarna besprak hij enkele internationale verkeersproblemen, in het bijzonder de Rijnvaart, waarbij hij zich keerde tegen de in deze
sector nog steeds toegepaste nationale discriminatie, met name van Duitse zijde.
De van die zijde gevoerde beschermingspolitiek der Duitse zeehavens keurde hij
af. De Regering dient de actie hiertegen niet aan het bedrijfsleven over te laten
en zelf stappen te doen. Hij wees verder op de bijzondere positie van de Nederlandse Rijnvaart, waarvan de vloot veel groter is dan die der andere Rijnvaart beoefenende staten. Hij informeerde verder naar de gevolgen van de in werking
treding van de Kolen en Staalgemeenschap voor de Rijnvaart. Over het wegvervoer sprekende wijdde hij in het bijzonder aandacht aan de toepassing van de
Wet Autovervoer Personen en het beleid van de Commissie Personen Vervoer. Na
een bespreking van de positie van de binnenvaart eindigde Schilthuis met een
pleit voor het natuurschoon sparende verkeersmaatregelen in Bergen en een bespreking van de voor- en nadelen van de eventuele opheffing van de electrische
spoorbaan Scheveningen-Loolaan.

11-12-1952. Begroting Zuiderzeefonds voor 1953.
Voruieling stemde in met het gebruik van namen van Nederlanders, die veel voor
de Zuiderzeewerken hebben gedaan, voor de aanduiding van belangrijke onderdelen van dit grote werk. Naast de namen van Lovink en Colijn zou ook te denken
zijn aan de naam van Van der Waerden. Vondeling demonstreerde aan de hand
van artikelen in de vakpers hoe slecht de Staten Generaal over de plannen t.a.v.
de Zuiderzee-inpoldering wordt ingelicht. Hij besprak tenslotte enkele onderdelen
van het agrarisch beleid in de polders.
15-12-1952. Begroting Staatsbedrijf Posterijen, Telegrafie, Telefonie voor 1953.
Posthumus besprak de door de minister aangekondigde tariefsverhoging. Indien
er tot nu toe door de Regering onvoldoende rekening is gehouden met de sinds
1945 verhoogde lonen en prijzen, kan het noodzakelijk zijn een dergelijke tariefsverhoging te aanvaarden, opdat een verantwoorde commerciële exploitatie van
dit bedrijf mogelijk blijft.
20-2-1953. Verhoging bedriffskapitaal Stichting Waterbouwkundig Laboratorium Delft (2845).
Posthumus stemde in met deze verhoging voor een instelling die in verband met
de watersnood belangrijk werk zal moeten verrichten.
17-3-1953. Regelen noodvoorzieningen dijkherstel (2926).
Schilthuis was van mening, dat ook zonder de ramp er aanleiding zou zijn om de
vraag onder ogen te zien of ons waterstaatsrecht en ons waterschapswezen niet
herzien behoren te worden. Voor dit ontwerp wilde hij echter nog wel aan de
vanouds bestaande verhoudingen vasthouden omdat met deze regelingen de grootste spoed moet worden betracht. Uitgangspunten van deze regeling zijn, dat het
keren van het water een zaak van ons hele volk is, dat het herstel in het hele
noodgebied door het Rijk wordt verricht en dat het Rijk dat herstel ook betaalt.
Hij wees er verder op, dat een heel complex van vraagstukken de uiteindelijke
voorzieningen betreffende aan de zgn. Delta-commissie ter bestudering is ge211

geven. Daarbij zullen in een vroeg stadium naast de waterstaatkundige vraagstukken ook andere, met name de economische aspecten moeten worden bezien.
Hij besprak verder een aantal onderdelen van de voorgestelde regeling.

28-4-1953. Begrotingswiiziging hoofdstuk IXB 1952 (2841).
Posthumus ging met deze financiering voor de Nederlandse vliegtuigontwikkeling
accoord, maar hij maakte bezwaren tegen het feit, dat de Regering voornemens
is het door middel van het Beheersinstituut verkregen aandelenpakket in de
Fokkerfabrieken weer aan particulieren over te doen.
1-7-1953. Wiiziging Begrating Zuiderzeefonds 1952 (2952).
Vondeling vroeg enkele nadere informaties over de met de MUZ getroffen regeling
inzake tijdelijke overname van het materieel van deze maatschappij door het Rijk.
11-7-1953. Wiiziging Telegraaf en Telefoonwet 1904 (730).
Posthumus sprak zijn voldoening uit dat met dit wetsontwerp na jaren van vertraging nu eindelijk de definitieve overdracht van de voormalige particuliere radiocentrales aan de PTT zal plaats vinden. Hij waardeerde de prestaties van hen,
die als pioniers of door een werkelijk goede voorziening als particulier zijn werkzaam geweest. Maar het was allang duidelijk, dat deze draadomroep maar op één
goede manier is op te zetten, namelijk door beheer van het hele net door de PTT.
8-12-1953. Begroting PTT voor 1954.
Posthumus pleitte voor spoedige tot standkoming van Europese posttarieven. Hij
wijdde veel aandacht aan het voornemen van de minister om het tarief voor gestencilde drukwerken te verhogen, waartegen hij zich ernstig verzette. Hij besprak
verder de pensioenregeling van het door de PTT overgenomen personeel van de
voormalige particuliere radiocentrales.
8-12-1953. Begroting Zuiderzeefonds voor 1954.
Egas besprak enkele vraagstukken, die samenhangen met de uitvoering van de
Zuiderzee steunwet. Hij wilde echter een wijziging van deze wet afwachten totdat
de resultaten bekend zouden zijn van een ten deze door een speciale commissie
ingesteld onderzoek. Daarna behandelde hij het vestigingsbeleid t.a.v. de landbouwbedrijven in de Noordoostpolder.
21-12-1953. Begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1954 (3200).
Schilthuis ving zijn beschouwingen aan met een waarderend woord voor de wijze,
waarop de minister en zijn medewerkers de werkzaamheden ten aanzien van de
watersnood hebben verricht. Hij wijdde daarna aandacht aan de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie voor het vervoer en de coördinatie van het vervoer. Hij hoopte,
dat de eerstdaags van kracht wordende Wet Autovervoer Goederen een aantal
misstanden bij het vrachtvervoer per auto zullen wegnemen. Verder sprak hij als
zijn mening uit, dat een eventuele uitvoering van de motie-Van den Heuvel met
betrekking tot de richtlijnen voor het personenvervoer langs de weg niet zou mogen
leiden tot het verlenen van aparte vergunningen aan ondernemers die in samenwerking het vervoer in een streekvervoergebied verzorgen. Schilthuis uitte verder
critiek op de ontoelaatbare praktijken van sommige reisbureaux.
Hij wijdde uitvoerig aandacht aan de stand van zaken met betrekking tot de
Rijnvaart en de ontwikkeling in de vervoerssector van de Kolen en Staalgemeenschap en tenslotte besprak hij de verzorging van het personenvervoer op SchouwenDuiveland en de positie van de kleine schepen in de binnenvaart.
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Posthumus besteedde in de eerste plaats aandacht aan het klemmende probleem
van de verkeersonveiligheid. Hij verzette zich tegen eventuele plannen om de
chauffeurskoffietenten langs de autosnelwegen op te heffen. Hij wees met nadruk
op de noodzaak om nu eindelijk eens te komen met een goed werkende nieuwe
regeling voor de rijtijden van de chauffeurs bij het beroepsgoederenvervoer langs
de weg. Over de spoorwegen sprekende, stemde hij in met de toeneming van het
aantal door knipperlichten bewaakte overwegen, maar betreurde, dat er nog zoveel
door het wegvervoer door een op onveilig staand knipperlicht wordt heengereden.
Met betrekking tot de luchtvaart sprak hij de wens uit, dat men nu: spoedig eens
met de nieuwe beheersvorm van Schiphol zou komen. Ten aanzien van de Waterstaat besprak hij enkele van de meest urgente vraagstukken.
ECONOMISCHE ZAKEN (BEGROTINGSHOOFDSTUK

x)

28-11-1952. Begroting van Economische Zaken voor 1953.
Nederhorst sprak als zijn mening uit, dat de middelen, die de economische politiek
gebruikt, zich dienen aan te passen, wanneer de omstandigheden zich wijzigen.
Na de spanning in het verleden, is er voor het eerst sinds de bevrijding in 1952 een
economische ontspanning gekomen. In deze merkwaardige periode tussen eb en
vloed kan men volstaan met een beperkter economisch ingrijpen. De schaarste is
overwonnen en er is ook niet een koortsachtige investeringsactiviteit, die een
symptoom van een speculatieve hausse zou kunnen zijn. Hij verklaarde zich onder
deze omstandigheden accoord met de grondslagen van het economisch beleid van
deze minister. Hij uitte zijn voldoening, dat bij het scheppen van 'een gunstig
klimaat' behalve aan de belangen van ondernemer en kapitaalverschaffers ook aan
een dergelijk klimaat voor de arbeider gedacht wordt. Hij verzocht de minister om
meer inzicht betreffende de strategische punten in het economisch leven, waar
effectief en beslissend moet worden ingegrepen en welke maatregelen daarbij de
Regering voor ogen staan.
Nederhorst besprak de internationale economische toestand en ging vervolgens
diep in op een aantal aspecten van de Europese economische integratie. Hij drong
er op aan, dat de Regering ten deze een principe-besluit op regeringsniveau in
Europees verband zou uitlokken. Hij behandelde verder een aantal onderdelen
van het economisch beleid.
Schilthuis stelde de middenstandsproblemen aan de orde. Hij constateerde, dat
een groot deel van de middenstand, vooral de kleine ondernemingen, nog altijd dezelfde moeilijkheden ondervindt van vijf jaar geleden. Het gaat hier om structuurproblemen en hij achtte het verheugend, dat de Regering bereid is tot een diepgaande gedachtenwisseling aan de hand van een middenstandsnota, teneinde te
komen tot een vruchtbaar, wel doordachte, en aansluitend geheel vormende
middenstandspolitiek. Over het vestigingsbeleid zal verder gediscussieerd kunnen
worden bij de behandeling van het ingediende ontwerp Vestigingswet Bedrijven.
Schilthuis pleitte opnieuw voor een beleid, dat meer geordende toestanden voor
de middenstand zal kunnen brengen. Hij behandelde tenslotte het vraagstuk van
de credietverlening van de middenstand.
Roemers wijdde in het bijzonder aandacht aan de taken van de nieuw opgetreden minister van Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties. Dat zijn nl. de bevordering van de totstandkoming van bedrijfslichamen overeenkomstig de wet op
de PBO, de bevordering van de productiviteit en de bezitsvorming. Hij constateerde, dat de overgrote meerderheid van de Kamer de groei van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wenselijk acht. Hij vroeg naar de oorzaken van de
trage voortgang, die er op dit gebied is waar te nemen. Hij wees daarbij op de
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noodzaak, dat eerst het bedrijfsleven tot overeenstemming komt en besprak in dit
verband de eis van de pariteit van werkgevers en werknemers in deze organen. De
vorderingen in de agrarische sector zijn het grootst, maar van vorderingen in de
groot-industrie is nauwelijks sprake. Wat de productiviteitsopvoering betreft wees·
Roemers er nog eens op, dat er ten deze nog steeds een ingewortelde vrees bij de
arbeiders is voor werkloosheid. Maar zonder productiviteitsverhoging kan niet de.
gewenste geleidelijke stijging van het levenspeil verkregen worden. De kennis
omtrent de ontwikkeling van het productiviteitsverloop achtte hij onvoldoende.
Hij besprak enkele onderdelen van het beleid en eindigde met enkele opmerkingen
over de bezitsvorming.

4-12-1952. Begroting Staatsmi;nbedriif voor 1953.
Van Lienden vroeg zich af of het stimuleringsplan voor de steenkolenmijnen in
feite niet geweest is een bevoorrechting van de particuliere mijnen. Hierdoor hebben de Staatsmijnen geen extra-middelen gekregen voor de mechanisatie van de
mijnbouw. Hij meende, dat men door deze opzet in een impasse is geraakt. Verder
besprak hij de uitvoering van de woningbouwplannen.
Hij juichte een grotere aandacht voor de stofgevaren toe.
24-3-1953. Regelen met betrekking tot egalisatieheffingen kolenpri;zen (2948).
Nederhorst stemde van harte in met maatregelen, die het mogelijk zullen maken,
dat op geleidelijke wijze wordt overgegaan naar een Europees prijspeil voor de
producten, die onder het verdrag van de KSG vallen. Naar zijn mening was er
met betrekking tot de hier voorgestelde maatregelen geen reden om van Nederlandse zijde bezwaren te uiten. Hij drong echter wel aan op een betere voorlichting
van regeringszijde ten aanzien van de kolenprijzen.
11-11-1953. Vestigingswet bedri;ven (2485).
Schilthuis vond dit ontwerp niet zo erg belangrijk. De oude Vestigingswet Kleinbedrijf heeft in de dertiger jaren wel een aantal verbeteringen gebracht. De veranderingen van dit ontwerp achtte hij niet steeds verbeteringen. Hij vond het een
bezwaar, dat de Regering de toepassing afhankelijk wil maken van een bij haar in
te dienen verzoek. De leemte van de oude en ook van deze nieuwe regeling is,
dat niet voorkomen kan worden, dat in een bepaald rayon, wijk of streek zich een
te groot aantal ondernemingen vestigt, waardoor een ernstige overcapaciteit ontstaat. De Regering ontwijkt nog steeds de toepassing van het behoefte-element.
Schilthuis gaf een aantal voorbeelden, met name uit Friesland, waaruit bleek hoezeer dit behoefte-element onmisbaar is. Hij besprak verder een aantal onderdelen
van de voorgestelde regeling. Hij stemde er mee in, dat deze wet niet zal gelden
voor het hotel- en restaurantbedrijf en voor het vervoerbedrijf.
25-11-1953. Begroting van Economische Zaken voor 1954.
Nederhorst merkte op, dat het steeds moeilijker wordt de internationale en nationale problemen van economische politiek gescheiden te behandelen. Hij wees er
op, dat wij in een phase van aarzelende conjunctuur verkeren. In België en in
Frankrijk zijn zekere stagnatieverschijnselen waar te nemen, in de andere KSG
landen ziet men daarentegen een gunstige ontwikkeling. Willen wij onze positie
behouden en verbeteren, dan zal elk jaar voor een waarde van 300 millioen meer
geëxporteerd moeten worden. Hij achtte het grote gevaar voor de verdere ontwikkeling de tegenstelling tussen een partiële integratie in de KSG enerzijds en een
nog behouden nationale souvereiniteit op economisch gebied anderzijds. Daarna
ging Nederhorst uitvoerig in op de wenselijkheid om de verdere ontwikkeling van
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de integratie niet te blokkeren met de voorwaarde van een Europese markt alvorens
over te gaan tot de politieke integratie, door welke laatste zonder meer toch reeds
een gemeenschappelijk economisch beleid mogelijk zal worden. Over deze stelling
ontstond nogal wat discussie. Hij besprak ten slotte uitvoerig het door de KSG
gevoerde kartelbeleid en het exportbeleid van de Regering.
Roemers sprak zijn waardering uit over de grondige analyse, welke de minister
van Economische Zaken o.a. in de Industrialisatie-nota, aan de Kamer heeft gegeven. Hij ging daarbij met name op het industrialisatie-beleid in. Hij vroeg of
in dit verband de vraag op welke leeftijd de jonge generatie in het maatschappelijk leven aan het werk gaat, niet mede beslissend is. Roemers wees er op, dat
de omvang van de investeringen in sterke mate bepaald wordt door de verwachting omtrent de afzet. Hij achtte het verder noodzakelijk, dat toepassing van
de welvaart gepaard zal moeten gaan met stimulering van de consumptie. Daarbij
zal er meer aandacht moeten komen voor de bevrediging van de geestelijke behoeften. Vervolgens ging hij in op het vraagstuk der besparingen, op de eisen aan
industrialisatie te stellen en de gang van zaken met de ontwikkelingsgebieden.
Bij de investeringen zal de Overheid een rol moeten spelen. De stellingname van
de Regering ten deze achtte hij teleurstellend. Tenslotte behandelde hij de gang
van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.
Peschar wijdde aandacht aan de middenstandsproblemen. Op het punt van de
publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie voor de middenstand was men naar zijn
mening in een impasse geraakt. Met betrekking tot de credietverlening meende
hij, dat de Regering bij de door de Overheid gegarandeerde eredieten nog steeds
teveel van een commercieel standpunt uitgaat. Overigens was hij voldaan over de
stijging van het aantal verleende credieten. Hij informeerde naar de betekenis,
die de minister hecht aan de werkzaamheden van de Consumentenbond. Verder
verzocht hij om meer voorlichting omtrent vestigingsmogelijkheden. Hij verheugde
zich over de voornemens van de Regering om een wetsontwerp in zake het cadeaustelsel in te dienen. Tenslotte maakte Peschar enkele opmerkingen over het vreemdelingenverkeer.

1-12-1953. Begroting Staatsmiinbedrijf voor 1954.
Van Lienden merkte op, dat een aantal leden van de fractie tijdens een aan de
Staatsmijnen gebracht bezoek een uitstekende indruk van dit bedrijf hadden gekregen. Hij informeerde naar de mogelijkheden voor ondergrondse vergassing,
naar de aanpassing van het Mijnstatuut aan de Wet op de Ondernemingsraden en
naar de arbeidsvoorwaarden van de mijnwerkers. Hij vroeg verder nadere inlichtingen over het verloop van het onderzoek van de Peelcommissie .. Tenslotte wijdde
hij aandacht aan de silicose-bestrijding en de gasdistributie.
4-12-1953. Nota inzake de gasvoorziening (2984).
Nederhorst constateerde, dat met deze Nota een vraagstuk van ongekende draagwijdte aan de orde is. Er is over dit vraagstuk veel onzekerheid en veel gerucht
waar te nemen. Hij analyseerde het tot nu tot op dit gebied gevoerde beleid. Zijn
grootste bezwaar was, dat het Directoraat-Generaal van de Energie-voorziening
er niet in geslaagd was het beleid van de minister aan de betrokkenen (gemeenten
en industrieën) duidelijk te maken. Volgens hem was het aanvaardbaar, dat de
minister in de bestaande situatie, waarin een beperkte hoeveelheid aanwezig is,
optreedt als een koopman in gas. Een bijzonder aspect is het komen van aardgas
aan de markt. Over de hiermee gevolgde gedragslijn, speciaal in het Oosten van
het land, stelde Nederhorst een aantal vragen. Met name ook over de exploratie
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van de Nederlandse Aardolie Maatschappij en over de verhouding tussen deze
aardgas-producent en de Overheid. Hij drong tenslotte aan op het maken van een
Gaswet, die de minister in werking kan stellen, wanneer dat nodig zou blijken. Hij
stemde in met de stichting van de in uitzicht gestelde nationale gasmaatschappij.

24-2-1954. Interpellatie-Reuter inzake uitwerking huurverhoging en compensatie-maatregelen.
Roemers merkte op, dat de consequenties van de loonmaatregelen, die op 1 Januari
genomen zijn, nog niet duidelijk zijn, dus eigenlijk hierover nog niet met voldoende
argumenten te spreken is. De cijfers van 15 Januari geven nog geen reden tot ongerustheid. Hij keerde zich verder tegen enkele opmerkingen van de heer Van
Leeuwen (v.v.d.). Hij verwachtte, dat de Regering eventuele prijsverhoging nauwlettend in het oog zal houden.
23-:3-1954. Wiiziging Handelsregisterwet (2503).
Peschar kon in het algemeen wel met dit ontwerp instemmen. Hij wees er o.a. op,
dat de Economische controledienst, ofschoon een andere taak gekregen hebbende
dan die van enkele jaren geleden, voor het Departement van Economische Zaken
beslist nog onmisbaar is. Hij dacht daarbij met name aan de taak van de Overheid
met betrekking tot de ondernemersovereenkomsten.
6-4-1954. Bedriifsvergunningenwet (2494).
Roemers was van mening, dat dit ontwerp een belangrijk onderwerp behandelde.
In beginsel achtte hij het juist, dat de mogelijkheid bestaat, de vestigingsvrijheid
van ondernemingen te beperken. Bij de beoordeling van dit vraagstuk is een
gesprek mogelijk over de vraag in hoeverre ordening en in hoeverre vrijheid gewenst is.
Roemers besprak twee hoofdpunten: de in het wetsontwerp genoemde sluitingsgronden en de werkingssfeer van de wet. De belangrijkste sluitingsgrond is
dwingende overcapaciteit en het tegengaan daarvan in het algemeen belang.
Hiermee stemde hij in. Over de andere sluitingsgronden maakte hij nog enkele
opmerkingen. Hij betreurde, dat de minister een dringend tekort aan arbeidskrachten niet als sluitingsgrond in het ontwerp heeft opgenomen. Hij was ernstig
teleurgesteld over het feit, dat de Regering ten aanzien van de werkingssfeer was
afgeweken van het advies van de Sociaal Economische Raad. Door deze beslissing
van de Regering worden ten onrechte handel en vervoer als bedrijfstakken uitgesloten. Tenslotte besprak hij nog enkele onderdelen van het ontwerp.
24-6-1954. Garantie van betaling van rente en aflossing van lening ten behoeve
van een te Delfziil op te richten Sodafabriek (3447).
Nederhorst keerde zich in een zeer critisch betoog tegen dit onderdeel van het
beleid van de minister, die in tegenstelling met de plannen van zijn voorganger
de gemeenschap wel het financiële risico voor deze particuliere onderneming
wilde laten lopen, maar geen deelneming van de gemeenschap in de bedrijfswinsten, waardoor latere eventuele baten aan de gemeenschap worden onthouden.
Hij had bezwaar tegen de geheimzinnigheid en het snelle tempo, die met betrekking tot deze zaak waren toegepast. Op zichzelf achtte Nederhorst de stichting
van een sodabedrijf op de aangegeven plaats gewenst, maar de wijze, waarop dit
project was opgezet en met name de kans, dat buitenlandse monopolistische machten hierin een grote invloed zouden kunnen krijgen, waren overwegende argumenten tegen dit ontwerp. De fractie stemde dan ook tegen, nadat ook van de zijde
van Burger nog getracht was om een duidelijker inzicht in de draagwijdte van deze
overeenkomst te krijgen.
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14-7-1954. Instelling bedriifschap steenkolenmiinindustrie (3368).
Posthumus merkte op, dat deze instelling van een publiekrechtelijk orgaan in de
niet-agrarische sfeer een belangrijk moment had kunnen zijn, ware het niet, dat
de economische bevoegdheden uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de werkingssfeer
van'dit bedrijfschap. Hij verwonderde zich er over, dat deze gang van zaken de
instemming kan hebben van de KVP, die tot nu toe steeds met die economische
bevoegdheden heeft ingestemd. Ook de opneming van de ondernemingsraden in
de structuur van de publiekrechtelijke organen achtte hij onjuist.
LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDSELVOORZIENING
(BEGROTINGSHOOFDSTUK XI)

11-11-1952. Begroting van Landbouw, Visserii en Voedselvoorziening voor 1953
(2800).
Vondeling prees de wijze, waarop deze minister zijn werk onder de mensen brengt
en met name overleg pleegt met het bedrijfsleven. Dit kan echter, als te eenzijdig
alleen groepsbelangen - bijv. door de Stichting van de Landbouw - worden voorgestaan, ook gevaarlijk zijn. Vervolgens behandelde hij eerst enkele internationale
aspecten om daarna het beleid t.a.v. de binnenlandse landbouw te bespreken.
Naar de mening van Vondeling liggen kracht en zwakheid van de Nederlandse
landbouw in de verhouding met het buitenland. Onze kracht is, dat onze agrarische
export veel deviezen opbrengt, onze zwakheid is de afhankelijkheid van de wereldmarkt. Uitvoerig ging Vondeling daarna in op de werkzaamheden van de FAO, de
wereldvoedselorganisatie.
De bijzondere positie van de Verenigde Staten van Amerika werd eveneens besproken. Hij sprak woorden van grote waardering voor het internationale werk
van de minister, in het bijzonder voor zijn onvermoeibare strijd ten gunste van de
Europese integratie. Helaas is er nog weinig resultaat op dit gebied, zoals ook in
het kader van de Benelux weinig wezenlijks bereikt wordt. Over de nationale
ontwikkeling sprekende, uitte hij zijn bezorgdheid over de stilstand van de
productie-resultaten. De werkgelegenheid dient met name in de agrarische sector
bevorderd te worden. Verder besprak hij een aantal onderdelen.
Egas behandelde in het bijzonder het landbouw-onderwijs en de tuinbouw. Het
technisch en economisch onderwijs dient verbeterd te worden. Er is een grote
achterstand in de sociale verhoudingen en ten aanzien van het personeelsbeleid.
De landbouwwinterscholen hebben een zeer belangrijke taak bij de vorming van
moderne bedrijfstuinders, ook op sociaal gebied. Met betrekking tot het algemeen
vormend onderwijs ten plattelande bestaat er ook nog een groot tekort. Aan de
bestaanszekerheid van de tuinders ontbreekt nog wel het een en ander. Daaraan
dient evenveel aandacht te worden besteed als aan het kleine boerenvraagstuk
reeds is gedaan. Egas eindigde met enkele opmerkingen over de fruitteelt en de
prijsvorming van het fruit. De fruithandel is overbezet en dient beter georganiseerd te worden.
24-3-1953. Voorschriften bestriiding runderhorzel (2874).
Vondeling stemde in met dit ontwerp. Een strengere aanpak zou bij hem geen bezwaar ontmoeten.
24-3-1953. Goedkeuring Verdrag inzake minimumlonen in de landbouw (2842).
Vondeling verklaarde zich voldaan met dit verdrag, dat overigens nog maar een
begin is op het gebied van het tot stand brengen van verantwoorde minimumlonen.
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14-4-1953. Regeling enkele rechtshandelingen landbouwgronden (894).
Vondeling constateerde, dat Nederland, hoezeer ook geprezen om zijn agrarische
prestaties, ten aanzien van het verkavelingsvraagstuk en ten aanzien van het
keuterboerenprobleem, niet alleen achterop, maar zelfs achterlijk is. Met dit ontwerp wordt een stap in de goede richting gedaan, al is deze veel minder belangrijk
dan oorspronkelijk gedacht werd. Kwantitatief is dit ontwerp vrij onbelangrijk,
kwalitatief daarentegen zeer belangrijk. Het doel van het ontwerp is het ontstaan
tegen te gaan van ongezonde, te kleine, slecht verkavelde, slecht gelegen bedrijven, in handen van personen, die hun bestaan buiten de landbouw vinden. Dat
is de bedoeling, maar het wetsontwerp doet dat nog niet in voldoende mate, vond
Vondeling. Daarna besprak hij een aantal onderdelen van het ontwerp, waarbij
hij o.a. bezwaar maakte tegen de voorgestelde te vrije regeling van de verkoop
van bos of van woeste grond. Hij drong aan op betere statistische gegevens betreffende de grondeigendom. Hij achtte een belangrijke stijging van koop- en
pachtprijzen ongewenst. Bij de discussies over de amendementen mengde ook
Burger zich enkele keren in dit debat.
9-7-1953. Regelen agrarische wederopbouw en herverkaveling watersnoodgebieden (2973).
Vondeling kon wel instemmen met dit ontwerp, al begreep hij niet waarom GoereeOverflakkee, waar de toestand niet gunstig is, er buiten gehouden is. De aangelegde maatstaven voor de sanering juichte hij toe.
18-12-1953. Begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor 1954
(3200).
Egas verklaarde critisch gestemd te zijn met betrekking tot de kwaliteit van het
lager landbouw-onderwijs. Deze scholen zijn van de grootste betekenis voor het
zeer grote aantal kleine boeren, dat Nederland telt. Zij zullen een voldoende
algemene ontwikkeling en een zeer goede theoretische en practische scholing
moeten geven. Er is bepaald een duidelijke achterstand te constateren, ook in
vergelijking met het nijverheidsonderwijs. Maar ook voor de kleine 200.000 landarbeiders, die er in ons land zijn, moeten deze scholen de onontbeerlijke opleiding
verschaffen. De onvoldoende scholing van onze landarbeiders is een zwak punt.
Het is eigenlijk ontstellend, dat dit vraagstuk nu pas in studie wordt genomen.
Men moet het onderwijs aantrekkelijk maken voor de landarbeiders. Daarbij is
het verschil in beloning tussen geschoolden en ongeschoolden, beter gezegd tussen
vaste en losse arbeiders, beslist onbevredigend.
Egas wijdde verder aandacht aan de seizoenwerkloosheid in de landbouw en
herhaalde zijn klacht, dat op de landbouwwinterscholen te weinig aandacht wordt
besteed aan de sociale en personeelsaspecten van het landbouwbedrijf. Tenslotte
besprak hij de moeilijkheden met betrekking tot de stichting van een landbouwwinterschool in de Noordoostpolder.
Vondeling stelde ook ditmaal de alles bepalende internationale vraagstukken
voorop. Het zou niet fair zijn alleen deze minister verantwoordelijk te stellen voor
de gang van zaken op landbouwgebied. Ten aanzien van de landbouw-integratie
wees hij er op, dat de tot stand koming van één markt een oud liberalistische en
negentiende eeuwse conceptie is. Daarnaast behoort te staan een planmatig geleide Westeuropese economie. De agrariërs weten, dat een planning onmisbaar is.
Hij gaf enige elementen aan van een beleid, dat hiertoe kan leiden. Vervolgens
besprak hij enkele vraagstukken op het gebied van de ondernemersbeloning en het
prijzenbeleid. Vondeling meende, dat de klachten van andere zijde, dat er in de
afgelopen jaren zovele offers zijn gebracht door de landbouw, wel wat overdreven
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waren. Kan men spreken van offers, wanneer men sinds 1947 redelijke prijzen
heeft gehad, vroeg hij. Verder besprak hij de moeilijkheden hier te lande veroorzaakt door de in het afgelopen jaar ontstane graanoverschotten op de wereldmarkt.
Hij ging de in verband daarmee te nemen maatregelen na. Tenslotte behandelde
hij de gang van zaken met betrekking tot de melk en het gevoerde credietbeleid,
dat wat soepeler mag zijn.

23-3-1954. Interpellatie Engelhertink inzake ontwikkeling koop- en pachtprijzen
landbouwgrorulen.
Voruleling verklaarde deze interpellatie dankbaar te hebben begroet als een mogelijkheid om meer informaties te verkrijgen over de uitvoering van de Wet vervreemding Landbouwgronden.
Hij wees erop, dat het standpunt van de fractie t.a.v. de koop- en pachtprijzen
steeds duidelijk is geweest. Hij constateerde een innerlijke tegenspraak bij de
interpellant Engeibertink (k.v.p.), die enerzijds hogere koopprijzen gewenst heeft,
terwijl nu de strekking van zijn betoog is, dat voor de zandgronden de koop- en
pachtprijzen naar beneden moeten. Vondeling vroeg verder de minister de over
dit vraagstuk ingewonnen adviezen bekend te maken. De Regering beschikt over
te weinig bevoegdheden inzake het pachtprijsbeleid. De samenstelling van de
Grondkamers en de Centrale Grondkamer, die overwegende invloed op de prijzen
hebben, zou wat meer gericht moeten zijn op de behartiging van het algemeen
belang.

2-4-1954. Wijziging Visserijwet (2611).
Egas stemde er mee in, dat in de huidige situatie de kustvisserij en de visserij
op het IJsselmeer van deze wet worden uitgesloten. Overigens is na het overleg
van rapporteurs met de minister de roggegraat aan dit samenstel van maatregelen
wel wat ontnomen. Hij wees erop, dat het aantal sportvissers, waarop deze wet
van toepassing is, zeer snel toeneemt. In 1949-1950 liep dit al in de honderdduizenden.

7-4-1954. Nota omtrent werkzaamheden vuûafvoer maatschappii.
Voruleling noemde deze zaak een klein treurspel. Hij vroeg zich af of de minister
wel steeds goed voorgelicht is. Hij informeerde verder naar een aantal technische
en financiële onderdelen van de plannen. Hij zou in de toekomst een verslag van de
ontwikkeling der werkzaamheden in de verschillende gedeelten van het land willen
zien, opdat op die wijze een overzicht mogelijk wordt van de resultaten van de
verschillende gebruikte systemen van vuilverwerking.

7-4-1954. Goedkeuring Statuut Europese commissie bestrijding mond en klauwzeer (3430).
Voruleling stemde in met deze regeling en stelde nog enkele vragen.
7-5-1954. Aanvulling en nadere wijziging van de Veewet (3437, 3469).
Vondeling aanvaardde deze urgente regeling, die o.m. een tijdige inenting voorziet
bij epidemie gevaar.

2-6-1954. Instelling van een aantal productschappen op agrarisch gebied
(3343).
Vondeling verheugde zich over deze eerste indiening van wetsontwerpen de
instelling van publiekrechtelijke bedrijfsorganen betreffende. Hij wees erop, dat
er omtrent deze beslissing vrijwel volledige overeenstemming van het bedrijfsleven
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was bereikt, zij het onder de wijze stuwing van de Sociaal Economische Raad. Hij
herinnerde eraan dat er twee manieren zijn om tot instelling te komen, namelijk
Of doordat de SER uit eigen beweging daartoe adviseert, maar dan moet er voldoende overeenstemming van de organisaties uit het bedrijfsleven zijn, Of dat na
onderzoek door de SER niet voldoende overeenstemming blijkt en na advies hierover de Regering toch tot instelling besluit. Het is ook nog mogelijk, dat de Regering zonder meer tot instelling besluit, na over haar voornemen eerst advies van
de SER te hebben ingewonnen. Vondeling besprak wat er moet gebeuren als er
op bepaalde terreinen van de voedselvoorziening, waar wel bedrijfsschappen oude
stijl bestonden, geen productschappen tot stand zouden komen. Hij wees op
enkele sectoren waar dat gevaar dreigt, doordat het bedrijfsleven niet tot overeenstemming kan komen. Het is mogelijk, dat de Regering dan zelf voorzieningen
treft, waardoor alles in feite bij het oude blijft. Maar als dat zou gebeuren, dan
ontstaat het gevaar dat men bij de voorbereiding van nieuwe organen weinig
moeite meer zal doen om tot overeenstemming te komen, omdat men zich liever
neerlegt bij de handhaving van de oude toestand. Vondeling achtte dit een groot
gevaar voor de toekomst van de PBO en waarschuwde de Regering ernstig die
weg niet op te gaan. Vooral als overeenstemming van het bedrijfsleven niet lukt
en daardoor de instelling dreigt te mislukken, is het verantwoord, dat de Regering
zelf gebruik maakt van haar bevoegdheid tot de instelling te besluiten. Vondeling
behandelde verder nog de consumentenbelangen bij de PBO en wees daarbij op
de onlangs opgerichte Nederlandse Consumentenbond.

4-6-1954. Voorschriften uitoefening diergeneeskunst (3083).
Vondeling meende, dat naast de academisch bevoegden een duidelijker positie
gegeven moet worden aan de hulpkrachten. Deze hulpkrachten zijn bij de menselijke geneeskunde ook erkend: vroedvrouwen, apothekers-assistenten en ziekenhuisverplegers. Voor eenvoudige handelingen moet ook bij de diergeneeskunst
aan de hulpkrachten een officieel erkende plaats worden ingeruimd.
9-6-1954. Bepalingen betreffende de ;acht (2607).
Vondeling wees erop, dat reeds lang van de zijde der jagers aangedrongen wordt
op ordenende maatregelen op het gebied van de jacht. De bedoeling is dat de
stand van het wild, levende in de vrije natuur, geregeld wordt. Dit beheer van het
wild zou het beste geregeld kunnen worden door een publiekrechtelijk orgaan, een
wild- of jachtschap. Naar de mening van Vondeling lag bij dit wetsontwerp nog
teveel de nadruk op de uitsluitende belangen van de jacht. Deze moet immers
vooral gezien worden als een dienst aan de gemeenschap met betrekking tot een
redelijke instandhouding van het wild. Verder gaat dit ontwerp teveel uit van een
primair recht van de grondeigenaar op de jacht. Dit primaire recht behoort meer
bij de grondgebruiker. Reeds veel vroeger heeft men, ook in de volksvertegen
woordiging in die richting gedacht.
Egas verklaarde in een stem-motivering nog eens, dat hij grote bezwaren tegen
bepaalde onderdelen van dit ontwerp had, maar er tenslotte wel wilde voorstemmen omdat de minister toegezegd had de mogelijkheid van eventuele wildschappen nog eens nader te zullen overwegen.
1

11-6-1954. Ruilverkavelingswet (2063).
Egas wijdde in het bijzonder aandacht aan de pachtvraagstukken, die zich in het
kader van de ruilverkaveling voordoen. Hij toonde zich voldaan over de grote aandacht, die bij de voorbereidende behandeling aan de belangen van de pachters
was gewijd. Door nadere wijzigingen in het ontwerp is nu de pachter gelijkgesteld
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met de eigenaar. Daarmee ontwikkelt de ruilyerkaveling zich sterk in de richting
van een gebruiksverkaveling. Meer dan 50% van de Nederlandse landbouwgrond
wordt geëxploiteerd door pachters. Hij noemde nog enkele onderdelen van het
ontwerp, waar men deze gelijkstelling van pachter en· eigenaar nog wat consequenter zou kunnen doorvoeren. Met name pleitte Egas voor opneming van pachters in plaatselijke commissies en de Centrale Commissie. Een door hem ingediend
amendement van deze strekking werd overgenomen.
SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID (BEGROTINGSHOOFDSTUK XII)

11-11-1952. Wi;ziging Noodwet kinderbijslag kleine zelfstandigen (2561).
Schüthuis bepleitte een verder gaande verhoging van de inkomensgrens, door dit
ontwerp op 2400 gulden gesteld. Hij meende verder, dat bij de komende definitieve regeling een premiebetaling door middel van een bestemmingsheffing zal
moeten worden ingevoerd. Een amendement-Schilthuis ter verhoging van de
inkomensgrens werd aangenomen.
17-12-1952. Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1953 (2800).
Berger wees erop dat de nieuw opgetreden minister en met hem de Kamer zitten
te wachten op een aantal adviezen van de Sociaal Economische Raad over belangrijke sociale vraagstukken. Hij behandelde daarna in de eerste plaats de loonpolitiek. Arbeidersorganisaties, werkgeversorganisaties en Overheid hebben een
loongebouw in ons land opgetrokken, waarop Nederland trots kan zijn. Dat wordt
misschien wel beter begrepen in het buitenland dan in eigen land. Het zou Berger
beslist te ver gaan, indien het hier heersende onbehagen over de geleide loonpolitiek zou leiden tot het loslaten daarvan. Hij erkende, dat er in de geleide loonpolitiek weinig romantiek zit en zij bovendien een regelmatig volgen en bestuderen van de sociaal-economische problemen eist. Hij stelde nog eens in het
licht, dat in de meeste gevallen het initiatief bij het vaststellen van de loonpolitiek
bij de organisaties van werkgevers en arbeiders berust. Wie een beetje vrije loonpolitie}s: wenst, zet daardoor heel wat arbeidsvrede op het spel. Hij besprak daarna
een aantal aspecten van de loonpolitiek, met name de verschillen in beloning
van middengroepen, geschoolden en ongeschoolden. Over de sociale verzekering
sprekende, wees hij erop, dat sociale zekerheid meer omvat dan de sociale verzekeringen, maar dikwijls bedoelt men wel de sociale verzekeringen als men over
sociale zekerheid spreekt. Hij ontkende dat een eventuele daling van het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel het gevolg van de sociale zekerheid zou zijn.
Tenslotte besprak Berger de ouderdomsverzekering en de kinderbijslag.
Schilthuis besprak het emigratie-beleid. Hij stemde in met de grote lijnen van
het in de tweede emigratie-nota uitgestippelde beleid. Wel wenste hij dat er meer
aandacht gegeven zou worden aan de persoonlijkheid van de adspirant-emigrant.
Hij wees er verder op dat de wens om te emigreren lang niet altijd bepaald wordt
door gebrek aan werkgelegenheid of dreigende werkloosheid. Hij meende dat de
door de Regering ter beschikking gestelde subsidie voor allen die wensen te
emigreren, en die daarvoor geschikt zijn, moet gelden, ongeacht hun bekwaamheden. Hij meende dat bevordering van emigratie niet mag worden propaganda
voor emigratie. Daarbij waarschuwde hij, dat niet alle landen geschikt zijn voor
Nederlandse emigratie. Wel dienen de emigranten op te gaan in de bevolking van
het land waarheen zij emigreren. Tenslotte besprak hij enkele onderdelen, o.a. de
deviezenmoeilijkheden.
Van Lier herinnerde aan de nadruk die in de Troonrede was gelegd op de werkgelegenheidspolitiek als uitgangspunt van het beleid van de Regering. Voor een
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goede bestrijding van de werkloosheid achtte hij bevordering van de bewegelijkbeid der arbeidskrachten en het scheppen van bijzondere werkgelegenheid waar
de normale tekort schiet, primaire eisen. Bewegelijkbeid in de verplaatsing van
arbeidskrachten is voorwaarde, hoezeer regionale industrialisatie dan ook bevorderd moet worden. Hij vroeg met name meer aandacht voor de verplaatsingsmogelijkheden van jongere werkkrachten en het opheffen van de daaraan verbonden gevaren. Verder pleitte hij voor een actiever omscholingsbeleid, dit vooral
in verband met de grote en groeiende werkloosheid onder de kantoorbedienden.
De kern van dit kwaad is alleen te bestrijden door de bevordering van een verantwoorde beroepskeuze. Verder vroeg hij nadere informaties over de Rijkswerkplaatsen, de voorraad van voor uitvoering beschikbare openbare werken en pleitte
hij voor een betere coördinatie tussen de verschillende organen, die met werkgelegenheidsmaatregelen belast zijn. Tenslotte besprak hij de noodzaak van een
wettelijke vacantie-regeling en de ten aanzien van het ontslagrecht gevolgde
praktijken.
Van Uenden was voldaan over het feit, dat de Volksgezondheid in één departement is gebleven met Sociale Zaken. Hij achtte dit te gelukkiger, nu staatssecretaris
Muntendam met de bijzondere zorg voor de Volksgezondheid belast is gebleven.
Hij sprak zijn voldoening uit over het voornemen van de minister nu spoedig met
een ontwerp-Ziekenfondswet bij de Kamer te zullen komen en verwees daarbij
naar een rapport van de Wiardi Beekman Stichting 'Volksgezondheid in het
geding', waarvan hij enkele hoofdpunten aan de orde stelde. Op een aantal onderdelen van het ziekenfondswezen ging hij nader in. Van de TBC bestrijding verwachtte hij, dat in de toekomst de kosten zullen dalen, omdat er een daling van
het aantal verpleeg-uren is waar te nemen. Tenslotte ging hij nader in op de
schooltandverzorging, het probleem van de tandtechnici, de prenatale- en kraamzorg en de schoolartsendiensten. Van de laatste sprak hij de wens uit, dat deze een
algemeen karakter zouden blijven behouden.

12-2-1953. Onetverp-Stoomwet (2523).
Posthumus betuigde zijn instemming met de opzet van deze verbeterde regeling
en maakte over enkele onderdelen een opmerking. Met name achtte hij het voorgestelde systeem van retributieheffing voor de verplichte controle aanvaardbaar.
24-3-1953. Wijzigingen Invaliditeitswet, Ziektewet en Ziekenfondbesluit (2908).
Van Lienden stemde in met dit ontwerp, dat de loongrens voor de verplichte verzekering voorstelde op 5025 gulden te brengen. Hij pleitte voor een verhoging tot
hetzelfde peil van de loongrens van die groepen, die onder de vrijwillige verzekering vallen, wat in hoofdzaak zelfstandigen en ambtenaren zijn.
15-7-1953. Wijziging Wet Ondernemingsraden (3015).
Van den Born betreurde, dat bij de aanneming van de Wet op de Ondernemings·
raden, toen de termijn van drie jaar werd gesteld waarbinnen de verplichte aanmelding zou moeten geschieden, zijn suggestie om hierop een sanctie te stellen
niet was aanvaard. Nu, bij dit voorstel om deze termijn te verlengen, blijkt maar
al te zeer, hoe juist die suggestie toen geweest is. Hij wees erop dat de grote
moeilijkheden in verschillende bedrijfstakken bij de pogingen om tot overeenstemming te komen geweten moeten worden aan de onwil van vele werkgevers om
hun volle medewerking daartoe te verlenen. Overigens ging hij accoord met de
verlenging van de termijn.
15-12-1953. Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor 1954 (3200).
Berger ving zijn beschouwingen aan met een woord van lof voor de openhartige
222

en heldere wijze waarop de minister zijn beleid in de Memorie van Antwoord
nader had toegelicht. Hij sprak daarna de verwachting uit, dat deze minister zo
spoedig mogelijk het ontwerp van de Wet Definitieve Ouderdomsvoorziening zou
indienen. Het is te betreuren, vond Berger, dat het advies van de Sociaal Economische Raad zo lang op zich laat wachten. Nu de loonpolitiek in de Stichting van
de Arbeid in bespreking is, leek het hem beter dat er in de Kamer niet over wordt
gesproken omdat in dit stadium ruwe stoten of zelfs maar zachte duwtjes beter
achterwege kunnen blijven. Wel wijdde hij aandacht aan het vraagstuk van een
rechtvaardige inkomensverdeling. Verder besprak hij de economische betekenis
van de sociale verzekering. Hij erkende, dat de invoering van een sociale verzekeringswet gevaar kan inhouden voor de werkgelegenheid, omdat de rechten
op sociale voorzieningen in feite een deel van het arbeidersinkomen vormen.
Maar bij niet-invoering of intrekking van een bestaande sociale verzekering moet
men zich niet alleen vanuit een sociaal oogpunt, maar ook vanuit een economisch
oogpunt afvragen, wat er zal geschieden. Zullen de betrokkenen geen uitkeringen
meer ontvangen of zullen er steunregelingen getroffen worden? En wat betekenen
de sociale verzekeringen voor de stabilisatie van het economisch leven? Verder
maakte Berger nog een opmerking over de uitvoering van de werkloosheidswet.
Van Lier constateerde, dat de algemene situatie ten aanzien van de werkgelegenheid beslist gunstig is geworden. Toch blijft het noodzakelijk de aandacht
scherp te richten op de zgn. donkere gebieden, waar slechts weinig verbetering
is ingetreden. Algemene economische inspuitingen kunnen hier niet voldoende
helpen, zolang de speciale structuurproblemen niet zijn opgelost. Van Lier waarschuwde verder tegen de overspannen arbeidsmarkt voor de bouwvakken. Hij
merkte op, dat het uitgestrekte terrein van de aanvullende werkgelegenheid zorg
blijft vragen. In de eerste plaats dient men de daar werkzamen het bewustzijn
te geven een volwaardige functie in het maatschappelijk leven te vervullen, en
in de tweede plaats wordt een coördinatie van de verschillende overheidsbemoeiingen op dit terrein steeds urgenter. De verschillende soorten van werkloosheid
besprekende, wijdde hij in het bijzonder aandacht aan de categorie van de moeilijk
plaatsbaren. Over de werkzaamheden van het Humanistisch Verbond met betrekking tot de geestelijke verzorging sprekende, stelde hij nadrukkelijk, dat, ongeacht
verschillen in levensovertuiging, hij en alle andere leden van de PvdA-fractie geen
reden zien om de levensovertuiging van het Humanistisch Verbond als een minder
achtbare te beschouwen. Tenslotte besprak hij enkele emigratievraagstukken en
drong hij op spoed aan bij de indiening van een nieuwe wet op de Huisarbeid,
waaraan dringend behoefte is.
Van Lienden betreurde, dat de voormalige staatssecretaris Muntendam deze
functie verwisseld heeft voor die van directeur-generaal van de Volksgezondheid,
al verheugde hij zich over diens benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de
Leidse Universiteit. Hij ging vervolgens nader in op een aantal vraagstukken het
beleid ten aanzien van de Volksgezondheid rakende. Zo besprak hij de praenatale- en kraamzorg. In verband met de minder gunstige cijfers omtrent de zuigelingensterfte achtte hij een betere regeling in de verhouding van arts en vroedvrouw nodig. Indien deze er niet komt, zal de goed opgeleide, alleszins bekwame
vroedvrouw bij de bevallingen gepasseerd worden en de bestaansmogelijkheid van
deze groep ondermijnd worden. Van Lienden waarschuwde opnieuw tegen een
schoolartsendienst op levensbeschouwelijke grondslag. Dat zou ernstige gevaren
voor de minderheden brengen en onoverzienbare financiële consequenties kunnen
hebben. Hij was voldaan, dat de minister aan een bepaalde groep van tandtechnici
alsnog de bevoegdheid van tandheelkundige wil toekennen. Verder pleitte hij voor
een Ziekenhuiswet, met behulp waarvan Overheid en particuliere organisaties in
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samenwerking het ziekenhuiswezen kunnen regelen. Tenslotte behandelde hij
enkele problemen met betrekking tot de geestelijke volksgezondheid en wijdde in
dat verband aandacht aan de positie van de medisch opvoedkundige bureaux.

15-12-1953. Wijziging Invaliditeitswet, Ziektewet, enz. (3294).
Van den Barn stemde in met deze ontwerpen, waarover van tevoren door de
Stiching van de Arbeid is geadviseerd. Hij was echter teleurgesteld door het feit,
dat met deze ontwerpen nog niets wordt geregeld voor de z.g. achtergebleven
groepen. Hij duidde deze categorie nader aan als de personen boven 65 jaar, die
geen normaal werk meer verrichten en een zodanig inkomen hebben, dat zij juist
niet in aanmerking komen voor een uitkering van de Noodwet Ouderdomsvoorziening of van de gemeentelijke sociale voorzieningen. Vooral door de huurverhoging
per 1 Januari zal deze groep in grote moeilijkheden komen. Van den Born ging
accoord met het niet verhogen van de loongrens van de werkloosheid- en wachtgeldverzekering boven de 6000 gulden, maar verwachtte dan ook, dat de minister
de loongrens voor de andere sociale wetten ten spoedigste ook op dit bedrag zal
brengen.
3-2-1954. Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (2522).
Vondeling kan zich wel met dit ontwerp verenigen. Hij drong er echter op aan,
dat er spoedig een ontwerp-Zoetwaterwet zal komen, met behulp waarvan d,e hele
nationale zoetwatervoorraad geregeld kan worden. Ook informeerde hij naar de
komst van de W aterleidingwet, die al sinds lang in voorbereiding is.
3-6-.1954. Wijziging Wet tot uitbreiding Ziekenfondsbesluit (3331).
Van Lienden, wees erop, dat met dit ontwerp een aantal noodzakelijke verbeteringen ten aanzien van de premiebetaling worden gebracht voor hen, die bij de
Wet van 21 December 1950 in de verplichte verzekering zijn ondergebracht.
Verder is er sprake van een nadere voorziening met betrekking tot de leeftijdsgrens
van studerende kinderen, die daardoor als indirect verzekerden in de verplichte
verzekering kunnen blijven opgenomen. Een amendement-Van Lienden betreffende terugbetaling van ingehouden ziekenfondspremie aan echtgenotes van ververzekerden, werd aangenomen.
6-7-1954. Verbod van bedrijfsarbeid voor veertien-jarige meisies (3319).
Mevr. Ploeg-Ploeg wilde haar steun aan dit ontwerp gaarne geven. Elke stap in
de richting van een toestand, waarin de jonge mensen in een andere en betere
omgeving dan die van de fabriek hun vormgeving ondergaan, juichte zij toe. Toch
is dit nog maar een bescheiden stap, waar het hier nog slechts gaat om één jaargang van de vrouwelijke jeugd. Reeds in 1939 is een poging gedaan om deze
verbetering tot stand te brengen. Toen waren de motieven echter niet alle even
zuiver, omdat er toen mede achter zat de vrouw de gelegenheid te ontzeggen om
op gelijke wijze als de man volwaardige arbeid te doen, en vooral om in verband
met de toen heersende werkloosheid de arbeidsmarkt voor de man wat ruimer
te maken. Het gaat hier in het bijzonder om de mogelijkheid de jeugd gelegenheid
voor een zo zuiver mogelijke vorming te geven. De enig afdoende oplossing zal
zijn, dat de leerplicht voor jongens en meisjes wordt verhoogd tot vijftien jaar.
Zij uitte verder nog enige critiek op enkele onderdelen, met name op de gevaren
die schuilen in het opnemen van de huisarbeid als uitwijkmogelijkheid. Zij pleitte
tenslotte voor een betere opleiding van de fabrieksmeisjes waarbij meer op de
karaktervorming gelet wordt.
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8-7-1954. Nadere wijziging Arbeidswet 1919 (3324).
Van den Born getuigde van zijn grote vreugde en dankbaarheid voor de indiening
van dit ontwerp, waardoor de arbeid in de landbouw onder de Arbeid~wet 1919
zal komen te vallen. Na de opheffing van de schrijnende tegenstelling tussen de
lonen van landarbeiders en andere arbeiders vervalt nu ook de tegenstelling die
het gevolg was van de buitensluiting van de landarbeid uit de Arbeidswet. Als
gevolg van deze beslissing zal direct de kinderarbeid in de landbouw beschermd
worden en zullen enkele andere onderdelen nader worden geregeld, hetzij bij
verordening van de productschappen hetzij bij algemene maatregel van bestuur.
Na een overzicht te hebben gegeven van de geschiedenis van dit stuk arbeidswet"
geving, met name van de verschillende mislukte pogingen om tot stand te brengen,
wat nu eindelijk wel lukt, ging Van den Born nog op enkele onderdelen van het
ontwerp in.
MAATSCHAPPELIJK WERK (BEGROTINGSHOOFDSTUK XIIA)

25-3-1952. Begroting van Maatschappeli;k Werk voor 1953 (2800).
Van Lienden ving zijn beschouwingen aan met een beoordeling van de taak van
dit nieuwe departement. Hij betreurde dat hierdoor een scheid:ng is teweeggebracht tussen dit nieuwe departement en dat van Sociale Zaken en Volksgezondheid ten aanzien van sociale bemoeiingen die eigenlijk moeilijk te sche'den zijn.
Hij achtte de tot standbrenging van de coördinatie van het tot nu toe over verschillende departementen verspreide maatschappelijk werk in dit ene departement
juist, maar achtte het minder juist dat een stuk coördinatie op sociaal gt:bied hierdoor verzwakt was geworden. Hij ging daarna in op een aantal onderdelen van de
aan deze minister toegewezen taak, waarbij hij met name wees op het fe:t dat de
Armenwet van 1912 ons veel te beperkte mogelijkheden biedt voor een goede
opzet van het maatschappelijk werk. Het was voor Van Lienden een zeer belangwekkende vraag, hoe deze minister nu zijn subsidie-politiek gaat regelen. Het kan
de Kamer niet onverschillig zijn, welke richtlijnen daarbij worden toegepast. Vari
Lienden sprak woorden van waardering voor de wijze waarop deze min 'ster en
zijn departement hebben bijgedragen aan de hulpverlening in de rampgeb'eden.
Tenslotte besprak hij nog enkele onderdelen van het beleid, waarvan in het bijzonder het maatschappelijk opbouwwerk en het sociale plan voor de ontwikkelingsgebieden zijn aandacht trokken.
Mevr. Ploeg-Ploeg constateerde dat de minister bij zijn optreden een arbeidsveld vindt, dat degelijk is voorbereid. Zij wees daarbij op de pioniersarbeid die op
dit gebied in ons land is verricht. Zij wijdde vervolgens uitvoerig aandacht aan
de categorie der a-socialen, die personen, die zich kwalijk voegen in een normale
samenleving. De oorzaak van dit maatschappelijk kwaad is voor een groot deel te
vinden in het milieu waar deze mensen zijn opgevoed. Zij drong aan op afdoender
maatregelen teneinde deze mensen op te vangen. Het geld wat de Overheid hieraan spendeert opent de kans dat men in de toekomst veel meer beopaart. Daarna
wijdde zij aandacht aan een nog ernstiger categorie die zij met het woord antisociaal aanduidde. Over de invloed van de industrie-vestiging sprekende, wees
zij op de opvallende resultaten, die men in Drente heeft bereikt bij het nemen
van maatregelen tegen de mogelijke gevaarlijke gevolgen hiervan. Tenslotte wijdde
zij uitvoerig aandacht aan de gezinszorg. Een goede gezinsverzorging is bij ernstige
omstandigheden en ziekte in een gezin een belangrijke schakel in onze samenc
leving. Zij ging nader in op de stand van zaken met betrekking tot dit werk en
de bereikte resultaten, en noemde daarbij een aantal verbeteringen die baars inziens als noodzakelijk moeten worden gezien.
225

Stufkens behandelde in het bijzonder de vraagstukken die het gevolg zijn geweest
van de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Hij stemde in met de uitspraak
van de Regering dat de kern van het vraagstuk der gerepatrieerden uit Indonesië
wordt gevormd door de wijze van inschakeling in het Nederlandse .leven. Er is
hiervoor een groeiend begrip, maar toch wekt de toestand van de gerepatrieerden
nog een gevoel van onbehagen en onbevredigdheid, dikwijls veroorzaakt doordat
in de kring der betrokkenen een verondersteld gevoel van minderwaardigheid
heerst. Hij drong er bij de Regering op aan om met spoed maatregelen te treffen
waardoor de omstandigheden van deze groep zodanig verbeterd worden, dat deze
gevoelens zullen verdwijnen. In dat verband besprak hij een aantal reeds getroffen regelingen. De opneming in het arbeidsproces achtte hij de meest effectieve bestrijding van de heersende ontevredenheid. Daarbij zal men door herscholing en omscholing vooral diegenen geschikt moeten maken, die niet waren
ingesteld op de Nederlandse verhoudingen. Stufkens eindigde zijn betoog met
enkele opmerkingen over de Indische Nederlanders en de Ambonezen.
11-5-1953. Begroting van Maatschappelijk Werk voor 1954 (3200).
Mevr. Ploeg-Ploeg constateerde met voldoening dat het zo sterk geschakeerde en
brede terreinen omvattende maatschappelijk werk wordt losgemaakt uit de dilettantische sfeer en op wetenschappelijke basis wordt gesteld. Niet alleen wordt
daardoor de zorg voor de velerlei mensen, die tijdelijk of blijvend niet op eigen
benen kunnen staan, ontdaan van het karakter van liefdadigheid, dat in het verleden zoveel schade toebracht aan de persoonlijkheid van hulpbehoevenden, maar
bovendien worden vele fouten vermeden, d~e vroeger met de beste bedoelingen
werden gemaakt en die veel moeite en kosten waardeloos deden worden. Zij
juichte de thans in gang zijnde ontwikkeling toe en zag met instemming dat verscheidene goed opgeleide mensen zich aan verschillende onderdelen van maatschappelijk werk gaan geven. Daarbij behoren, naast de vele vrouwen die dit werk
doen, ook meer mannen aan deze arbeid deel te nemen. Zij waarschuwde tegen
studie alleen. Er is reeds een hele stapel van rapporten van deskundigen. Het
practische werk en het aanpakken van de problemen moet ondertussen voortgang
vinden. Met name wilde zij binnen niet al te lange tijd meer resultaten zien op het
gebied van de bejaardenzorg en het vluchtelingenvraagstuk Met betrekking tot
de bejaardenzorg is er grote behoefte aan verzorgingshuizen, maar ook aan kleine
woningen, waarin bejaarde echtparen hun laatste jaren gelukkig kunnen zijn.
Vervolgens ging zij uitvoerig in op de gezinsverzorging en de maatregelen die ten
behoeve van de a-socialen genomen dienen te worden.
Stufkens behandelde opnieuw het vraagstuk van de gerepatrieerden. Hij uitte
bezwaren tegen het verblijf in woonoorden, opvangcentra en pensions. Gelukkig
neemt het aantal, dat ondergebracht kan worden in vrije woningen, toe. Met betrekking tot de door de Overheid verleende financiële bijstand pleitte hij voor een
zekere ruimheid van behandeling aan deze mensen, die vrijwel alles wat zij hadden
zijn kwijtgeraakt en dikwijls in zeer moeilijke omstandigheden verkeren. Hij verheugde zich over het feit dat een meer aangepaste arbeidsbemiddeling wordt
voorbereid, maar drong wel op spoed aan bij de uitvoering hiervan. Verder ging
hij uitvoerig in op het vraagstuk van de Nederlanders in Indonesië, dat bij dit
debat veel aandacht trok. Hij erkende dat de opname van de Indische Nederlanders in de Indonesische maatschappij voor deze mensen de gelukkigste oplossing zou zijn, maar deze conclusie mag niet zonder meer worden toegepast ten
aanzien van diegenen die beslist Indonesië wensen te verlaten en naar Nederland
willen vertrekken. Men mag de betrokkenen niet het gevoel geven, dat zij door
een afwijzende houding van de Nederlandse Regering als gevangenen op een hoop
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worJen gejaagd. Een ambtelijke en massale toepassing van de bestaande richtlijnen kan afschrikwekkend werken. Een verstandig en soepel, niet mechanisch
uitgevoerd beleid achtte Stufkens noodzakelijk. Hij eindigde met een bespreking
van de omstandigheden waarin de Ambonezen hier te lande leven.

1-4-1954. Wiiziging Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (3254).
Scheps herinnerde eraan, dat de parlementaire debatten over deze Wet in 1947
niet in een harmonieuze sfeer verliepen. Er werd een strijd over de grondslag van
de Wet gevoerd en minister en Kamer konden het niet eens worden over de
regeling van de aftrek der inkomsten van de gepensionneerden. Nu hebben we een
praktijk van zeven jaar met deze wet achter de rug en de atmosfeer is wat gezuiverd. Scheps verklaarde dankbaar te zijn met het nu ter tafel liggende wijzigingsontwerp, dat blijmoediger in het Staatsblad zal prijken dan zijn voorganger.
Wat niet wegneemt, dat er ook nu nog wel mensen zullen zijn die alleen negatief
over het bereikte resultaat zullen oordelen. In dit verband besprak hij het hier en
daar aangevochten verzorgingskarakter van de wet. Hij stemde in met de inschakeling van de Stichting 1940-1945, waarin de verzorgingsgedachte belichaamd is.
Hij stelde zich ook op het standpunt dat de slachtoffers van het verzet en hun
nabestaanden 'recht' hebben, maar de opzet van dit ontwerp kan daarbij zeer
goed aansluiten. Scheps ging tenslotte nader in op enkele vragen, die er in verband met dit ontwerp bij de betrokkenen waren gerezen. Hij stelde de van communistische zijde bedreven propaganda met de vermeende fouten van deze pensioenregeling aan de kaak. Tenslotte behandelde hij het met betrekking tot deze Wet
door de Buitengewone Pensioenraad gevoerde beleid.
OVERZEESE RIJKSDELEN (BEGROTINGSHOOFDSTUK XIII}

16-12-1952. Begroting van Overzeese Riflesdelen voor 1953 (2800).
De Kadt nam bij dit begrotingsdebat de bespreking van de verhouding met de
West voor zijn rekening. Nodig is een regeling die voor een lange tijd rust en
zekerheid brengt in de betrekkingen tussen Nederland en deze overzeese rijksdelen. Wij wensen dus een regeling, die van zodanige aard zal zijn, dat zij, zowel
hier in Nederland als daarginds bevrediging kan geven. Het door deze minister
genomen initiatief houdt alle mogelijkheden voor zulk een regeling in. Hij ging
uitvoerig in op het woord zelfbeschikkingsrecht, dat bij dit debat in het midden
van verschillende critische beschouwingen van andere zijde stond, met name het
daarmee samenhangende afscheidingsrecht. Deze afscheiding behoort niet tot de
politieke realiteiten. Van onafhankelijke republieken zal geen sprake kunnen zijn,
omdat een eventuele zelfstandigheid van deze gebieden temidden van de Ameri-.
kaanse wereld niet tot de mogelijkheden behoort. Juist daarom had De Kadt geen
overwegend bezwaar tegen de theoretische erkenning van het afscheidingsrecht.
Hij achtte dan ook de door deze minister bereikte voorlopige overeenstemming
met de West een bruikbare grondslag voor de voort te zetten Ronde Tafel Conferentie.
Stufkens had er geen behoefte aan nog eens uiteen te zetten wat het standpunt
van de fractie is met betrekking tot de status van Nieuw-Guinea is. Hij achtte het
onjuist om de vraag naar de souvereiniteit buiten discussie te stellen. Mede ten
bate van de bevolking van Nieuw-Guinea verwachtte hij in de eerste plaats heil
van een samenwerking op internationaal plan, waarbij ook Indonesië betrokken
is. De nu ingeslagen weg zal tenslotte uitlopen op een punt, waar ook onze verwachtingen op de een of andere wijze zullen worden gehonoreerd. Ondertussen
had hij het volle besef van de noodzaak, dat er, in ieder geval voor de eerst·
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komende periode, een behoorlijk bestuur in Nieuw-Guinea behoort te zijn, een bestuur dat Nederland tegenover de Verenigde Naties kan verantwoorden volgens
artikell70 van het Handvest. Over het beleid zelf sprekende constateerde Stufkeus
dat er in de van de regering komende stukken nauwelijks enig uitzicht wordt gegeven, met name ten aanzien van de technische en economische ontwikkeling. Zo
worden er sombere mededelingen gedaan over de kolonisatiemogelijkheden. · Hij
'achtte het in het belang van de autochtone bevolking niet wenselijk, dat Indische
Nederlanders naar Nieuw-Guinea zouden worden verplaatst. Tenslotte ging Stufkeus nader in op vraagstukken, rakende de activiteiten van zending en missie en
het onderwijs betreffende. Hij achtte het een ongewenste toestand, wanneer met
betrekking tot het onderwijs zending en missie elkaar met staatssubsidie beconcurreren.

12-11-1953. Begroting van Overzeese Rijksdelen voor 1954 (3200).
Goedhart achtte een uitvoerige gedachtenwisseling over de West en Nieuw-Guinea
ditmaal niet opportuun. Hij sprak de wens uit, dat de nieuwe en hopelijk definitieve besprekingen met Suriname en de Antillen over de nieuwe status van deze
rijksdelen zullen slagen. Deze dienen niet doorkruist te worden door een parlementair debat. Hij verklaarde, dat de fractie instemde met het standpunt van de
Regering, dat het niet meer noodzakelijk en zelfs onmogelijk is om ingevolge het
Handvest der Verenigde Naties over Suriname en de Antillen rapport uit te
brengen. Hij verwachtte dat de sociaal-economische situatie in Suriname zodanig
gunstig is, dat in dat gebiedsdeel geen vrees hoeft te zijn voor communistische
conspiraties, zoals in het aangrenzende Brits-Guyana zijn voorgevallen. Over
Nieuw-Guinea sprekende herhaalde Goedhart, dat de fractie een voortgezet
Nederlands bestuur nimmer als een bijzonder begeerlijke zaak heeft gezien. Het
proces van desintegratie, dat in Indonesië waarneembaar is, geeft aanleiding om
de toekomst van dat land pessimistisch te beoordelen. Van ons is niet te ver•
'wachten, dat wij zo onverantwoordelijk zouden zijn nu de een of andere vorm van
overdracht aan Indonesië te bepleiten~ Zou men echter Nieuw-Guinea op verantwoorde wijze willen ontwikkelen, dan is dat een taak, die de Nederlandse mogelijk:heden ver te boven gaat. Hij constateerde een tegenstrijdigheid bij de Regering,
wanneer deze enerzijds verklaart, dat onderwijs en gezondheidszorg overheidstaken zijn, terwijl anderzijds wordt meegedeeld, dat deze taken aan zending en
missie dienen te worden overgedragen. Met alle respect voor de door zending en
missie in Nieuw-Guinea verrichte arbeid, meende hij tegen een dergelijk beleid
bezwaar te moeten maken.
En hiermede is dan dit tweejaarlijkse verslag beëindigd. Hopelijk heeft het aan
'de belangstellende lezer enig nader inzicht verschaft over de grote lijnen van het
·door de fractie in deze twee jaar gevolgde beleid.
S. A. PosTHUMus
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SAMENSTELLING VAN DE FRACTIE
Gedurende 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
(fungerende als president van de Eerste Kamer), P. J. Kapteijn, J. J. Kramer,
H. Oasterhuis (fractie-secretaris), Prof. Dr. Ir. W. Schermerhom, J. van Tilburg,
Mej. Mr. M. Tjeenk Willink, Mr. J. In 't Veld (fractie-voorzitter), Mr. G. E. van
Walsum, Dr. F. Wibaut, C. Woudenberg.
BEHANDELDE ONDERWERPEN

Interpellatie-In 't Veld betreffende de ontvluchting van zeven gevangenen uit de
strafgevangenis te Breda.
In de zeer grote belangstelling voor de interpellatie van In 't Veld kwam opnieuw
de algemene ontsteltenis over de ontsnapping van de zeven oorlogsmisdadigers tot
uiting. De interpellant wees er op, dat deze ontsteltenis is ontstaan, omdat het
hier een zevental sadistische moordenaars en landverraders betrof, en omdat duidelijk is gebleken, dat de waakzaamheid was verzwakt. Bovendien is nog eens
helder aan het daglicht getreden, dat de vroegere nationaal-socialisten nog altijd
actief zijn. Ons volk heeft er recht op, dat waarborgen worden geschapen opdat
iets dergelijks niet weer kan geschieden. Het schijnt meer voor te komen, dat men
slechts de Duitse grens behoeft te bereiken om vrij te zijn, aldus spreker. Het
moet niet zó zijn, dat misdadigers, die hier te lande nauwgezet zijn berecht,
zonder moeite in Duitsland toegang krijgen. Betere betrekkingen met WestDuitsland achtte In 't Veld gewenst, maar men dient daar in te zien, dat dergelijke
ontvluchtingen in ons land zwaar worden opgenomen.
Vervolgens stelde spreker nog enkele vragen aan de Ministers van Justitie en
van Buitenlandse Zaken.
De interpellatie wierp geen directe concrete resultaten af, hetgeen ook nauwelijks verwacht kon worden; echter gaf zij gelegenheid tot een uitvoerige bespreking van de geruchtmakende affaire. In zijn slotwoord kon de interpellant dan
ook zijn erkentelijkheid uitspreken voor de uitvoerige en openhartige uiteenzettingen van de beide bewindslieden.
Spreker had geen behoefte aan de twee door de communistische afgevaardigde
Brandenburg ingediende moties van orde. Beide moties werden door de Kamer
verworpen.
Algemene politieke beschouwingen over de Rijksbegroting 1953.
In 't Veld toonde zich teleurgesteld over de verdeling van de behandeling van het
werkgelegenheidsprobleem over de hoofdstukken van de Rijksbegroting. Er zijn
zoveel ministers bij deze aangelegenheid betrokken, dat deze verdeling moet
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leiden tot een verbrokkeling; van een bevredigende gedachtenwisseling tussen
Regering en Parlement kan niet veel terechtkomen. Spreker was bevreesd, dat er
op verscheidene punten te veel een politiek op kort zicht wordt gevoerd. De
werkloosheid wordt bestreden met de geijkte maatregelen (uitvoeren van openbare
werken, opvoering van het aantal in aanbouw zijnde woningen), maar men vraagt
zich af, of het scheppen van extra-werkgelegenheid nu niet gaat ten koste van de
werkgelegenheid in de toekomst. Natuurlijk klemmen de huidige zorgen het meest,
en spreker wilde dan ook niet betogen, dat men de woningbouw niet moet opvoeren en dat men maatregelen achterwege moet laten. Men moet zich echter
bezinnen op de maatregelen, die in de toekomst genomen moeten worden; zonder
een krachtig, vooruitziend beleid komen wij in 1955 en 1956 in de grootste
moeilijkheden. Het wederopbouwwerk begint dan langzamerhand af te lopen; op
het gebied der bewapening behoeven wij ons geen groter inspanning te getroosten;
de inhaalvraag naar de meeste goederen zal nagenoeg bevredigd zijn; de vrachtenmarkt zal wellicht dalen en de conjunctuur zal voor een groot deel tegen ons zijn.
Daarom is de grootste waakzaamheid geboden.
Het gehele probleem behoort in zijn volle omvang te worden behandeld. Wel·
licht zal daarvoor gelegenheid zijn wanneer de voorstellen inzake huren, belastingen en lonen door de Regering worden ingediend.
Een verhoging van de productiviteit in Europa achtte spreker noodzakelijk, niet
alleen om niet te ver bij Amerika achter te geraken, maar ook om de landen achter
het IJzeren Gordijn vóór te blijven. De Regering zal meer druk op de andere
Europese landen moeten uitoefenen om de integratie te bevorderen. Tot dusverre
heeft men slechts van Minister Mansholt kunnen merken, dat hij zich met prijzenswaardige ijver toelegt op bevordering van de Europese landbouwintegratie.
De verhoging van de productiviteit dient samen te gaan met verhoging van
de koopkracht, daar anders de consumptie-mogelijkheden weer bij de productie
zouden achterblijven.
Spreker was van mening, dat ook de ondernemers dikwijls een politiek op te
kort zicht voeren. Men stelt het wel voor alsof de Partij van de Arbeid de ondernemers onbekwaamheid zou verwijten en hen onder curatele van de Staat zou
willen stellen. Deze voorstelling geeft een caricatuur van wat sprekers partij in
werkelijkheid beoogt. In het algemeen heeft zij waardering voor de bekwaamheid
van de ondernemer. Maar in de regel kijkt deze niet verder dan de kring van de
eigen bedrijfstak, en dikwijls vindt hij zich al erg vooruitziend, wanneer hij één
of twee jaren vooruitkijkt. In 't Veld wilde de ondernemers daarvan geen verwijt
maken; voor de individuele ondernemer is het welhaast ondoenlijk om het grote
verband te overzien en zich aan voorspellingen te wagen. Zelfs voor de Regering
met haar daarop ingesteld apparaat blijft dit moeilijk, en ook zij kan zich vergissen. Juist daarom achtte spreker een op wederzijds vertrouwen gebaseerde
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zo belangrijk. Hij maakte de ondernemerswereld er wel een verwijt van, dat zij een goed georganiseerde samenwerking in de vorm van de PBO afwijst en toch maar zoveel mogelijk haar eigen
gang wenst te gaan.
Spreker betreurde het, dat de uitslag der verkiezingen de politieke tegenstellingen schijnt te verscherpen. Ook valt het te betreuren, dat sommige kerkelijke
kringen zo weinig waardering hebben voor het opkomende Humanisme. Het lijkt
wel eens of men de buitenkerkelijken liever in geestelijk nihilisme ziet verzinken,
dan hen door het Humanisme althans tot bewustwording te zien gebracht. Onze
tijd heeft aan niets minder behoefte dan aan een redeloze verkettering van andersdenkenden, aan een nieuwe ketterjacht. De Westerse beschaving berust toch immers op beginselen, die aan Christendom en Humanisme gemeen zijn.
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Over de verkiezingsuitslag en de kabinetsformatie wilde spreker slechts opmerken, dat de gehele gang van zaken ons in een periode van onzekerheid heeft
gebracht. Geen fractie voelt zich erg gebonden aan dit Kabinet en ook de fractie
van de Partij van de Arbeid zal het niet door dik en dun volgen. Dergelijke verhoudingen kunnen leiden tot een zwak en aarzelend begin, hetgeen niet in het
landsbelang is. Alleen het Kabinet zelve kan ons daarvoor behoeden; alles kan nog
wel meevallen wanneer het homogeen is en zich solidair toont in moeilijke omstandigheden.
Ten aanzien van de middengroepen merkte spreker op, dat hij en zijn fractiegenoten de moeilijke positie van deze groepen beseften en met grote belangstelling de voorstellen van de Regering, om in deze positie verbetering te brengen,
zouden afwachten.

Algemene financiële beschouwingen over de Riiksbegroting 1953.
Van Tilburg zag geen reden voor optimisme, ook al is - mede dank zij de verbeterde positie van onze betalingsbalans - de situatie gunstiger dan het voorgaande jaar. Al is de grootste vrees - een vrees, die de financiële beschouwingen
over de begroting 1952 geheel beheerste - verdwenen, daarmede is de hemel niet
als bij toverslag opgeklaard: er zijn nieuwe wolken komen aandrijven. Nu moeten
wij ons concentreren op een daadwerkelijke werkgelegenheidspolitiek. Het jaar
1952 is voor het bedrijfsleven gunstig geweest; dat dienen zij, die op belastingverlaging aandringen, zich wel te realiseren. De werknemers hebben bovendien
vrijwillig een consumptiebeperking aanvaard en krijgen straks een huurverhoging.
Zij zouden dus meer recht op belastingverlaging hebben. Het zou de koopkracht
verhogen, en de werkgelegenheid zou er door toenemen. Spreker vroeg met klem,
of er aanwijzingen waren, dat belastingverlaging de investeringen bevordert. De
lage na-oorlogse belastingen en het fiasco van de toenmalige investeringen gaven
spreker veel te denken. Velen schijnen reeds voor belastingverlaging voor het
bedrijfsleven te hebben gekozen, op gevaar af, dat de openbare-werken-politiek
van de Regering niet verwezenlijkt kan worden. Van Tilburg achtte dit niet juist
en voelde meer voor de door de Regering uitgestippelde lijn.
Spreker wilde wel de middengroepen tegemoet komen, maar een verbetering
van 30% over de gehele linie achtte hij uitgesloten. Hij vestigde de aandacht op
een tweetal zorgen, die in het bijzonder bij deze groepen drukken, namelijk de
zorg voor de studie van de kinderen en de zorg voor de oude dag. Deze laatste
zorg speelt vooral bij de hogere ambtenaren, wier pensioenen in vergelijking met
die in de behoorlijke particuliere bedrijven zeer slecht zijn. Kosteloos onderwijs
zou de eerstgenoemde zorg belangrijk verlichten; ten aanzien van de overheidspensioenen beval spreker een verhoging van de maxima aan.
Verlenging van de dividendbeperking.
De hoogte van de investeringen wordt voornamelijk door de conjuncturele omstandigheden bepaald, en niet zozeer door de dividendstop, aldus net betoog van
Kapteiin, die, al wilde hij er geen dogma van maken, voorstander was van een
stop. Wij leven, aldus spreker, in een tijdperk, waarin men er helaas niet zeker
van is, dat er niet weer een soort Korea-conflict kan uitbreken, met alle gevolgen
daarvan op de wereldmarkten. Gezien de inflatoire tendenzen, die dit ongetwijfeld in ons land zou oproepen, is het niet verantwoord tot afschaffing van de
dividendstop over te gaan. Spreker bracht hulde aan oud-Minister Lieftinck, die,
zonder dat er ervaringen op dit gebied in het economische leven bestonden,
tevoren de gevolgen er van voorzag. Tenslotte sprak Kapteijn de hoop uit, dat
Regering en Parlement ook voor de toekomst op dit kompas zullen varen.
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Begrotingen van Oorlog en Marine 1953.
De Dreu gaf, alvorens tot de eigenlijke behandeling van deze begrotingen over
te gaan, namens de fractie uiting aan de grote waardering en dankbaarheid voor
de snelle, doeltreffende en van opofferingsgezindheid getuigende hulp, welke door
zee-, land- en luchtmacht aan de zwaar geteisterde gebieden is verleend.
Spreker was van mening, dat de wijziging van het vijf-divisiën-plan geen afwijking van de richtlijnen voor het defensiebeleid betekende. Hij zag het gewijzigde plan als een versnelling van onze paraatheid, hetgeen bij acuut oorlogsgevaar van grote betekenis kan zijn.
Sprekende over de tekorten aan beroepspersoneel verzocht De Dreu de Regering, andere wegen van opleiding te zoeken. Verzachting van toelatingseisen zou
het inhalen van het bestaande tekort zeer zeker bespoedigen.
Over de geestelijke verzorging in het leger sprak In 't Veld, die een lans brak
voor het Humanistisch Thuisfront. Spreker had er bepaald geen behoefte aan, de
ten aanzien van het werk van dit Thuisfront bestaande geschillen op de spits te
drijven. Hij wilde de minister gaarne steunen in diens kennelijk streven om tot
een bevredigende modus vivendi te komen.

Begroting van Landbouw, Visserii en Voedselvoorziening 1953.
Hoogland wees op de kwetsbaarheid van ons agrarisch exportpakket, waarin hij
een argument te meer zag voor de noodzakelijkheid van Europese integratie. Al
gaat die integratie, ook op het gebied van Benelux, met grote moeilijkheden gepaard, men zal met wilskracht en volharding, in het geloof in de doeltreffendheid
van de integratiegedachte, op de ingeslagen weg voortgaan.
Sprekend over de ruimtelijke ordening merkte spreker op, dat men de belangen
van de landbouwers niet uit het oog moet verliezen, maar anderzijds moeten de
boeren begrijpen, dat een bepaalde oppervlakte grond moet dienen voor recreatie
e.d. Men moet begrip hebben voor het werk der natuurbeschermers.
Hoogland sprak verder over de bestrijding van de werkloosheid onder de landarbeiders; hij wenste een betere regeling dan de vigerende.

Begroting van Financiën 1953.
De gevolgen van de watersnood stonden in het middelpunt der belangstelling.

Van Tilburg waarschuwde tegen overdreven verwachtingen ten aanzien van de
werkobjecten, welke nu zouden zijn ontstaan. Het gaat hierbij immers om waterstaatswerken, die grote vakkennis bij de leiding, gespecialiseerd en kostbaar materieel, en geoefende mankracht bij de uitvoering vereisen.
Weliswaar had sprekers fractie de belastingverlaging voor het bedrijfsleven
nimmer afgewezen, doch zij weigert haar als enig bruikbare methode te aanvaarden. Wel degelijk, aldus Van Tilburg, moet de openbare-werken-politiek als
een bruikbaar alternatief worden beschouwd. Ter bevordering van de werkgelegenheid in de voor de binnenlandse markt werkende industrieën zou een algemene verhoging van de koopkracht van de grote massa der bevolking door bijv.
een verlaging van de indirecte belastingen een eveneens bruikbaar alternatief zijn.

Begroting van Justitie 1953.
Cammelbeeck, de wetgevende arbeid die de minister in deze zittingsperiode
denkt te verrichten overziende, noemde het ontbreken van de mededeling, dat
een nieuwe regeling van de rechtstoestand van vreemdelingen (althans van de
vluchtelingen onder hen), in voorbereiding is, teleurstellend. De aan deze kw~tie
in de Memorie van Antwoord gewijde zinsnede noemde spreker nog tereur-
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stellender. Deze zinsnede doet het zeer ten onrechte voorkomen als zou deze
regeling een probleem van recente datum betreffen. Het probleem bestaat evenwel al jaren en neemt in omvang én in tragiek toe. Voorts stelt deze zinsnede, dat
er eerst een periode van rust in de internationale toestand moet zijn, alvorens zulk
een regeling tot stand kan worden gebracht. Spreker noemde het tragisch, dat
de internationale toestand niet voldoende bezonken raakt en verwachtte voorlopig
ook nog geen periode van rust. Desondanks zou er naar zijn stellige overtuiging
een nieuwe regeling moeten komen. In afwachting daarvan verzocht Cammelbeeck
met grote klem om meerdere soepelheid. Voorts sprak hij over de geestelijke verzorging van de buitenkerkelijk gedetineerden. Gewaarborgd moest naar zijn
mening zijn, dat steeds in de Commissie van Advies voor de Geestelijke Verzorging
het geluid van alle richtingen dient te worden gehoord. Spreker beval een periode
van rustige bezinning aan; daarbij Mr. Jan Derks citerende, toonde hij bovendien
aan, dat zijn mening door meer katholieken werd gedeeld.

Begroting van Binnenlandse Zaken 1953.
Van W al.mm besprak onder meer de bezoldiging van de burgemeesters en de
positie van de wethouders. Spreker wees op de ervaringen bij de ramp, waarbij
weer is gebleken van hoe groot gewicht het is voor een land om te beschikken over
burgemeesters, die voor hun taak berekend zijn. In algemene zin meende spreker
te mogen zeggen, dat deze gezagsdragers uit het getroffen gebied zich zeer hebben
geweerd en uitnemend hebben gedragen. De minister moet bij de verdere bestudering van de regeling t.a.v. de bezoldiging van de burgemeesters deze ervaring
niet uit het oog verliezen.
Van W al.mm meende, dat de regeling van de positie van de wethouders z6
moet zijn, dat er voor bekwame mannen en vrouwen geen bezwaren zijn om zich
voor het wethouderschap beschikbaar te stellen, ook wanneer deze functie practisch de volledige persoon eist. Spreker erkende, dat het hier een moeilijke materie
betrof, ten aanzien waarvan niet gemakkelijk een bevredigende regeling zou kunnen worden getroffen, maar wilde bij de minister bepleiten om te streven naar een
soepele regeling met differentiatiemogelijkheden, die zich aan de omstandigheden
van de praktijk aanpassen.
Begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting 1953.
Woudenberg was van opvatting, dat Nederland nog altijd in het stadium verkeert,
waarin het van het allergrootste belang is, dat wij zoveel mogelijk nieuwe woongelegenheid scheppen. Als de duplexwoningen daarbij een hanteerbaar hulpmiddel kunnen zijn, zou spreker het betreuren, indien het niet meer werd gebruikt. Hoezeer hij ook de uniformiteit en andere bezwaren erkende, achtte spreker niettemin het hebben van een eigen, zij het kleine woning nog altijd te prefereren boven samenwoning of gescheiden leven van jonge echtparen. Daarbij was
hij uiteraard niet onverschillig ten aanzien van de vraag, hoe het gesteld is met
de nieuwe woningen; hij meende echter, dat alle mogelijke waarborgen zijn getroffen om een zo redelijk mogelijk peil te verzekeren.
De woordvoerder van de PvdA-fractie vreesde een achterstelling van de woningwetbouw bij de particuliere bouw. Weliswaar was gebleken, dat de minister
slechts globaal aan de verhouding van 50% woningwetbouw en 50% particuliere
bouw zou willen vasthouden, maar Woudenberg toonde met gegevens aan, dat de
gemeenten aan die verhouding streng de hand hielden, met als gevolg, dat bij
achterblijven van de particuliere bouw ook de woningwetbouw {juist voor de
arbeiders zo belangrijk!) zou moeten stagneren. Spreker pleitte daarom voor meer
centralisatie op dit gebied.
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Bij de replieken brak Woudenberg nogmaals een lans voor de woningwetbouw,
die hij sociaal-economisch het meest wenselijk beschouwde. Niet zonder grond
vreesde spreker, dat het in belangrijke mate verleggen van de bouw van arbeiderswoningen naar de particuliere sector voor tientallen jaren het krottenprobleem zou
continueren.

Begroting van de Staatsmijnen in Limburg 1953.
Kramer zeide ten aanzien van het stimuleringsplan, dat, toen de Staatsmijnen in
het verleden zoveel mogelijk kolen leverden aan de gemeenschap, de particuliere
mijnen hun exploitatie inrichtten naar het voordeel van de onderneming. Nu er
voor de particuliere mijnen belangrijke bedragen zijn te verdienen, hebben zij hun
productie verhoogd. Spreker constateerde een belangrijk verschil tussen de productiewijze van de Staatsbedrijven en die van de particuliere bedrijven.
Spreker verzocht de bijzondere aandacht van de Minister voor de subsidiëring
van het Fonds voor sociale instellingen en informeerde naar het bedrag van
1 milHoen gulden, dat ongeveer een jaar terug, ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum der Staatsmijnen, door de directie aan het personeel was toegezegd.
Begroting van Economische Zaken 1953.
Kapteijn noemde het begrijpelijk, dat de Februariramp de regering had gedwongen
een belangrijke wijziging in haar plannen te brengen. Echter waren nu wel de
grondslagen bekend, waarop het economische beleid zou berusten, maar niet de
in concreto te treffen maatregelen, hetgeen wel een stempel op de gedachtenwisseling moest drukken. Spreker had aangaande het vraagstuk van de ind1.1strialisatie de indruk, dat het de afgelopen jaren nogal meegevallen was met de
investeringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven.
Spreker achtte de belastingen te hoog, met name voor de inkomens beneden
f 15.000,-, maar maakte zich niet in het minst de illusie, dat belastingverlaging
voor deze groep extra besparing tot gevolg zou hebben. Ook verlaging van de
belastingen op winst of op de grote inkomens zou het aanbod van risico-dragend
kapitaal niet vergroten. Spreker bepleitte de stimulering tot een ontwikkeling in
de richting van het industriële bankwezen, dat langlopende eredieten kan verschaffen aan de kleine ondernemers. In het kader van een krachtige industrialisatie-politiek diende, aldus Kapteijn, grote aandacht aan de scholing voor de
industrie te worden besteed. Een betere vorming van onze jeugd achtte spreker
noodzakelijk.
Bij afwezigheid van Oasterhuis voerde In 't Veld het woord over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Spreker was van mening, dat, nu het beginsel van
de p.b.o. in een wet was vastgelegd, een gezond democratisch besef een loyale
medewerking aan de uitvoering van deze wet mee zou moeten brengen. Hij betreurde, dat in sommige werkgevers kringen deze animo niet bijzonder groot was,
en deed een emstig beroep op alle betrokken kringen om de grootst mogelijke
medewerking te verlenen, teneinde tot een vrijwillige oplossing te komen. Want
instelling van boven af zou, naar sprekers overtuiging, het uiterste middel moeten zijn.
Begroting van Buitenlandse Zaken 1953.
Dat deze begroting er geheel anders uitziet dan die van vóór de Tweede Wereldoorlog, achtte Schermerhom vanzelfsprekend: de wereld is immers veranderd, en
de functie van de Overheid inzake de zorg voor het welzijn van het eigen volk
in de internationale wereld is een volstrekt andere geworden. Thans geven de
Staten delen van hun souvereiniteit prijs, maar daartegenover staan soms eigen-
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aardige pogingen om zich binnen de eigen grenzen te verschansen. Er is een
zekere dubbelhartigheid; niemand durft eigenlijk nog te zeggen, dat hij tegen
integratie is.
Spreker was van opvatting, dat de ontwikkelde landen meer zouden kunnen
doen voor de onderontwikkelde gebieden.
De Dreu kon zich verenigen met het overbrengen van de betrekkingen met
Indonesië naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Weliswaar is er verschil
tussen onze verhouding met Indonesië en die tot de meeste andere landen, maar
in onze betrekkingen tot die andere landen zijn eveneens grote verschillen. Met
de Benelux-landen bestaat bijvoorbeeld een meer intieme verhouding dan met
andere staten. Inzake de kwestie van het zelfbeschikkingsrecht merkte spreker op,
dat dit na de souvereiniteitsoverdracht een Indonesische binnenlandse aangelegen-~
heid was geworden. Nederland kan alleen maar de aandacht vestigen op de bepalingen in de overeenkomst, hetgeen dan ook is gebeurd. De macht, de middelen
en ook de bevoegdheid ontbreken ons, om aan de Republiek der Zuid-Molukken
recht te verschaffen. Zoveel mogelijk moeten de hier te lande verblijvende Ambonnezen worden geholpen, maar naar sprekers mening mocht men zich bij heto
zoeken van een oplossing niet door sentimenten laten leiden.
Ten onrechte, zo zeide De Dreu, is de Regering doof gebleven voor de ambtenaren uit het voormalig Nederlands-Indië. Tal van oud-Indische ambtenaren ver,
keren in moeilijkheden. Spreker hoopte, dat er hier een keer ten goede zou komen;
hij dacht in dit verband aan verlenging van de Garantiewet en aan een technische
herziening daarvan.

Begrotingen van Overzeese Rijksdelen en Nieuw-Guinea 1953.
De mening van onze fractie is nog niet gewijzigd, aldus De Dreu; een oplossing
inzake Nieuw-Guinea zal slechts gevonden kunnen worden in het internationale
vlak. Intussen heeft ons land zijn historische taak daar te vervullen, totdat die
oplossing is gevonden. Spreker pleitte voor internationale hulp bij het ontwik-:
kelingswerk.

Begroting van Onderwi;s, Kunsten en Wetenschappen 1953.
Schermerhom wilde vooropstellen, dat de concurrentiestrijd tussen de volkeren
van de blanke wereld eer toe dan afneemt. Daarbij komt, dat Nederland arm is·
aan grondstoffen en wij moeten leven van landbouw, handel en veredelingsindustrie. Op elk dezer gebieden wordt de hoogste kwaliteit verlangd. Bij alle
beschouwingen over opvoeding en onderwijs dient men uit te gaan van het feit,
dat de toenemende mechanisatie en technificatie van het productieproces aan een
steeds groter aantal mensen steeds hogere eisen van bekwaamheid stellen. Het is:
de verantwoordelijkheid van dit Departement de mogelijkheden te scheppen voor
de voor ons volk noodzakelijke intellectuele en karakterologische vorming, die het
ons mogelijk zal maken staande te blijven en ons levenspeil in elk opzicht te verbeteren. In dit verband achtte de socialistische woordvoerder het bedenkelijk, dat.
ons onderwijs de laatste jaren steeds 'goedkoper' wordt. Bij de huidige ontwikkeling van de maatschappij moet men een aanzienlijke stijging van de kosten van
het onderwijs verwachten, aldus spreker. Hij wees er voorts op, dat de Overheid
te weinig ten koste legt aan de vorming van de toekomstige onderwijzers. Het
gevolg is, dat wij op menig punt vastzitten, omdat de opleiders van de jeugd zelf
een verdere opleiding behoeven.
Uitvoerig besprak Schermerhom de organisatie van ons onderwijs en de onderwijsvernieuwing. Scherp laakte spreker de schromelijk late verrekening van de
toch al te lage overheidssubsidies aan de scholen. Indien in deze toestand geen
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verandering te brengen is, kan geen emstig mens langer de verantwoordelijkheid
voor het financiële beheer van de betrokken onderwijsinstellingen dragen.
De Dreu besprak de veelvuldige critiek op de 'Stichting voor Culturele Samenwerking', die hij als over het algemeen onredelijk van de hand wees. Aan de hand
van een aantal voorbeelden toonde spreker aan, hoezeer het werk van de Sticusa
zowel in Indonesië als in de West wordt gewaardeerd. Nog wel degelijk bestaan
er tussen Indonesië en ons land nauwe aanknopingspunten, aldus De Dreu, die er
voorts op wees, dat culturele arbeid nog altijd een belangrijke rol in de wereld
vervult.
De salarispositie der hoogleraren en onderwijzers besprekende, stelde De Dreu
vast, dat de wensen van deze onderwijskrachten alleszins redelijk te achten zijn.
Spreker drong aan op een spoedige totstandkoming van een gunstige salarisregeling.
Woudenberg bestreed in een rustig betoog het VVD-lid Wendelaar, die met
verontwaardiging had geconstateerd, dat de Vara zich te veel met politiek ophoudt. Deze mening van het VVD-lid berustte vooral op de mededeling van
ministerCalsin de Tweede Kamer, dat bij hem een viertal klachten over de Vara
waren binnengekomen, die hem aanleiding hadden gegeven er in het algemeen
met de omroepverenigingen over te spreken. Woudenberg deelde mede, dat de
Vara de klachten niet kende en van een ingrijpen van de minister onkundig was.

Begroting van Sociale Zaken 1953.
Oasterhuis toonde zich bezorgd over het teruglopen van de investeringen. Hij
achtte een krachtige economische politiek, gericht op het welslagen van de sociale
zekerheidspolitiek, noodzakelijk. De economische politiek bepaalt de lengte van
de polsstok en daarmede de afstand, die de minister van Sociale Zaken kan
springen; spreker drong in dit verband aan op vergroting en verbetering van de
productie. Dit zal eisen stellen aan de vakbekwaamheid en met het oog hierop
betoogde Oosterhuis, dat het technisch onderwijs, de vakopleiding in de bedrijven
en de beroepskeuzevoorlichting zullen moeten worden bevorderd.
Met klem waarschuwde spreker voor de situatie, die in Nederland zal ontstaan,
wanneer een volstrekt vrije, een vrijere of een marginale loonpolitiek zal worden
gevoerd. De margepolitiek betekent een stap terug in de maatschappelijke ontwikkeling; zij leidt tot loonacties, verstoort de sociale rust en tast de werkgelegenheid aan.
Met verbazing had Oasterhuis kennis genomen van hetgeen de ChristelijkHistorische afgevaardigde Vixseboxse had gesteld, namelijk dat het loon zou moeten worden aangepast, wanneer zich een daling van de kosten van levensonderhoud zou ontwikkelen. Spreker wees er op, dat dit een voortzetting van de aanpassingspolitiek van de dertiger jaren zou betekenen, met al de rampzalige gevolgen, die zij voor ons land en de arbeidersklasse in het bijzonder, heeft gehad.
Ten aanzien van het middengroepenprobleem merkte Oasterhuis op, dat het
slechts een aspect is van de nivellering, die zich door de gehele loonsector heeft
voltrokken. Verschillende groepen van industrie-arbeiders, met name de geoefende
en geschoolde arbeiders in de grote steden, hebben een achteruitgang in reëel
inkomen geïncasseerd, die vaak groter is dan die van bepaalde groepen van ambtenaren, onderwijzend en administratief personeel. Het algemene karakter van de
nivellering stelt duidelijk in het licht, dat met maatregelen tot opheffing van de
nivellering voor een deel van de loonsector de samenhang met de overige groeperingen dreigt te worden verbroken. Uiteraard zullen voorzieningen voor de middengroepen moeten worden getroffen, aldus spreker. Een verhoging van de inkomens brengt onherroepelijk de drang van de lagere inkomenstrekkers tot loons-
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verhoging met zich, met alle gevaren daarvan voor de arbeidsvrede. Overigens zal
een dergelijke loonsverhoging moeilijk realiseerbaar zijn; de overheid heeft immers
geen invloed op de loonvaststelling in deze sector, uitgezonderd de ambtenarensalarissen. Spreker dacht vooral aan maatregelen ter tegemoetkoming in de opleidingskosten van de kinderen, alsmede aan uitbreiding van de sociale voorzieningen.
Mej. Tjeenk Willink besprak de organisatie en integratie van het maatschappelijk werk en merkte in het kader hiervan op, dat de verrassende en in de kringen
van het maatschappelijk werk nooit bepleite creatie van het Ministerie van Maatschappelijk Werk baars inziens weinig opportuun was geweest. Zij kon zich niet
verenigen met de opvattingen van de KVP-er Van Lieshout, die een andere taakverdeling tussen het Ministerie van Sociale Zaken en dat van Maatschappelijk
Werk, met ruimere armslag voor het laatste, had bepleit.
Spreekster kondigde aan, hierop bij de behandeling van de begroting van Maatschappelijk Werk nader in te gaan.
Wibaut was van mening, dat noch een algehele verplichte ziekenfondsverzekering, noch een vrijwillige verzekering voor iedereen, voor verwezenlijking vatbaar
was. Hij vestigde de aandacht op het rapport van de Wiardi Beekmanstichting
'Volksgezondheid in het geding', dat naar zijn oordeel een redelijke oplossing voor
de financiering der vrijwillige verzekering geeft.
Sprekende over de bestrijding van de verslavingsmiddelen, wees Wibaut op het
sterk toenemende verbruik van tabaksproducten. Sociaal en economisch is dit al
verontrustend, maar het grootste gevaar zag spreker in de bedreiging van de
gezondheid.
Zowel Wibàut als Mej. Tjeenk Willink hielden een pleidooi ten gunste van de
tandtechnici. Bij de uitbreiding van de sociale tandverzorging is het niet vanzelfsprekend hiervoor het beroep van tandarts te monopoliseren. Zeer zeker is er
plaats voor een lager kader naast de universitair opgeleide tandartsen.

Begroting Verkeer en Waterstaat 1953 en Wet Noodvoorzieningen dijkherstel.
Op voorstel van de Kamervoorzitter werd het wetsontwerp Noodvoorzieningen
dijkherstel gezamenlijk met de begroting behandeld. Deze laatste dreigde in het
gedrang te komen, daar veelal de nadruk werd gelegd op de watersnoodramp en
de daarbij betrokken onderwerpen.
Kramer constateerde een verschil van opvatting tussen de minister en de fractie
ten aanzien van de Zondagswet en -heiliging. Wij kunnen begrijpen, dat de
minister van zijn persoonlijke levensbeschouwing uit dit standpunt voor zijn persoon inneemt, maar een minister kan maar één standpunt huldigen, aldus spreker,
namelijk het Regeringsstandpunt in dit opzicht. Waar zou het heen gaan in ons
land, wanneer elke minister op zijn wijze maatregelen in verband met de Zondagsrust en -heiliging zou nemen?
Kramer besprak voorts de Europese integratie op het gebied van het vervoerswezen en stelde vast, dat Nederlands positie niet van de kracht is, die nodig is
om tot resultaten te komen. Bovenal de interne organisatie van het weg- en watervervoer is zwak. Spreker betreurde, dat de minister niet bereid was maatregelen
hieromtrent te nemen en drong er bij de bewindsman op aan, zijn standpunt te
herzien. Ook vroeg hij om krachtiger medewerking aan de initiatieven, die moeten
worden genomen om tot internationale samenwerking te komen.
Spreker vestigde de aandacht op de vele spoorwegongevallen en meende, dat
een onpartijdige commissie van onderzoek uitstekend zou kunnen werken.
Hoogland zeide, dat het uitermate gemakkelijk zou zijn om op tal van tekortkomingen te wijzen, nu wij achter een zo rampzalig gebeuren staan. Toch zullen
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wij het verloop van de gang van zaken bij het dijkherstel met de nodige critiek
moeten gadeslaan, want alles wat daarbij gebemt moet zo goed en zo snel mogelijk
gebeuren. Spreker citeerde een artikel uit de 'Nieuwe Rotterdamse Courant',
waarboven als kop geplaatst was: 'Zeer teleurstellende gang van zaken bij het
dijkherstel'. Hij beschouwde dit dagblad als een betrouwbare nieuwsbron, maar
zou het zeer op prijs stellen, indien de minister een en ander volledig zou kunnen
tegenspreken.
Hoogland begreep, dat in de eerste aanpak van het dichtingswerk dit werk in
regie moest worden uitgevoerd, maar wenste een spoedige terugkeer tot het gebruikelijke aanbesteden van de waterstaatswerken.

Begroting Zuiderzeefonds 1953.
Hoogland bestreed de VVD-afgevaardigde Louwes, die er voor had gepleit de
nieuwgewonnen gronden in de polders te verkopen of eventueel in erfpacht te
geven. De verkaveling is zodanig, dat een maximum aan productiviteit kan worden
bereikt; dit alles zou zeer snel door vererving en verkoop kunnen veranderen.
Afschaffing van het omzetbelastingtarief van 30%.
Van Tilburg stond en staat nog critisch tegenover de leuze 'belastingverlaging voor
het bedrijfsleven'. Sprekers fractie wenste zeer beslist niet mede te werken aan
niet-gerichte en engeselecteerde belastingverlagingen. Spreker oordeelde in dezelfde geest als Hofstra in de Tweede Kamer bij de behandeling van dit wetsontwerp.
Verandering in de Grondwet t.a.v. de bepalingen betreffende de buitenlandse
betrekkingen.
Van Walsurn was van mening, dat het opnemen in de Grondwet van een nieuwe
regeling van de buitenlandse betrekkingen een stap vooruit zou betekenen; hij en
zijn fractie-genoten gaven hun stem aan dit wetsontwerp.
Opheffing spoorlijn Loolaan-Scheveningen.
Kramer, die reeds bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat
1953 over de voorgenomen opheffing van deze spoorlijn enkele opmerkingen had
gemaakt, vroeg de minister in een nota aan de Kamer het gehele verveersbeleid
van de Nederlandse Spoorwegen voor te leggen. Spreker was er van overtuigd,
dat, als wij zouden onderzoeken, welke lijntjes in Nederland onrendabel zijn, wij
nog heel wat meer dan alleen het lijntje Loolaan-Scheveningen zouden vinden.
Goedkeuring van de Overeenkomst tot herziening en verlenging van de Internationale Tarwe Overeenkomst.
Enerzijds zijn wij allen het er over eens, dat deze poging, om te komen tot een
stabilisatie van de tarweprijzen, alle instemming verdient, aldus In 't Veld. Een
dergelijke poging is niet alleen in het belang van de producenten, maar ook van
de consumenten. Anderzijds rijzen er enkele vragen. In de eerste plaats de vraag
of het nu wel de tijd is om te komen tot een verhoging van de tarweprijzen, nu
de voorraden zich geweldig ophopen. Deze overeenkomst begint daardoor meer
het karakter te krijgen van een overeenkomst ter bescherming van de producenten.
Het meest verontrust was de socialistische woordvoerder door het Amerikaanse
voornemen, een beperking van het tarwe-areaal te propageren, wanneer er geen
normaal herstel van het evenwicht komt. Minister Mansholt heeft in de Tweede
Kamer bij de behandeling van zijn begroting betoogd, dat, wat de voedselsituatie
in de wereld betreft, er eigenlijk een wedloop tussen de dokter en de boer is.
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Is het dan juist, de productie te gaan inperken, terwijl in vele onderontwikkelde
gebieden nog bittere armoede heerst? Men zal meer moeten streven naar een opvoeren van de koopkracht in deze gebieden.

Begroting Maatschappelijk Werk 1953.
Mej. Tjeenk Willink, terugkomend op haar debat met de KVP-er Van Lieshout
bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken, was van opvatting, dat
het Ministerie van Maatschappelijk Werk was geboren uit een politieke dwangpositie en niet uit een maatschappelijke behoefte. Het terrein van het maatschappelijk werk ligt voor het overgrote deel nog braak en dit Departement bestrijkt
slechts een brokstuk. Beter ware het geweest deze gehele materie bij Sociale
Zaken onder te brengen, mede omdat het maatschappelijk werk de onmisbare
aanvulling is op de massaal werkende sociale zekerheid. Spreekster had echter
vertrouwen in het persoonlijke beleid van de minister.
Kosten van ooorbereidingen voor een tweede instituut voor technisch hoger
onderwijs.
Schermerhom schetste in een deskundig betoog de vele te overwinnen moeilijkheden, zoals financiering, bouw, personeelsbezetting. Vooral op het laatste vestigde
spreker de aandacht van de minister; ten minste de helft van de leerkrachten moet
gewoon hoogleraar zijn.
De socialistische woordvoerder zag geen oorzakelijk verband tussen het aanbod
van ingenieurs en de opnamecapaciteit van de industrie. Naar zijn mening maakt
vooral de middelgrote en kleine industrie onvoldoende gebruik van academisch
gevormde technici.
Te gemakkelijk, aldus Schermerhorn, wordt geredeneerd, dat de tweede technische hogeschool nodig is vanwege de industrialisatie. Het is vooral de massificering van het Delftse hoger onderwijs en de daaruit voortkomende ontpersoonlijking, die de oprichting van een tweede hogeschool noodzakelijk maken. Een
kleinere hogeschool heeft niet slechts de mogelijkheid om betere technici te
kweken, maar bovenal die om wijzere mensen te kunnen vormen.
Ook wees Schermerhom op de mogelijke gevolgen van deze ook door hem
gewenste decentralisatie van het hoger technisch onderwijs, o.a. op die voor de
MTS-en in de door Eindhoven bestreken gebieden.
Verder besprak hij de organisatie, waarop hij bij de replieken nog terugkwam .
.Zijns inziens moet men het lichaam van het technisch hoger onderwijs in ons land
als één geheel blijven beschouwen en beheren.
De fractie stemde vervolgens vóór het ontwerp van wet.
Regeling rechtshandelingen met betrekking tot landbouwgronden.
Ook wij zijn voorstanders van het particuliere bezit, aldus Hoogland, maar wij
gaan niet zo ver, dat wij dit als het enig juiste aanmerken. Waar de particuliere
eigendom in strijd komt met het algemeen belang, moet dit laatste voorgaan. Wij
allen dragen een grote verantwoordelijkheid voor de vraag, hoe het bezit en het
gebruik van onze schaarse cultuurgrond geregeld zal zijn. Daarom betreurde
spreker het, dat het onderhavige wetsontwerp te kort zal schieten bij landbouwkundige wantoestanden, zoals vergaande versnippering. Ook was het naar zijn
mening ongewenst, dat deze wet een tijdelijk karakter zal krijgen. Met het oog
op de vele verbeteringen, die de wet zal brengen, stemde de fractie er voor.
Voorzieningen ter wegneming van staatloosheid.
Cammelbeeck, voor de fractie het woord voerende, zag in het onderhavige wets-

241

ontwerp een verbetering in vergelijking met het oorspronkelijk ontwerp. Na omtrent enkele punten bevredigend door minister Donker te zijn ingelicht, stemden
spreker en zijn fractiegenoten vóór het ontwerp.

Wiiziging begroting Binnenlandse Zaken (verbetering topsalarissen).
In 't Veld had over de salarisverbetering zelf niet veel te zeggen, gaarne sloot de
fractie zich aan bij de overeenstemming, die in het georganiseerd overleg is bereikt.
Spreker had echter bezwaren tegen de principiële uitsluiting van de StatenGeneraal bij de beoordeling van de individuele salarissen der topfiguren. Hij wilde
deze zaak niet op de spits drijven, en verzocht daarom de Regering, voorzover de
Kamer er prijs op zou stellen bepaalde inlichtingen te verkrijgen, deze ook inderdaad te geven.
Regelen met betrekking tot de wederopbouw van het watersnoodgebied.
In 't Veld besprak de mogelijkheden, die in dit gebied aanwezig zijn met betrekking tot de nieuwe opvattingen omtrent stedebouw en de eisen van het moderne
verkeer. Er zou ervaring opgedaan kunnen worden voor de uitvoering van saneringsplannen in een wat verdere toekomst. Deze kans om te experimenteren moet
niet ongebruikt blijven, aldus spreker.
Wiiziging van de grenzen van de gemeente Utrecht en randgemeenten.
Van Walsurn kondigde aan, dat zijn fractie haar stem aan dit wetsontwerp zou
geven. Hij was niet geestdriftig over de wijze, waarop in dit wetsontwerp de
gemeenschapsraad wordt geïntroduceerd. Weliswaar had hij alle waardering voor
de gedachte, maar hij miste een zekere mate van verordenende bevoegdheid.
In 't Veld deed een dringend beroep op het gemeentebestuur van Utrecht, de
gemeenschapsraad een eerlijke kans te geven. Het kan van grote betekenis zijn
voor de verdere ontwikkeling van ons bestuursrecht.
Zondagswet.
Na de zeer uitgebreide behandeling van het ontwerp-Zondagswet aan de overzijde
van het Binnenhof bleek in de Eerste Kamer een zeer geringe behoefte aan een
verdere diepgaande discussie te bestaan.
Van W alsum, sprekende namens de fractie, deelde mede, dat zij haar stem aan
het ontwerp zou geven. Niet allen waren echter in gelijke mate van de noodzaak
en de urgentie van deze wettelijke voorziening overtuigd. De getroffen regeling
heeft het karakter van een compromis, waarbij men ieder tevreden heeft willen
stellen.
Het wetsontwerp werd aanvaard.
Wiiziging bepalingen omtrent ontslag bii arbeidsovereenkomsten.
Cammelbeeck achtte meer na- dan voordelen verbonden aan een rechtspraak door
middel van Arbeidskamers, waarin ook leken zijn opgenomen. Het zou een belangrijke verbetering betekenen, indien de voorzitter van zo'n college niet alleen
rechtsgeleerde is, maar ook nog afkomstig is uit de sfeer, waarin de gevallen zich
afspelen.
Spreker besprak voorts enkele juridische kwesties.
Wiiziging Wet op de Materiële Oorlogsschade.
In 't Veld zag geen voldoende redenen om tegen het wetsontwerp te stemmen,
maar zou het op prijs stellen, indien de minister zich bereid verklaarde een wetswijziging in uitzicht te stellen met het oog op de interpretatie van art. 72 lid 11.
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Van Taburg deelde mede, dat de fractie vóór het wetsontwerp zou stemmen,
maar dat de meerderheid tevens de ingediende motie van de VVD-er Molenaar
zou steunen. Wetsontwerp en motie werden aanvaard. De minister had de motie
ernstig ontraden.
Huuroerhoging, belastingverlaging; Coördinatiewet Sociale Verzekering.
Woudenberg stelde vast, dat het streven naar een vrije huurvorming principieel
bij zijn fractie geen bezwaren ontmoette, maar waarschuwde er voor, niet terug
te keren naar de vooroorlogse verhoudingen. De vooroorlogse vrijheid betekende in
de praktijk zeer vaak een overleveren van de economisch zwakke aan de economisch sterke.
Spreker betreurde, dat men nog niet wilde overgaan tot instelling van een
huuregalisatiefonds.
Van Taburg wees er op, dat de voorgestelde belastingverlagingen slechts konden worden overwogen op de hechte basis van de financiële politiek, die door
Prof. Lieftinck is gevoerd. Ondanks enige bezwaren tegen detailpunten stond
sprekers fractie welwillend tegenover de wetsontwerpen.
Gosterhuis getuigde van zijn waardering voor de voorstellen betreffende de
coördinatie van de sociale verzekering en de belastingheffing. Spreker wees op het
belang van opheffing van het verschil tussen de loongrenzen in een aantal sociale
verzekeringswetten; hij vertrouwde er op, dat de hierover lopende onderhandelingen tot een gunstig resultaat zouden leiden.
Het gehele complex van maatregelen werd aanvaard met de stemmen der
fractie v66r.
Wet op de Watersnoodschade 1953.
Van Taburg stond op het standpunt, dat buiten de vergoeding van directe
materiële schade de noodzaak bestaat in bepaalde gevallen niet-materiële schade
te vergoeden. namelijk wanneer dit nodig is voor de vooruitgang van het economische, sociale en culturele leven.
Spreker achtte het niet juist, dat de vergoeding der bedrijfsschade niet in een
wettelijke regeling is vastgelegd. De door de minister van Maatschappelijk Werk
hieromtrent getroffen regeling, aangevuld door de voorzieningen van het Rampenfonds, waardeerde hij echter ten zeerste.
Gaarne zou de PvdA-fractie haar stem aan dit ontwerp van wet geven.
Wijziging Pensioenwet 1922.
In 't Veld zeide, dat de gang van zaken met dit wetsontwerp een weinig pleizierige indruk op zijn fractie had gemaakt. Hij vreesde, dat een serieuze behandeling ook in de naaste toekomst niet te verwachten is. Het gaat alles te incidenteel
en te plotseling. Aanvankelijk verscherpte men de cumulatiebeperking, nu verzacht men deze weer. Spreker adviseerde deze zaak nog eens in de volle omvang
te bekijken en dan met een nieuw ontwerp te komen. Omwille van de vele verbeteringen, die het onderhavige ontwerp inhoudt, zou sprekers fractie er voor
stemmen.
Goedkeuring Verdrag tot oprichting Europese Defensie Gemeenschap.
Schermerhom behandelde de algemene aspecten van het wetsontwerp. Hij zag
als belangrijkste bezwaren tegen het EDG-verdrag: de weinig aanlokkelijke innerlijke structuur van de belangrijkste partners, de overdracht van souvereiniteit op
één der zeer vitale gebieden van een onafhankelijk volksbestaan, en de twijfel aan
een openlijke Russische agressie. Na uitvoerig deze bezwaren te hebben he243

sproken, kwam Schermerhom tot de conclusie, dat men ten aanzien van het Duitse
vraagstuk aanvaardbare uitingsvormen moet zoeken voor het zelfbewustzijn van
de Duitsers, omdat het anders zou uitlopen op uitbarstingen, zoals de Russen die·
op 17 Juni 1953 tot hun schade en schande hebben beleefd. Er is voor Europa
geen keuze overgebleven en wij zullen nu moeten beslissen of wij deze stap doen.
Ondanks alle bezwaren zag spreker de EDG als een factor in de collectieve verdediging van het Atlantisch gebied.
Kapteijn wijdde in het bijzonder aandacht aan de economische zijde van het.
Verdrag, zowel op zichzelf als met betrekking tot de internationale gevolgen.·
Spreker wees op de sterk veranderde positie van Europa ten opzichte ·van de
Verenigde Staten en Rusland en stelde vast, dat Europa tot één grote, gemeenschappelijke markt moest komen. Deze zal door arbeidsverdeling een productiviteitsantwikkeling mogelijk maken, die parallel gaat lopen aan die in de Verenigde·
Staten en die het tevens mogelijk zal maken, dat daardoor het levenspeil op behoorlijke wijze kan stijgen. Slaagt men daarin niet, dan zal Europa de Balkan·
tussen de continenten worden. Een Balkan vol sociaal-economische problemen,
waarin het Duitse probleem wel het meest benauwend zal zijn.
Uitvoerig ging Kapteijn in op de mogelijkheden, die de EDG voor een gemeenschappelijke markt kan hebben. Spreker was het met de Regering eens, dat een
politieke gemeenschap zonder economische inhoud niet wenselijk is, maar vroeg
de Regering het met hem eens te zijn, dat een economische problematiek niet
zwevend kan blijven en dat die een politieke organisatie nodig heeft om op effi-·
ciënte wijze tot oplossing gebracht te worden.
Er was voor Jonkman niet alleen aanleiding geweest een Nota aan het Voorlopig:
Verslag toe te voegen met het oog op het uitzonderlijk belang van het onderhavige
wetsontwerp, maar ook omdat hij het gevoel had, dat zijn denkbeelden ter zaké
door andere leden der Kamer niet zo zouden worden vertolkt als voor hem in
onderling verband en samenwerking de behoefte daaraan bestond.
Spreker beschouwde de EDG en de gehele Westeuropese integratie al als min
of meer onlosmakelijk. De Regering is hieraan in haar beantwoording veelal·
voorbijgegaan.
De EDG is naar sprekers inzicht niet alleen geen goede weg, maar zelfs helemaal geen weg. Wantrouwen tegen een der deelnemers is het gebrek van haar
oorsprong. Op grond van dat wantrouwen wil men Duitsland niet meer volledig
zelfstandig laten worden, maar dit dan ten koste van de zelfstandigheid der andere
partners. Het zou spreker juister voorkomen, wanneer men streefde naar associatie
van West-Duitsland aan de NATO (vooralsnog geen lidmaatschap), gepaard· met
zelfstandigmaking van de Bondsrepubliek, als ·in de Conventies van Bonn afgesproken.
Het Wetsontwerp werd met grote meerderheid aangenomen; van de fractie
stemde Jonkman tegen.

Verlenging en wijziging van de overeenkomst tussen de Staat en de Domaniale
M ijnmaatschappij.
Het zal de Kamer wel niet verwonderen, aldus Kramer, dat de socialistische
fractie tegen de verlenging van deze overeenkomst is en van opvatting is, dat de
Staat deze mijn dient te exploiteren. Spreker gaf een exposé van de geschiedenis
dezer Domaniale Mijnmaatschappij, hetwelk een schel licht wierp op hetgeen
deze maatschappij zich ten opzichte van de gemeenschap meende te mogen veroorloven. Hij toonde aan, dat ook thans nog Staatsexploitatie gewenst is en
adviseerde de minister het wetsontwerp terug te nemen.
De bewindsman, minister Van de Kieft, deelde mede, dat hij bij zijn ambts-
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aanvaarding de ondertekende overeenkomst had gevonden; het vertrouwen in de
overheid zou geschokt worden, wanneer er na een kabinetswisseling op een ondertekende overeenkomst zou worden teruggekomen. Overigens was ook hij van .
mening, dat voor de kolenmijnen socialisatie de voorkeur verdient.
Kramer zeide, in repliek, begrip te hebben voor het standpunt van de minister.
Hij constateerde, dat de Staat in dit geval fatsoenlijker handelde dan de Domaniale Maatschappij in 1919 tegenover de Staat. Toen lag er een getekend contract.
om de mijn weer in Staatsexploitatie te nemen en toen heeft de aandeelhoudersvergadering het contract niet aanvaard.
Het wetsontwerp werd aanvaard met de stemmen van de Partij van de Arbeid
tegen.

Algemene beschmtwingen over de Riiksbegroting 1954.
In 't Veld had aanvankelijk weinig neiging om deel te nemen aan het politieke
steekspel, dat het hoofdbestanddeel pleegt te vormen van deze algemene beschouwingen. Er is echter een nieuw element in het spel gekomen, doordat de heer
Romroe is opgetreden als bokser en blijkt uit te munten in het toebrengen van.
ruwe stoten, die overigens niet zo heel veel doel hebben getroffen. Hij heeft de·.
Partij van de Arbeid uitgedaagd kleur te bekennen. In 't Veld kon in de gedurende·
een paar maanden door de heer Romroe gevolgde politiek heel moeilijk een
duidelijke lijn onderkennen. Er is voor de Partij van de Arbeid weinig reden om
zich ongerust te maken over deze wanhoopspolitiek.
Sprekende over de crisis, waarin het mensdom verkeert, noemde In 't Veld dit
politiek hanegevecht van de heer Romroe een 'ruziemaken op een vulkaan'. In
de Partij van de Arbeid wenst men door gezamenlijke inspanning de crisis het
hoofd te bieden. Men heeft eerbied voor elkaars overtuiging en er is geen sprake
van, dat de humanisten in de Partij van de Arbeid het sterkst zouden zijn.
Spreker vroeg een stimulerend optreden van de Regering ten aanzien van de
sanering en de krotopruiming. Als het gaat om openbare werken, toont de Regering
geen terughoudendheid en stelt zij zelfs een speciaal bureau in om de gemeentebesturen aan te sporen. Waarom niet hetzelfde gedaan voor krotopruiming en
kemverbetering? Dat is zeker niet minder belangrijk voor de werkgelegenheid,
zij het op wat langere termijn.
De trieste gang van zaken met betrekking tot de viering van de vijfde Mei
besprekende, deed In 't Veld de suggestie, op die dag te denken aan de displaced
persons en zo deze herdenkingsdag een diepere zin te geven. Er zou zodoende
aanzienlijke financiële steun kunnen worden verleend.
Van Tilburg had waardering voor het gevoerde financiële beleid en was verheugd over de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in 1953 en over
het belangrijke betalingsbalansoverschot van dat jaar. Hij bestreed, dat de hoge
belastingen het culturele leven zouden benadelen. Na 1945 is belangrijk cultureel
werk gedaan door de Regering.
Spreker had critiek op de onttrekking van 34 milHoen gulden aan het Gemeentefonds. Hij vroeg compensatie van de belastingverlaging ten behoeve van de gemeenten. Voorts laakte hij de grote personeelsbezetting bij het Beheersinstituut.
Cammelbeeck wilde enkele opmerkingen maken naar aanleiding van de rede
van de KVP-er Kropman. Deze had betoogd, dat de constructie van een partij als
de KVP normaal is en een doorbraakpartij als de Partij van de Arbeid abnormaal.
Spreker ziet niet de noodzaak van partijpolitieke eenheid voor de Nederlandse
Katholieken. Het is niet de zaak van een politieke partij om een antwoord te
geven op de belangrijkste vragen des levens. Dat is niet de taak van de partij,
maar de taak van ieder lid voor zich persoonlijk.
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In 't Veld zeide in repliek, dat hij het zou betreuren, wanneer er een einde zou
komen aan de samenwerking tussen KVP en PvdA, die zulke goede vruchten heeft
gedragen. De politieke en sociale spanningen zouden toenemen en daaraan hebben
wij niet de minste behoefte.
Als katholiek socialist achtte Cammelbeeck het een winst, dat de Partij van de
Arbeid tracht uit te komen boven het historische alternatief: Of Christendom, Of
socialisme. Dit dillemma, waarin katholieke mensen zich bevonden, is er vaak de
oorzaak van geweest, dat een aantal katholieken hun keuze lieten vallen op het
toenmalige socialisme en daardoor helaas, naar sprekers inzien, onkerkelijk zijn
geworden.
Begroting Wederopbouw en Volkshuisvesting 1954.
Een zekere, met hardnekkigheid gevoerde campagne buiten het Parlement, de
kort te voren in de Tweede Kamer gevoerde debatten, de opmerkingen in het
Voorlopig Verslag en de ministeriële reacties daarop in de Memorie van Antwoord,
alles wat betreft de strijd over woningbouw door particulieren dan wel door de
overheid, waren voor Woudenberg aanleiding opnieuw het grootste deel van zijn
betoog aan deze strijd te wijden. Hij bestreed het standpunt van de minister: 'de
overheid heeft hier een subsidaire taak'. Een analyse van het woningoverschot in
de grote steden gedurende het tijdvak 1930-1939- welk overschot voortdurend
werd gebruikt als bewijs van de rechtmatigheid van de primaire taak van het
particuliere bedrijf - vormde één van de kernpunten van de uiteenzetting van de
socialistische spreker.
Hij sprak voorts over de kennelijke gebreken in de toewijzing van nieuw te
bouwen woningen, via de Gedeputeerde Staten aan de gemeenten. De grote verschillen in het woningtekort en in het tempo, waarin dit tekort wordt ingelopen,
wijzen ondubbelzinnig op de onhoudbaarheid van de gevolgde methode.
De indirecte critiek op het beleid van 'sministers voorganger, In 't Veld, als
zouden er tijdens diens ministerschap te veel kleine woningen zijn gebouwd, wees
Woudenberg af. Hij herinnerde er aan, dat het toen, bij het weer op gang komen
van de woningbouw in de allereerste plaats ging om huisvesting voor zoveel
mogelijk gezinnen in de kortst mogelijke tijd.
Spreker zag er het nut niet van in het bouwprogram op te drijven, als het
onvermijdelijke gevolg daarvan is, dat de bouwtijd langer wordt en de bouwprijzen hoger. Hij was van mening, dat, gegeven de bestaande overspanning van
de arbeidsmarkt, voorshands het doel niet hoger dan 65.000 woningen per jaar
moet worden gesteld.
Tenslotte schonk hij aandacht aan de positie van de Woningbouwverenigingen.
In 't Veld hield een pleidooi voor de vernieuwing van stads- en dorpskernen.
Reeds thans zou men voor dit vraagstuk belangstelling moeten hebben, aldus
spreker, maar daaraan ontbreekt helaas nogal het een en ander. Het zou volgens
hem mogelijk moeten zijn ruim 20.000 krotten per jaar op te ruimen.
Regeling ter bevordering van een goede bedrijfsuitoefening.
In een kort, maar helder betoog maakte Oasterhuis duidelijk, waarom men in
socialistische kring zo gesteld was op invoering van het behoefte-element. Hier
en daar beluistert men: 'Het gaat nu sinds de wet van 1937 zo goed!', aldus
spreker. Maar dat het de middenstand de laatste jaren zo goed ging, hing naar
zijn mening mede af van de gunstige economische omstandigheden. Wie kan echter garanderen, dat dit zo blijft? Spreker wees op de vele faillissementen in de
crisisjaren na 1929. Tal van ontredderde middenstanders vervielen in extremisme
van links of rechts. Hitier had er mede zijn opkomst aan te danken. Terugkeer van
een dergelijke toestand moet tot elke prijs worden voorkomen.
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De fractie zou zich, aldus Oosterhuis, niet tegen het wetsontwerp verzetten,
maar bleef van oordeel dat hier een element ongeregeld blijft, dat een groot kwaad
kan vormen en dat nadere voorziening behoeft.

Derde wijziging van de Kieswet.
Woudenberg zag ook in de nieuwe regeling van het stemmen bij volmacht wel
enige bezwaren, maar kon namens de fractie verklaren, dat zij haar stem aan
het wetsontwerp zou geyen.
Begroting van Binnenlandse Zaken 1954.
In 't Veld achtte het van de grootste betekenis, dat zoveel mogelijk burgers in
het bestuur worden betrokken. Hij wees op de gevaren van vervlakking en gelijkschakeling, die een bedreiging vormen voor de individuele vrijheid. Met het oog
hierop achtte hij de mogelijkheid van delegatie van bevoegdheden van grote betekenis; hij liet een woord van critiek horen over het rapport van de Grondwetscommissie, waarin de delegatiebepaling werd geschrapt.
Spreker vroeg aandacht voor het probleem van de opleiding van goede bestuurders en bestuursambtenaren. Hij pleitte voor instelling van leerstoelen in het vak
bestuurskunde aan onze universiteiten.
Van Walsurn besprak de financiële positie van de burgemeesters en de wethouders. Hij had voor het beleid van de Regering op dit punt een niet zo grote
waardering.
Spreker maande minister Beel tot voorzichtigheid op het punt van subsidiëring
van kerkelijk werk door gemeentebesturen. In een levensbeschouwelijk en confessioneel zo verdeeld land als het onze moet de overheid op dit punt uiterst voorzichtig te werk gaan.
Begroting van Financiën 1954.
Van Tilburg was van oordeel, dat er na de totstandkoming van de algemene belastingherziening van 1 Januari en na de uitvoerige discussie daarover, geen bijzondere redenen waren om nu weer een aantal problemen inzake belastingen aan
de orde te stellen.
Spreker uitte zijn misnoegen over de trage afwikkeling van materiële oorlogsschade voor publiekrechtelijke organen. Hij besprak voorts de stilstand in de verwezenlijking van de unificatie van de accijnswetgeving in Benelux-verband en
douane-vraagstukken bij de Rijnvaart.
Hoogland wijdde aandacht aan de koop van domeingronden in Friesland ten
behoeve van de cultuurverbetering dezer gronden en de daarmede gepaard gaande
mogelijkheden tot werkverruiming. Spreker gaf de minister in overweging de
gronden tijdelijk in bezit te nemen om de moeilijkheid van de waardebepaling van
de grond te omzeilen. Dan wordt ook voorkomen, dat de eigenaar voor korte tijd
met een belangrijk bedrag blijft zitten, welk bedrag uitermate moeilijk ergens
ondergebracht kan worden. Deze gronden gaan immers naar de eigenaar terug.
Begroting van Justitie 1954.
Cammelbeeck was de bewindsman dankbaar, dat hij niet wil vasthouden aan
specifiek katholieke of niet-katholieke plaatsen bij de vervulling van vacatures
bij de rechterlijke macht.
Spreker drong aan op een spoedige verbetering van de wetgeving ten aanzien
van de tandtechnici. Men behoort aan de gerechtvaardigde aanspraken der tandtechnici tegemoet te komen, aldus Cammelbeeck, die het een schone taak voor de
minister noemde om deze donkere bladzijde in ons recht te elimineren.
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Aangaande het vluchtelingenvraagstuk merkte Cammelbeeck op, dat ons land
nog steeds geen wettelijke regeling aangaande de toelating tot en het verblijf in
Nederland van vluchtelingen in de zin der Conventie van 28 Juli 1951 heeft; deze
Conventie is zelfs nog niet door ons geratificeerd. Wij zitten dus nog steeds met
voorschriften, ontworpen aan het einde van de eerste wereldoorlog, welke in feite
de perfectie van de vreemdelingenafweer zijn en geen onderscheid maken tussen
vreemdelingen en vluchtelingen. Spreker drong aan op het maken van een begin
met de wetgeving op dit punt.

Begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1954.
Oasterhuis noemde het woningprobleem een belemmering voor een verder terugdringen van de zogenaamde 'normale' werkloosheid. In grotere mate zou van de
gunstige werkgelegenheidssituatie geprofiteerd kunnen worden, indien de binnenlandse migratie niet door de huisvestingsmoeilijkheden werd gehinderd.
Verontrustend noemde spreker het grote aantal der moeilijk plaats baren. Over
enkele jaren zal een groot aantal jeugdigen in het arbeidsproces moeten worden
opgenomen, hetgeen de kans der ouderen nog zal verminderen. Spreker zou ten
aanzien van dit probleem de mogelijkheid van een dwingend overheidsingrijpen
overwogen willen zien.
Oasterhuis zag het migratie-vraagstuk als een uiterst belangwekkend aspect van
de zo bitter noodzakelijke politieke en economische samenwerking in de wereld.
Door een zoveel mogelijk planmatige emigratie kunnen gebieden met een enorm
economisch potentieel tot snelle industriële en agrarische ontplooiïng komen,
waarmede massale hongersnood in de minder ontwikkelde gebieden kan worden
voorkomen.
Migratie is een internationaal probleem; van de Regeringen mag worden verlangd, dat aan emigranten en nog meer aan immigranten alle hulp wordt verleend.
Spreker gaf de suggestie, de emigratie te bevorderen door investeringen in de
immigratielanden.
Oasterhuis zeide ten aanzien van de ouderdomsvoorziening, dat voor het eerst
in Nederland een oplossing wordt geboden, welke voor een groot aantal politieke
partijen aanvaardbaar zal kunnen zijn. Tot zijn vreugde had spreker in het SERadvies het bekende plan van de Raad van VakcentraJen teruggevonden.
Spreker bepleitte een geleidelijke invoering van het beginsel 'gelijke beloning
voor gelijke arbeid van mannen en vrouwen'. Niemand zal dit beginsel in een
handomdraaien in ons land willen invoeren, gegeven ons stelsel van loonpolitiek,
maar er moet toch een aanvang gemaakt worden.
Wibaut vestigde de aandacht op het vraagstuk der tandtechnici, zich aansluitende bij hetgeen zijn fractiegenoot Cammelbeeck gezegd had bij de behandeling van de begroting van Justitie 1954.
Met het oog op de ziekenhuisbouw achtte spreker een bewuste planning nodig.
Het zijn grote belangen, die hier op het spel staan; elk uitstel van een behoorlijk
coördinerende regeling brengt ernstige gevaren voor de toekomst mede.
Hoogland sprak over de reorganisatie van de aanvullende werkgelegenheid.
Hij vroeg aandacht voor het werk, dat de provinciale besturen op dit terrein hebben verricht en hield een pleidooi voor het geven van bevoegdheden aan deze
besturen. Zij zullen het ten zeerste op prijs stellen, dat hun zelfwerkzaamheid zich
dan verder zal kunnen ontplooien.
Begrotingen van Oorlog en Marine 1954.
De Sowjet-Unie heeft belangstelling gekregen voor een gesprek met het Westen.
Dit succes schreef De Dreu toe aan de defensie-inspanningen van het Westen. De
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noodzakelijkheid dezer inspanningen werd door spreker betreurd, niet alleen
wegens de zware financiële druk, doch ook wegens de dreigende militairisering
van ons volk, en vooral van de jeugd. Niet een bewondering voor de grote, vernietigende kracht van de atoombom en voor de snelheid van automatisch he"
stuurde projectielen, doch het geloof in het beginsel van de collectieve veiligheid
zal uiteindelijk de wereld voor ondergang behoeden.
De Dreu roerde nog verschillende punten aan, o.a. het gevaar van het MacCarthy-isme, de inschakeling van de scholen bij de werving van personeel, de
verdere opbouw van ons defensie-apparaat en het grote verloop vdb bekwaam
jong personeel na het eerste zes-jarige dienstverband. Ten aanzien van dit laatste
punt vestigde spreker de aandacht op de salarissen van het technisch personeel.
De fractie sprak opnieuw haar vertrouwen uit in het defensiebeleid.

Begroting van Maatschappelijk Werk 1954.
Mej. Tieenk Wülink wees er op, dat het subsidiariteitsbeginsel, waarmee men in
katholieke kring zo vaak schermt, tegen de achtergrond van de cijfers onwezenlijk
wordt. Aan de hand van de statistiek van de sociale zorg over 1950 stelde zij vast,
dat het Department een dominerende positie inneemt ten opzichte van de maatschappelijke organisaties. Het particulier initiatief is in feite genoopt op het
kompas van de minister te varen. Spreekster bepleitte, nu eens alle stokpaardjes
op stal te zetten en te werken met gemeenschappelijke inzet van krachten, in het
bewustzijn van een gemeenschappelijke taak.
De toenemende verzuiling van ons volk, ook op het terrein van het maatschappelijk werk, baarde Mej. Tjeenk Willink veel zorg.
Spreekster gaf enige voorbeelden en merkte op, dat het hier niet is de zuinigheid, maar wel de zuiligheid, die de wijsheid bedriegt. Zij achtte een landelijk
toporgaan van het particulier initiatief nodig.
De Dreu sprak over het probleem van de Indische Nederlanders. Hij betoogde,
dat dit ook v66r de oorlog reeds bestond en niet veroorzaakt werd door de souvereiniteitsoverdracht. Deze heeft alleen het vraagstuk acuut gemaakt.
Bij de replieken ging Mej. Tjeenk Willink nog in op de opmerkingen van verschillende zijden betreffende haar betoog over het subsidiariteitsbeginsel.
Begroting van Verkeer en Waterstaat 1954.
De kwestie van de afdamming van de zeegaten kon naar het oordeel van Kramer
niet worden losgemaakt van het rapport Steenberghe-Van Cauwelaert over het
Schelde-RijnkanaaL
Spreker sneed verschillende punten aan, onder andere de internationale samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer. Hij was weinig te spreken over de
bestaande belemmeringen op verkeersgebied en het trage tempo, waarin daarin
verbetering werd gebracht. Het ontbreekt niet aan pogingen om tot internationale
samenwerking te komen, maar deze pogingen zijn niet gecoördineerd. Wij kennen
alleen nog maar de wagenpool van de spoorwegen; geconstateerd moet echter
worden, dat dit niet te best wordt uitgevoerd, met name in het buitenland. Van
standaardisatie is nog geen sprake, ook de industrie verleent hierin weinig medewerking. Kramer drong er bij de minister op aan, alle krachten in te spannen,
teneinde op dit gebied tot resultaten te komen. Ook bepleitte hij invoering van
maandretours en vacantiebiljetten bij de Nederlandse Spoorwegen.
Begroting van Overzeese Rijksdelen 1954.
In eerste instantie had De Dreu geen behoefte over deze begroting het woord te
voeren; zijn fractie stelde het volste vertrouwen in het huidige beleid van minister
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Kernkamp. Discussie over Suriname en de Antillen kon beter achterwege blijven
met het oog op de Ronde Tafel Conferentie met deze gebiedsdelen, terwijl een
debat over Nieuw-Guinea beter zou kunnen wachten totdat de begroting over dit
Rijksdeel in behandeling komt.
Bij de replieken nam De Dreu echter het woord naar aanleiding van de redevoeringen van de VVD-afgevaardigde Molenaar en de communist Geugjes. Spreker
zeide over het standpunt van de Partij van de Arbeid ten aanzien van NieuwGuinea, dat nimmer door die partij noch door haar fractie in de Kamer is uit~
gesproken, t!lat het bewind over Nieuw-Guinea overgedragen zou moeten worden
aan de Republiek Indonesië. Zolang de zaken internationaalliggen zoals thans het
geval is, moet de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van dit achtergebleven gebied in de eerste plaats berusten bij Nederland.

Begroting van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1954.
Schermerhom beschouwde het Departement van Onderwijs als het belangrijkste,
omdat het onderwijs het toekomstig potentieel van ons volk bepaalt. Daarom ook
achtte hij de onderwijskundige gezichtspunten zoveel belangrijker dan de onderwijspolitieke.
Spreker vestigde de aandacht op de achterstand met betrekking tot het probleem van selectie en doorstroming van goed geselecteerde krachten van jeugdige
leeftijd. Door allerlei omstandigheden komen vele begaafden niet aan de hoogste
intellectuele vorming toe. Ons onderwijzerssysteem stelt eisen, waaraan een groot
deel van de leerlingen eenvoudig niet meer kan voldoen. Het traditionele Nederlandse systeem brengt niet de topklasse van onze jonge mensen inderdaad
bovenaan.
Spreker behandelde in zijn uitvoerige rede nog vele punten, o.m. de organisatie,
outillage en uitrusting van het Departement, de experimenteerscholen, de soms
erbarmelijke toestanden bij het lager onderwijs, en de opleiding van onderwijzers.
Bij de replieken gaf Schermerhom nog ter verduidelijking te kennen, dat bij de
ontwikkeling van ons onderwijs zowel de overheid als de vrije organisaties een
taak hebben.
Begroting van Economische Zaken 1954.
De gunstige economische toestand van ons land was naar de mening van Kapteifn
niet alleen te danken aan de gunstige conjunctuur, maar ook aan de financiële,
economische en sociale politiek van de naoorlogse kabinetten en aan de arbeidsvrede, die dank zij de Stichting van de Arbeid gewaarborgd bleef. Spreker deed
een scherpe aanval op degenen, die al die tijd slechts in staat waren tot minderwaardige en afbrekende critiek op het Regeringsbeleid.
Spreker achtte de Rotterdamse rede van minister Zijlstra nogal opvallend. De
bewindsman had o.m. gezegd, dat liberalisme en socialisme steeds meer naar
elkaar toegroeien en in één bedding zullen uitmonden. Wil hij misschien het in
de handen van Prof. Molenaar blijkbaar afglijdende liberale vaandel gaan overnemen? aldus Kapteijn.
Aangaande het industrialisatie-vraagstuk merkte hij op, dat het onderwijs voor
onze industrie-arbeiders en ambachtslieden onvoldoende is. Spreker stelde de opleidingen in enkele andere landen ten voorbeeld. Voorts besprak hij nog de financiering van de industrialisatie en de bezitsvorming.
Gosterhuis sprak voor de fractie over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.
De ontwikkeling van de PBO had hij met gemengde gevoelens gadegeslagen.
Spreker was geen voorstander van dwang, maar hij vroeg zich af of het verantwoord was de totstandkoming van productschappen af te laten stuiten op een
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klein onderdeel, indien hier over geen overeenstemming te verkrijgen. Er is te
weinig goede wil, terwijl het omgekeerde het geval zou behoren te zijn, want de
PBO is het symbool van de nieuwe verhoudingen, welke tussen werkgevers en
werknemers zijn gegroeid. Men mag de werknemers, die getoond hebben zich
offers te willen getroosten in het belang van het gehele volk, niet de medezeggenschap op economisch gebied ontzeggen.
Tenslotte wees Gosterhuis op het belang van het opstellen van een doelbewust
plan ten aanzien van het op te trekken gebouw der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

Begroting van de Staatsmi;nen in Limburg 1954.
Na verschillende detailpunten te hebben besproken, wees Kramer op de zijns
inziens onjuiste wijziging van het huisvestingsbeleid der Staatsmijnen. Degenen,
die geworv~ worden en die van buiten de gemeente worden aangesteld, krijgen
veel sneller een woning toegewezen dan degene, die jarenlang bij de Staatsmijnen
werkzaam is en reeds enige jaren staat ingeschreven voor een woning. Voorts had
spreker critiekop het beheer der mijnwerkersgezellenhuizen, waar niet-katholieken
zich naar katholieke normen moeten richten, met als gevolg het ontstaan van
tegenstellingen tussen deze mensen en de leiding. Hij vroeg hiervoor de aandacht
van de minister.
Kramer vroeg tenslotte aan de bewindsman, de vrijstelling van militaire dienst
voor ondergrondse arbeiders beter te regelen.
Begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Hoogland sprak in een korte rede zijn algemene waardering voor het beleid van
minister Mansholt uit.
Begroting van Buitenlandse Zaken 1954.
Het bestaan van de waterstofbom zal de oorlog niet uitbannen, aldus Schermerhom, die alleen van een democratisch bestel een remmende invloed verwachtte.
Formele democratie achtte spreker niet voldoende; het komt aan op het geestelijk
klimaat, en daar was hij niet erg gerust op.
Uit naam van Kapteijn (die in het buitenland verbleef) sprekende, vroeg
Schermerhorn of het Plan-Beyen nog als alleenzaligmakend voor de Europese
Politieke Gemeenschap beschouwd mag worden, nu Engeland terzake de EDG
in belangrijke mate aan het Franse verlangen tegemoet is gekomen. Kunnen wij
niet tevreden zijn met een bescheidener begin, een beperkte Politieke Gemeenschap, waarin de KSG en de EDG zijn ondergebracht en waarin de economische
bevoegdheid voorlopig beperkt blijft tot de oplossing van problemen, door deze
twee gemeenschappen opgeroepen?
Herziening vergoeding verblijfkosten van leden Eerste Kamer.
In 't Veld drong er namens de fractie op aan, dat bij de komende Grondwetsherziening een bevredigende oplossing voor deze kwestie zal worden geconstrueerd.
In.rtelling van een Raad voor de ]eugdvorming.
Mej. Tjeenk Willink begroette met vreugde het onderhavige wetsontwerp, al kon
zij het niet geheel eens zijn met de juichtonen van pg. Stufkens in de Tweede
Kamer. Zij zag hier namelijk niet een nieuw begin, maar de legalisatie van een
bestaande toestand.
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Sprekende over de samenstelling van de Raad, bepleitte Me;. Tieenk Willink
de opneming van vertegenwoordigers van de organisaties voor kinderbescherming.
De deskundigheid van de Raad zou baars inziens anders bepaald te eenzijdig zijn.

Rode Kruisverdragen (10 wetsontwerpen).
Wibaut wilde de aandacht vestigen op de moeilijke positie, waarin personeel van
het Rode Kruis en ook de gewone artsen kunnen komen te verkeren in bezettingstijd. Spreker stelde hieromtrent een aantal vragen, waarbij hij tot de conclusie
kwam, dat al zou het waarschijnlijk niet mogelijk zijn alles precies in traetaten
vast te leggen, een uitbreiding van de onderhavige verdragen bij een volgende
gelegenheid wel gewenst is.
Minister Luns achtte het eveneens nodig, dat de positie van het geneeskundig
personeel in oorlogstijd nader en internationaal wordt bestudeerd.

Wiiziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.
In 't Veld sprak van een ereplicht tegenover de slachtoffers van het verzet en hun
,nagelaten betrekkingen. Niet voor alle gevallen zal een in elk opzicht bevredi.gende oplossing kunnen worden gevonden; spreker vroeg om een of andere mildheidsbepaling in het leven te roepen, welke het mogelijk maakt hierin te voorzien.
Minister Van Thiel had bezwaar tegen opneming van een dergelijke clausule,
maar zegde toe een meer bevredigende oplossing voor dergelijke gevallen te
zoeken.

Bedriifsvergunningenwet.
Dosterhuis miste in het wetsontwerp die sluitingsgronden, die het mogelijk zouden
maken de vestiging van nieuwe bedrijven meer af te stemmen op de algemene
economische toestand van het land enerzijds, en op de bijzondere regionale toestanden, waaronder de plaatselijke werkgelegenheid, anderzijds. Ook zou hij de
werkingssfeer gaarne tot buiten het industriële terrein uitgebreid hebben gezien.
Voorts bepleitte Gosterhuis de opneming van de zogenaamde vierde sluitingsgrond. Deze is te beschouwen als een bepaalde vorm van physieke investeringscontróle en zou de Regering in staat kunnen stellen terwille van de algemene
economische situatie de investeringen af te remmen in die bedrijfstakken, waarin
naar omstandigheden een al te grote expansiedrang aan de dag treedt.
De fractie stemde vóór het ontwerp.

Wiiziging van de Visseriiwet.
Hoogland meende, dat het de voorkeur zou hebben verdiend, de vraagstukken
betreffende de visserij meer regionaal te onderzoeken. Dit onderzoek komt nu
centraal in handen van een zogenaamde Kamer voor de Binnenvisserij te Den
Haag; spreker achtte oprichting van provinciale Kamers beter.
Voorts vestigde Hoogland de aandacht op het vraagstuk van de waterverontreiniging.

Wiiziging van de Kweekschoolwet.
Ook bij de behandeling van dit wetsontwerp bepleitte Schermerhom weer, toch
een klein beetje vrijheid in ons onderwijs toe te staan. Spreker beschouwde de
nieuwe Kweekschoolwet als een zeer belangrijk stuk werk op het gebied van de
onderwijswetgeving, niet in het minst, omdat de mogelijkheid wordt geopend het
keurslijf, waarin onderwijs en onderwijzersopleiding zijn geperst, te doorbreken.
Hij achtte het ongewenst, dat de Kamer details van onderwijsprogramma's regelt
op de wijze, zoals dat in de Tweede Kamer bij dit wetsontwerp was geschied.
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Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.
Schermerhom zeide onder meer, zich aan te kunnen sluiten bij de bezorgdheid
van de WD-afgevaardigde Wendelaar over de naleving van de conventie in de
verschillende deelnemende landen. zo zouden er concentratiekampen in Griekenland zijn, en er bestaat een zekere discriminatie op godsdienstig gebied in Noorwegen en Italië.
: Spreker verklaarde zich vóór het individuele klachtrecht. Dit ligt in de lijn van
een Nederlandse traditie, welke al van vóór de oorlog stamt. Sprekers fractie zou
vóór het wetsontwerp stemmen in de overtuiging, dat hiermede in West-Europa
waarden zijn erkend en rechten geregistreerd, waarvan ons volk weet, wat het
betekent, indien ze met voeten worden getreden.
Een belangwekkend probleem werd door Jonkman besproken. Hij informeerde
naar de positie van Suriname en de Antillen in het kader van het onderhavige
.verdrag, Spreker vroeg zich af, of deze gebiedsdelen bij een typisch Europese
conventie betrokken moeten worden, of dat niet erkend zou moeten worden, dat
hun toekomstige belangen meer in de Caraïbische of Amerikaanse sfeer zouden
kunnen liggen. Jonkman betreurde, dat geen voorafgaand volledig overleg met
de betrokken regeringen was gepleegd.
1
Vergoeding aan R.T.M. inzake beëindigen van de exploitatie van haar tramweg
;op Schouwen-Duiveland.
Van Tilburg uitte scherpe critiek op de zeer hoge vergoeding aan een maat~
schappij, die jarenlang de zaak heeft verwaarloosd en nu met de vergoeding een
modern autobuspark zou kunnen aanschaffen. De overgang op autotractie is op
,zichzelf toe te juichen en betekent voor de bevolking een aanmerkelijke verbetering, maar de wijze, waarop deze zaak is voorbereid, aanvaardde spreker niet.
Bij de replieken bleek, dat Van Tilburg niet door de minister was overtuigd;
de fractie stemde tegen het wetsontwerp, dat werd aanvaard.
Sodapro;ect.
Kapteijn bestreed de zienswijze, dat tegenover de overheidsgarantie van 21 mil1ioen gulden een particuliere investering van 30 milHoen gulden zou staan. In
:werkelijkheid bedraagt deze slechts 12.!1 milHoen gulden. Spreker becijferde, dat
de overheid daarentegen in werkelijkheid voor niet minder dan 50 milHoen gulden
bij het project zal worden betrokken.
Spreker wees voorts op de schrielheid van de overheid bij het verlenen van
eredieten voor investeringen ten behoeve van de werkgelegenheid in het ambacht.
Dit stond volgens hem in scherpe tegenstelling tot de ietwat suikeroom-achtige
houding ten opzichte van het onderhavige project, dat naar schatting 300 mensen
werk zal verschaffen.
Het antwoord van minister Zijlstra overtuigde Kapteifn niet; scherp formuleerde
hij in repliek nogmaals zijn bezwaren. De fractie stemde tegen het wetsontwerp,
dat werd aangenomen.
Verbod van bedriffsarbeid voor 14-farige meisjes.
Oasterhuis zag het ontwerp slechts als een eerste stap op de weg naar het verhogen
van de arbeidsgerechtigde leeftijd tot zestien jaar, zowel voor meisjes als voor
jongens. Onze jeugd moet beter voorbereid het beroepsleven ingaan, aldus de
socialistische woordvoerder, die in dit verband een pleidooi hield voor een prin-
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cipiële en fundamentele wijziging van ons onderwijssysteem. De fractie stelde vertrouwen in de toezeggingen van Staatssecretaris Van Rhijn en gaf gaarne haar
stem aan het wetsontwerp.

Financiering van de bouw van een kernreactor in Nederland.
Schermerhom had nog geen standpunt à priori ten aanzien van de een of andere
beheersvorm. Hij wilde er voor waarschuwen, niet te spoedig een wettelijke regeling voor de definitieve organisatie van het project te treffen. Deze zaak blijft
voorlopig immers in de sfeer van het technisch-wetenschappelijke onderzoek.
Spreker wees op de belangrijkheid van het onderhavige project, dat een revolutie belooft in onze gehele industriële ontwikkeling en daarmede in onze welvaart.
Administratieve- en Tuchtrechtspraak bedrï;fsorganisatie.
Cammelbeeck beperkte zich tot een drietal opmerkingen betreffende het ontbreken van hoger beroep, de bijzondere leden van het College van Beroep en de
grondwettige bezwaren welke zijn gerezen.
Ten aanzien van het eerste punt had spreker ernstige bezwaren, maar hij wilde
eerst afwachten hoe dit wetsontwerp in de praktijk zal fungeren. Aangaande het
tweede punt bestreed hij de opvatting, dat de bijzondere leden niet onbevangen
zouden zijn; dit is in strijd met de ervaring. Grondwettige bezwaren onderkende
Cammelbeeck niet.
Het wetsontwerp, dat een belangrijk sluitstuk is op de bedrijfsorganisatie, werd
aanvaard met o.m. de stemmen van de PvdA-fractie vóór.
Invoering leeftijdsgrens notarisambt en oprichting notarieel pensioenfonds.
In een korte rede kondigde Cammelbeeck aan, dat de fractie voor het wetsontwerp
zou stemmen.
Hiermede is in beknopte vorm een overzicht gegeven van twee jaren parlementaire
arbeid van onze Eerste Kamer-fractie. Uit de aard der zaak kon niet alles volledig
worden weergegeven; belangstellende lezers mogen wij verwijzen naar de Handelingen der Eerste Kamer.
De fractie-secretaris
H. Oosterhuis
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Bijlage A
Resolutie aangenomen in de PB-vergadering van 29 November 1952
en gepubliceerd 29 November 1952
Het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid besprak in zijn vergadering van
29 November jl. het proces, dat dezer dagen in Praag plaats vond en waarin de
bekentenissen van de beklaagden afschuw oproepen voor de methoden, waarvan
het communisme zich bedient om de waarde van de menselijke persoonlijkheid
aan te tasten.
Het Partijbestuur constateert met verontwaardiging, dat in het proces, dat geeindigd is met de ter dood veroordeling van de communist Slansky c.s., het antisemitisme als element en beschuldiging door rechter en openbare aanklager is
gehanteerd. Het Partijbestuur herinnert eraan, dat het opwekken van haat tegen
de Joden in Nazi-Duitsland behoorde tot de middelen waarvan het nationaalsocialisme gebruik maakte. Het proces van Praag heeft door het openlijk aan de
dag getreden anti-semitisme opnieuw het bewijs geleverd, dat nationaal-socialisme
en communisme zich van dezelfde methoden bedienen.
Het Partijbestuur acht het een afschuwelijk verschijnsel, dat de Joden, die in de
tweede wereldoorlog zo wreed werden getroffen, thans opnieuw het slachtoffer
dreigen te worden van een vervolging.
Het Partijbestuur roept alle Nederlanders op met kracht front te maken tegen
het door het communisme opnieuw opgeroepen anti-semitisme, door versterking
van die krachten in de vrije wereld, die een waarborg zijn voor de vrijheid en de
democratie, die rassenhaat uitsluiten.
Koos VORRINK, voorzitter
FRITS ALBRECBT, algemeen secretaris
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Bijlage B
Verklaring Partijbestuur gepubliceerd 18 Aprill953

Landgenoten,
Millioenen mensen in deze gekwelde wereld hopen (hoe kan het anders?) dat de
gewijzigde houding van Rusland een oprecht en blijvend karakter zal dragen.
Wij delen die hoop.
De democratische socialisten in de gehele wereld stonden en staan onwrikbaar
op het standpunt, dat elke gelegenheid om tot een vruchtbaar gesprek met de
Sowjet Unie te komen, moet worden aangegrepen.
Wanneer er nu enige ontspanning gekomen schijnt te zijn, dan stellen wij nadrukkelijk vast, dat de diepste oorzaak van de koerswijziging van Moskou gezocht
moet worden in de groeiende kracht van de democratische volken van het Westen,
in het bijzonder in de groeiende samenwerking in de Noord-Atlantische verdedigingsorganisatie en in de verdergaande eenwording van Europa.
In de begrijpelijke opwinding van het ogenblik zullen wij niet vergeten, dat
alleen de volken van het Westen na ,de tweede wereldoorlog hun bewapening
hebben verminderd. Zij koesterden het vertrouwen, dat Rusland hetzelfde zou
doen. Dat vertrouwen werd beschaamd.
Rusland heeft zijn tijdelijk militair overwicht misbruikt ten bate van verovering,
machtsuitbreiding en onderwerping van vrije volken. Denk aan de Baltische
Staten. Denk aan Polen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Tsjecho Slowakije.
Minder dan ooit mag het Westen zich thans laten misleiden!
Van een dictatuur, die bij voortduring de Rechten van de Mens met voeten
treedt, kan niet worden verwacht, dat zij plotseling vrede en vriendschap zal doen
neerdalen op een door vrees en onrust gekwelde mensheid.
Er is voorshands geen enkele reden om aan te nemen, dat er tot een wezenlijke,
blijvende wijziging in de communistische doeleinden of methoden zou zijn besloten. Tot nu toe betekende elke verandering van politieke koers in werkelijkheid: de ene mensenjacht is ten einde, een nieuwe mensenjacht is begonnen.
Er is alle reden er aan te herinneren, dat Stalin in zijn laatste grote rede verklaarde, dat het communisme zijn macht en invloed zou kunnen vergroten door
het aanblazen van echte of vermeende tegenstellingen in de Westerse wereld.
Daarop heeft Moskou blijkbaar thans zijn hoop gevestigd. Daarbij speculeert het
er op, dat de mensheid hunkert naar rust en vrede. De Westerse wereld is tot
grote offers en toegevendheid bereid, als dit kan bijdragen tot het verminderen
van de internationale spanningen. Immers zij verafschuwt wapengeweld. Maar
zij zal de vrede nooit kopen ten koste van de vrijheid.
'Wie zelf vrijheid zijn deel mag noemen, heeft grote verplichtingen voor de
vrijheid van andere mensen en volkeren, waar ook ter wereld. Daarom en daarom
alleen is de vrije wereld verplicht thans van de Sowjet Unie ondubbelzinnige
waarborgen te vragen, omtrent de ernst van haar bedoelingen. Geen woorden,
maar daden.
De communisten in het Westen hebben van Moskou het bevel gekregen het
herstel van de vreselijke gevolgen van de tweede wereldoorlog zoveel mogelijk
te verhinderen. Zij zijn de politieke landsknechten van een vijandelijke macht.
Na de vrijlating van de Joodse artsen in Moskou staan de communistische agenten in Nederland en elders als karakterloze napraters aan de schandpaal.
Terwijl millioenen achter het IJzeren Gordijn snakken naar de vrijheid, ge-
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bruiken de communisten in het Westen de vrijheid om zich voor de afgoddictator te vernederen op een wijze, die met elk gevoel voor menselijke waardigheid in strijd is.
Met dezelfde brutaliteit, waarmee zij de gevangen genomen dokters door de
modder hebben gehaald, zingen zij nu hun lof. Voor deze lieden is het volmaakt
onbelangrijk dat ze noch voor het ene, noch voor het andere oordeel over voldoende kennis van zaken beschikken. Hun bruikbaarheid wordt bepaald door
hun vermogen om blindelings gegeven bevelen op te volgen. Hoe stonden ze in
hun geestelijke armzaligheid te kijk, toen zij de arts B. Polak de deur wezen in
de communistische partij, in dezelfde week, dat Moskou de wereld verraste met
de mededeling, dat genoemde heer Polak het bij het rechte eind had gehad.
Het hoongelach, waarmee de vrije volkeren de buitelingen van de communistische partijen hebben begroet, is met medelijden vermengd. Het wekt deernis,
wanneer men ziet, dat met rede begaafde wezens zo diep kunnen zinken, als de
tragische clowns uit het circus van Paul de Groot.
Moskou kan de ernst van zijn bedoelingen in de eerste plaats bewijzen door:
actieve medewerking aan het tot stand komen van de vrede in Korea volgens
de beginselen van het Handvest der Verenigde Naties;
een vredesverdrag met Oostenrijk, dat dit land zijn volledige zelfstandigheid
teruggeeft;
een in vrijheid verenigd Duitsland op de grondslag van algemene vrije verkiezingen;
herstel van het zelfbeschikkingsrecht van de onderdrukte volken van Oost
Europa.
Nodig is in het eigen land een voortzetting van de volhardende strijd tegen het
communisme als een verfoeilijk systeem, strijdig met de bestemming van de mens.
Nodig is versterking van de Noord-Atlantische verdedigingsorganisatie en krachtige bevordering van het streven naar Europese eenheid.
De gehele wereld dient haar arbeidskracht, haar vernuft en wetenschap te richten op de vergroting en rechtvaardige verdeling van de welvaart en de verdieping
van de cultuur.
Voor het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid:
Koos VoRRINK, algemeen voorzitter
FRITs ALBRECHT, algemeen secretaris
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Bijlage C
Verklaring Partijbestuur gepubliceerd 20 Mei 1953
Het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft zich in een aantal vergaderingen bezig gehouden met het vraagstuk van de middengroepen. Het kwam
daarbij tot de volgende conclusie.
De Partij van de Arbeid heeft na de oorlog haar politiek steeds bewust gericht
op een vergroting van het nationale inkomen. In het kader van deze politiek
hebben de wijze van besteding van dit nationale inkomen en de verdeling ervan
over de verschillende groepen van de bevolking voorop gestaan.
De PvdA heeft na de oorlog belangrijke verschuivingen ten gunste van de
economische zwakkeren nagestreefd en tot haar voldoening mede tot stand gebracht. Daarbij zijn als middelen gebruikt de geleide loonpolitiek, de prijspolitiek,
de belastingpolitiek en de politiek van uitbreiding der sociale voorzieningen.
Geconstateerd kan thans worden, dat door deze na de oorlog gevoerde politiek
ernstige sociale onrust is vermeden, hetgeen mede ten goede is gekomen aan het
snelle herstel van onze volkskracht.
De sociaal noodzakelijke verschuivingen kwamen, doordat het totale inkomen
niet groter was geworden, tot stand door verschuivingen ten ongunste van andere
groepen, waaronder zich zowel categorieën bevinden uit de wereld van de handarbeiders, als uit de zgn. middengroepen. Deze verschuivingen werden ten ongunste van de middengroepen nog vergroot doordat ondanks de nationale verarming, door de oorlog ontstaan, een aantal groepen in landbouw, industrie en
handel hun positie verhoudingsgewijs nog wisten te verbeteren. Vastgesteld moet
overigens worden, dat in de middengroepen de toestand zich voor de ene groep
geheel anders heeft ontwikkeld dan voor de andere groep.
Terwijl van een aantal categorieën de verschuivingen binnen redelijk aanvaardbare grenzen zijn gebleven, is voor andere bijvoorbeeld voor bepaalde groepen
van salaristrekkenden, een achteruitgang ontstaan, welke als volstrekt onevenredig
moet worden beschouwd. Voor deze laatste groepen zijn, op dezelfde wijze als
dit voor verschillende categorieën van handarbeiders binnen de geleide loonpolitiek is geschied, loon- en salarisverbeteringen noodzakelijk en sociaal gewenst.
Naast deze van groep tot groep afzonderlijk te overwegen wijzigingen in de
loonverhoudingen dient echter voor de middengroepen gezamenlijk een verbetering van de sociale positie tot stand te worden gebracht. Dit kan geschieden door:
1. het ontwikkelen van een geëigend systeem van sociale voorzieningen, o.a.
op medisch gebied en ten aanzien van de ouderdomsvoorzieningen;
2. het verlichten van de lasten voor gezinnen met studerende kinderen, o.a.
door afschaffing van schoolgelden, ook boven de leerplichtige leeftijd, ruimer verstrekking van studiebeurzen en tegemoetkoming in studiekosten en het treffen van
bijzondere fiscale maatregelen.
Door zulk een politiek wordt gelijkheid van kansen voor allen bevorderd, terwijl
de culturele vorming van ons volk er door wordt gediend.
Bij de maatregelen tot verlaging van belastingen, welke aanhangig zijn, dient
tevens te worden overwogen in hoeverre de progressie voor middeninkomens kan
worden verminderd.
Het Partijbestuur stelt vast, dat door de Partij van de Arbeid reeds meermalen
op bovengenoemde maatregelen is aangedrongen. Het blijft deze eisen stellen binnen het raam der algemene sociale en economische politiek.
Het Partijbestuur wenst er echter niet aan voorbij te zien, dat de in 1951 in260

gevoerde consumptiebeperking, die allen - ook de laagstbetaalden - heeft getrof. fen, nog gedeeltelijk bestaat.
Het is tevens nodig, dat niet wordt vergeten, dat met name voor de geschoolde
arbeiders in de grote steden, vergeleken bij 1938 eveneens een teruggang in reëel
inkomen valt te constateren. Het Partijbestuur acht daarom ook thans - al blijven
een aantal verbeteringen direct noodzakelijk - een gezamenlijke inspanning tot
vergroting van het nationale inkomen allereerste voorwaarde voor een politiek,
welke zonder dat nieuwe spanningen ten opzichte van andere groepen ontstaan,
tot verbetering van de sociale en fiscale positie der middengroepen kan leiden.
Voor het Partijbestuur:
IR. H. Vos, tweede voorzitter
E. F. ALBRECHT, algemeen secretaris

•
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Bijlage D
Verklaring Partijbestuur gepubliceerd 1 Juli 1953
In zijn vergadering van 27 Juni 1953 besprak het bestuur van de Partij van de
Arbeid de gebeurtenissen in Oost-Duitsland, in Tsjecho-Slowakije en andere OostEuropese landen.
De opstand van de bevolking van Oost-Berlijn vervult de Partij van de Arbeid
met bezorgdheid en hoop. Bezorgdheid om het lot van hen, die aan hun vrijheidsverlangen uiting gaven. Hoop, omdat opnieuw is gebleken, dat de menselijke vrijheid niet duurzaam kan worden onderdrukt, zelfs niet met de modernste middelen
van de techniek der terreur. Gevoelens van bewondering en solidariteit gaan uit
naar allen, die pal staan voor vrijheid en recht.
Ruim zeven jaar geleden werd Duitsland bezet door de geallieerden als gevolg
van de door Hitier ontketende en verloren oorlog.
In drie van de vier bezette zones, nl. in de Amerikaanse, Britse en Franse, is
in de afgelopen jaren een politiek gevoerd, duidelijk gericht op geleidelijke liquidatie van de bezettingsmaatregelen en op herstel van de economie.
Daartegenover is in de oostelijke, door Rusland bezette, zone een beleid gevoerd, gericht op instandhouding van de bezetting. De communistische bezetter,
geholpen door zijn handlangers, bedrijft een politiek, die honderdduizenden mensen naar het Westen heeft doen vluchten.
Het volksverzet, dat thans uitbarst, is gericht tegen deze handlangers en tegen
de Sovjet-Russische bezetters. Het toont duidelijk aan in welk een wanhoopstoestand de communisten de bevolking van Oost-Duitsland hebben gebracht.
Voor de vrije wereld wordt bevestigd, hoezeer de Russische beweringen in strijd
met de waarheid zijn als zou de bevolking in de bezette landen zich gelukkig
voelen.
De Partij van de Arbeid wil haar gevoelens van solidariteit tot uitdrukking
brengen, met een bevolking, die thans lijf en goed riskeert in haar verlangens naar
democratie. Deze gevoelens leven bij de Partij van de Arbeid te sterker, omdat zij
gedachtig is het volksverzet en haar uitbarstingen in Nederland, toen het zuchtte
onder totalitaire bezetting. De Nederlandse socialisten spreken de verwachting
uit, dat het gebleken vrijheidsverlangen in kracht zal toenemen.
Onjuist moeten worden geacht beschouwingen, die de indruk van de noodkreten van achter het IJzeren Gordijn proberen te verkleinen, door de vraag waarom tijdens Hitler's dictatuur van dit verzet niet openlijk is gebleken. Dit soort
beschouwingen ontslaan de vrije volken in geen opzicht van hun verantwoordelijkheid jegens deze onderdrukten.
De Partij van de Arbeid roept op grond van deze verantwoordelijkheid op tot
krachtige voortzetting van het door haar mede-gepropageerde en gesteunde beleid
tot energieke verdediging der democratie en tot afweer van elk communistisch
imperialisme en tot voortgaande vergroting van de economische kracht der vrije
volken.
De Partij van de Arbeid verklaart, dat zij internationale besprekingen der grote
Westerse mogendheden, ten doel hebbend de mogelijkheden te onderzoeken, te
komen tot een houdbare overeenstemming met de Sovjet-Unie, toejuicht. Zulk een
overeenstemming zal echter naar het inzicht van het Partijbestuur in het licht van
vroegere ervaringen slechts tot een duurzame vrede kunnen leiden, indien zij
wordt bereikt langs de weg naar vrijheid.
Immers het verdrag van München van September 1939 en de door de Westerse
democratieën gevoerde politiek tijdens de Spaanse burgeroorlog, hebben elk mens,
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die vrijheid en recht liefheeft, geleerd dat toegeven aan de machtswaan van de
dictaturen onvermijdelijk moet leiden tot oorlog.
De opstand in Oost-Europa is een signaal voor de vrije wereld tot het voeren
van een krachtige doelbewuste politiek, die vrijheid, recht en welvaart waarborgt.

IR. H. Vos, tweede voorzitter
E. F.
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ALBRECHT,

algemeen secretaris

Bijlage E
Oproep, gepubliceerd 8 September 1953
Voor de aanvang van het nieuwe parlementaire jaar wil het bestuur van de PvdA
zich rekenschap geven van de gevaren en mogelijkheden, die de politieke ontwikkeling in ons land inhouden.
Zowel bij de Kamerverkiezingen van 1952 als bij de verkiezingen voor de gemeenteraden van 1953, is door de sterke groei van de PvdA tot uiting gekomen
het vertrouwen, dat in de Partij van de Arbeid wordt gesteld. Dit vertrouwen is
mede gegrond op de gunstige resultaten van het vooruitstrevende beleid, dat sinds
de bevrijding onder haar mede-verantwoordelijkheid werd gevoerd. Wijzend op
wat dank zij dat beleid is bereikt, doet de PvdA opnieuw een beroep op allen om,
trouw aan hun levensovertuiging, haar gelederen te versterken.
Nodig is een samenbundeling van alle progressieve krachten ter verdediging
van een sociaal rechtvaardig beleid. Zoals de afgelopen jaren duidelijk is gebleken,
leidt het vasthouden aan partijvorming op confessionele grondslag tot onvruchtbare vleugelstrijd en onmacht tot politieke vormgeving. Zonder verdere doorwerking van de doorbraak daarom geen voortzetting van het vooruitstrevend
regeringsbeleid.
In het najaar zal in het parlement moeten worden beslist over een reeks maatregelen, waarbij de verdere ontwikkeling van productie, werkgelegenheid en
levenspeil in het geding zijn. Deze beslissingen zullen worden genomen nu een
toestand is bereikt, die ondanks de gevolgen van de watersnood nieuwe uitzichten
opent. In de betalingsbalans is evenwicht bereikt, er kan zelfs worden gesproken
van een overschot aan inkomsten boven uitgaven van de nationale volkshuishouding.
Er zijn echter onmiskenbare aanwijzingen, dat sommige kringen in deze situatie
aansturen op een eenzijdige bevoordeling van toch reeds bevoorrechte groepen.
Het streven naar een terugkeer tot de scherpe inkomensverschillen van vóór de
oorlog, zal de PvdA tegenover zich vinden.
Zij vraagt evenals zij dat in het verleden heeft gedaan, in de eerste plaats verbetering in het harde lot van die talrijke groep van sociaal-zwakken, die nog steeds
op de grens van het bestaansminimum leeft. Bovendien is het nodig er op te
wijzen, dat uitbreiding der productie zonder uitbreiding van het verbruik zal
kunnen leiden tot een afzetcrisis, tot werkloosheid en tot nieuwe ontreddering.
Bij huurverhoging en lastenverlaging zal daarom niet alleen aan de huiseigenaren en het bedrijfsleven moeten worden gedacht, maar evenzeer aan het
levenspeil van de loontrekkenden en van hen, die van pensioenen, sociale uitkeringen of kleine renten leven.
Nu een salarisverbetering voor het overheidspersoneel, leraren en onderwijzers
tot stand is gekomen, dient gewezen te worden op de noodzaak, dat op korte
termijn een ingrijpende verlichting van de opleidingskosten en daarmee democratisering van het onderwijs tot stand komt. Wanneer de gemeenschap een groter
deel der opleidingskosten voor haar rekening neemt, kunnen de lasten der middengroepen verder worden verlicht en tegelijk de voordelen der intellectuele vorming
aan het gehele volk ten goede komen.
Een verder uiteenlopen der inkomens als gevolg van uitzonderlijk hoge inkomens, die in het bedrijfsleven worden bereikt, dient op straffe van ernstige
sociale wrijving te worden voorkomen.
De verbetering van onze economische toestand zal niet mogen leiden tot verzwakking of afschaffing van de middelen tot leiding en beïnvloeding van pro-
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ductie en lonen door de overheid. Handhaving van het hoger peil van werkgelegenheid is alleen mogelijk indien een rechtvaardige verdeling en geleide ontwikkeling van de lonen worden gewaarborgd.
Dank zij het vasthouden aan deze beginselen was het in ons land mogelijk een
stabiele arbeidsvrede tot stand te brengen, die vrijwel uniek mag heten. De gebeurtenissen in Frankrijk hebben bewezen, tot welk een chaos een land kan vervallen, waar de samenwerking der onderscheidene groepen wordt prijsgegeven
en de regering in gebreke blijft een rechtvaardige verdeling der lasten te bewerkstelligen.
De PvdA blijft onverzwakt streven naar een zodanige verdeling van het nationale inkomen, dat niet alleen de economische, maar ook een verdere sociale en
culturele ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt.
Zowel ter wille van het behoud en de uitbouw onzer cultuur als in het belang
van de opvoering van de productiviteit is verbetering en uitbreiding van het
onderwijs en de culturele voorzieningen dringend nodig. In de conclusies van
haar plan 'De weg naar vrijheid' heeft de PvdA uitgesproken, dat zij de groei van
het nationale inkomen in de eerste plaats daaraan ten goede wil doen komen.
Alleen een geestelijk sterk volk is bestand tegen de beproevingen en teleurstellingen, die ons nationaal en internationaal ten deel kunnen vallen.
Alleen een volhardend streven naar sociale rechtvaardigheid en culturele opbouw zal ons volk in staat stellen de zware lasten te blijven dragen, die de internationale toestand ons oplegt en waakzaam te blijven tot afweer van de krachten,
die onze vrijheid bedreigen.
E. VERMEER, waarnemend voorzitter
E. F. ALBRECHT, algemeen secretaris
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Bijlage F
Verklaring Partijbestuur, gepubliceerd 24 Februari 1954
Het Partijbestuur van de Partij van de Arbeid nam kennis van het voornemen van
de Nederlandse Regering om het Nederlandse gezantschap te Madrid tot ambassade te verheffen.
Het Partijbestuur acht dit voornemen van de Regering betreurenswaardig.
De Partij van de Arbeid heeft er in de afgelopen jaren geen twijfel over laten
bestaan, dat door haar elk dictatoriaal regiem wordt afgewezen en dat op grond
daarvan in de afgelopen jaren door de Partij van de Arbeid bij herhaling afschuw
is uitgesproken over het systeem van terreur en vervolging, dat onder leiding van
generaal Franco Spanje overheerst.
Het Partijbestuur meent, dat de huidige situatie allerminst aanleiding geeft om
ten aanzien van Spanje over te gaan tot een daad, die door een groot deel van het
Nederlandse Volk als een vriendelijk gebaar ten opzichte van het Franco-beleid
wordt gevoeld.
Het Partijbestuur is er van overtuigd, dat in de opvattingen van het overgrote
deel van het Nederlandse Volk over het in Spanje bestaande regiem door de verheffing van het Nederlandse gezantschap tot ambassade geen wijziging zal komen
en het betreurt het ernstig, dat de Nederlandse Regering over wil gaan tot een
daad, die bij elke tegenstander van de dictatuur verontrusting zal wekken.

IR. H. Vos, tweede voorzitter
.ALBRECHT, algemeen secretaris

E. F .
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Bijlage G
Verklaring naar aanleiding van de uitslag van de op 21 April1954
gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten,
gepubliceerd op 22 April1954
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten is onze Partij met een winst van
24 zetels als de grootste overwinnaar uit het strijdperk gekomen. In procenten is
de PvdA sinds de vorige verkiezing voor de Provinciale Staten in 1950, met
3,7 pct. vooruitgegaan.
Met dit verheugende resultaat kan de partij van harte worden gefeliciteerd. Een
bijzonder woord van gelukwens gaat uit naar de ongetelde vrouwen en mannen,
die overal in het land door hun gestadige propagandistische arbeid dit resultaat
hebben helpen bereiken. Niet in de laatste plaats denken wij daarbij vol dankbaarheid aan de ruim veertienhonderd Fakkeldragersclubs en clubs van de Vrouwenbond.
Boven de betekenis van de gisteren gehouden verkiezingen voor de samenstelling der Provinciale Staten gaat de belangrijkheid van het feit, dat zij waren:
een tussentijdse balans.
Zouden de Statenverkiezingen van 1954 het doorbraakkarakter van de PvdA
wat haar plaats in het kiezerscorps betreft, zoals dat in 1952 zo overtuigend was
gebleken, bevestigen? Het antwoord, dat de Nederlandse kiezers hebben gegeven
is duidelijk voor iedereen, die de cijfers onbevooroordeeld beziet. Wij zijn een
doorbraakpartij.
Wanneer wij thans de gelegenheid hebben de cijfers van 1950, 1952 en van
1954 in hun onderlinge betrekking te overzien, dan stellen wij vast, dat het gemiddelde voor het gehele land voor onze partij een stijgende lijn vertoont.
De tussentijdse balans, die gisteren is opgemaakt, toont, wat de positie van de
PvdA in de onderscheidene kieskringen betreft, een aantal gunstige posten naast
posten, die reden geven tot nader beraad.
Gunstig is, dat in elke provincie tal van plaatsen zijn aan te wijzen, die duiden
op verdere winstmogelijkheden voor het democratische socialisme. Een bevestiging van een algemene ervaring is ook, dat er een duidelijke samenhang blijkt
tussen het ledental van een afdeling onzer Partij, de activiteit naar binnen en naar
buiten, die zij daardoor weet te ontwikkelen en de positie, die zij bij de stembus
weet te veroveren.
Partijgenoten,
Het Partijbestuur komt 24 April in vergadering bijeen. Van de conclusies van
zijn beraad wordt de PvdA direct op de hoogte gesteld. Reeds zijn de maatregelen
getroffen voor bijeenkomsten in alle gewesten ter bespreking van de politieke
betekenis van deze verkiezingsuitslag en conclusies die hieruit getrokken worden.
Eveneens voor de zomervacanties zal gewestelijk met alle Fakkeldragersclubs
overleg zijn gepleegd omtrent de opgedane ervaringen en lessen voor de toekomst.
Gesterkt door de prachtige overwinning van gisteren, bezield door vurig idealisme en gesterkt door de vaste wil ons land en ons volk te dienen, bereiden we
ons voor op de grote taak die wacht.
IR. H. Vos, tweede voorzitter
E. F. ALBRECHT, algemeen secretaris
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Bijlage H
Verklaring Partijbestuur, gepubliceerd 8 Juni 1954
Het mandement van de Nederlandse Bisschoppen, getiteld: 'De Katholiek in het
openbare leven van deze tijd', bestrijkt vele gebieden des levens, waarover het
niet aan een politieke partij is een oordeel uit te spreken, al erkent zij de betekenis
van deze levensgebieden volledig.
Uiteraard heeft het mandement een bijzondere betekenis voor de roomskatholieken in ons land. Ook voor hen, die lid zijn van de Partij van de Arbeid en
georganiseerd in de Katholieke Werkgemeenschap. Naar eigen geweten zullen zij
daarover in vrijheid hun houding bepalen.
Doch bepaalde gedeelten van het mandement raken ook de gehele Partij van
de Arbeid, ja, ons gehele volk. Immers, indien voor een zo grote groep als het
rooms-katholieke volksdeel richtlijnen worden gegeven voor het maatschappelijk
en staatkundig leven op een wijze, zoals thans is geschied, dan brengt dit gevolgen
mee voor de structuur van de gehele Nederlandse samenleving. Wanneer daarbij
het Episcopaat uitspraken doet, die het wezen der partijvorming raken, dan is
daarmee een punt in discussie gebracht, dat niet alleen de katholieken, doch iedere
burger aangaat. Nu dit zodanig geschiedt, dat het bestaansrecht en de bestaansmogelijkheid van de Partij van de Arbeid als partij van de doorbraak tot in de
grondslagen in het geding worden gebracht, ontleent de Partij van de Arbeid
daaraan het recht en de plicht daartegenover haar standpunt duidelijk te bepalen.
In 1946 kwam in Nederland een nieuw type van politieke partij tot stand, het
partij-type van de doorbraak.
Toen temidden van de beproevingen van de oorlogsjaren vele vroegere scheidslijnen vervaagden of wegvielen, rijpte in ons volk het verlangen om het besef van
saamhorigheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, dat in de strijd voor
de vrijheid aan de dag was getreden, te behouden als een positieve kracht tot de
opbouw van een nieuwe, gelukkiger samenleving voor allen. Aan dit verlangen
heeft de Partij van de Arbeid op politiek terrein gestalte gegeven. In de Partij
van de Arbeid brengen mensen van verschillende levensovertuiging een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tot gelding ten aanzien van de geestelijke en
stoffelijke noden van deze tijd. Zij wensen tezamen op de bres te staan voor de
democratie en haar waarden te verdedigen tegenover alle totalitaire strevingen
van rechts en links. Zij wensen tezamen te strijden tegen kapitalisme en communisme en op te komen voor een democratisch-socialistische samenleving, gegrond
op de zedelijke idealen van menselijke vrijheid en sociale rechtvaardigheid.
Acht jaren practijk hebben aangetoond, dat in ons land - zoals in vele andere
landen - het samengaan in één partij mogelijk is van mensen van verschillende
levensovertuiging, zonder dat inbreuk wordt gemaakt op iemands godsdienstige
overtuiging. Het is niet waar, dat de Partij van de Arbeid godsdienst en politiek
van elkaar zou willen losmaken. In haar beginselprogram erkent zij uitdrukkelijk
het innig verband tussen levensovertuiging en politiek inzicht en zij waardeert
het in haar leden, als zij dit verband ook in hun arbeid voor de partij duidelijk
doen blijken. Zo is het in de loop van haar bestaan tot een rijke ervaring geworden,
dat haar leden gedrongen worden om van eigen diepste overtuiging uit hun
bijdrage te leveren voor het gemeenschappelijke politieke werk.
Met dit nieuwe partij-type heeft de Partij van de Arbeid een ernstige poging
gedaan om uit te komen boven de onvruchtbare tegenstelling: neutraal-confessioneel, welke had geleid tot een verstarring der vooroorlogse politieke verhoudingen
i11 ons land. Waar verschillende geestelijke richtingen in ons volk volkomen van
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elkaar waren vervreemd, vaak zelfs elkaars taal niet meer verstonden, heeft de
Partij van de Arbeid een samenwerking tot stand gebracht, welke de eenheid der
natie, met eerbiediging der verscheidenheid, op wezenlijke wijze vermag te
dienen.
De samenwerking, zoals die in de Partij van de Arbeid is belichaamd, heeft
daardoor een waarde gekregen, die ver boven de politiek uitreikt. Zij is van onschatbare betekenis gebleken voor de menselijke verhoudingen en het geestelijke
klimaat in ons volk.
Dit alles staat nu op het spel. De Partij van de Arbeid ziet zich geplaatst voor
de meest ernstige situatie sinds haar oprichting in 1946. Zij is verplicht dienovereenkomstig te handelen, in het besef van de verantwoordelijkheid, die zij
draagt tegenover de toekomst van ons gehele volksleven.
Enerzijds opkomend voor de vrijheid en de zelfstandigheid van het politieke
leven, heeft de Partij van de Arbeid anderzijds steeds de rechten en vrijheden der
kerken geëerbiedigd en zij zal dit blijven doen. In haar beginselprogram zegt zij
daaromtrent: 'Erkend wordt, dat de kerken het tot haar taak kunnen rekeneQ
terwille van het geestelijk en zedelijk heil van het volk, haar woord te spreken
met betrekking tot het staatkundig en maatschappelijk leven'. Evenzeer echter
heeft het politieke leven zijn eigen rechten. De spanningsverhouding, die daarvan
het gevolg kan zijn, legt verantwoordelijkheden naar beide zijden. De tekst van
het mandement wettigt de vrees, dat de wijze, waarop aan de katholieken het
begrip 'zichzelf zijn' wordt voorgehouden, in de practijk zalleiden tot een hanteren
daarvan meer in het belang der politieke machtsvorming dan in het belang van
een waarlijk godsdienstig leven. En nimmer zou de Partij van de Arbeid kunnen
aanvaarden, zowel terwille van de zuiverheid van de kerkelijke en staatkundige
verhoudingen in ons land als terwille van de beginselen van democratie en geestelijke vrijheid, waarop de Nederlandse samenleving is en dient te blijven gebouwd,
dat de vrijheid van politieke partijkeuze wordt aangetast ten bate van de machtspositie van een confessionele partij.
De verkiezingen van 1952 maakten voor het eerst duidelijk, dat op het politieke
vlak de confessionele partijen bezig waren terrein te verliezen. Van toen af is de
doorbraak in toenemende mate het centrale punt geworden in de politieke verhoudingen van ons land.
In deze steeds feller wordende strijd is de Partij van de Arbeid herhaaldelijk
groot onrecht aangedaan. Zij is het antwoord niet schuldig gebleven. Zij kan en
mag evenmin zwijgen, nu in het mandement een vertekend beeld wordt gegeven
van het socialisme in Nederland, het begrip voor het wezenlijke karakter van de
doorbraak ontbreekt en de beschuldiging wordt geuit, als zou van de Partij van
de Arbeid 'aanzienlijke invloed van ongodsdienstigheid' zijn uitgegaan op het
openbare leven van ons land.
De Partij van de Arbeid wijst deze onbewezen beschuldiging met verontwaardiging af. Zij heeft zich nooit vereenzelvigd met het moderne humanisme, evenmin als met welke andere geestelijke of godsdienstige stroming ook. Zij kan dat
niet krachtens de structuur van de partij zelve. Voorzover zij pleitte bijvoorbeeld
voor subsidies aan humanistische organisaties, deed zij zulks op grond van haar
opvatting over de taak, die de Overheid heeft in een geloofsverdeeld land, dat
vast wenst te houden aan het beginsel van de geestelijke vrijheid. Dezelfde opvatting deed haar o.a. medewerken aan de subsidiëring van het bijzonder hoger
onderwijs. De feiten der laatste acht jaren laten overduidelijk zien, dat de Partij
van de Arbeid voor de rechtmatige verlangens ook van het rooms-katholieke
volksdeel steeds een open oog heeft gehad.
Het karakter van de Partij van de Arbeid brengt mee, dat haar streven steeds
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er op gericht is geweest de tegenstellingen in ons volk niet groter te doen worden
dan onvermijdelijk is en te overbruggen waar mogelijk is.
Als gevolg van bepaalde formuleringen en standpunten van het mandement
zullen de scheidslijnen in ons volk worden verscherpt en zulks in een tijd, waarin
grote internationale spanningen en gevaren een beter onderling begrip en een
grotere gezamenlijke inspanning eisen.
Ook ver buiten de kring van de Partij van de Arbeid heeft het mandement
diepe bezorgdheid gewekt. Te vrezen valt, dat opnieuw voedsel is gegeven aan
een antipapisme en anticlericalisme, waarboven we in Nederland, mede dank zij
de doorbraak, bezig waren op gelukkige wijze uit te groeien.
In de afgelopen acht jaren heeft het beleid van de Partij van de Arbeid zegenrijke resultaten gehad, niet alleen op sociaal economisch en cultureel gebied, doch
ook voor het gehele politieke en geestelijke klimaat in ons land. Wie tevens de
partijpolitieke verhoudingen buiten onze grenzen kent, weet bovendien hoezeer
in het socialisme van ons land de doorbraak een positieve factor is gebleken, die
juist de christen tot voldoening zou moeten stemmen.
De Partij van de Arbeid is niet bereid haar karakter van doorbraakpartij prijs
te geven. Zij blijft trouw aan haar beginsel, dat in de politieke samenwerking,
zoals die in de partij is belichaamd, plaats is voor alle geestelijke richtingen, die
in ons volk leven. In haar midden blijft de mogelijkheid bestaan van een politiek
samengaan van katholieken en niet-katholieken. Als in het katholieke volksdeel
zelfs de gelegenheid niet meer zou bestaan positief te antwoorden, plaatst het
zichzelf in een in velerlei opzicht bedenkelijk isolement.
In de zich toespitsende strijd om de doorbraak neemt de Partij van de Arbeid
de handschoen op. Het Bestuur van de Partij van de Arbeid acht zich verplicht
er in alle duidelijkheid op te wijzen, dat, indien de thans ingeleide ontwikkeling
een plaats in de partij voor de katholieken onmogelijk zou maken, zulks de thans
reeds scherper geworden politieke verhoudingen nog verder moet toespitsen en
onvermijdelijk gevolgen zal hebben voor de mogelijkheden tot kabinetsformatie
en voor de thans bestaande politieke samenwerking.
Nu de Partij van de Arbeid als partij van de doorbraak in haar bestaan wordt
bedreigd, moeten de kiezers zich voorbereiden op een duidelijke uitspraak over
de grondslagen van de politieke partijformatie in ons land. Het Bestuur van de
Partij van de Arbeid heeft het voornemen daar met kracht en voortvarendheid
leiding aan te geven.
In de doorbraak zijn idealen vertolkt, waaraan in ons geloofsverdeelde land,
ook in een zich verenigd Europa, meer dan ooit behoefte bestaat. De Partij van
de Arbeid vertrouwt, dat deze idealen in alle geestelijke en maatschappelijke
groeperingen van ons volk steeds meer instemming zullen vinden.
HET BESTUUR VAN DE
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