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 datum onderwerp bijzonderheden 
 
 29 juli '48 voorstel Oud: uitstel afdelings- - afgewezen: 41 tegen 21 (VVD, SGP, CPN, ARP, 
  onderzoek grondwetswijziging  Van der Feltz en Schmal (CHU)) 
  voorstel Wagenaar: idem tot  - dezelfde stemverhouding 
  aantreden nieuw kabinet 
 18 aug. '48 grondwetswijziging - staatssecretarissen: CPN en CHU tegen 
   - gehele ontwerp: ARP, CPN en SGP tegen 
 28 sept. '48 onteigening natuurmonument - 52 vóór, 13 tegen (CHU, SGP, Ritmeester en 

Fortanier-de Wit (VVD), Engelbertink (KVP) en 
Welter (KNP) 

 29 en 30 sept. '48 provinciale financiën - am. Algera (ARP): alleen PvdA tegen 
 30 sept. '48 pensioen slachtoffers '14-'18 - am. Van Sleen (PvdA) verworpen: CPN, PvdA, 

Fiévez (KVP) vóór 
  totalisator - aangenomen; tegen: ARP, CHU, SGP, Hofstra, 

Scheps, Van der Brug, Emmens, De Loor, Tendeloo 
en Stufkens (PvdA) en Kortenhorst (KVP) 

 25 okt. '48 Noodwet Indonesië - aangenomen; tegen: ARP, CPN, SGP, Van der Feltz 
en Schmal (CHU) en Welter (KNP) 

 18 nov. '48 belastingverhoging - 3 amendementen-Lucas (KVP); een  ingetrokken, 
een overgenomen, een aangenomen (49 tegen 20: 
PvdA en Gerbrandy (ARP)) 

 30 nov. '48 motie Nederhorst, PBO- - 37 tegen, 23 (ARP, CPN, VVD, Van de Wete- 
  principeuitspraak  ring, Beernink, De Ruiter, Schmal (CHU) 
 1 dec. '48 Hoogezand en Sappemeer  -  ARP en SGP tegen 
 7 en 8 dec. '48 geldzuivering - am. Van den Heuvel (ARP) aangenomen: 39 (incl. 

CPN en Stufkens (PvdA)) tegen 20 (allen PvdA) 
 14 dec. '48 voorstel voorzitter: tijdstip - 57 vóór, 9 tegen (VVD en CPN) 
  behandeling begroting SoZa 
 14 t/m 22 dec. '48 begroting OKW - motie Van Sleen (PvdA) over gehuwde lerares: 35 

vóór (incl. Mol (KVP)), 31 tegen (rest KVP, ARP, 
CHU, SGP en KNP) 

   - motie Willems (PvdA) over St. Pietersberg: alleen 
PvdA en CPN vóór 

 8 t/m 18 febr. '49 begroting OG; 16 febr: aftreden - motie van wantrouwen Schouten (ARP): 
  minister Sassen  ARP, SGP en Welter (KNP) vóór. 
16 mrt. en 5 apr. '49 verzoek Gortzak om een inter- - voorstel voorzitter om dit toe te staan afge- 
  pellatie n.a.v. circulaire min. v.  stemd: 66 tegen 18 (CPN, ARP en Korten- 
  Oorlog m.b.t. russisch sprekenden  horst (KVP)) 
 5 apr. '49 voorstel voorzitter, behandeling - aangenomen: 65 tegen 21 (ARP, CPN, SGP, 
  wetsontwerpen m.b.t. de ec.   KNP) 
  situatie in Indonesië 
  grenscorrecties - aangenomen; tegen: ARP, CPN, SGP, Scheps, 

Goedhart, Vermeer, Tuin, Vondeling en De Loor 
(PvdA) 

 31 mei '49 tariefverhoging visakten - aangenomen 59 tegen 11 (CPN, SCP, KNP, 
Verkerk, Roosjen, Terpstra en Van der Zaal (ARP) 
en Lucas (KVP)) 

 24 t/m 30 juni '49 Werkloosheidswet - am. Van den Born (PvdA) m.b.t. lagere premie 
werknemer: alleen PvdA en CPN vóór. 



 20 en 21 juli '49 autovervoer personen - am. Maenen (KVP)-Algera (ARP) over minder 
centrale ordening: 50 voor,17 tegen (PvdA).



 
 21 juli '49 voorstel voorzitter: snellere - aangenomen: 38 tegen 20 (ARP, SGP, CPN,  
  behandeling interimregeling  Groen, Van der Weijden, Janssen, Peters, Hooij  
  Suriname  en De Kort (KVP) en Vonk (VVD) 
 22 juli '49 Interimregeling Suriname - am. De Kort (KVP) m.b.t. bijz. onderwijs aangeno-

men, alleen CPN en PvdA tegen m.u.v. Willems  
   - motie De Kort (KVP) over deelname aan parle-

mentair overleg aangenomen, ARP en KNP tegen 
   - am. Schermerhorn (PvdA) m.b.t. afwijkende 

huwelijksregelingen aangenomen; tegen: ARP 
(m.u.v. Terpstra, Meijerink en Stapelkamp) en 
KNP; SGP afwezig bij stemming 

 22 sept. t/m   publiekrechtelijke bedrijfs- - PvdA, KVP en Kikkert (CHU) vóór; Stapel- 
 12 okt. '49 organisatie  kamp (ARP) afwezig 
 30 sept. '49 tegemoetkoming 'politieke  - motie Burger (PvdA): regeling uitstellen tot er  
  delinquenten'  voor alle oorlogsslachtoffers een regeling is, 

afgewezen: CPN en PvdA vóór 
   - gehele ontwerp: Tendeloo, Van der Brug, 

Schilthuis, Van den Born en Emmens (PvdA) 
overstag; rest PvdA en de CPN tegen 

 25 en 26 okt. '49 materiële oorlogsschade - am. Hoogcarspel (CPN) politieke delinquenten 
uitzonderen, afgewezen; alleen CPN, Van der Feltz 
(CHU) en Ritmeester (VVD) vóór 

 2 nov. '49 voorstel voorzitter over vervolg - 44 voor, 13 (CPN, VVD, Groen (KVP), Schmal 
  debat materiële oorlogsschade:  en Van de Wetering (CHU), Schouten en  
  vergaderen op vrijdag  Bruins Slot (ARP)) tegen  
17, 18 en 30 nov. '49 begroting BiZa - stemming representatietoelagen: 47 vóór; tegen: 21 

(ARP, CHU (m.u.v. Kikkert),  CPN en SGP) 
 1 en 2 dec. '49 lager onderwijs - motie Peters (KVP) m.b.t. onderwijsplan: alleen 

Tilanus, Beernink en Krol (CHU) tegen 
   - am. Terpstra (ARP): aangenomen: confessionelen 

vóór, niet confessionelen tegen 
   - am. Van Sleen (PvdA) over minimum voor VGLO-

school: idem met Peters en De Haas als KVP-dis-
sidenten 

   - am. Van Sleen over gehuwde ambtenares: mevr. 
Nolte KVP-dissidente 

 6 t/m 8 dec. '49 soevereiniteitsoverdracht - alle honderd leden stemmen: uniek in de 
parlementaire geschiedenis; 71 vóór; tegen: 29 
(ARP, CPN, SGP, KNP, Beernink, Schmal, Van der 
Feltz, De Ruiter en Krol van de CHU) 

   - am.-Oud (Koning inschakelen bij parlementaire 
goedkeuring van Uniewetgeving): verworpen, 62 
tegen 37 (VVD, ARP, SGP, KNP, Donker, Ruygers, 
De Kadt, Stufkens, V.d. Brug, Burger, Vorrink, 
Vermeer, Schermerhorn, Willems (10 PvdA), V.d. 
Wetering en Schmal (2 CHU)) 

 2, 3 en 15 mrt. '50 belastingverhoging benzine en  - tegen: ARP, CPN, VVD en SGP 
  auto's - am. Van de Wetering (CHU) bevoordeelt diesel-

auto's: 30 voor (VVD, ARP, CHU, SGP, 6 KVP), 30 
tegen (waarvan 11 KVP); bij tweede stemming: 45 
voor (nu ook de CPN) en 40 tegen. KVP zeer ver-
deeld 

 15 mrt. '50 indeling Urk - 66 vóór (waaronder 6 PvdA); 12 tegen (PvdA) 
 17 en 28 mrt. '50 dividendbeperking - CPN en PvdA tegen 



   - am. Hofstra (PvdA) niet afschaffen: alleen CPN en 
PvdA vóór 

 28 mrt. '50 aankoop flatgebouw - 49 vóór, 23 tegen (VVD, CPN, ARP (m.u.v. 
Stapelkamp), KNP, SGP en De Ruiter en Van de 
Wetering (CHU) 

 27 apr. t/m  belastingen - belastingherziening '50:  am. Lucas 
 10 mei '50   (KVP) afgestemd 41 tegen 45 (waaronder Klompé 

en Koersen, beide KVP); subam. Hofstra (PvdA) 43 
vóór, 42 tegen; tweede am. Lucas: 43-43, bij tweede 
stemming 46 (KVP, CHU, VVD) tegen 43 (PvdA, 
ARP, CPN, SGP) 

   - afschaffen ondernemingsbelasting; am. Hofstra 
(PvdA) om afschaffing tegen te gaan alleen ge-
steund door PvdA en CPN; voorstel voorzitter om 
beraadslaging te sluiten met 48 tegen 29 (CPN, 9 
PvdA (waaronder Hofstra), 10 KVP (waaronder 
Lucas), 4 CHU en SGP) 

 11 en 12 mei '50 wijziging Drankwet - am. Verkerk (ARP) incl. subam. Hooij (KVP): al-
léén PvdA tegen 

 25 en 26 mei '50 Indonesië-nota - motie-Oud (VVD) over zelfbeschikkingsrecht: 
steun van ARP, VVD, SGP, KNP, Beernink, 
Schmal, Van der Feltz en Krol (CHU) 

   - motie Romme (KVP) over zelfbeschikkingsrecht 
gesteund door KVP, PvdA, Tilanus en Wttewaal 
van Stoetwegen (CHU) 

 6 juni '50 onteigening voor steenstort uit  - tegen: Gerbrandy (ARP), Peters en De Graaf  
  mijnen  (beide KVP) 
 6 en 7 juni '50 Nationaal plan en Streekplannen  - am. Maenen (KVP) aangenomen met 53 tegen 20 

(alleen PvdA) 
 7 juni '50 schadeloosstelling kamerleden - tegen: CPN, SGP, Schouten, Terpstra, Roosjen en 

Verkerk (ARP) 
 27 t/m 29 juni '50 Huurwet - am. Van Vliet tegen 36, vóór 33 (KVP en ARP) 
   - am. Ten Hagen (PvdA) verworpen 37 ten 24 (PvdA 

en VVD) 
   - tweede am. Ten Hagen verworpen 43 tegen 19 (al-

leen PvdA) 
 11 juli '50 wijz. kinderbijslag - am. De Kort (KVP) plaatst natuurlijke kinderen 

buiten de Kinderbijslagwet; aangenomen 45 tegen 
36 (PvdA, VVD, CPN) 

   - tegen het ontwerp: CPN, Vonk, Ritmeester en Cor-
nelissen (VVD), Burger, Goedhart, Van der Goes 
van Naters, Posthumus, Stufkens, Scheps en Em-
mens (PvdA) 

 21 juli '50 kindertoeslag gepensioneerden - am. Van Sleen (PvdA) hogere bedragen; 
afgestemd: PvdA en CPN vóór 

 12 sept. '50 verzoek Suurhof, interpellatie - negatief voorstel voorzitter aangenomen met 
  prijsbeleid  PvdA en CPN tegen  
21, 27 en 28 sept. '50 nota prijspolitiek en nota loon- - motie Stapelkamp(ARP) en Beernink (CHU)  
  politiek  m.b.t. maatregelen voor gepensioneerden en 

rentetrekkers: 38 voor (CHU, ARP, VVD, CPN, 
SGP, KNP, Tendeloo, Van Sleen, Goedhart, Van 
Lienden en Scheps (PvdA) en 39 tegen: KVP, rest 
PvdA en Schouten (ARP), later toch aangenomen 
i.v.m. verkeerde telling: Schouten had vóór ge-
stemd 

 26 sept. '50 voorstel voorzitter, proef nieuwe - aangenomen: 50 tegen 14 (ARP en CPN) 



  begrotingsbehandelingsmethode 
  voorstel voorzitter; Nieuw-  - aangenomen: PvdA en CPN tegen 
  Guinea-debat achter gesloten 
  deuren 
  voorstel Schouten, Nieuw-  - verworpen: 48 tegen 13 (ARP en CPN) 
  Guinea debat alleen in vaste 
  kamercommissie 
 18 okt. t/m  belastingen - am. Hofstra (PvdA) t.b.v. minst draagkrachtigen 
 8 nov. '50   alleen door PvdA en CPN gesteund 
   - wijz. omzetbelasting aangenomen; 59 tegen 26 

(ARP, VVD, CPN, SGP, KNP) na afwijzen am. Van 
den Heuvel (ARP) met 51 tegen 29 (ARP, CHU, 
VVD, CPN, SGP); vier amendementen Hoogcarspel 
(CPN): enkele gesteund door KVP'ers (Andriessen, 
Dassen, Van Koeverden, Mol, Verhoeven), een 
door Cornelissen (VVD), een door Stapelkamp, 
door Roosjen (ARP), Welter (KNP) en Goedhart 
(PvdA) 

   - Zegelwet: am. Ritmeester (VVD): 46 tegen (delen 
van PvdA, KVP en CHU en de CPN in haar ge-
heel), 35 vóór (VVD, SGP, ARP, De Loor, Donker, 
Van den Born, Van Sleen, Tuin en Scheps (PvdA), 
Van de Wetering (CHU), Mol, Van Vliet, De Haas, 
De Graaf, Engelbertink, Andriessen, Van 
Koeverden en Dassen (KVP)) 

 8 t/m 10 nov. '50 huisvesting repatrianten - am. Ten Hagen (PvdA) bekort werkingsduur: 35 
tegen, 27 vóór (PvdA, CPN, SGP, Beernink (CHU))  

   - tweede am. Ten Hagen: 37 tegen, 30 vóór (PvdA, 
CPN, SGP en Beernink en Schmal (CHU)) 

 22 en 23 nov. '50 Loterijwet - tegen: ARP, CHU, SGP 
   - am. Terpstra (ARP) met beperkende bepalingen: 38 

tegen, 28 vóór (ARP, CHU, CPN, SGP en voor de 
PvdA: Van der Brug, Stufkens, De Loor en Scheps) 

 28 nov. t/m  begroting BiZa en de nota burger- -  am. Tuin (PvdA) m.b.t. topsalarissen 
  7 dec. '50 lijke verdediging  aangenomen 46 tegen 36 (KVP, VVD en KNP), 

door voorzitter als motie gekarakteriseerd; 
behandeling begroting geschorst 

 14 dec. '50 Verkeersfonds - VVD en ARP tegen 
 20 t/m 22 dec. '50 begroting SoZa - motie De Kort (KVP) beroepsvoorlichting 

aangenomen; PvdA en CPN tegen 
   - motie Hoogcarpel (CPN) m.b.t. sociaal-zwakke 

blinden, gesteund door CPN, KNP en Cornelissen 
(VVD) 

 16 t/m 18 jan. '51 begroting BuZa en verslag  - motie Burger (PvdA) over Spanje: 37 tegen,  
  Raad van Europa  31 vóór (PvdA, VVD, CPN, SGP) 
 17 jan. '51 waarborgen KNIL - am. Van de Wetering (speciale behandeling Am-

bonezen) afgewezen: 38 tegen, 27 vóór (ARP, CHU, 
VVD, SGP, KNP) 

 18 t/m 24 jan. '51 Nieuw-Guinea - motie Schouten (ARP) N.G. niet overdragen aan 
Indonesië: 60 tegen, 32 voor (ARP, CHU, VVD, 
SGP, KNP) 

   - motie Oud (VVD) eerst de Kamer een oordeel laten 
uitspreken: 66 tegen 26 voor (ARP, VVD, SGP, 
KNP, Van der Feltz, Van de Wetering en Schmal 
(CHU); minister Stikker zal aftreden; het kabinet 
valt 



   - motie Tilanus (CHU) eerst volksraadpleging in 
NG: 59 tegen, 33 vóór (ARP, CHU, VVD, SGP, 
KNP en de PvdA'er Scheps) 
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