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JAARVERSLAG VAN DE 

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 

OVER HET JAAR 1956 

HOOFDSTUK 1 

REORGANI'SATIE EN SAMENSTELLING 

VAN HET CENTRAAL COMITE 

Dit eerste jaarverslag loopt over het jaar 1956. Maar 
omdat dit het eerste jaarverslag is, zou het onjuist zijn 
precies bij 1 januari 1956 te beginnen. Er moet althans iets 
over de voorgeschiedenis worden verteld, in verband met de 
reorganisatie voorstellen, welke in het voorafgaande jaar 
werden aanvaard. In 1956 werd de reorganisatie doorgevoerd. 
Het Centraal Comité besloot immers reeds in het jaar 
1952 een commissie in te stellen, welke tot taak kreeg 
na te gaan in hoeverre de organisatie van de Anti-Revolutio
naire Partij, in verband met de gewijzigde omstandigheden, 
herziening behoefde. Het benoemde tot voorzitter de heer 
Mr. A. B. Roosjen, tot leden de heren Dr. J. J. de Jong, A. R. 
Kwaadsteniet, J. Smallenbroek en Prof. Mr. P. J. Verdam, ter
wijl de adjunct-secretaris van het Centraal Comité, de heer R. 
Gosker als secretaris aan deze commissie werd toegevoegd. 

RAPPORT VAN DE REORGANISATIE-COMMISSIE 

De reorganisatie-commissie vatte haar taak breed op. In ok
tober 1955 publiceerde zij, na verkregen toestemming van het 
Centraal Comité, haar uitvoerig rapport, waaraan een ont
werp nieuwe statuten was toegevoegd. Dit rapport werd ter 
bespreking aan de kiesverenigingen toegezonden, terwijl te
vens in een persconferentie aan de pers een nadere toelich
ting werd verstrekt. Rond 160 kiesverenigingen zonden hun 
opmerkingen en bezwaren in, tezamen 350 amendementen 
en voorstellen tot wijziging bevattend. Intussen besprak het 
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Centraal Comité dit reorganisatievoorstel eveneens in enkele 
vergaderingen. In zijn vergadering van 24 januari 1955 en 
die van 14 februari d.a.v. formuleerde het zijn eigen voor
stellen, die in belangrijke en essentiële opzichten afweken van 
hetgeen door de reorganisatiecommissie was bepleit. Opnieuw 
kregen de kiesverenigingen gelegenheid op deze nu officiële 
voorstellen van het Centraal Comité amendementen in de 
dienen. Deze amendementen werden door het Centraal Co
mité in zijn vergadering van 2 mei besproken, waarna het de
finitieve voorstel op woensdag 25 mei door het Centralen Con
vent werd behandeld, terwijl het vervolgens door de "Buiten
gewone Deputatenvergadering" van woensdag 22 juni 1955 
werd aanvaard. 

DE BUITENGEWONE DEPUTATENVERGADERING 22 JUNI 1955 

Deze buitengewone Deputatenvergadering - de naam is ont
leend aan de oude statuten, die iedere Deputatenvergadering 
welke geen verband hield met de verkiezing van de leden 
van de Staten-Generaal, buitengewoon noemde - werd dus 
bijeengeroepen om de voorstellen van het Centraal Comité 
tot reorganisatie van de Partij te behandelen. 
Na een breedvoerige discussie werden deze voorstellen aan
vaard. Ze zouden zes maanden daarna in werking treden. 
Tevens werd behandeld een voorstel van het Centraal Comi
té om ingaande 1 januari 1956 de contributieafdracht der kies
verenigingen te verhogen van f 1.25 per lid en per jaar tot 
f 2.50 en, voorzover het gehuwde vrouwen, echtgenoten van 
leden betreft, deze te verhogen van .f 0.80 per jaar tot f 1.-
0ok dit voorstel werd praktisch met algemene stemmen 
aangenomen. Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd 
dat vóór de oorlog de afdracht f 0,25 per lid en per jaar 
bedroeg, dat het Centralen Convent in november 1945 besloot 
deze afdracht te brengen op .f 0,50 en dat de Deputatenverga
dering van 1950 besloot deze met ingang van 1 januari 1951 
te brengen op het reeds eerder genoemde bedrag van f 1.25. 
Op de Deputatenvergadering van 22 juni 1955 werden tevens 
de statuten van de Dr. A. Kuyperstichting herzien, aangezien 
deze moesten worden aangepast aan de reorganisatie van de 
partij. 

AFsCHEID VAN DR. J, SCHOUTEN ALS VOORZITTER 

VAN HET CENTRAAL COMITE 

Hoe belangrijk de agendapunten van deze Buitengewone De
putatenvergadering overigens ook waren, dit neemt niet weg, 
dat deze Deputatenvergadering stond in het teken van het 
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afscheid van Dr. J. Schouten als voorzitter van het Centraal 
Comité. Reeds enige maanden van te voren had Dr. Schouten 
aan het Centraal Comité te kennen gegeven, dat hij het mo
ment gekomen achtte als voorzitter heen te gaan. Eerst op 
het Centralen Convent van 25 mei 1955 werd daarvan in het 
openbaar mededeling gedaan. Bij die gelegenheid werd tevens 
medegedeeld, dat het Centraal Comité besloten had de regels 
van het nog geldende statuut toe te passen. Krachtens art. 9 
van de oude statuten trad nu Mr. A. B. Roosjen, de tweede 
voorzitter, als eerste voorzitter op, terwijl het Centraal Comité 
een "tijdelijke ondervoorzitter" koos in de persoon van de 
heer J. Smallenbroek. 

Een woord van grote waardering voor de heer dr. J. Schou
ten wiens leven èn als parlementariër als voorzitter van 
het Centraal Comité zozeer met dat van de Anti-Revolutionai
re Partij verbonden was, is in het eerste jaarverslag van 
onze partij zeer zeker op zijn plaats. Men kan stellen, 
dat hij pas sedert 24 januari 1946 voorzitter was van het Cen
traal Comité. Maar dat is niet juist. Toen Dr. Colijn in het 
voorjaar 1933 als Kabinetsformateur en als Minister-President 
optrad en Mr. J. A. de Wilde, de toenmalige tweede voor
zitter eveneens tot het ambt van Minister werd geroepen, trad 
de heer J Schouten reeds op als tijdelijk voorzitter en hij is 
dat gebleven tot het moment dat Dr Colijn, in het najaar van 
1939, als Minister aftrad en de functie van Voorzitter van het 
Centraal Comité weer op zich nam. Op 30 juni 1941 werden 
Dr. Colijn en Mr. J. A de Wilde, wiens nagedachtenis we 
ook in dit jaarverslag eren, beiden gevangen genomen en 
als vanzelf werd de heer J. Schouten de man, die leiding 
gaf aan de Partij in de periode van het verzet tot het 
moment, dat ook hij zelf werd gevangen genomen. Eerst heeft 
hij epkele maanden in een kamp te Amersfoort doorgebracht. 

Vrijgelaten werd hij kort daarna opnieuw gearresteerd en naar 
Duitsland gevoerd, waar hij de ellende in het Konzentrations
lager "Oraniënburg" en daarna "Mauthausen" heeft mee
gemaakt. Eerst na de bevrijding keerde hij naar Nederland 
terug. 

Intussen had na de bezettingstijd de heer Mr. J. A. 
de Wilde, die inmiddels was vrijgelaten, de leiding weer van 
hem overgenomen en in mei 1945 was deze statutair voor
zitter van het Centraal Comité, aangezien Dr. H. Colijn in
middels was overleden. De heer Mr. J. A. de Wilde 
beschouwde dit slechts als een overgangs-regeling. De De
putatenvergadering van 24 januari 1946 koos de heer J. Schou-
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ten met grote meerderheid tot voorzitter van het Centraal Co
mité. Met een enkele onderbreking heeft deze dus vanaf 1933 
de Anti-Revolutionaire Partij geleid. 
Het ligt niet in de bedoeling in dit jaarverslag een beeld 
te geven van het leiderschap van Dr. J. Schouten. Wie zich 
de moeite getroost te overwegen wat zich vanaf 1933 
tot nu toe heeft afgespeeld in ons goede Nederland en daarbij 
de periode van 1940 tot 1945 niet vergeet, evenmin de ernst 
van de economische crisis, die ons land vóór de oorlog teis
terde, gevoelt in ieder geval, dat het èn als voorzitter van de 
A.R. fractie in de Tweede Kamer èn als voorzitter van het 
Centraal Comité, een zware taak is geweest, welke hij heeft 
moeten vervullen. 
Het is dan ook niet te verwonderen, dat zowel het Centraal 
Comité als de Deputatenvergadering het ten zeerste betreur
den, dat hij meende de leiding aan anderen te moeten over
dragen. Met grote instemming van de Deputatenvergadering 
werd op voorstel van het Centraal Comité de heer Dr. J. 
Schouten benoemd tot Erevoorzitter. 
Volledigheidshalve moge worden medegedeeld, dat dr. J. 
Schouten na zijn aftreden als Kamerlid in het najaar van 
1956 werd benoemd tot lid van de Raad van State. 
De afscheidsrede, welke Dr. J. Schouten uitsprak, is opgeno
men in "Nederlandsche Gedachten" lle jaargang, no. 8 en 9, 
aug.-sept. 1955. 

HET EERSTE PARTIJ CONVENT 

VAN 23 EN 24 SEPTEMBER 1955 

Nadat de reorganisatievoorstellen door de Deputatenvergade
ring waren aanvaard, moesten nog verschillende administra
tieve werkzaamheden worden verricht. 
In de eerste plaats moesten krachtens de nieuwe statuten 
overgangsbepalingen worden vastgesteld, teneinde de reor
ganisatie op 22 december 1955 haar beslag te doen krijgen. 
Voorts moesten reglementen worden ontworpen en aan
vaard van de commissie van Beroep, welke zou worden inge
steld, van het College van Advies, dat nu naar de zelfstandig 
gebleven Dr. A. Kuyperstichting zou overgaan en voor de wij
ze van kandidaatstelling voor de verkiezing van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
De eerste vergadering van het Partij Convent in nieuwe sa
menstelling, welke op 23 en 24 september 1955 werd gehou
den, had dan ook een zeer volle agenda te verwerken. 
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Behalve de reeds genoemde punten werden tevens behandeld 
de voorstellen voor de komende wintercampagne, die betrek
king hadden op de ledenwerving, de contributieverhoging en 
de werving van abonnees voor het weekblad. 
Voorts werden de leden van de Organisatie Commissie be
noemd. Tot voorzitter Prof. Mr. P. J. Verdam, die later als 
zodanig door de Deputatenvergadering van april 1956 werd 
aangewezen. Leden werden mej. H. van Leeuwen en de heren 
K. J. de Jong te Leeuwarden, Prof. Dr. J. J. de Jong, te Utrecht 
en de heer R. Gosker, die gedurende de verslagperiode als 
secretaris fungeerde. 
De tekst der overgangsbepalingen is in de bijlagen opgenomen. 
In de bijlagen zijn tevens opgenomen de bovengenoemde reg
lementen, zoals zij door het Partij Convent zijn vastgesteld. 

Volledigheidshalve zij vermeld, dat op dit Partij Convent 
tevens het schema van werkzaamheden werd vastgesteld voor 
de volgende periode, hetgeen noodzakelijk was in verband 
met de komende Kamerverkiezingen en was voorgeschreven 
ingevolge art. 13 van het reglement voor de kandidaatstelling. 
Prof. Mr. A. M. Donner werd benoemd tot voorzitter van het 
College van Advies, terwijl zowel Prof. Mr. P. J. Verdam als 
Prof. Mr. A. M. Donner werden benoemd tot lid van het Cen
traal Comité en tot lid van het Moderamen. 
Het reglement voor het College van Advies kon door dit Partij 
Convent nog niet worden behandeld, aangezien men met de 
voorbereiding niet gereed gekomen was. 
Eind september werden de voorstellen, welke door het Partij 
Convent, waren behandeld en aanvaard aan de kiesvereni
gingen toegezonden, en daarmede begon de actie in het land 
voor de ledenwerving, de contributieverhoging en voor Neder
landse Gedachten. 

VOORZIENING IN HET PRESIDIUM EN DE 

SAMENSTELLING VAN HET CENTRAAL COMITE 

Het aftreden van Dr. J. Schouten als voorzitter van het Cen
traal Comité plaatste dit college aanstonds voor grote moei
lijkheden. 
De heer Mr. A. B. Roosjen had zich na lang aarzelen bereid 
verklaard tot de volgende Deputatenvergadering als Eerste 
voorzitter te fungeren en de heer J. Smallenbroek zou tot dat 
moment als tijdelijke ondervoorzitter optreden. 
Dit was echter bedoeld als een overgangs-regeling. Een defini
tieve voorziening moest worden getroffen. 
Reeds in zijn eerste vergadering na de Deputatenvergadering 
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nl. die van 14 juli 1955, werd dit punt op de agenda geplaatst. 
Op voorstel van het Moderamen werd een kleine commissie mt 
het Centraal Comité benoemd, welke opdracht kreeg zich te 
beraden over de definitieve wijz2, waarop in het Presidium 
zou moeten worden voorzien en daaromtrent het Moderamen 
te adviseren. Deze commissie zou tevens adviseren over de 
z.g. vrijgekozen leden van het Centraal Comité. 
De heren Ds. D. Biesma Jr., A. Stapelkamp, H. R. J. van 
der Veen en J. Wilschut werden tot leden benoemd. In de 
loop van de daarop volgende maanden kwam deze aangele
genheid voortdurend in het Centraal Comité ter sprake. Al
lerlei mogelijkheden werden onder de ogen gezien. Breed
voerig is er over van gedachten gewisseld. Bij iedere oplos
sing deden zich echter moeilijkheden voor. Op 18 januari 1956 
zou het Partij Convent over de door het Centraal Comité 
voorgestelde tweetallen moeten beslissen, maar nog op 17 ja
nuari daaraan voorafgaande moest het Centraal Comité in 
spoedvergadering bijeenkomen, aangezien opnieuw zwarighe
den waren gerezen. Vandaar dat eerst ter vergadering van het 
Partij Convent de namen der kandidaten konden wor
den bekend gemaakt. Over deze gang van zaken is begrijpe
lijkerwijs enige ontstemming ontstaan, maar het Centraal Co
mité heeft zich verontschuldigd met het argument, dat 
het niet eerder gereed kon zijn en dat het de gevolgde methode 
ook zelf onbevredigend achtte. 
Het Partij Convent maakte geen gebruik van zijn bevoegd
heid namen van andere kandidaten te noemen en aanvaardde 
de aangeboden tweetallen. Nog was er echter aan de moeilijk
heden geen einde. De heer J. van Eibergen was voorgedragen 
voor de kanditatuur van tweede voorzitter. Deze deelde ech
ter na de vergadering van het Partij Convent mede zich daar
voor niet beschikbaar te kunnen stellen. Het Centraal Comité 
beraaddde zich dientengevolge opnieuw, riep nogmaals het 
Partij Convent, ditmaal in spoedvergadering bijeen en wel 
op 9 april 1956 na afloop van het onderwijzerscongres. Het Par
tij Convent aanvaardde het voorstel om in de plaats van de 
heer J. van Eibergen te kandideren de heer Mr. A. B. Roosjen. 
Ter Deputatenvergadering, gehouden op 23 april 1956 werd 
het Centraal Comité, voorzover het de rechtstreeks gekozenen 
betreft, nu als volgt samengesteld : 
Dr. W. P. Berghuis, voorzitter; Mr. A. B. Roosjen en J. Smal
lenbroek, tweede voorzitter; Prof. Mr. A. M. Donner, voor
zitter van het College van Advies; Prof. Mr. P. J. Verdam, 
voorzitter van de Organisatiecommissie en tot leden, de da
mes mevrouw Dr. F. T. Diemer-Lindeboom en mevrouw M. 
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Kuipers-Klapwijk en de heren Prof. Dr. J.' Severijn, J. Tjalma, 
M. Ruppert, J. van Eibergen, A. Stapelkamp, Prof. Dr. Ir. 
H. van Riessen, Ds. D. Biesma Jr. 
Niet herkiesbaar was de heer Prof. Dr. S. U. Zuidema, die 
zich niet opnieuw beschikbaar stelde. Prof. Zuiderna was in 
1952 ·door de Deputatenvergadering tot lid van het Centraal 
Comité gekozen. Ook de heer Mr. T. Bout, sedert 1946 lid 
van het Centraal Comité, had zich ditmaal niet herkiesbaar 
gesteld. Aan beide heren worde dank gebracht voor de wijze 
waarop zij in deze functie de zaak van de Anti-Revolutionaire 
Partij hebben gediend. 
Werden tot nog toe 9 leden van het Centraal Comité door de 
Deputatenvergadering gekozen, thans is dit aantal tot 14 uit
gebreid. Als nieuwe leden traden op de dames mevrouw Dr. 
F. T. Dieroer-Lindeboom en mevrouw M. Kuipers-Klapwijk, 
waarmede voor het eerst het vrouwelijk element in het Cen
traal Comité zijn intrede deed, en de heren Dr. W. P. Berghuis, 
J. Smallenbroek, Prof. Mr. A. M. Donner, Prof. Mr. P. J. 
Verdam, M. Ruppert en J. van Eibergen. 
Krachtens art. 16 lid 1 en art. 30 lid 9 der statuten heeft echter 
het Partij Convent, op voorstel van het Centraal Comité, de 
bevoegdheid nog een drietal leden van het Centraal Comité 
te benoemen. Van deze mogelijkheid heeft het inderdaad ge
bruik gemaakt. 
Het Partij Convent, dat op 26 oktober 1956 in vergadering 
bijeenkwam, verkoos de heren Dr. H. Jonker en Prof. Dr. Her
man Ridderbos tot lid van het Centraal Comité. Beide heren 
hebben hun benoeming aanvaard. 
Tenslotte ligt het in de bedoeling nog een lid van het Centraal 
Comité te benoemen, ditmaal iemand uit de Chr. Geref. krin
gen. Op het Partij Convent van 27 april 1956 worden daarvoor 
de tweetallen aangeboden en zal de verkiezing plaats hebben. 
Als adviserende leden van het Centraal Comité traden op de 
voorzitters van de Anti-Revolutionaire Eerste en Tweede Ka
merfracties. Na de verkiezingen was dit aanvankelijk 
Zijne Excellentie Prof. Dr. J. Zijlstra, Minister van Econo
mische Zaken. Toen deze bij de Kabinetsformatie Minister 
van Economische Zaken werd, werd hij opgevolgd door de 

·heer Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot. Voor de Eerste Kamer 
fractie is dit Prof. Mr. A. Anema. Deze heeft echter in ver
band met zijn hoge leeftijd dit adviseurschap gedelegeerd aan 
Prof. Dr. W. Rip, de secretaris van de Eerste Kamerfractie. 
Voor de A.R.J.O.S. traden aanvankelijk op de heren Dr. A. 
Veerman, de voorzitter, en de heerS. Silvis. Nadat de heer Dr. 
A. Veerman als voorzitter van de A.R.J.O.S. was afgetreden 
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werden dit de heren S. Silvis, de nieuwe voorzitter, en de 
heer Mr. C. Boertien. 
Gememoreerd moge worden, dat de heer L. F. Duymaer van 
Twist, ons erelid, wiens negentigste verjaardag in 1956 niet 
onopgemerkt voorbij ging, en de heer Dr. J. Schouten, de 
erevoorzitter, regelmatig de vergaderingen van het Centraal 
Comité bijwonen. 
Voorts telt het Centraal Comité nog 18 leden, aangewezen door 
de besturen der Kamercentrales. Dit waren in de verslag
periode: 

Leeuwarden 
Groningen ....... . 
Assen ........... . 
Zwolle ........... . 
Arnhem ......... . 
Nijmegen ....... . 
Utrecht ......... . 
Den Helder ....... . 
Amsterdam 
Haarlem ......... . 
Leiden 
Den Haag 
Dordrecht 
Rotterdam ....... . 
Middelburg 
Tilburg ......... . 
Den Bosch ....... . 
Maastricht ....... . 

T. Wever 
H. R. J. van der Veen 
Th. Brouwer 
P.A. Nawijn 
Mr. Eling Visser 
M. A. van Willigen 
Mr. G. A. Diepenhorst 
A. Lever 
A. in 't Veld 
Mr. A. Bruch 
A. Warnaar J zn. 
Mr. J. van Aartsen 
Mr. W. Verheul 
J. Wilschut 
A. Schout 
C. A. van Drimmelen 
J. Slot 
N. van Rooyen 

Nieuwe leden zijn de heren Th. Brouwer, voor Assen, P. A. 
Nawijn, voor Zwolle, Mr. W. Verheul, voor Dordrecht, J. Slot, 
voor Den Bosch. De eerste is gekozen in de plaats van de heer 
J. Smallenbroek, de tweede in de plaats van Mr. Dr. J. Meu
link, die door zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der 
Staten Generaal als lid van het Centraal Comité moest aftre
den; de heer J. Slot treedt op in de plaats van de heer D. A. 
v. d. Schans, die inmiddels als zodanig is afgetreden; de heer 
Mr. W. Verheul is gekozen in de plaats van de heer J. A. J. 
Jansen Maneschijn, die door God van ons werd weggenomen. 
Ons rest dus nog een enkel woord te wijden aan hen, die van 
ons heengingen in deze verslagperiode. Dit geldt in de eer
ste plaats de heer Prof. Mr. N. Okma - die medio 1955 is over
leden. 
Prof. Dr. W. F. de Gaay Fortman schreef in "Nederlandsche 
Gedachten" een aangrijpend "in memoriam" te zijner nage
dachtenis. 
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Hoewel Prof. Mr. N. Okma geen deel heeft uitgemaakt van het 
Centraal Comité is zijn persoonlijk optreden voor onze partij 
van zo grote betekenis geweest, dat wij aan zijn verscheiden 
aandacht moeten geven. 

In de tweede plaats moet worden genoemd Mr. J. A. de Wilde, 
die op 10 januari 1956 nog onverwacht overleed. Op de grote 
jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de Anti-Revolutionaire Partij sprak Mr. J. A. de Wil
de voor de laatste maal het Anti-Revolutionaire volk toe 
om het te danken voor de aanbieding van het erelidmaatschap 
van het Centraal Comité Dat was op 3 april 1954 in de Ahoy
hal te Rotterdam. Toen had de heer De Wilde zich wegens 
gezondheidsredenen reeds geheel uit het openbare leven te
ruggetrokken, nog geen twee jaar later kwam het einde van 
zijn vruchtbaar leven. 

Een woord van dankbare herinnering moge ook worden 
geschreven over de heer J. A. J. Jansen Maneschijn en de 
heer C. G. de Jong. De laatste was vele jaren lid van het 
Centraal Comité voor de Kamercentrale Den Bosch. 

Vooral eerstgenoemde is een van de meest actieve leden ge
weest van het Centraal Comité. Van tal van commissies van 
voorbereiding maakte hij deel uit. Zijn woord had gezag en 
zijn plichtsbetrachting was groot. Vooral als secretaris van 
de Kamercentrale Dordrecht heeft hij de partij zeer aan zich 

'verplicht. 

Aan het bovenstaande worde volledigheidshalve toegevoegd, 
dat het Centraal Comité in zijn vergadering van 10 januari 
1957 op voorstel van het Moderamen, besloot tot secretaris 
te benoemen de heer Mr. W. R. van der Sluis, tot nog toe 
juridisch adviseur van het Christelijk Nationaal Vakverbond, 
die inmiddels zijn benoeming heeft aanvaard en op 1 april 
j.l. als zodanig in dienst is getreden. Een hartelijk welkom mo
ge de nieuwe functionaris worden toegeroepen. Met zijn benoe
ming is de laatste schakel aan de keten toegevoegd en heeft 
de reorganisatie, wat de samenstelling in het Centraal Comité 
aangaat, haar afronding verkregen. 

Het Centraal Comité in nieuwe samenstelling telt derhalve, 
de ereleden inbegrepen, thans 42 leden, terwijl het vroeger 
uit 27 leden bestond. 

In de verslagperiode, dus vanaf 22 juni 1955 tot 31 december 
1956, vergaderde het Centraal Comité 14 maal. 
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SAMENSTELLING MODERAMEN 

De samenstelling van het Moderamen was na de verkiezin
gen als volgt : 
Voorzitter: Dr. W. P. Berghuis; 
Tweede voorzitter : Mr. A. B. Roosjen en J. Smallenbroek; 
Penningmeester : J. Tjalma; 
Leden: Prof. Mr. A. M. Donner, Prof. Dr. Ir. H. van Riessen, 
M. Ruppert, Prof. Mr. P. J. Verdam. 
H€t Moderamen besloot voorts, met instemming van het Cefl
traal Comité, dat de voorzitters van de Kamerfracties, even
eens tot zijn vergaderingen worden uitgenodigd, zodat de 
heren Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot en Prof. Dr. W. Rip 
als adviserende leden optreden. 
Uiteraard worden ook steeds uitgenodigd de Ere-voorzitter 
Dr. J. Schouten en het erelid de heer L. F. Duymaer van 
Twist. 
De Adjunct-Secretaris, de heer R. Gosker, trad zowel voor 
de vergaderingen van het Centraal Comité als van het Mode
ramen als secretaris op. 
Het Moderamen vergaderde in de verslagperiode als regel op 
de eerste en op de derde donderdag van de maand. 
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SPREKERSORGANISATIE 

EN DOCUMENTATIEDIENST 

HOOFDSTUK 2. 

RAPPORT VAN DE COMMI'SSIE 

Beide aangelegenheden mogen in één paragraaf worden 
behandeld, aangezien zij, hoewel onderscheiden, toch zeer 
nauw met elkaar samenhangen. 
Reds in 1954, na de uitslag van de Provinciale Statenver
kiezingen, had het Centraal Comité een kleine commissie 
benoemd, bestaande uit de heren Mr. A. B. Roosjen, voor
zitter, de heren Mr. J. van Aartsen, A. Stapelkamp, T. Wever, 
leden, en de heer R. Gosker, secretaris. Eind 1954 werd het 
rapport van deze commissie door het Centraal Comité be
sproken en aanvaard. In Nederlandsche Gedachten van 28 
maart 1955 - lle jaargang no. 3 en 4 is dit rapport gepubli
ceerd, evenwel zonder de financiële gegevens. 
In dit rapport werd een sprekersorganisatie noodzakelijk ge
oordeeld. Aan de methode van vorming en scholing der spre
kers werd aandacht gegeven. Als noodzakelijk daarmee sa
menhangend werd de oprichting van de documentatiedienst 
sterk aanbevolen, terwijl tevens op het regelmatig houden van 
sprekersconferenties werd aangedrongen, zodat naast de 
schriftelijke scholing en voorlichting ook aan de mondelinge 
een plaats werd ingeruimd. 

DE SPREKERSORGANISATIE 

De nadere uitwerking en voorbereiding vergden uiteraard eni
ge tijd. Voor wat de sprekersorganisatie betreft is de zaak 
thans zo geregeld, dat door de besturen der Kamercentrales 
in overleg met de besturen der Statencentrales in ieder 
rayon een aantal sprekers is aangezocht tot een aantal 

15 



van een spreker per 5 kiesverenigingen. Het totaal aantal 
aangezochte sprekers bedraagt derhalve bij 1100 kiesvereni
gingen rond 220. 
Het zwaartepunt ligt dus bij de Kamercentrales. 
Regionale spreiding wordt doelbewust beoogd, teneinde te be
bevorderen, dat in ieder district de kiesverenigingen zonder 
veel reiskosten te betalen een spreker kunnen verkrijgen. 
De regeling is ingegaan per 1 november 1955 en geldt voor 
twee jaar. In het najaar van 1957 moet deze zaak dus opnieuw 
worden bezien. 
De vraag is of de besturen der Kamercentrales in het alge
meen wel voldoende bekendheid hebben gegeven aan de na
men dezer sprekers in hun ressorten en of de kiesverenigingen 
op haar beurt wel voldoende gebruik maken van de mogelijk
heid om tegen geringe kosten een spreker voor haar verga
deringen te verkrijgen. 
De indruk bestaat, dat de sprekersorganisatie nog niet in 
alle opzichten aan haar bedoeling beantwoord. De Organi
satiecommissie houdt zich met de behandeling van de daar
mede samenhangende vraagpunten voortdurend bezig. 
Ook al ligt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van 
zaken vooral regionaal bij de besturen der Kamercentrales 
in overleg met die der Statencentrales, ook centraal loopt een 
en ander nog niet zoals wenselijk is. Daarmede hangt trou
wens samen het gehele vraagstuk van de methodiek onzer ver
gaderingen, de wijze waarop deze worden georganiseerd, 
waarop de agenda wordt samengesteld en afgewerkt. Moeten 
we steeds aansturen op grote vergaderingen of moeten we 
naar kleinere studiegroepen toe, die meer frequent en ge
spreid bijeenkomen en meer diepgaand op de politieke proble
men ingaan? Hier ligt voor de toekomst nog een groot arbeids
veld braak. Trouwens uitdrukkelijk is gesteld, dat met de 
huidige sprekersorganisatie nog slechts "een begin" werd 
gemaakt, zodat verdere bestudering van de methodiek en 
de vergadertechniek geboden blijft. 

SPREKERSCONFERENTIES 

Op vrijdag 7 en op zaterdag 8 oktober 1955 vond de eerste 
sprekersconferentie te Utrecht plaats. Referenten waren de 
heren Dr. J. Schouten en Zijne Excellentie Prof. Dr. J. Zijl
stra. Gaf Dr. Schouten een algemeen politiek overzicht, het 
betoog van Minister Zijlstra over de economische politiek in 
het algemeen trok zeer bijzonder de aandacht en verschafte aan 
de aanwezigen een goede dosis informatie. Deze conferentie 
werd door rond 150 personen bezocht. Op 18 februari 1956 
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werd een tweede sprekersconferentie georganiseerd, even
eens te Utrecht. Ditmaal was het woord aan een forum, be
staande uit de heren Mr. B. W. Biesheuvel, J. van Eibergen, 
Prof. Dr. W. Rip, A. Stapelkamp, Dr. A. Veerman en Prof. 
Mr. P. J. Verdam. De bedoeling van deze conferentie 
was nadere inlichtingen te verstrekken over het Program van 
Actie. De onderwerpen, waarover in het bijzonder de gedach
ten werden gewisseld, waren : 
onderwijs, woningbouw, subsidiëring van kerkbouw, de positie 
van de landbouw, het financiëel beleid en de eenheid der 
protestantse christenen op het politieke erf. 
Op deze conferentie waren een 70-tal personen aanwezig. 
Van beide conferenties werden in Nederlands·2 Gedachten 
korte verslagen opgenomen. De bedoeling was, dat van de
ze conferenties een verslag aan alle deelnemers aan de spre
kers organisatie zou worden toegezonden. De aantekeningen 
zijn wel gemaakt, maar de onderbezetting van het bureau 
van het Centraal Comité maakte het onmogelijk aan het voor
nemen uitvoering te geven. Deze gang van zaken is te betreu
ren. De hoop wordt uitgesproken, dat in de toekomst beter 
zal worden opgepast. Het is inderdaad van betekenis dat deze 
"inside information" aan alle sprekers worden verstrekt, op 
één voorwaarde - dat dit niet tot gevolg heeft, dat de spre
kers thuis blijven en de conferentie niet bijwonen. Want 
juist het samenkomen in conferenties, het elkaar leren ken
nen en de onderlinge discussie zijn voor de scholing van grote 
betekenis. 
Het gaat immers vooral om het vormen van een "team". 

DE DOCUMENTATIEDIENST 

In november 1955 startte de "Documentatiedienst". Om de 
twee weken verschijnt deze. Aanvankelijk werd de documen
tatiedienst gestencild, hetgeen voor het bureau een aanmer
kelijke verzwaring van werkzaamheden betekende. Dit kon 
dan ook niet worden volgehouden. Contact werd opgenomen 
met een drukker. Vanaf 1 januari 1956 wordt d·2 typografische 
uitvoering verzorgd door drukkerij J. B. v. d. Brink & Co. te 
Zutphen, hetgeen een belangrijke verbetering bleek te zijn. 
De documentatiedienst wordt toegezonden aan de deelne
mers aan de Sprekersorganisatie, aan de A. R. Kamerleden 
en aan de leden van het Centraal Comité. Voorts is de ge
legenheid opengesteld zich op deze uitgave te abonneren. 
Geleverd wordt per jaar 800 pagina's - in twee-kolom druk. 
De prijs is zeer laag, nl. f 12.-. De oplage is momenteel 700, 
hetgeen gezien het karakter van deze publikatie, bevredigend 
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kan worden genoemd. Een studentenabonnement kost f 8,-. 
Bij de studenten aan de Vrije Universiteit blijkt hiervoor in
derdaad belangstelling te bestaan. 
In de documentatiedienst worden de artikelen opgenomen; uit 
verschillende, ook niet-geestverwante, dagbladen en periodie
ken. De bedoeling ervan is, dat men daardoor het debat ert de 
gedachtenwisseling in de pers kan volgen en zo ook op de 
hoogte komt met de argumenten der tegenstanders. 
Uitvoerig is gediscussieerd over de vraag of het niet nodig 
zou zijn daaraan enig commentaar te verbinden. Een beves
tigend antwoord zou betekenen, dat een afzonderlijke en wel
onderlegde functionaris met de arbeid daaraan verbonden zou 
moeten worden belast. Het was in de omstandigheden van 
1955 echter onmogelijk een "documentalist" aan te stellen. 
Daarop moest in ieder geval niet worden gewacht. Besloten 
werd te starten. 
De redactie werd aanvankelijk verzorgd door de heren R. 
Gosker, A. R. de Kwaadsteniet en Mr. J. H. Prins. In verband 
met de op handen zijnde verkiezingen werd tijdelijk de heer 
G. J. Breekveldt aangetrokken, die vanaf 1 januari 1956 tot 
1 juni 1956, gedurende drie dagen per week, op het partij
secretariaat werkzaam was. Na diens vertrek werd d·e heer 
A. H. M. Mulder, inmiddels tot secretaris van de A.R.J.O.S. 
benoemd, bij dit werk ingesch,akeld. 
Bij de verzorging van de documentatiedienst is sprake van 
een goede samenwerking tussen het partijsecretariaat en de 
Dr. A. Kuyperstichting, waarvan hier dankbaar gewag wordt ~ 
gemaakt. 
In het najaar van 1956 werd een enquête ingesteld onder de 
deelnemers, teneinde enig inzicht te verkrijgen in de wijze, 
waarop de documentatiedienst werd ontvangen. Het resultaat 
was zeer bevredigend. Het algemeen oordeel was gunstig. De
ze documentatiedienst voorziet blijkens deze enquête inder
daad in een behoefte. 
Met de sprekersorganisatie en de documentatiedienst is een 
begin gemaakt met een meer intensieve kadervorming. Ver
dere uitbouw daarvan is noodzakelijk. Geconstateerd mag 
worden, dat nu de documentatiedienst is opgericht en Neder
landse Gedachten een weekblad is geworden over gebrek 
aan voorlichting niet meer kan worden geklaagd. Daarmede is 
de basis van de verdergaande kadervorming aanwezig. 
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DE OMZETTING VAN 

,,NEDERLANDSCHE GEDACHTEN'' 

IN EEN WEEKBLAD 

HOOFDSTUK 3 

DE VOORBEREIDING 

Nadat de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten, welke in 1954 plaatsvonden, bekend geworden was, 
werd een vergadering met vertegenwoordigers van de Ka
mercentrales bijeengeroepen, teneinde na te gaan wat thans 
diende te geschieden. De uitslag was immers niet gunstig. 
Het Centraal Comité besloot naar aanleiding van deze ge
dachtenwisseling in breder verband tot de instelling van een 
commissie, die zou moeten nagaan de wenselijkheid en de 
mogelijkheid om "Nederlandsche Gedachten" om te zetten in 
een weekblad. Dit hield ook verband met de omstandigheid, 
dat het aantal abonnementen voortdurend en regelmatig te
rugliep. Waren we in 1946 met ruim 12.000 abonnementen be
gonnen, in de loop der jaren verminderde dit aantal tot 9400. 

HET RAPPORT DER COMMISSIE 

Tot leden van de Commissie werden benoemd de heren 
J. A. J. Jansen Maneschijn, voorzitter, A. R. de Kwaadsteniet, 
J. Smallenbroek en J. Wilschut, leden en R. Gosker, secretaris. 
Deze commissie vatte haar taak zeer ernstig oo en diende 
binnen korte tijd haar eerste rapport in, waarin zij de wense
lijkheid en de noodzakelijkheid van een weekblad onder
schreef, terwijl tevens een financiëel overzicht werd overge
legd. 
Het Centraal Comité besprak dit eerste rapport en ging met 
de daarin vervatte conclusies akkoord. Breedvoerig werd 
echter van gedachte gewisseld over de vraag op welke wij
ze de redactie zou moeten worden samengesteld. 
Aan de Commissie werd opgedragen op basis van de gevoer-
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de discussie ook hiervoor een oplossing te vinden. Dit is wel 
het moeilijkste gedeelte van haar opdracht geweest. 
In september 1955 werd het tweede rapport uitgebracht, waar 
aan tevens werden toegevoegd een aantal richtlijnen voor 
het redactioneel beleid. Ook dit rapport werd door het Cen
traal Comité behandeld en aanvaard. 
Tot leden van de commissie van redactie werden 
benoemd de heren H. Algra, voorzitter en de heren 
R. Gosker, Jac. S. Hoek, Prof. Dr. J. J. de Jong, 
Sj. Jonker, A. R. de Kwaadsteniet en J. D. Troostheide 
leden. Tot secretaris der redactie werd benoemd de heer 
G. J. H. Griffioen. Op 1 december 1955 trad deze in dienst 
van het Centraal Comité. Het secretariaat van de redac
tie is een "full time job". 
Het is meer dan een plichtpleging in dit verband dank te 
brengen aan de heren T. Cnossen, A. Veerman en Mr. Dr. 
E. P. Verkerk, die gedurende zoveel jaren, met de heren 
A. R. de Kwaadsteniet en R. Gosker, de redactie van het 
oude "Nederlandsche Gedachten" verzorgden. 

DE REDACTIERAAD 

Naast de commissie van redactie werd ook een redactie
raad benoemd, welke tenminste viermaal per jaar in ver
gadering bijeen zou komen ter bespreking van het redactio
neel beleid in algemene zin. Van dit voornemen is echter 
niet veel terecht gekomen. De redactieraad is in 1956 niet 
bijeen geweest. Voor een deel is dit te wijten geweest aan 
de zeer vele werkzaamheden, die in de verslagperiode moes
ten worden verricht, maar voornamelijk aan de omstandigheid, 
dat nader beraad over taak en bevoegdheden van deze redac
tieraad gewenst leek. 

HET ABONNEMENTEN AANTAL 

Op grond van de overgelegde berekeningen werd het abon
nementsgeld bepaald op I 6.20 per jaar en op I 1.55 per kwar
taal. De prijs van het oude Nederlandsche Gedachten was 
slechts f 3.-. Vandaar dat de beslissing om over te gaan 
tot een weekblad voor het Centraal Comité een zeer moei
lijke was. Een vrij groot risico moest worden genomen, te 
meer omdat een kapitaalsuitgave van rond f 45.000.- nodig 
bleek voor een goede start. 
Het resultaat heeft gelukkig de verwachtingen overtroffen. 
Binnen korte tijd steeg het aantal abonnementen tot 18.500. 
Aan de kiesverenigingen moge dank worden gebracht voor 
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de betoonde activiteit. Het ging er in dit verslag slechts om 
de wordingsgeschiedenis in kort bestek te vermelden. 
Op 22 oktober 1955 kwam het eerste nummer van de pers. 
Met de regelmaat van de klok is in het jaar 1956 nummer 
op nummer aan de abonnees toegezonden. 

DE NAAM 

Niet onvermeld mag blijven, dat het na veel overleg aanvan
kelijk in de bedoeling lag aan het nieuwe weekblad de naam 
"De Nieuwe Standaard" te geven. Daarna bleek echter dat 
we daardoor vermoedelijk in conflict zouden komen 
met de "N.V, De Standaard", zodat tenslotte besloten 
werd de oude naam, maar in moderne spelling, te handha
ven, waarmede het Partij Convent akkoord ging. 

DE FINANCIELE COMMISSIE 

Naast de Commissie van Redactie en de Redactieraad werd 
tenslotte in het leven geroepen een Financiële Commissie van 
het weekblad, waarvan deel uit maken de heren R. Gosker, 
secretaris, J. A. J. Jansen Maneschijn, H. de Ruyg, J. Tjalma, 
voorzitter en J. Wilschut. 
Na het overlijden van de heer J. A. J. Jansen Maneschijn 
werd de heer A. Stapelkamp als lid aangewezen. 
De financiële uitkomst over het jaar 1956 is op dit moment 
nog niet nauwkeurig bekend. De kostenstijging noopte ech
ter reeds de abonnementsprijs te verhogen van f 6.20 tot f 6.50 
per jaar en van f 1,55 tot .f 1,65 per kwartaal. Ook in dit jaar
verslag moet er daarom op worden aangedrongen, dat de actie 
voor vermeerdering van het aantal abonnementen met kracht 
wordt voortgezet. 
Mej. C. Hellema verzorgt de advertentie-administratie. Zij 
doet dit met grote toewijding en gelukkig met bevredigend re
sultaat. 
In het algemeen kan worden geconstateerd, dat "Nederlandse 
Gedachten" in zijn nieuw·2 vorm als weekblad ten zeerste 
wordt gewaardeerd. De vele reacties, die worden ontvangen, 
wijzen daarop. Deze reacties zijn tevens een aanmoediging 
om op de ingeslagen weg voort te gaan. 
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DE LEDENWERF ACTIE 

EN CONTRIBUTIEVERHOGING 

HOOFDSTUK 4. 

In het najaar van 1955 werden aanstonds voorbereidingen ge
troffen voor het voeren van een krachtige ledenwerfactie, 
mede in verband met de drastische contributieverhoging die 
door de Deputatenvergadering was aanvaard en waarbij de 
afdracht aan het Centraal Comité werd verhoogd van f 1.25 
tot f 2.50 per lid en per jaar. Dat dit ledenverlies ten gevolge 
zou hebben moest wel worden gevreesd en daarom werd tege
lijk een ledenwerfactie ingezet. Dit heeft ongetwijfeld een gun
stige uitwerking gehad. Door vele kiesverenigingen is deze 
actie met kracht gevoerd en de indruk is dan ook, dat een 
ledenverlies van 3000 had kunnen worden voorkomen, wan
neer allerwege de zaken energiek waren aangepakt. 
Hoewel deze achteruitgang in 1956 moet worden betreurd, mag 
achteraf gezien het resultaat niet onbevredigend worden ge
noemd, al mag daarin niet worden berust. Regelmatige actie 
tot vermeerdering van het ledental blijft dringend nodig en 
aan dit onderdeel van onze actie moet blijvend grote aandacht 
worden besteed. Het Centraal Comité is er dan ook van over
tuigd, dat het huidige ledenaantal te laag is. Het hoopt zeer 
dat het volgend jaar een stijging te zien zal geven. 
Aan het bovenstaande moet worden toegevoegd dat voor de 
vergelijking van 1950 en 1956 tevens het optreden van het 
G.P.V. en de gevolgen van de emigratie in aanmerking moe
ten worden genomen. 
Thans moge volgen een vergelijkend overzicht. Daarin zijn 
opgenomen de cijfers, die betrekking hebben op de jaren 1950-
1955 en 1956. In het jaar 1950 bedroeg de afdracht aan het 
Centraal Comité nl. nog f 0.50 per lid per jaar. In 1955 was 
dit f 1.25 in 1956 was dit f 2.50. 
De cijfers van het ledental waren : 

1950 - 102737; 
1955 - 98028; 
1956 - 95042; voorlopig. 
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In het laatste jaar dus een teruggang van 2986 leden. 
Hieraan moet echter worden toegevoegd, dat dit resultaat in 
zoverre een voorlopig karakter draagt, dat het ledenaan
tal van alle kiesverenigingen nog nie_t definitief bekend is. 
Het is helaas zo dat niet alle kiesverenigingen hun contributie 
afdracht betalen in het lopende verenigingsjaar. Een aantal 
kiesverenigingen - gelukkig een aantal dat afneemt - be
taalt pas in de loop van het volgende jaar. In het algemeen 
zijn dit echter niet de meest actieve kiesverenigingen. Het is 
daardoor mogelijk, dat alsnog verschillen optreden. De hoop 
moet worden uitgesproken, dat dit soort moeilijkheden in de 
toekomst kan worden voorkomen. Wanneer het jaarverslag 
wordt uitgebracht moet de ledenstatistiek in orde zijn. Dit kan 
echter alleen wanneer de medewerking der kiesverenigingen 
wordt verkregen. 

OVERZICHT LEDENTAL DER 

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 

aantal 
aantal aantal aantal leden 
leden leden waarvan leden waarvan Partij 

1950 1955 vrouwen 1956 vrouwenConvent 

Kamercentrale Groningen 

Statencentrales : 

1 Appingedam 2733 2346 5 2267 5 3 
2 Bedum 4604 4137 6 3940 11 4 
3 Groningen 1372 1616 141 1462 79 2 
4 Oude Pekela 1160 924 1 920 1 
5 Winschoten 943 901 1 791 1 

Totaal 10812 9924 (154) 9380 (95) 11 

Kamercentrale Assen 

Statencentrales ·: 

1 Assen 1303 1203 28 1161 22 2 
2 Emmen 1301 1112 3 1081 3 2 
3 Hoogeveen 2337 2175 14 2118 14 3 
4 Meppel 1249 1119 16 1107 6 2 

Totaal 6190 5609 (61) 5467 (45) 9 
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aantal aantal aantal 
aantal 
leden 

leden leden waarvan leden waarvan Partij 
1950 1955 vrouwen 1956 vrouwenconvent 

Kamercentrale Leeuwarden 
Statencentrales : 
1 Dokkum 5519 4950 1 4704 61 5 
2 Franeker 2626 2447 2250 1 3 
3 Heerenveen 2165 1905 2 1898 8 2 
4 Leeuwarden 1340 1431 71 1415 39 2 
5 Sneek 2151 1922 3 1867 1 2 

Totaal 13801 12655 (77) 12134 (110) 14 

Kamercentrale Zwolle 
Statencentrales : 
1 Almelo 380 393 29 396 24 1 
2 Deventer 369 411 22 410 22 1 
3 Enschede 822 467 5 461 5 1 
4 Hengelo 381 352 352 1 
5 Kampen 1291 1212 6 1223 6 2 
6 Ommen 2900 2689 11 2699 7 3 
7 Zwolle 1400 1393 83 1375 83 2 
8 Noord-0. Polder 190 387 2 468 2 1 

Totaal 7733 7304 (158) 7384 (149) 12 

Kamereen trale Arnhem 
Statencentrales : 
1 Arnhem 370 504 24 462 12 1 
2 Ede 1743 1707 52 1661 23 2 
3 Harderwijk 2470 2179 5 2058 23 3 
4 Zutphen 876 1030 68 1005 65 2 
5 Apeldoorn 955 1020 22 822 4 1 

Totaal 6414 6440 (171) 6008 (127) 9 

Kamercentrale Nijmegen 
Statencentrales : 
1 Doetinchem 361 417 7 399 3 1 
2 Tiel 557 535 15 514 1 1 
3 Winterswijk 1539 1644 4 1608 2 
4 Nijmegen 288 339 10 329 1 

Totaal 2745 2935 (36) 2850 (4) 4 
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aantal aantal aantal 
aantal 
leden 

leden leden waarvan leden waarvan Partij 
1950 1955 vrouwen 1956 vrouwenConvent 

Kamercentrale Utrecht 
Statencentrales : 
1 Amersfoort 5066 4962 100 4681 54 5 
2 Utrecht 1373 1920 59 1920 59 2 

Totaal 6439 6882 (159) 6601 (113) 7 

Kamercentrale Amsterdam 
Statencentrales: 
1 Amsterdam 3840 3806 43 3642 110 . 4+3 

Totaal 3840 3806 (43) 3642 (110) 7 

Kamercentrale Haarlem 
Statencentrales : 
1 Haarlem 1500 1440 110 1311 69 2 
2 Velsen 543 528 1 506 1 
3 Nieuwer Amstel 1959 1811 12 1810 13 2 
4 Hilversum 1430 1521 102 1447 68 2 

Totaal 5432 5300 (225) 5074 (150) 7 

Kamercentrale Den Helder 
Statencentrales : 
1 Den Helder 1287 1164 10 1234 9 2 
2 Hoorn 1232 1102 :,O 1032 20 2 
3 Alkmaar 329 458 36 408 16 1 
4 Zaandam 1417 922 9 766 9 1 

Totaal 4265 3646 (75) 3440 (54) 6 

~amercentrale Dordrecht 
Statencentrales 

1 Delft 4849 5184 444 5003 319 6 
2 Dordrecht 3161 3032 211 2823 129 3 

*3 IJsselmonde 1605 1463 14 1381 14 2 
*4 Hoeksewaard 982 783 19 756 24 1 
*5 Voorne 497 463 485 3 1 
*6 Goeree 627 538 501 1 

Totaal 11721 11463 (688) 10949 (489) 14 
* Hulpcentrales 
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aantal 
aantal aantal aantal leden 
leden leden waarvan leden waarvan Partij 

1950 1955 vrouwen 1956 vrouwenConvent 

Kamercentrale Den Haag 
3421 3680 156 3517 96 4~3 

Totaal 3421 3680 (156) 3517 (96) 7 

Kamercentrale Leiden 
Statencentrales 

1 Leiden 3497 3420 141 3238 96 4 
*2 Alphen 1748 1507 35 1524 33 2 
*3 Gouda 1556 1499 10 1526 13 2 
*4 Zoetermeer 593 487 5 480 5 1 

Totaal 7394 6913 (191) 6768 (147) 9 
Kamercentrale Rotterdam 

1 Rotterdam 5095 4759 101 5161 182 6-:-3 

Totaal 5095 4759 (101) 5165 (182) 9 
Kamercentrale lUiddelburg 

Statencentrales : 
1 Goes 1286 1289 59 1272 64 2 
2 Zeeuws Vlaand. 

oost en wet 715 568 13 536 13 1 
3 Middelburg 1297 1125 8 1106 6 2 
4 Tholen 124 136 2 126 1 
5 Vlissingen 787 681 671 1 
6 Zierikzee 409 407 388 1 

Totaal 4618 4206 (82) 4099 (83) 8 
Kamercentrale Den Bosch 

Statencentrales 
1 Noord-Brabant o. 521 477 439 4 l 
2 Heusden 958 908 5 945 2 1 

Totaal 1479 1385 (5) 1384 (6) 2 
Kamercentrale Tilburg 

Nrd. Brabant 947 859 2 879 2 1 

Totaal 947 859 (2) 879 (2) 1 

* Hulpcentrales 

26 



aantal 
aantal aantal aantal leden 
leden leden waarvan leden waarvan Partij 

1950 1955 vrouwen 1956 vrouwenConvent 

Kamercentrale Maastricht 

Statencentrales 391 264 20 301 19 1 

Totaal 391 264 (20) 301 (19) 1 

Ingevolge het bepaalde in artikel 14 lid 5 der statuten ver-
kiest een Kamercentrale, die niet in statencentrales is verdeeld 
3 leden van het Partij Convent meer. Dit betreft de Kamer-
centrales Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. 

Totaal aantal leden per kamercentrale : 

Aantal leden 
Partij Convent 

Jaar 1950 1955 1956 

Groningen 10812 9924 9380 11 
Assen 6190 5609 5467 9 
Leeuwarden 13801 12655 12134 14 
Zwolle 7733 7304 7384 12 
Arnhem 6414 6440 6008 9 
Nijmegen 2745 2935 2850 4 
Utrecht 6439 6882 6601 7 
Amsterdam 3840 3806 3642 7 
Haarlem 5432 5300 5074 7 
Dèn Helder 4265 3646 3440 6 
Dordrecht 11721 11463 10949 14 
Leiden 7394 6913 6768 9 
Den Haag 3421 3680 3517 7 
Rotterdam 5095 4759 5165 9 
Middelburg 4618 4206 4099 8 
Den Bosch 1479 1383 1384 2 
Tilburg 947 859 879 1 
Maastricht 391 264 301 1 

Totaal 102737 98028 95041 137 
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SAMENSTELLING VAN HET PARTIJ CONVENT 

Stemhebbende leden : 

Gekozen door de Statencentrales ....... . 
Gekozen door de Kamercentrales 
Stemhebbende leden van het 
Centraal Comité ..................... . 
Leden organisatiecommissie ........... . 
Dag. bestuur Dr. Kuyperstichting ..... . 
Dag. bestuur Verband van Gemeente-
en Provinciebestuurders ............... . 
Dag. bestuur A.R.J.O.S. . .............. . 
Totaal 

Adviserende leden : 

Adv. leden Centraal Comité ........... . 
A.R. leden der Staten Generaal ....... . 
Secretaris C.C. en directeur K.S ........ . 
Leden financiële commissie ......... . 
Red. Ned. Ged. en Anti-Rev. Staatkunde 
Gasten ............................. . 
Totaal 
Totaal generaal 

137 
36 

35 
5 

10 

5 
5 

7 
23 

2 
3 

17 
25 

233 

77 
310 

Daarbij moet echter worden bedacht, dat een vrij groot aantal 
dubbeltellingen voorkomt. Enkele Kamerleden zijn tevens lid 
van het Centraal Comité etc. Het aantal gasten is maximaal 
25. Het werkelijk aantal leden is daardoor niet zo hoog. 
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DE HERZIENING VAN HET PROGRAM 

VAN BEGINSELEN 

HOOFDSTUK 5 

HET TWEEDE PARTIJ CONVENT VAN NOVEMBER 1955 

In november 1955 werd een extra vergadering van het Partij 
Convent bijeengeroepen in verband met de herziening van 
het Program van Beginselen 
Aan de orde was een tweetal rapporten over de wijziging 
van het Program van Beginselen. Het Centraal Comité stelde 
het zeer op prijs, alvorens deze rapporten in de partij aan de 
orde te stellen het gevoelen van het Partij Convent te polsen. 
Daarna zou het zich beraden over de vraag op welke wijze en 
vooral wanneer deze belangrijke zaak zou worden afgedaan. 
Er was dus een tweetal rapporten voorbereid en ingediend 
door een tweetal commissies. 
Reeds op 3 juni 1949 besloot het Centraal Comité tot instel
ling van een commissie, welke tot taak zou hebben de eer
ste vijf artikelen van ons Program, nader te bezien, mede 
met het oog op de daaromtrent of in verband daarmee gere
zen vragen en de gegeven beschouwingen. Deze opdracht 
werd verstrekt nadat het overleg met Prof. Schilder e.a. op 
niets was uitgelopen. Hangende deze besprekingen met de 
groep, waaruit later het "Gereformeerd Politiek Verbond" is 
ontstaan - men herinnert zich nog de bekende Amersfoort
se resolutie van 10 mei 1948 - verklaarde het Centraal Co
mité zich bereid de bezwaren, die van deze zijde werden ge
opperd, nader te doen onderzoeken door een breed samenge
stelde commissie. Zoals gezegd werd dit aanbod niet aan
vaard. 
Toen dan eindelijk de besprekingen werden afgebroken, be-
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sloot het Centraal Comité door te gaan en werd een commis
sie benoemd, vooral voor de eerste vijf artikelen. 
Het werd een breed samengestelde commissie. Tot lid wer
den uitgenodigd de heren H. Algra, Prof. Dr. G. C. Berkou
wer, Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, Prof. Dr. I. A. Diepen
horst, Mr. Dr. J. Donner, Drs. C. van Dijk, Ds. M. de 
Goede, Prof. Dr. J. P. A. Mekkes, Ds. J. Prins, Prof. Dr. 
J. Severijn, Mr. J. Terpstra, J. Wilschut en Prof. Dr. S. U. 
Zuidema, terwijl de heer Mr. K. Groen, als secretaris optrad. 
De heer Mr. Dr. J. Donner werd voorzitter. 
De commissie vergaderde, blijkens haar rapport 18 maal. Op 
5 januari 1952 was zij met haar arbeid gereed en spoedig 
daarop werd haar rapport aan de kiesverenigingen toegezon
den. 
Ongeveer een jaar later werd aan de voorzitter van het Col
lege van Advies verzocht de instelling te 'bevorderen van 
een kleine werkcommissie, met de opdracht nu ook de overige 
artikelen van het Program van beginselen onder de loupe 
te nemen. 
Deze kleine werkcommissie bestond uit de heren Dr. J. Schou
ten, voorzitter, prof. Mr. A. M. Donner, Dr. J. Donner, J. 
Tjalma en Prof. Dr. S. U. Zuidema, terwijl de heer Mr. K. 
Groen opnieuw als secretaris fungeerde. Bovendien werd 
een groot aantal subcommissies in het leven geroepen. 
Ook dit rapport werd aan de kiesverenigingen toegezonden. 
En hoe heeft nu het Partij Convent op de zaak gereageerd ·? 
Een veertiental personen heeft aan de discussie deelgeno
men, nadat Dr. Schouten met een enkel woord de zaak had 
ingeleid. Het eerste dat daarbij opvalt is dat de sprekers vrij
wel allen behoorden tot de categorie leden, vertegenwoordi
gers der Statencentrales. Geen der aanwezige Kamerleden 
heeft bij deze gelegenheid het woord gevoerd. Ook de andere 
prominenten deden er het zwijgen toe met één uitzondering. 
Bij het scheiden van de markt, in de namiddagvergadering 
vroeg en verkreeg Prof. Mekkes, de man van de minderheids
nota het woord, om zijn standpunt nader toe te lichten. Door 
deze gang van zaken kreeg het debat - of beter gezegd de 
discussie een mat en grijs karakter, vermoedelijk toe te schrij
ven aan de degelijkheid van de voorbereiding. 
De eerste spreker heeft moedig geprobeerd de discussie op 
peil te brengen. De heer E. van Ruller gewaagde zelfs van 
een historische vergadering, maar de goed bedoelde poging 
bleef bij "goed bedoeld" steken. Hij waagde het nog een goed 
woord te spreken voor het onderscheid tussen een beginsel
verklaring en een Algemeen Staatkundig Program. Hij kon 
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zich daarbij beroepen op het standpunt van Programcommis
sie I en op het oordeel van de Reorganisatiecommissie, dat 
daarvoor eveneens een lans had gebroken. Maar steun ontving 
hij bij zijn poging niet. Het enige dat ten ·aanzien van dit 
punt is bereikt, dat wij voortaan spreken van "Beginsel- en 
Algemeen Staatkundig Program". Dit is niet zonder beteke
nis. Dit moet worden toegegeven. Het is een compromis, zo
als dat in de politiek telkens moet worden gevonden en waar
mee men tenslotte tevreden moet zijn. 
De overige sprekers maakten allen een serie opmerkingen 
over allerlei detailpunten. Het viel daarbij op, dat verschil
lende malen werd gevraagd geschrapte punten weer op te ne
men. De heer Van den Heuvel uit Moerkapelle stelde enkele 
belangrijke zaken aan de orde. o.a. de kwestie van de ver
houding tussen kerk en staat en het probleem van de nieuwe 
preambule. 
Bij zijn beantwoording stond Dr. Schouten niet voor een zwa
re taak. In een rustig betoog heeft hij de vragen beantwoord 
en is hij op de gemaakte opmerkingen ingegaan. Het is altijd 
een vreugdevol genoegen naar Dr. Schouten te luisteren. 
Men gevoelt in hem de man die zijn zaak weet. Hij kent de 
problemen en hun achtergronden en al sprekende laat hij tel
kens de moeilijkheden zien. Het is niet zulk een eenvoudige 
zaak een program van beginselen te formuleren. Dan moet 
er met duizend en één dingen worden rekening gehouden. 
Men slaagt er nooit in, zo betoogde Dr. Schouten, beginselen 
"tijdloos" te formuleren. Wanneer men dat desondanks be
oogt dan dreigt men zich in abstracties te verliezen. Dit 
gaat nu eenmaal boven het menselijk vermogen. Bovendien, 
wanneer men dat probeert wordt men statisch. Dan kan men 
er niet mee werken en beginselen - dat moeten bewegende 
krachten zijn - daar moet dynamiek in zitten. Met enkele 
volzinnen duidde hij aan dat een beginsel is, le een uitgangs
punt, een grondslag - een grondgedachte waarop men zich 
baseert en vanwaar men uitgaat; 2e een zekere richting -
het wijst een doel aan en 3e een bewegende kracht en lei
dend motief. En bij dit laatste stelde hij de algemene vraag 
of het hieraan gedurende de laatste jaren niet enigermate 
heeft ontbroken. 
Na deze uiteenzetting heeft Dr. Schouten getracht duide
lijk te maken dat het niet mogelijk was onderscheid te ma
ken tussen beginselverklaring en algemeen staatkundig pro
gram. Die twee vloeien in elkaar over. Men kan ze niet 
duidelijk onderscheiden en naar zijn mening moeten we dat 
ook niet proberen. 
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Daarna ging hij breedvoerig op de gemaakte opmerkingen 
in, zonder ze echter allen te kunnen beantwoorden. 
Het was een rustig betoog. Helder en duidelijk was de uit
eenzetting. En de betekenis daarvan was : neem dit voorstel 
nu maar zo als het er ligt. De voorbereiding heeft lang geduurd 
Laten we daar nu maar niet over .nakaarten. Dat helpt toch 
niet. We hebben er ons best op gedaan. Wij hebben de zaken 
van alle kanten bekeken. Wij hebben dat grondig gedaan. En 
maak dit nu maar spoedig in orde. 
Op een gegeven ogenblik, dat was in verband met het zich 
niet meer beschikbaar stellen voor de Kamer, beriep Dr. 
Schouten zich op de ervaring van een zakenman. Deze zaken
man beweerde, dat wanneer in een zaak moeilijkheden ont
staan, dat men dan door de moeilijkheden moet heenrennen 
en dat men er dan niet moet doorheen kruipen. 
Dat sloeg op zijn aftreden als voorzitter, op zijn aftreden 
als Kamerlid. Maar sloeg het ook niet op de aanvaarding 
van de voorstellen, die ter tafel lagen ? De wijziging van een 
beginselprogram is inderdaad geen eenvoudige zaak. Daar 
komt heel wat bij kijken. De commissies hebben er lang 
over gedaan. Nu is dat altijd een bezwaar van commissies. 
Het schijnt niet anders te kunnen. Maar men evenzoveel 
woorden heeft Dr. Schouten er op aangedrongen, dat de zaak 
in deze winter nog haar beslag dient te krijgen en dat de 
eerstvolgende Deputatenvergadering dit definitief zou moeten 
regelen. 
Het bezwaar, dat de kiesverenigingen daardoor overbelast zou
den zijn, werd door hem in genen dele gedeeld. Dit kon er 
naar zijn mening werkelijk wel bij. Hij bond het de aanwe
zigen op het hart deze zaak nu door te zetten. Het had nu 
lang genoeg geduurd. Naar zijn mening was de kwestie rijp 
voor behandeling. 
De vraag was nu wat het Centraal Comité zou gaan doen na 
het Partij Convent. 
De beslissing was voor dit college werkelijk niet gemakkelijk. 
Temeer niet, omdat het Centraal Comité toch ook zelf de 
beide rapporten nog moest behandel 
Het bleek inderdaad op onoverkomenlijke moeilijkheden te 
stuiten, in verband met de op handen zijnde Kamerverkie
zingen, de herziening van het Program van Beginselen nog 
op de eerstvolgende Deputatenvergadering aan de orde te 
stellen, zodat daarvan moest worden afgezien. In de zomer 
van 1956 werd besloten de beide rapporten nogmaals aan 
de kiesverenigingen toe te zenden met het verzoek vóór 1 
maart 1957 bezwaren en opmerkingen in te zenden. Het Cen-
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traal Comité zal daarna de rapporten in eigen kring behan
delen en vervolgens een officieel voorstel indienen en behan
delen op een Deputatenvergadering, die in januari 1958 zal 
worden bijeengeroepen. De procedure is medegedeeld in de 
circulaire van 17 oktober 1956. 
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HET PROGRAM VAN ACTIE 

HOOFDSTUK 6 

Het ontwerp program van Actie werd reeds in de zomer 
van 1955 voorbereid. Kan een vrij groot aantal christelijke 
organisaties werd verzocht haar wensen en verlangens ken
baar te maken. Daarbij zat tevens de bedoeling voor het con
tact met deze organisaties te versterken. Vervolgens werd 
door een aantal leden van het moderamen in samenwerking 
met enkele kamerleden het ontwerp samengesteld. 
Dit onderwerp werd door het moderamen behandeld en ver
volgens door het Centraal Comité aanvaard. Krachtens de 
statuten werd dit ontwerp vervolgens eind september 1955 aan 
alle kiesverenigingen toegezonden. Het Centraal Comité be
sprak dit ontwerp nogmaals in zijn vergaderingen van 22 ok
tober en van 19 november 1955. 
De amendementen der kiesverenigingen moesten voor 26 no
vember 1955 zijn ingediend. Een 80-tal kiesverenigingen dien
de tezamen rond 350 voorstellen tot wijziging of aanvulling in. 
Op 8 december werden deze door het Centraal Comité behan
deld. Vervolgens werd het gewijzigde ontwerp met de amende
menten der kiesverenigingen, voorzien van een korte toelich
ting toegezonden aan de leden van het Partij Convent. Dit 
Partij Convent kwam op woensdag 18 januari 1956 in verga
dering bijeen om het te behandelen. Enkele wijzigingen wer
den alsnog aangebracht, waarna het aan de Deputatenverga
dering van 25 april d.a.v. werd voorgelegd. 
De opzet van het Program van Actie week af van de vroegere. 
Ditmaal werd gepoogd in de eerste alinea van ieder ar
tikel zo kort mogelijk de hoofdgedachte te formuleren, waarna 
in de volgende zinsneden de nadere uitwerking volgde. 
Voor het overige werd ook ditmaal getracht een kort program 
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samen te stellen, maar daarin is men slechts ten dele geslaagd. 
Evenals d.e vorige maal werd weer een korte samenvat
ting van de hoofdzaken aan het Program van Actie toege
voegd, terwijl als leidend motto werd gesteld "Vrijheid in ver
antwoordelijkheid". 
Het Program van Actie 1956 is l.n de bijlagen opgenomen. 

HET DERDE PARTIJ CONVENT VAN 18 JANUARI 1956 

Op de derde vergadering van het Partij Convent werden een 
aantal zeer belangrijke besluiten genomen. 
De voornaamste beslissing had betrekking op de voorziening 
in het presidium. 
Dit is een moeilijke zaak geweest, die regelmatig op de ver
gaderingen van het Centraal Comité terugkeerde. Vanaf het 
voorjaar 1955 is men daarmee bezig geweest, d.w.z. vanaf 
het moment dat Dr. J. Schouten zijn voornemen had te kennen 
gegeven als voorzitter van het Centraal Comité te willen heen
gaan. 
Door de beslissing van het Partij Convent vond deze zaak 
nu haar voorlopige afsluiting. Het Centraal Comité had een 
aantal tweetallen voor de diverse functies aan het Partij 
Convent aangeboden en het Partij Convent maakte geen 
gebruik van zijn bevoegdheid aan deze tweetallen de namen 
van andere kandidaten toe te voegen. Het is immers zo, dat 
wanneer 50 leden van het Partij Convent het voorstel onder
steunen aan een zodanig verzoek moet worden voldaan. 
Het was niet bevreemdend, dat met een zekere spanning werd 
afgewacht welke de voordrachten van het Centraal Comité 
zouden zijn. Bij de stukken, die aan de leden van het Partij 
Convent waren toegezonden, ontbraken immers de tweetal
len voor de voorzitters van het Centraal Comité. De oorzaak 
daarvan was, dat het Centraal Comité ook nog aan de voor
avond van het Partij Convent zich over deze zaak moest bera
den, omdat opnieuw enige moeilijkheden uit de weg moesten 
worden geruimd. Het betreffende stuk werd tijdens de morgen
vergadering aan de aanwezigen uitgereikt en kwam eerst in de 
middagvergadering aan de orde. 
De tweetallen waren niet alfabetisch en gaven dus een voor
keur aan. Daaruit moest worden geconcludeerd, dat het Cen
traal Comité aanbeval, met name wat de bezetting van het 
presidium betreft, dat daarvoor in de eerste plaats in aan
merking kwamen de heer Dr. W. P. Berghuis voor Eerste Voor
zitter en de heren J. van Eibergen en J. Smallenbroek voor 
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de functie van Tweede Voorzitter, terwijl als tegen-kandida
ten, in zelfde volgorde werden aanbevolen de heren Prof. 
Dr. W. Rip, Mr. Dr. E. P. Verkerk en Mr. J. van Aartsen. 
De overige tweetallen luidden als volgt : 
Voor het Centraal Comité : 
Voorzitter College van Advies: 
Prof. Mr. A. M. Donner . . . . en Prof. Dr. Herman Ridderbos 
Voorzitter Organisatiecommissie: 
Prof. Mr. P.J. Verdam ...... en K. J. de Jong 
en voorts de volgende leden : 
Prof. Dr. J. Severijn ....... . 
J. Tjalma ............... . 
M. Ruppert ............. . 
Mr. A. B. Roosjen ......... . 
A. Stapelkamp ........... . 
Prof. Dr. Ir. H. van Riessen .. 
Ds. D. Biesma Jr .......... . 
Mevr. Dr. F. T. Diemer-

Lindeboom 

en Dr. S. v. d. Linde 
en P. C. Elfferich 
en P. Kapinga 
en C. J. v. d. Heuvel 
en B. Rooivink 
en Prof. Dr. J. P. A. Mekkes 
en Prof. W. Kremer 
en Mej. Mr. G. H. Okma 

De Deputatenvergadering van 22 juni 1955 heeft uitgesproken 
dat in ieder geval twee vrouwen deel zullen uitmaken van het 
Centraal Comité. 
Het Centraal Comité moest dus nog een tweetal stellen voor 
de vacature van één vrouw. Het Partij Convent gaf volmacht 
dit te doen. Het tweede tweetal, dat aan de Deputatenver
gadering werd aangeboden, was mevr. M. Kuipers-Klapwijk 
en Mevr. Bangma-van Es. Er zouden dus door de eerst
komende Deputatenvergadering 14 leden van het Centraal 
Comité worden gekozen. 
Voor de commissie van Beroep werden de volgende tweetallen 
aangeboden : 
Leden: 
Mr. T. A. van Dijken 
Mr. Jj. de Jong ........... . 
Mr. T. Bout ............... . 
Plaatsvervangers : 

en Mr. H. Bavinck 
en Mr. E. J. E. G. Vonkenberg 
en Mr. A.W. Haan 

Mr. P. S. Bakker .......... en Mr. P.M. van Rheenen 
Mr. A. Huygen . . . . . . . . . . . . en Mr. D. Schut 
Mr. P. F. Gosterhof ........ en Mr. J. C. Hummelen 
Voor de Doctor Abraham Kuyperstichting werden tenslotte 
de volgende tweetallen aangeboden : 
Voorzitter : 
Dr. J. Schouten ............ en Prof. Mr. A. M. Donner 
Penningmeester : 
J. A. Fock ................ en Ir. G. de Rooy 
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Wat de behandeling van het onderwerp Program van Actie 
betreft kan worden verklaard, dat deze in het algemeen vlot 
verliep. Nu moet worden gezegd, dat het Centraal Comité 
reeds vrij wat amendementen had overgenomen of zodanige 
wijzigingen in het ontwerp had aangebracht, dat aan geop
perde bezwaren werd tegemoet gekomen. Trouwens het ont
werp was ook nu nog niet gereed. Want over enkele punten 
moest nog een nader beraad en een nader overleg plaats 
vinden. Op sommige punten bleef het Centraal Comité 
zijn standpunt handhaven. Dat geldt o.a. de voorzichtige for
mulering omtrent de verlenging van de leerplicht. Wat dat 
aangaat hield het Centraal Comité voet bij stuk. Maar wel 
werd toegezegd dat over dit punt en over enige andere kwes
ties nadere uiteenzettingen in ons weekblad zouden worden 
gegeven. 
Bij de discussie kwam ook de middenstand in het geweer, 
bij monde van de heren Renkema en Van Keulen, en niet zon
der resultaat, want aan de bedrijfspanden werd nog gedokterd. 
De heer Cnossen boekte een succes voor de landbouwpara
graaf. 
Maar dit waren enige detailpunten, die, op zichzelf niet onbe
langrijk, toch op de achtergrond werden gedrongen door de 
discussie over Ambon, waarbij Prof. Mr. P. S. Gerbrandy vol
ledig het oor der vergadering had bij zijn betoog over de er
kenning van de Republiek der Zuid-Molukken. 
Prof. Gerbrandy sloot zich daarbij aan bij een amendement 
door Soestdijk ingediend op paragraaf 13, waarin over Ambon 
wordt gesproken. 
Het Centraal Comité had enige wijziging in de redactie aan
gebracht. Nieuw toegevoegd werd de passage : "Het onrecht 
Ambon en Ambonnezen aangedaan dient voortdurend de aan
dacht der Regering te hebben." 
Maar dit was naar het oordeel van Prof. Gerbrandy onvol
doende. In een vurig en hartstochtelijk betoog drong hij er op 
aan dat een forsere redactie zou worden gekozen. Hij beriep 
zich op de vele rechterlijke uitspraken, die erkenden dat de 
Republiek der Zuid-Molukken rechtens was uitgeroepen en 
dat dit enige noodzakelijke consequenties met zich bracht. 
Hij trok daarbij een vergelijking met onze eigen vrijheids
strijd, waaruit de Staat der Nederlanden is geboren. 
Ook in 1572 leek het voor ons hopeloos. De Spanjaard had 
het verloren terrein weer vrijwel geheel heroverd. Leiden was 
het laatste steunpunt. Ook toen scheen het hopeloos. Maar 
in 1581 werd Philips II afgezworen en had de jonge republiek 
der Zeven Verenigde Provincies zijn bestaansrecht bewezen. 
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Prof. Gerbrandy beriep zich op 1871 toen Groen van Prin
sterer alle actie concentreerde op de schoolstrijd en slechts 
drie kandidaten stelde - Kuyper, Keuchenius en Van Otter
lo. Geen van deze kandidaten werd gekozen. In 1888 was er 
echter het eerste christelijke kabinet. Zo gekruid met histo
rische vergelijkingen trachtte hij het Partij Convent er van te 
overtuigen dat opnieuw een zodanige principiële kwestie aan 
de orde was nl. het onrecht Ambon aangedaan. 
Daarna kwam echter Dr. J. Schouten, de voorzitter van de 
Kamerfractie, aan het woord. Deze betoogde in de eerste 
plaats dat er geen verschil van mening bestond over de vraag 
of aan Ambon onrecht was aangedaan. Daar zijn we het al
len met Prof. Gerbrandy over eens. Maar, zo voegde hij 
er aan toe, daaruit volgt nog niet, dat men thans voor de er
kenning van de republiek der Zuid-Molukken behoort te plei
ten. Er moet onderscheid worden gemaakt. Het maakt verschil 
of men een rechtsoordeel uitspreekt, dan wel zijn standpunt 
bepaalt ten aanzien van een feitelijke zaak. En de erken
ning van de republiek der Zuid-Molukken hangt niet alleen 
samen met dit rechtsoordeel maar evenzeer met de feitelijke 
omstandigheden, welke van invloed zijn op de vaststelling 
van het beleid. 
In de tweede plaats wees hij er op dat er een tijd is geweest, 
waarin er inderdaad mogelijkheden waren om de republiek te 
steunen. Dat was in 1949-1950. Wij hebben ons met alle kracht 
tegen de souvereiniteitsoverdracht verzet, o. m. omdat daarbij 
naar ons oordeel onvoldoende waarborgen waren bedongen 
voor het handhaven van de federatieve structuur der nieuwe 
republiek Indonesia. Wij wisten dat die waarborgen onvol
doende waren. Mede daarom hebben we ons tegen die souve
reiniteitsoverdracht verzet. Nu is er geen spreekwoord dat zegt 
"gedane zaken nemen geen keer". De heer Schouten nam dat 
spreekwoord niet geheel voor zijn rekening. Maar in dit ver
band wilde hij er toch op wijzen dat we hier te maken hebben 
met mogelijkheden, die er in het verleden waren, maar die er 
in ieder geval nu niet zijn. Hij liet daarbij in het midden hoe 
de toekomstige ontwikkeling zal zijn. 
Daar kan niemand iets van zeggen en daar kunnen we moei
lijk op speculeren. 
Voorts zeide Dr. Schouten dat Prof. Gerbrandy toch ook reke
ning moest houden met de consequenties van zijn standpunt 
ook b.v. wat de positie van Nederlands Nieuw Guinea betreft. 
Wat dat aangaat liggen de dingen internationaal reeds niet 
gemakkelijk en we mogen de moeilijkheden niet zonder drin
gende noodzaak vermeerderen. 
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En tenslotte drong Dr. Schouten er ernstig op aan, dat Prof. 
Gerbrandy de zaak niet zo zou stellen dat hij zich zou 
plaatsen op het standpunt van het recht en dat de anderen 
dat niet zouden doen. Daardoor zou immers een valse tegen
stelling in het leven worden geroepen. Tegenover het betoog 
van Prof. Gerbrandy plaatste Dr. Schouten als zijn mening, 
dat wij als christenen ons steeds hebben af te vragen "wat 
eist het recht van ons en wat kunnen wij doeltreffend ver
richten om dat te verwezenlijken". Ook dat laatste moet door 
ons onder ogen worden gezien. De zaak van Ambon ligt 
helaas - en daarop legde Dr. Schouten de nadruk - uiter
mate moeilijk en dit vraagt van ons een beleidvol en ver
antwoord optreden. 
Wij geven dit hoogstaande debat uiteraard verkort weer. Het 
was een der hoogtepunten van het Partij Convent. Een defi
nitieve beslissing over het amendement Soestdijk werd niet 
genomen. De zaak is nog even commissoriaal gemaakt en 
het Centraal Comité zou nader overwegen of de redactie als
nog moet en kan worden gewijzigd. 
Tenslotte vonden nog enige benoemingen plaats. 
Het Partij Convent verkoos tot leden van de Financiële Com
missie de heren J. S. Haspels te Bussum, Dr. J. de Nooij tf;! 
Utrecht en W. C. Bakker te Haarlem. 
Het benoemde voor de periode tot de deputatenvergadering tot 
leden van de Centrale Commissie van het College van Advies 
de heren Dr. N. G. Geelkerken te Leiden, Prof. Dr. S. U. Zui
derna te Nieuwer-Amstel, Prof. Dr. F. de Roos te Amsterdam 
en Prof. Dr. W. F. de Gaay Fortman te 's-Gravenhage. 
Het Partij Convent van 25 september j.l. benoemde Prof. 
Mr. A. M. Donner reeds tot voorzitter van de Centrale Com
missie. 
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DE KANDIDAATSTELLING 

VOOR DE TWEEDE KAMER 

HOOFDSTUK 7 

RAPPORTEN VAN HET CENTRAAL COMITE 

In zijn vergadering van 22 oktober 1955 begon het Centraal 
Comité met het opmaken van een rapport over de gewenste 
samenstelling van de fractie en over de kandidaten. Een lijst 
van 36 namen werd opgemaakt. Voordien was aan de zittende 
Kamerleden gevraagd of zij bereid waren opnieuw kandida
tuur te aanvaarden. De heren Dr. J. Schouten, Chr. v. d. 
Heuvel en A. Stapelkamp deelden mede daarvoor niet in aan
merking te willen komen. 

DE AANBEVELINGSLIJSTEN 

Dit rapport van 36 namen werd ~oegezonden aan de bestu
ren der Kamercentrales, ter bespreking op een vergadering 
van hun Kamercentrale. Het zijn deze vergaderingen, die de 
aanbevelingslijsten vaststellen ter instructie van de kiesvereni
gingen. Deze methode werd voor de eerste maal gevolgd. 
Tot nog toe was het zo, dat de kiesverenigingen geheel zelf
standig de namen van een aantal kandidaten opgaven, maar 
ditmaal konden zij dat doen, voorgelicht door de discussie m 
de vergadering der Kamercentrale. 

DE GROSLIJST 

Van 20 november tot 31 december hadden de kiesverenigin
gen gelegenheid haar aanbevelingslijsten, bevattende de na
men van ten hoogste 20 kandidaten in te zenden bij het Par
tijsecretariaat. 
Rond 490 kiesverenigingen voldeden daaraan. Dat is onge
veer de helft van het totaal. Begin januari stelde het PartiJ-
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secretariaat de groslijst samen, waarvan de volgorde wordt 
bepaald door het aantal malen, dat de naam van een kandidaat 
door de kiesvereniging is genoemd. 

Deze groslijst zag er als volgt uit : 

1. Mr. J. Algera 
2. Prof. Dr. J. Zijlstra 
3. Mr. A. B. Roosjen 
4. Dr. J. A. H. J. S. Bruins 

Slot 

40. Prof. Dr. Mr. Dr. Ir. 
A. R. Veldman 

41. M. W. Schakel 
*42. Prof. Mr. W. F. de Gaay 

Fortman 
5. A. W. Biewenga Wzn. 43. Dr. P.J. Platteel 
6. Drs. C. P. Hazenbosch *44. Mr. C. J. Verplanke 
7. Mr. Dr. E. P. Verkerk *45. Mevr. Dr. F. T. Diemer-
8. H. van Eijsden Lindeboom 
9: Ds. J. Fokkema *46. Mr. J. Meijnen 

10. Prof. Mr. P. S. Oerbrandy 47. J. de Jong Czn. 
11. J. Smallenbroek 48. Drs. G. J. Stapelkamp 

*12. M. Ruppert *49. Mej. Mr. J. C. Rutgers 
13. Prof.Dr.L. W.G. Scholten *50. Drs. A. R. van Nes 
14. Mr. Dr. J. Meulink *51. Mr. D. Okma 
15. Dr. J. van Baal 52. Dr. W. F. v. Gunsteren 
16. Mr. Th. A. Versteeg *53. Prof. Mr. H. J. Hellema 

*17. Mr. J. J. Hangelbroek 54. B. Geleijnse 
18. Mr. B. W. Biesheuvel 55. G. Keizer 
19. Ds. C. v. d. Zaal 56. K. J. de Jong 
20. P. C. Elfferich 57. Mr. W. R. v. d. Sluis 
21. Dr. A. Veerman 58. H. A. van Willigen 
22. J. van Eibergen *59. Drs. W. v. d. Mast 

*23. Mr. J. van Aartsen 60. Mr. C. van Rij 
24. P. Renkema 61. Mr. J. P. I. v. d. Wilde 
25. G. A. Kieft *62. C. Blanksma 
26. Ds. D. Biesma Jr. 63. Mr. W. J. van Dijk 
27. Mr. Dr. N. G. Geelkerken 64. R. Visser 
28. A. van Santen 65. A. Algra 
29. Dr. H. Jonker *66. Dr. D. A. J. Bakker 

*30.Prof. Mr. I. A. Diepenhorst *67. Prof. Dr. J. P. A. Mekkes 
*31. H. Algra *68. A. Schout 
*32. Ir. W. F. Schut 69. Mr. F. J. J. Besier 

33. J. A. van Bennekom *70. D. Mantz 
*34. Prof Dr. Ir. H. v. Riessen *71. Dr. J. de Nooy 
*35. Prof. Dr. S. U. Zuidema 72. C. van Nierop 

36. E. van Ruller *73. Prof. Dr. W. Rip 
*37. Ir. J. F. Cusell *74. Drs. S. van Tuinen 
*38. Mr. T.c A. van Dijken 75. Mr. W. Aantjes 
*39. B. Roolvink *76. J. J. G. Boot 
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77. Joh. de Jong 80. Prof. Dr. G. H. J. v. d. 
*78. Prof. Dr. J. J. de Jong Molen 

79. A. R. de Kwaadsteniet 

De personen wier namen cursief zijn gedrukt en voor wier na
men een sterretje is geplaatst hadden te kennen gegeven, 
dat zij niet voor èen kandidatuur in aanmerking wensten te 
komen. 

HET ADVIES 

Op 17 januari kwam het Centraal Comité in verga
dering bijeen, voornamelijk ter behandeling van het advies 
over de samenstelling in de kandidatenlijst. Op 11 februari 
d.a.v. werd de discussie over deze aangelegenheid verder 
voortgezet en op 18 februari werden het advies met de stem
biljetten aan de kiesverenigingen toegezonden. Ook de gros
lijst werd gepubliceerd. De kiesverenigingen hadden tot 9 
maart gelegenheid de stemmingen te organiseren. Aan deze 
stemmingen namen praktisch alle kiesverenigingen deel. 
Het advies luidde als volgt : 

1. Prof. Dr. J. Zijlstra, te Amsterdam. 37 jaar. Gerefor
meerd. Hoogleraar aan de V.U. Minister van Econo
mische Zaken van 1952-1956. 

2. Mr. J. Algera, te 's-Gravenhage, 53 jaar. Gereformeerd. 
Sedert 1937 lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal. Was Gedeputeerde van Friesland. Van 1952-1956 Mi
nister van Verkeer en Waterstaat. 

3. Mr. A. B. Roosjen te Amsterdam, 61 jaar. Nederlands 
Hervormd. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge
neraal sinds 1937. Voorzitter van de N.C.R.V. sinds 1948. 

4. Prof. Mr. P. S. Gerbrandy te Scheveningen, 70 jaar. Ge
reformeerd. Professor aan de V.U. 1939-1942. Minister 
van Justitie. 1940-1945 Minister-President. Minister van 
Staat. Lid van de Tweede Kamer sinds 1948. 

5. Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot te Aerdenhout, ,19 jaar. 
Gereformeerd. Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal sinds 1945. Hoofdredacteur van het dagblad 
"Trouw". 

6. A. W. Biewenga Wzn. te Garsthuizen, 52 jaar. Gerefor
meerd. Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
van 1946-1948. Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal vanaf 1948. Lid van Gedeputeerde Staten van 
Groningen sinds 1954. 

7. Drs. C. P. Hazenbosch te Den Dolder, 34 jaar. Gerefor
meerd. Lid van de Tweede Kamer der' Staten-Generaal 
sinds 1953. Secretaris van het C.N.V. 
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· 8. Mr. Dr. E. P. Verkerk te Boskoop, 56 jaar. Nederlands 
Hervormd. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal sinds 1946. Voorzitter van de Christelijke Beroeps
vervoerders. Burgemeester van Boskoop. 

9. H. van Eijsden te Rotterdam, 52 jaar. Gereformeerd. 
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal sinds 
1953. Directeur van de Christelijke Bond van Textiel
detailhandelaren. 

10. Ds. J. Fokkema te Ede, 62 jaar. Nederlands Hervormd. 
Lid van de gemeenteraad te Ede. Lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal sinds 1946. Voordien Neder
lands Hervormd predikant. 

11. Ds. C. v.d. Zaal te Harlingen, 62 jaar. Christelijk Gere
formeerd. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal sedert 1933. 

12. J. van Eibergen te Utrecht, 49 jaar, Nederlands Hervormd 
Voorzitter Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout
en Bouwnijverheid. 

13. J. Smallenbroek te Assen, 46 jaar. Gereformeerd, Lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1945-
1946. Lid van Gedeputeerde Staten van Drente. Voorzit
ter van de Stichting 1940-1945. 

14. Mr. B. W. Biesheuvel te Wassenaar. 35 jaar. Gerefor
meerd. Algemeen Secretaris van de Christelijke Boeren
en Tuindersbond. 

15. Mr. Th. A. Versteeg te Amsterdam, 49 jaar. Christelijk 
Gereformeerd. Lid van de Raad van Amsterdam sinds 
1953. Lector voor het notariaat aan de V.U. 

16. G. A. Kieft te Utrecht, 42 jaar. Gereformeerd. Hoofd
inspecteur van de Belastingen te Utrecht. 

17. C. van Nierop te Utrecht, 45 jaar. Gereformeerd. Se
cretaris van het C.N.V. 

18. Prof. Dr. L. W. G. Scholten te Utrecht, 57 jaar. Gere
formeerd. Bijzonder Hoogleraar aan de Leidse Universi
teit. Dir. Chr. Kweekschool. 

19. Dr. A. Veerman te Rijswijk, 39 jaar. Gereformeerd. Con
rector van het Christelijk Lyceum te Delft. Voorzitter 
van de Arjos. 

20. Dr. J. van Baal te Doorn, 45 jaar. Gereformeerd. In 
1952 gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal. In 1953 benoemd tot Gouverneur van Neder
lands Nieuw-Guinea. 

21. Mr. Dr. N. G. Geelkerken te Leiden, )8 jaar. Nederlands 
Hervormd. Advocaat en procureur te Leiden. Lid van de 
Centrale Commissie van het College van Advies. 
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22. Mr. Dr. J. Meulink te Enschede, 38 jaar. Gereformeerd 
(vrijgemaakt). Advocaat en procureur'. Raadslid van En
schede. 

23. A. van Santen te Arnhem, 49 jaar. Gereformeerd Oud 
KNIL-Officier. Kolonel der Grenadiers buiten dienst. 
Thans Commandant van "Bronbeek". 

24. P. C. Elfferich te Delft, 49 jaar. Nederlands Hervormd. 
Wethouder van Openbare Werken en Stadsontwikkeling 
van Delft. Voorzitter Hoofdafdeling Sociale Zaken van 
het Landbouwschap. 

25. J. A. van Bennekom te Middelburg. 50 jaar. Gerefor
meerd. Directeur Christelijke Kweekschool. 

26. Ds. D. Biesma Jr. te Utrecht, 39 jaar. Christelijk Gere
formeerd predikant te Utrecht. Lid van het Centraal Co
mité. 

27. Mr. R. v. d. Sluis te Bilthoven, 32 jaar. Gereformeerd. 
Juridisch Adviseur van het C.N.V. 

28. Drs. G. J. Stapelkamp te Utrecht, 35 jaar. Gereformeerd 
Alg. Secr. Ned. Chr. Aannemers- en Bouwvakpatroons
bond. 

29. Mr. F. J. J. Besier te 's-Gravenhage, 48 jaar. Neder
lands Hervormd. Hoofdadministrateur van het Departe
ment Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

30. P. Renkema te Appingedam. 46 jaar. Gereformeerd (vrij
gemaakt). Middenstander. Voorzitter Christelijke Krui
deniersbond. Tweede voorzitter Christelijke Midden
standsbond. 

31. Dr. P. J. Platteel te 's-Gravenhage, 44 jaar. Gerefor
meerd. Directeur van de Gemeenteliike Dienst voor So
ciale Belangen te 's-Gravenhage. Voorheen Resident van 
Besoeki. 

32. Prof. Dr. Mr. Dr. Ir. A. R. Veldman te Geleen. Octrooi
gemachtigde voor de Staatsmijnen. Buitengewoon Hoog
leraar T.H.S. te Delft. 

33. M. W. Schakel te Noordeloos, 38 jaar. Gereformeerd. Bur
gemeester te Noordeloos, Hoog Blokland en Hoornaar. 

34. J. de Jong Czn. te Hilversum, 51 jaar. Gereformeerd. 
Hoofd Alg. Zaken van de N.C.R.V. Raadslid van Hilver
sum. Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. 

35. Mr. W. Aantjes te Utrecht, 33 jaar. Nederlands Hervormd. 
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DE STEMMING EN DE LIJSTEN 

Het Partijsecretariaat maakte de uitslag van de stemming 
op. Deze werd gecontroleerd door een kleine commissie, be
staande uit de heren Dr. J. W. Noteboom en H. Smitskamp. 
Op 24 maart kwam het Centraal Comité opnieuw in vergade
ring bijeen, teneinde te overwegen of in de samenstelling van 
de lijst alsnog wijzigingen moesten worden aangebracht. Het 
Moderamen had echter geen voorstellen daartoe ingediend, 
zodat de lijst ongewijzigd aan de Deputatenvergadering van 
25 april werd voorgelegd en ook werd aanvaard. De Kamer
centrales zorgden zelf voor de aanvulling in de lijsten, voor
zoveel het de laatste 6 plaatsen op iedere lijst betrof. 
De kamerkieskringen hadden de bevoegdheid om de volgorde 
van de nummers 2 t.m. 12 te wijzigen. De kamerkieskring 
Den Haag heeft hiervan gebruikt gemaakt door Professor 
Gerbrandy op nummer 2 te plaatsen en Mr. Algera op nummer 
4 en de kamerkieskring Leiden door Mr. Dr. E. P. Verkerk 
op nummer 5 te plaatsen en de kandidaten op de nummers 
5, 6 en 7 één plaats te laten opschuiven. 
In de overige kieskringen was de kandidatenlijst als volgt : 

1. Prof. Dr. J. Zijlstra 12. Ds. C. van der Zaal 
2. Mr. J. Algera 13. J. Smallenbroek 
3. Mr. A. B. Roosjen 14. Mr. B. W. Biesheuvel 
4. Prof. Mr. 15. Mr. Th. A. Versteeg 

P. S. Gerbrandy 16. Prof. Dr. L. W. G. Scholten 
5. Dr. J. A. H. J. S. Bruins 17. Mr. Dr. J. Meulink 

Slot 18. G. A. Kieft 
6. A.W. Biewenga Wzn 19. C. van Nierop 
7. Dr's. C. P. Hazenbosch 20. Dr. A. Veel'man 
8. Mr. Dr. E. P. Verkerk 21. Dr. J. van Baal 
9. H. van Eijsden 22. Mr. Dr. N. G. Geelkerken 

10. Ds. J. Fokkema 23. A. van Santen 
11. J. van Eibergen 24. P.C. Eifferich 
De nummers 25 t.m. 30 van de kandidatenlijst, welke door de 
18 kamerkieskringen zijn vastgesteld, waren als volgt: 

Kamerkieskring Groningen : 
P. Renkema, Appingedam. 
E. van Ruller, Groningen. 
H. Ottevanger, Ulrum. 
S. Silvis, Scheemda. 
G. Kadijk, Baflo. 
A. A. Hummel, Groningen. 

Kamerkieskring Leeuwarden: 
A. Algra, Leeuwarden. 
K. J. de Jong, Leeuwarden. 
Ds. M. Drayer, Drachten. 
P. Wijbenga, Leeuwarden. 
E. van Ruller, Groningen. 
Drs. W. K. de Roos, 
Leeuwarden. 
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Kamerkieskring Assen : 
J. Tjalma, Hoogeveen. 
Th. Brouwer, Assen. 
J. Oosterhuis, Wittelte. 
A. R. Zandbergen, Hoogeveen 
J. van Ess, Emmen. 
W. v.d. Hammen, Assen. 

Kamerkieskring Zwolle : 
J. Haverkamp, Kampen 
P. Oosthoek, Rijssen. 
J. van Westenbrugge, Zwolle. 
P.A. Nawijn, BlokzijL 
G. de Zeeuw JGzn, Deventer. 
J. Timmerman, Enter. 

Kamerkieskringen Arnhem 
en Nijmegen : 
B. Geleijnse, Doetinchem. 
B. Dijstra, Zutphen. 
H. A. van Willigen, Haaften. 
P.M. Oostlander, Apeldoorn. 
A. Roerdink, Neede. 
H. M. Oldenhof, Ede. 

Kamerkieskring Utrecht: 
Ds. D. Biesma, Utrecht. 
Mr. W. R. v. d. Sluis, Bilth. 
H.C. Smit, Utrecht. 

H. J. Lips, Velsen-Noord. 
Mr. P. van Driel, Huizen. 
P. Bruine, Zandvoort. 

Kamerkieskring Amsterdam : 
Mr. C. van Rij, Amsterdam. 
Mevr. K. M. Tonkens-Kaajan, 
Amsterdam. 
P. Brussel, Amsterdam 
A.. L. de Bruyne, Amsterdam. 
J. H. Jonker", Amsterdam. 
A. Borst, Amsterdam. 

Kamerkieskring Leiden : 
A. Warnaar, Waddinxveen. 
E. A. Palet, Gouda. 
Mr. C. J. Woudstra, Leiden. 
A. J. Dekker, Alphen a.d. Rijn. 
Mr. A. J. Meijer, 
Alphen a. d. Rijn. 
P.C. Monster, Voorburg 

Kamerkieskring Den Haag: 
Mr. F. J. J. Besier, Den Haag 
Dr. P.J. Platteel, Den Haag. 
Mevr. Prof. Dr. 
G. H. J. v. d. Molen, 
Aerdenhout. 
Dr. W. F. v. Gunsteren, 
Wassenaar. 

J. W. Ooms, Soestdijk- Drs. G. J. Stapelkamp, Utrecht 
gem. Soest. Dr. J. P. I.v. d. Wilde, 
Drs. G. J. St~pelkamp, Utrecht Den Haag. 
Mr. W. AantJes, Utrecht 

Kamerkieskring Den Helder : 
A. Admiraal, Enkhuizen. 
Drs. J. A. Bakker, Andijk. 
Mr. S. D. Sluis, Bergen N.H. 
Mr. J. Mulder, Den Helder. 
H. Smid, Middenmeer". 
Drs. A. Spaander, Zaandam. 

Kamerkieskring Haarlem : 
J. de Jong, Czn, Hilversum. 
W. C. Bakker, Haarlem. 
J. F. Licher, Nw Amstel. 
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Kamerkieskring Dordrecht : 
N. v.d. Brugge, 
Giessen-Nieuwkerk. 
M. W. Schakel, Noordeloos. 
S. Hammer, Oud Beijerland. 
W. Ver'heul, Rijswijk Z.H. 
M. K. van Eek, Middelharnis. 
H. Neerings, Dordrecht. 

Kamerkieskring Rotterdam : 
Mr. H. Bavinck, Rotterdam. 
Mr. W. Brak, Rotterdam. 
A. R. de Kwaadsteniet, R'dam. 



Joh. de Jong, Rotterdam. Kamerkieskring Tilburg: 
W. A.v. d. Velden, Rotterdam M. w. Schakel, Noordeloos. 
Ds. J. M. v. Krimpen, R'dam. J. A.v. Bennekom, Middelb. 

. . . , Drs. G. J. Stapelkamp, Utrecht 
Kamerkteskrmg Mtd~elburg : Ds. D. Biesma, Utrecht. 
J. A.v. Benne~om, Mlddelburg Dr. w. F. van Gunsteren, 
J. Hommes, N1euwdorp. Wassenaar. 
C. de Putter, Axel. Prof. Dr. Mr. Dr. Ir. 
Drs, J. J. Knibbe, Goes. A. R. Veldman, Geleen. 
J. v.d. Bos, St. Annaland. 
D. Geuze, Oostburg. 

Kamerkieskring Maastricht : 
Kamerkieskring Den Bosch: W.G. van Gool, Roermond. 
M. W. Schakel, Noordeloos. N. v. Rooyen, Heerlen. 
Drs. G. J. Stapelkamp, Utrecht J. Bakker, Heerlen. 
Mr. W. Aantjes, Utrecht. L. Bosch, Hoensbroek. 
Mr. J. Vermeijden, Oss. G. Wolzak, Roermond. 
Mr. J. J. Hangelbroek, A. Wittebol, Maastricht. 
Den Haag. 

DE LIJSTINDIENING 

Hoewel het reglement van de kandidaatstelling voorschrijft, 
dat reeds de najaarsvergadering van het Partij Convent be
slist over de samenstelling der lijsten (n.l. één gelijkluidende 
lijst of meer lijsten) werd dit pas geregeld op het Partij Con
vent van 18 januari 1956, met echter nog een reserve ten 
aanzien van de vraag of met één lijstaanvoerder zou worden 
uitgekomen. 
Het voorstel, dat ook werd aangenomen, luidde als volgt: 
1. Aan de verkiezingen voor de leden der Tweede Kamer 

der Staten-Generaal, welke in 1956 zullen worden gehou
den, neemt de Anti-Revolutionaire Partij deel door indie
ning in elk der achttien Kamerkieskringen van een kandi
datenlijst, bevattende dertig namen, welke lijsten worden 
verbonden. 

2. Al deze lijstPn dragen op de plaatsen 1 tot en met 12 
dezelfde namen, waarbij de volgorde van deze namen 
op de lijsten verschillend kan zijn, onverminderd echter 
de nader te nemen beslissingen omtrent de lijstaanvoer
der(s). 

3. Al deze lijsten dragen op de plaatsen 13 tot en met 24 de
zelfde namen in dezelfde volgorde. 

4. De aanvulling der lijsten, voorzover het de nummers 25 
tot en met 30 betreft, geschiedt door elke Kamercentrale 
met inachtneming van artikel 10 van het reglement op de 
kandidaatstelling, vóór 12 april 1956. 
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Het Centraal Comité deed tenslotte aan de Deputatenvergade
ring het voorstel om Prof. Dr. J. Zijlstra op alle lijsten 
no. 1 te plaatsen, welk voorstel door de Deputatenvergadering 
met grote eenstemmigheid werd aanvaard. 
De lijsten werden tijdig ingediend. Moeilijkheden deden 
zich niet voor. Als gemachtigde voor de lijstenverbinding tra
den op de heren R. Gosker en Mr. K. Groen. 

DE UITSLAG DER VERKIEZINGEN 

De uitslag der verkiezingen had tot resultaat, dat 10 van 
onze kandidaten werden gekozen. 
De heer Prof. Mr. P. S. Gerbrandy nam zijn benoeming 
niet aan in verband met de omstandigheid, dat hem door H.M. 
de Koningin was verzocht op te treden als een der leden in 
de commissie van drie, ten einde advies te geven inzake 
de moeilijkheden in het vorstelijk gezin. De heer J. van Eiber
gen werd daardoor direct Kamerlid. Na de uitbreiding van de 
Kamer werden ook de heren Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, ds. 
C. van der Zaal, J. Smallenbroek, Mr. B. W. Biesheuvel, Dr. 
Th. A. Versteeg tot Kamerlid benoemd. Doordat de heren 
Prof. Dr. J. Zijlstra en Mr. J. Algera vervolgens werden 
geroepen tot het ambt van Minister, werden de heren Prof. 
Dr. L. W. G. Scholten en Mr. Dr. J. Meulink alsnog tot Ka
merlid benoemd. 
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DE VERKIEZINGSACTIE 

HOOFDSTUK 8 

De verkiezingsactie is door de Anti-Revolutionaire Partij m 
al haar geledingen met grote opgewektheid gevoerd. 
Ook de plaatselijke kiesverenigingen hebben een goede ac
tiviteit aan de dag gelegd, waarvan met dankbaarheid ge
wag mag worden gemaakt. 
De Propagandacentrale had reeds in het voorjaar van 1955 
een algemeen programma van werkzaamheden voor de te 
voeren verkiezingsactie ontworpen, waarin een aantal vraag
punten voorkwam waaromtrent het standpunt van het Cen
traal Comité werd gevraagd. In het najaar van 1955 werd 
een meer uitgewerkt rapport door de Organisatiecommissie 
ingediend, waaraan het Centraal Comité zijn goedkeuring 
hechtte. Besloten werd tevens, dat voor de verkiezingen van 
1956 een bedrag van f 140.000.- beschikbaar zou worden ge
steld. In 1952 was dit f 80.000.-. 
Het Algemeen Organisatie Comité besprak in zijn vergadering 
van 8 oktober 1955 deze voorstellen, waarbij tevens de ver
deling der financiële lasten over het Centraal Comité en de 
Kamercentrales ter sprake kwam. Het was voor de eerste 
maal dat het Algemeen Organisatiecomité in vergadering bij
eenkwam. De voorzitter van het Centraal Comité, de heer 
Mr. A. B. Roosjen sprak daarbij ter officiële installatie een 
openingswoord. Wat de schriftelijke propaganda betreft 

de lectuurverspreiding en de affiches zou het 
Centraal Comité de helft der lasten voor zijn rekening 
nemen, met dien verstande, dat de Kamercentrales een sub
sidie zouden ontvangen, variërend van 24 procent tot 70 pro
cent. Bij de berekening van deze subsidie werd rekening ge
houden met het aantal kiezers, het aantal A. R. stemmen en 
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het aantal leden der kiesverenigingen in iedere Kamercen
trale, zodat zowel de taak als de draagkracht in aanmerking 
werden genomen. 
De opzet van deze regeling was redelijk, al ontmoette de uit
werking bezwaren. 

DE VERKIEZINGSACTIE STARTTE MET 

DE DEPUTATENVERGADERING 

Het startsein voor de verkiezingsactie wordt altijd gegeven 
door de Deputatenvergadering, die ditmaal op woensdag 25 
april te Utrecht in het noodgebouw "Tivoli" werd gehouden. 
Op deze Deputatenvergadering werden de kandidaten-lijsten 
vastgesteld, werd het Program van Actie aanvaard, terwijl 
tevens de verkiezing van de leden van het Centraal Co
mité, de voorzitter en de penningmeester van de Dr. A. Kuy
perstichting en de leden en de plaatsvervangende leden van 
de Commissie van Beroep plaats vonden. 
De Deputatenvergadering was goed bezocht. Sprekers waren 
Mr. A. B. Roosjen, Prof. Dr. J. Zijlstra, de Minister van Eco
nomische Zaken, nu verkozen tot lijstaanvoerder, Mr. J. Al
gera, Minister van Verkeer en Waterstaat, Dr. J. Schouten 
en Ds. H. S. J. Kalf, Ned. Hervormd predikant te Benne..:. 
broek. 
Voorts werd een kort woord gesproken door de nieuw gekozen 
voorzitter van het Centraal Comité, de heer Dr. W. P. Berg
huis en de tweede voorzitter, de heer J. Smallenbroek. 

DE ORGANISATIECOMMISSIE 

De leiding van de verkiezingsactie berustte bij de Organisatie
commissie, en voor zoveel het de dagelijkse leiding betrof, 
vooral bij de voorzitter Prof. Mr. P. J. Verdam en de se
cretaris de heer R. Gosker. Tijdens de verkiezingsactie is het 
immers vrijwel onmogelijk, dat het Centraal Comité of het 
Moderamen regelmatig vergaderen, aangezien de leden daar
van vrijwel avond aan avond voor een spreekbeurt op pad 
zijn. Toch bleek telkens nader overleg, zij het informeel, no
dig, zodat contact werd onderhouden met enkele Kamerleden, 
enkele Moderamenleden en de lijstaanvoerder. Groot is het 
aantal conferenties en besprekingen geweest, vooral in ver
band met de gewijzigde opzet in de actie, voorzover het de 
streekvergaderingen en de verspreiding van lectuur betrof. 

DE AFFICHES 

Beschikbaar werden gesteld een tweetal affiches nl. een plaat 
met de "kop" van de lijstaanvoerder Prof. Dr. J. Zijlstra en 
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"De jeugd stemt 3". De laatste werd door de Arjos verzorgd, 
hoewel zij ook aan de kiesverenigingen werd ter beschikking 
gesteld. 
Beide platen werden in het algemeen gunstig beoordeeld. 
Het afwijkend model van de plaat van Zijlstra, een afgeknotte 
pyramide, trok de aandacht, evenals de heldere kleuren. 
De plaat "de jeugd stemt 3" had een meer artistieke allure 
en deed het daarom goed. 
De afname was bevredigend. In het totaal was de oplage 
rond 160.000. In 1952 was dit aantal nl. 115.824, hetgeen in 
vergelijking met vroegere verkiezingsacties goed kan worden 
genoemd. De keuze was immers veel meer beperkt. Vroeger 
werden 4 of zelfs 5 platen beschikbaar gesteld. Ditmaal 
werd met slechts een tweetal volstaan. De voornaamste reden 
daarvan was, dat we met een nieuwe lijstaanvoerder uitkwa
men, zodat de aandacht van het publiek vooral op de naam en 
de persoon van Minister Zijlstra moest worden geconcentreerd. 
De cijfers van de cplagen waren als volgt : 

Zijlstra De Jeugd stemt 3 
Groot model 21.300 Groot model 5290 
Midden maat 53.124 Midden maat 7650 
Klein model . . . . . . 57.018 Klein model ........ 15315 

Totaal 131.442 Totaal 28255 

DE SCHRIFTELIJKE PROPAGANDA EN VERSPREIDING 

VAN LECTUUR 

Was het tot nog toe de gewoonte geweest, dat de voorberei
ding van de schriftelijke propganda was afgesloten op het 
moment dat door de Deputatenvergadering het startsein van 
de actie werd gegeven, ditmaal werd een andere methode 
toegepast. Voorheen was het zo, dat direct na de Deputaten
vergadering aan de kiesverenigingen en aan de Kamercen
trales werd toegezonden een bestelbiljet en tevens een ex
emplaar van de folders en strooibiljetten, welke beschik
baar werden gesteld. Daaruit kon men dan een keuze doen. 
Dit was een eenvoudige opzet, die administratief minder 
moeilijkheden opleverde dan de ditmaal toegepaste werkwij
ze. Het bezwaar van de vroegere methode was, dat het gedu
rende de verkiezingsactie praktisch niet mogelijk bleek nog te 
reageren op datgene wat door de andere partijen tijdens de 
verkiezingsstrijd werd beweerd. Op grond van die over
weging werd besloten het ditmaal anders te doen. Aan de 
Kamercentrales en aan de kiesverenigingen werd medege
deeld op welke datum de verkiezingscouranten en de koper-
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diepdrukfolders gereed zouden zijn, maar hoewel enige mede
delingen werden gedaan over de inhoud daarvan, moesten zij 
verder maar .afwachten wat er in zou staan, met het gevolg 
dat velen wachtten met de opgave totdat zij een proefnummer 
hadden ontvangen, hetgeen de administratie zeer verzwaarde. 
Dit heeft echter ongetwijfeld de levendigheid van het verkie
zingsmateriaal bevorderd. De redactie van Nederlandse Ge
dachten is daarbij ingeschakeld geworden. Altijd is er reden 
tot kritiek en zeker op hetgeen geschreven wordt in verkie
zingstijd. Ook ditmaal zijn er kritische beschouwingen geleverd 
op de inhoud. Dat mag ons niet weerhouden de schrijvers har
telijk te danken voor hun medewerking. Over de typogra
fische verzorging was men in het algemeen zeer tevreden. 
Beschikbaar werden gesteld 3 verkiezingscouranten van 4 
pagina's en 3 koperdiepdrukfolders van 8 pagina's. De prijs 
van de eerste was f 20.- per 1000 stuks. De prijs van de 
laatste was f 30.- per 1000 stuks. De koperdiepdrukfolder 
was dus veel duurder, maar desondanks was de oplage groter. 

De cijfers van de oplagen waren als volgt : 

1e courant 
2e courant 
3e courant 

470.000 
820.700 

1635.800 

le koperdiepdruk 
2e koperdiepdruk 
3e koperdiepdruk 

664.400 
1706.000 
868.600 

Totaal 2926.500 Totaal . . . . . . . . : 3239.000 

De uitvoering van het "Laatste Woord" viel ook ditmaal niet 
mee. Met de beslissing daaromtrent werd tot het uiterste ge
wacht omdat wellicht nog een reactie op wat door an
deren werd beweerd noodzakelijk zou zijn. Vandaar dat de 
voorbereiding in de verdrukking kwam, zoals dat trouwens 
ook in 1952 het geval is geweest. 
Afgenomen werd een totaal van 1.186.000 exemplaren. 
Voorts werden nog enige verspreidingen verricht met een 
totaal van 300.000. In het totaal zijn er dus 7.661.500 stuks 
verspreid. Dit betekent een gemiddelde van 4 verspreidingen 
per kiesvereniging, hetgeen bevredigend kan worden ge
noemd. In 1952 was het totaal : 
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Strooibiljetten 
Vlugschriften 
Laatste Woord 
Koperdiepdruk 

Totaal 

5.936.000 
805.000 

1.685.000 
1.216.000 

9.642.000 



VERGADERINGEN 

Aan de vergaderingen werd ditmaal meer zorg besteed dan 
bij vorige verkiezingen. Vroeger werd er mede volstaan dat 
de lijstaanvoerder(s) een tournée maakte(n) door het land, 
waarbij er voor werd zorg gedragen, dat hij (zij) een of twee 
maal ih iedere Kamercentrale sprak(en). Ditmaal werd een 
project gemaakt, waarbij het de bedoeling was dat een be
perkt aantal topfiguren over alle Statencentrales ·zouden wor
den verdeeld. Dat betekende dus een aantal van 70 vergade
ringen. 
Aan iedere Statencentrale werd voor het organiseren van 
een zodanige vergadering een bedrag van maximaal f 200.
ter beschikking gesteld. 
Het resultaat is geweest, dat inderdaad 68 vergaderingen wer
den georganiseerd. Het aantal bezoekers wordt bij benadering 
op 35.000 geschat. De verdeling der sprekers heeft echter een 
groot aantal moeilijkheden opgeleverd. Iedere Statencentrale 
wenste de lijstaanvoerder als spreker, maar aan dat ver
langen kon eenvoudig niet worden voldaan. 
Bovendien moest het oorspronkelijk programma later nog 
worden gewijzigd, hetgeen de moeilijkheden nog vermeerder
de. 
Toch kan worden geconstateerd, dat in het algemeen het be
zoek aan deze vergaderingen goed was, althans in vergelij
king met de bijeenkomsten, die door de andere partijen werden 
georganiseerd. 
In dit verband moet er aan worden herinnerd, dat de Arjos 
niet minder dan 92 vergaderingen in het land organiseerde, 
hetgeen de verdeling der sprekers nog extra bemoeilijkte. 
Ook deze vergaderingen zijn over het algemeen geslaagd. 
Het totaal aantal bezoekers wordt geschat op 31.000. 
Naast deze vanuit het centrum geleide vergaderingen werden 
uiteraard door de plaatselijke kiesverenigingen nog tal van 
andere bijeenkomsten georganiseerd, waarvan in ieder geval 
meld1ng moet worden gemaakt. 

STEMMEN BIJ VOLMACHT 

Hoewel de opmerking is gemaakt, dat ditmaal minder zorg zou 
zijn besteed aan het stemmen bij volmacht dan de vorige 
malen, is deze indruk toch niet juist. 
Het schipperscomité, dat nog steeds werkt onder leiding van 
Ds. G. J. van Kamp, liet zich ook ditmaal niet onbetuigd. 
Een woord van warme dank aan het adres van Ds. G. J. van 
Kamp en zijn medewerkers is zeer zeker op zijn plaats. 
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Ook ditmaal werd aandacht geschonken aan de zeevarenden. 
Tenslotte moet worden opgemerkt, dat de kieswet inmiddels 
werd gewijzigd, voorzover het stemmen bij volmacht betreft. 
De voorbereiding der werkzaamheden werd niet weinig ge
handicapt door de omstandigheid, dat de wetswijziging zo 
laat plaats vond, zodat alles hals over kop moest worden ge
organiseerd. De wetswijziging beperkte de kring der gemach
tigden, maar schafte voor zieken het attest van de arts af. 
Het blijft van betekenis aan dit onderdeel van de actie grote 
aandacht te besteden. 

GERICHTE PROPAGANDA 

Beschikbaar werden gesteld voor de gerichte propaganda 
de brochures : 

le. Het program van Actie. 
2e. Daar heb je 't. (vragenboekje voor huisbezoek) 
3e. Overheid en Economisch leven. 
4e. Nieuw Guinea. 

terwijl tevens een aanbeveling van Ned. Hervormde Predi
kanten in een oplage 300.000 in bepaalde streken van ons 
land werd verspreid. 
Aan de typografische verzorging werd meer aandacht gege
ven dan vroeger, hetgeen ook voor het Program van Actie 
geldt. De brochure "Daar heb je 't" kwam in de plaats van 
het "Handboekje voor huisbezoekers". Hoewel de vraag en 
antwoordvorm bleef gehandhaafd, was de opzet toch enigszins 
anders. We hebben de indruk, dat het wel aan de verwachtin
gen heeft voldaan. Toch was de afname minder dan voorheen. 
Dit hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat het huisbezoek 
voor de verkiezingen niet meer zo intensief wordt gedaan. 
Het zijn met name deze brochures, die ook voor enkele "ge
richte acties" zijn gebruikt. Daaraan moge de opmerking 
worden toegevoegd, dat het aanbeveling verdient aan deze 
speciale acties voortaan meer aandacht te besteden. Voor dit
maal bleef de gerichte reclame er toe beperkt, dat boven
staande brochures aan 3500 geselecteerde adressen werd toe
gezonden, hetgeen zeer bescheiden moet worden genoemd. 
Vanaf 1933 is het de heer C. van den Heuvel geweest, die 
het handboekje voor huisbezoekers heeft samengesteld. Hij 
heeft dit dus vijf maal gedaan, waarvoor hem alsnog een 
woord van warme dank toekomt. Ditmaal werd "Daar heb 
je 't" door samenwerking van velen tot stand gebracht, 
hetgeen veel voorafgaand overleg en samensprekingen nood
zakelijk maakte. 
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ADVERTENTIE-CAMPAGNE 

Ook wat de advertentiecampagne betreft werd een andere·· 
methode gevolgd. Een serie kleine annonces werd gedurende 
drie weken, veelal als ingezonden mededeling, in de daar
voor in aanmerking komende dagbladen en weekbladen op
genomen. De slagzin "Voor modern Christelijk Staatsman
schap", diê daarbij werd gebruikt, heeft nogal wat reacties 
opgeroepen zelfs in het parlement. Het is werkelijk zonder iro
nie, ·dat wordt opgemerkt, dat hierbij deskundigen van een 
erkend reclamebureau zijn ingeschakeld. Het is minder een
voudig dan men denkt om in een paar woorden, kernachtig 
en pakkend een politieke gedachte te lanceren. De methode, 
klein anonces frequent geplaatst, heeft overigens wel vol
daan. 
De advertenties in de landelijke pers werden door het Centraal 
Comité verzorgd. Voor de regionale pers waren de Kamercen
trales verantwoordelijk. Voor de plaatselijke pers zorgden de 
kiesverenigingen. Op bescheiden wijze werd van de door het 
Centraal Comité beschikbaar gestelde annonces gebruik ge
maakt. 

ZELFSTANDIGE ACTIE VAN DE A.R.J.O.S. 

Niet onvermeld mag blijven, dat bij deze verkiezingen de 
A.R.J.O.S. op zeer intensieve wijze in een zelfstandige actie 
aan de verkiezingscampagne heeft medegewerkt. Binnen het 
kader van de f 140.000.-, welke het Centraal Comité voor de 
verkiezingen had beschikbaar gesteld, was f 15.000.- voor de 
financiering van de A.R.J.O.S. actie bestemd. De A.R.J.O.S. 
actie omvatte : 
1e. het organiseren van een 92 vergaderingen; 
2e. de affiche "De Jeugd stemt 3"; 
3e. een speciale jeugdfolder "Van jeugd tot jeugd" met een 
oplage van 300.000 - dit 'Was overwegend gerichte reclame. 
Voor nadere bijzonderheden moge naar het jaarverslag in de 
A.R.J.O.S. worden verwezen. 

ONDERWIJSCONGRES 

Het onderwijscongres, dat op 9 april 1956 in het noodgebouw 
van Tivoli werd gehouden, houdt slechts zijdelings verband 
met de gevoerde verkiezingsactie. Sprekers waren de heren 
H. Algra, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, over 
het onderwerp "Erezaak, zegen en roeping" en Prof. Mr. 
A. M. Donner, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, over het 
onderwerp "Onderwijsplan, onderwijswet en onderwijsvrij
heid". 
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Voor dit congres bestond grote belangstelling. De gehouden 
referaten en de discussie zijn inmiddels, zij het laat, in druk 
verschenen onder de titel "Het Schild der Vrijheid". Het Cen
traal Comité is van oordeel, dat dit soort congressen meer 
moet worden georganiseerd. Bij dit congres is het vooral van 
betekenis geweest, dat een aantal conclusies is aanvaard. 

RADIO 

Naar aanleiding van hetgeen de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen had medegedeeld in de memorie van 
antwoord op zijn begroting met betrekking tot de aanvrage 
van de V.V.D, om zendtijd, werd ook door het Centraal Co
mité tot deze minister een verzoek om zendtijd gericht. Op 
dit verzoek is tot heden geen antwoord ontvangen. Gedurende 
de verkiezingsactie werd door de Regering ons wel driemaal 
een kwartier zendtijd verleend. Voor de radio spraken Dr. 
Hazenbosch, Mr. A. B. Roosjen en Prof. Dr. J. Zijlstra. Vol
ledigheidshalve wordt voorts medegedeeld dat in het najaar 
van 1956 een bespreking plaats had tussen het Moderamen 
van het Centraal Comité en het dagelijks bestuur van de 
N.C.R.V. ten einde langs deze weg de beschikking te ver
krijgen over de microfoon voor de politieke voorlichting. 
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DE VERKIEZINGSUITSLAG 

HOOFDSTUK 9 

Over de verkiezingsuitslag is in courant en periodiek uit
voerig van gedachten gewisseld. 
In dit jaarverslag moge met een sobere beschouwing, voor
zover het de positie der Prot. Chr. partijen betreft, worden 
volstaan. De gedetailleerde cijfers per Kamercentrale zijn 
hierbij opgenomen. Dit betreft de cijfers, die op de avond 
van de dag der stemming door het A.N.P. zijn verstrekt. 
De officiële cijfers, die door het Centraal Bureau van de Sta
tistiek worden gepubliceerd, zijn op dit moment nog niet 
aanwezig. Deze cijfers vertonen, naar de ervaring leert, in 
het algemeen zeer geringe verschillen met de officieuze cij
fers van het A.N.P. 

Onderstaande kolom geeft een overzicht van de resultaten, 
welke werden gekregen sedert het algemeen kiesrecht in 
Nederland werd ingevoerd, dat wil dus zeggen vanaf 1917. 
In 1918 was het echter alleen nog het algemeen mannenkies
recht; van 1922 af namen ook de vrouwen aan de verkiezin
gen deel. 

Jaar A. R.P. C.H.U. S.G.P. H.G.S.* Totaal 

1918 180,187 88.039 5.108 273.406 
1922 402.277 318.669 26.744 20.431 768.121 
1925 377.426 305.587 62.513 30.258 775.784 
1929 391.832 354.548 76.709 35.931 859.020 
1933 499.890 339.808 93.273 33.988 966.959 
1937 665.501 302.829 78.619 (24.543 1.091.978 
1946 614.201 373.217 101.759 32.020*** 1.121.197 
1948 651.612 453.226 116.937 1.221.773 
1952 603.111 476.097 129.057 35.488**** 1.243.757 
1956 567.556 482.886 129.531 37.257**** 1.217.230 
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* De H.G.S. is de "Hervormd Gereformeerde Staatspartij" (Ds 
Lingbeek) die na de oorlog niet weer is opgetreden. 

** In 1937 trad bovendien nog op de C.N.A. de "Chr. Nationale 
Actie" van Prof. H. Visscher. 

*** In 1946 nam de "Protestantse Unie" aan de verkiezingen deel. 
Nadien niet meer. 

**** In 1952 trad voor het eerst op het "Gereformeerd Politiek 
Verbond". 

Over een langere periode beschouwd zijn echter de percentages be
langrijker omdat deze duidelijk aangeven de onderlinge verschuivingen 
in de krachtverhoudingen. 

A.R. C.H.U. S.G.P. H.G.S. Totaal 

1918 13.42 6.56 0.39 20.37 
1922 13.73 10.88 0-81 0.70 26.12 
1925 12-23 9.90 2.03 0.98 25.14 
1929 11.59 10.49 2.27 1.06 25.41 
1933 13.43 9.13 2.51 0.91 25.98 

0.60) 
1937 16.40 7.46 1.94 0.51) 26.91 
1946 12.90 7.84 2.14 0.67 23.55 
1948 13.21 9.19 2.37 24.77 
1952 11.31 8-92 2.42 0.66 23.31 
1956 9.91 8.43 2.26 0.65 21.25 

En tenslotte een overzicht van het aantal behaalde zetels. 

A.R.P. C.H.U. S.G.P. H.G.S. Totaal 

1918 13 7 20 
1922 16 11 1 28 
1925 13 11 2 1 27 
1929 12 11 3 1 27 
1933 14 10 3 1 28 
1937 17 8 2 27 
1946 13 8 2 23 
1948 13 9 2 24 
1952 12 9 2 23 
1956 10 8 2 20 

Deze cijfers geven dus in het algemeen aan de veranderde positie van 
de Reformatorische partijen in Nederland. Wat het totaal aantal ze
tels betreft is er sprake van een zekere stabiliteit althans vóór de 
oorlog van 1939 - 1945. Het is of 28 of 27, waarbij de hoogste aantallen 
werden verkregen in 1922 en in 1933, en niet in 1937. Duidelijk treedt 
hierbij op de voorgrond, dat de verschuivingen binnen de kring der 
reformatorische partijen het belangrijkste zijn. Opmerkelijk is vooral 
het jaar 1937. De argeloze lezer zou verwachten dat, gezien de grote 
vooruitgang van de A.R.P. - immers van 13.43% op 16,40°/o, ook het 
totaal percentage sterk zou oplopen. Maar dit stijgt slechts van 25.98 
tot 26.91. Dit komt omdat de C.H.U. toen daalde van 9.130fo tot 7.46% 
en de S.G.P. van 2.51"/o tot 1.94%. Daarbij mag echter niet worden ver
geten dat er ook enkele Chr. Socialistische partijen zijn geweest, die 
hier echter buiten beschouwing worden gelaten. In 1918 verkregen drie 
van die partijen een zetel. In 1922 kwamen ze er niet aan te pas. Even
min in 1925 en 1929. In 1933 verkreeg echter de C.D.U. één zetel en in 
1937 verkreeg deze er 2. 
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Opvallend is, dat het aantal zetels der Reformatorische 
partijen meer is gedaald dan het percentage van de behaal
de stemmen. Dit hangt samen met het nog vóór de oorlog 
ingevoerde systeem der zetelverdeling - de toepassing van 
het stelsel d' Hont. Niet meer de lijst overschotten geven de 
doorslag, maar het z.g. zetelgemiddelde. Dit stelsel werkt voor
al ten goede van de grote partijen. 
Tenslotte volgt hier het vergelijkend overzicht over de jaren 
1948-1952 en 1956. 
Dit overzicht leert ons, dat de gezamenlijke Reformatorische 
partijen niet vooruitgaan, in onderscheid met de Katholieken, 
die 220.000 stemmen hebben gewonnen, terwijl de socialisten 
met de C.P.N. gezamenlijk 520.000 stemmen wonnen. De P. 
v.d. A., alleen zelfs 600.000. De Liberalen gingen eveneens 
met rond 100.000 stemmen vooruit. Ons verlies van rond 
80.000 is inderdaad opmerkelijk en stemt tot bezorgdheid. 

Partijen 

A.R.P. 
C.H.U. 
S.G.P. 
G.P.V. 

Totaal 

K.V.P. 
K.N.P. 

Totaal 

P.vd.A. 
C.P.N. 
s.u. *) 

Totaal 

V.V.D. 
R. en V. 
N.U. (JCV) 
N.O.U. (MP) 

Totaal 

Totaal Generaal 

1948 1952 1956 
behaalde in % behaalde in °Jo behaalde in °Jo 

stemmen 

651.612 
453.226 
116.937 

1.221.755 

1.531.154 
62.376 

1.593.530 

1.263.058 
382.001 

17.546 

1.662.605 

391.925 

22.175 
40.949 

455.049 

4.932.959 

13.21 
9.19 
2.37 

24.77 

31.04 
1.26 

32.30 

25.61 
7.74 
0.36 

33.71 

7.94 

0.45 
0.83 

9.22 

100.-

stemmen 

603.111 
476.097 
129.057 
35.488 

1.243.753 

1.529.289 
144.517 

1.673.806 

1.545.304 
328.641 

18.808 

1.892.753 

470.820 
18.988 

9.959 
25.108 

524.875 

5.335.187 

11.31 
8.92 
2.42 
0.66 

23.31 

28.67 
2.71 

31.38 

28.97 
6.16 
0.34 

35.47 

8.83 
0.35 
0.19 
0.47 

9.84 

100.-

stemmen 

567.556 
482.886 
129.531 
37.257 

1.217.23~ 

1.815.363 

1.815.363 

1.872.131 
272.210 

2.144.341 

502.377 

28.968 
19.518 

550.863 

5.727.797 

9.91 
8.43 
2.26 
0.65 

21.25 

31,69 

31.69 

32.69 
4.75 

37.44 

8.77 

0.51 
0.34 

9.62 

100.-

*)S.U. = Socialistische Unie. In 1948 namen aan de verkiezingen deel 
de Revolutionaire Communisten en de Partij voor Wereldregering. 
oude S.D.A.P. 
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DE UITSLAGEN VAN DE VERKIEZINGEN 1956 IN 
IV. NUllEGEN VU. LEIDEN 

behaalde ho 'r,, behaaJàe in % behaalde Jn ?f, behaalde Jn % behaalde In% behaalde in I 
'lDM - 11956 11952 11956 19& 1956 

stemmen .stemmen stemmen stemmen stemmen stemmen 

A.R.P. ,10.7Q9 3.19,11.017 2.97 A.R.P. 19.459 6.96117 .. 598 5.85 A.R.P. 40.058 14.67 37.922 ~ 
C.H.U, 8.512 2.54 8.267 2.21 CH.U. 22.947 8.21 23.300 7.76 CJI.U. 40.325 14.77 39.700 
S.G,Jl. 2.856 0:85 2:822 0.76 S.G.P. 7.534 2.70 6.912 2.30 S.G.P. 13.700 fi.02 14.272 
Q.P.V. 4.75 0.14 437 0.12 G.P.V. 329 0.12 .336 0.11 G.P.V. 1.343 0.50 1.406 0. 

Totaal 1 tt.w &. 721 22.eos 6.06 Totaal I :so.Z69 n.oo1 48.205 t6.82 Totaal os.4!8 84.961 98..S9o 

K.V.P. 1241.660 71-931280.680 75.21 K.V.P. lizt.897 45.741152.967 50.82 K.V.P. 170.341 25.77184.183 28J_ 
&N.P. 11.126 _3.31 _ - K.N.P. 8.098 2.90 - - K.N.P. 8.648 3.17 -

'btaai jZ52'.786 75.UjZ80.680 75.21 Totaal lt85.995 48.64lllli2.967 50.82 Tolaal 78.989 28.941 8U83 28J 

P.v.d.A. ,48.0Î7 14.29,59.oit 15.82 P.v.d.A. 170.867 25.35, '19.784 26.51 P.v.d.A. 182.203 22.7S 76.7f3 ~-
C.P.N. !.326 1.29 2.176 0.58 c.?.N. 3.838 1.37 2.301 0.76 C.P.N. 7.681 2.81 6.363 2.: 
s.u. •) 320 0.10 - - s.u. •) 198 0.07 .._ - s.u .• , 656 0.24 

~~~---rl "'m~.~~--~,.~~~~-~.,~.~~,c==~1·~.ro~• 1T.~·mu~---+l~7·~·oo~•~~·~~~~~~~~~~~~~~·~~~·7, 1T,~·~~---41~7~··~~~·~-'='~·~~~~·~1oo~--=l~ 
v.v.n. I 6.602 1.971 7.338 'uN v.v.n. 117.367 6.22116.171 5.37 v.v.n. 126.942 9

0 
.. oo
26

1zs_.955 •_ 
R.enV, 828 0.25 - R.enV. 486 0.16 - R.enV. 698 ~ 
N.U.(J.C.V.) - -. 694 0.19 N.U.{J.C.V.) - - 726 0.24 N.U.(J.C.V.) 676 0.25 1.672 ' 
N.O.U.(M.P.) 470 0.14 633 0.18 N.O.U.(M.P.) 561 0.20 ~8 0.28 N.O.U.(M.P.) 702 0.26 724 

R TILBURG V. RO'ITEBDAM VUl. DORDRECHT 

l be~~Îde in% \be~:fde in% be!!~Îde in% \be!::fde in 7a lbe!!~Îde in~ ~be~:~de inS 
stemmen I ~temmen stemmen I ~temmen stemmen stemmen 

A.R.P. I 6868 2.481 7.177 2.34 A.R.P. 39.325 10.561370.10 9.27 A.R.P. 162285 18.311! 59.888 
C.H.U. 7:568 2.73 7.477 2.« C.H.U. 24.068 6.47 ·25.435 6.37 C.H.U. 41:162 12.10 43.264 
S.G.P. 1.212 0.44 1.134 0.37 S.G.P. 8.344 2.21 8.594 2.17 S.G.P, 26.337 7.74 26.821 
G.P.V. 298 0.11 Z01 O.o7 C.P.V. 1.758 0.48 1.788 0.44 G.P.V, 2.000 0.59 2.233 

T "-o"bal""----+! c::15,-,.9'"'46._ __ •:::·',-,'+-l c::15,-,.900so._ __ ",5.2002 Totaal I 78.495 19.721 7%.827 18.25 Totaal 1131.784 ss. 741132.206 

K.V.P. 1186.501 67.271228.008 74.46 K.V.P. 148.374 12.98157.675 14.43 K.V.P. 143.567 12.81152.847 
K.N.P. 20.239 7.30 - - K.N.P. 5.792 1.56 - - K.N.P. 5.038 1.48 -

~ 
' 0 

" 
=To"taalë=ê----+'1 ~"'6"'.7'ë40'-~7'0:4.5'07-\'l2oo-28h<.060:8'-~7:::4.46"'IT'"'ot.,-"".._---fi-"M":.1":6'C6 __ _c1~4.o:"M"fl-"5"'7.6':'7"-5 ----'1'=4'=.43 Totaal I 48_.605 14.291 52.~~ 
P.v.d.A. 144.133 15.92,52.387 17.11 P,v.d.A. 1158.927 42.661188.440 4720 P.v.d~,112.08~2.96,134.865 36J 
C.P.N, 3.468 1.25 1.647 0.53 C.P.N. 35.664. 9.57 33.575 8.43 C.P.N. 10.640 3.13 9.626 2J 

s;;;:.u:.:.::c·.-> --+~"1"17:-~o~·"c.t--"'-=---:-=l~s~.u_. ·~>---+oc'=c·3~27c----ooc"·~",,:=o~-,=----;-;-:c. s.u. •) 1.067 0.31 - -
Totaal f 47.718 17.211 54.034 17.64 Totaal 1196.918 52.85j222.015 55.63 Totaal j123.789 36.'!._0_1_1_!4_.491 S9. 

v.v.n. I 5.562 2.011 6.230 2.03 v.v.n. 144.793 12.02144.450 11.13 v.v.D. 134.592 10.17134.710 9. 
R. en V, 823 0.30 - R. en V. 896 0.24 - R. en V. 576 0.18 - -
N.U.(J.C.V.) 847 0.28 N.U.(J.C.V.) 413 0.11 1.111 0.28 N.U.(J.C.V.) - - 1.204 0 . 
N.O.U.(M.P.) 447 0.15 1.126 0.37 N.O.U.(M.P.) 1.932 0.52 1.106 0.28 N.O.U.(M.P.) 727 0.22 985 0.2'1 

To;;;;;;;...,::;-'--'-IC.6.8;;;S2;;;;-----;,;-;.46c;;T-I <a.cn20;;;;3:------c,;:;.680o;I.;T,::;otaal=:.=--+l '4B"'.oc;,.;---;,-.,,,.89f 46.667 11.69 Totaal 1 85.895 10.571 36.899 1 

Totaal 1277.286 100. 1806.284 100. Totaal 1872.618 100. 1399.184 100 Totaal 1840.073 100. 1866.448 'iOii-

liL ARNJIEM VI. 's-GRAVENHAGE 

1 - ,- ,- !:-behaalde in % behaalde in % behaalde in % behaalde 
stemmen stemmen stemmen stemmen 

In% 

IX. AMSTERDAM 

1952 
behaalde 
stemmen 

1956 
in 'Jó behaalde 

stemmen 

~-i~: I ~:ili ~~:~I ~:ill i~:g! ~:~~: I ~:*~ 1~:~1 ~H~ 1~:~ ~:~~: ~!:~! g:i!l ~:i~~ 
G.P.V. 1.588 0.5~~ 1.654 0.52 G.P.V, 719 0:2al .857 0.25 G.P.V. 1.078 0:231 1:345 

To~'j'tu~';:C===I~l~1...,.;:_,o;7=:==~88.50:::0.•~1•~, .. ~.:;: ... ===~•s.o:;z;oo 11=T""'•...,--.,----+I-=7•"'· ... =--~,:=-,.= .. +1"""'"'·205=----c1;;;-o."'o4· Totaal 1 58.152 12 . .u1 M.554 

K.V.P. 140.257 13.32148.921 14.99 K.V.P. 155395 17.48166.711 19.78 K.V.P, 171.576 1.5.31183.820 
K.N.P. 4.397 1.48 - - K.N.P. 13:244 4.16 - - K.N.P. 10.!S46 2.32 -

,..=...,:::.-----11-.._= ... ~---=14."'7008+-l ~48".o"'21:--:14.;-;99=1=T~o...,--.,----+l-=68ooc.6S9=----oz""1.=66+l""'66."'7=uo:--:1=9.78 Totaal 8U22 17.681 83.820 

P.v.d.A. 195950 31.751116.475 35.68 P.v.d.A. 1102.152 32.23,127.943 37.93 P.v.d.A. 1164.062 35.101197.568 
C.P.N. u:101 3.01 6.624 2.04 C.P.!i. 20.902 6.59 17.882 5.30 C.P.N. 104.558 22.37 92.914 
s.u •• , 910 0.30 - - s.u... •) 1.571 0.50 - - s.u. •) 2.287 0.48 -

,..=.,...:::.----+.105.=96;;:1---=ss.""06±1=2s".099=----=.,;-;.72= 1T=~ • ...,'--'----+I1"'24~.62=s~-:39=.~.,+11~4ll"'.82=so:---... =2s Totaal /270.907 57.951290.482 

R. en V. 1.083 0.36 - R. en V. 1.917 0.60 - R. en V. 3.783 0.81 -
N.U.(J.C.V:") 585 0.19 1.427 0.43 N.U.(J.C.V.) 2.650 0.83 8.&11 2.55 N.U.(J.C.V.) 1.04.3 0.22 3.742 

• 
~ 0 

11 

17 

V.V.D. 132.059 10.6!133.148 10.16 V.V.D. 140.995 12.94149.714 14.76 V.V.D. 149.856 10.67156.763 

;;;N:::;.o::.u;-·<_..." __ ·>i-;;1;-;.23;;;2:--:o-o.4"1';"1"".66"'1:--:1o-~~=ool =~:-<M.P.l I~ ::c:~~c;;::--:1~.-~cc'"·1=39:---;~o.64d,N"-.occ.u:-;._<><_.P_.)+-:oc1.;;;34;;-3----.,.,0-;;.2s;;i--;;;;-2.;;;52;;;7---""c.l 
;;;:..,:itoalo=;----+.fsoz2Sf.~.~~,.~-1~~~~:"-'7\s::: 100.-TotaaJ 1316.916 1:~:;::: 1~:95 ::: \4::! ~~:98 :4:~: 100 
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ACHTTIEN KAMERKIESKRINGEN 
XVL GRONINGEN x. DEN HELDER xm. UTBECIIT I 

--~~--~=---11---.~--".=---:---.~--~=---1== In% I=: In% 1::::: In% I::E~: In% 1=.-: in% I!;.Ë!~: In% 

ll.R.P. 
ruw. 
~;.v. 

~:~ ~:1 ~g:~~ ~~ ~ .. :::~: ~~~:~~~ it;~J ~:m ~:~~ é:::~: J :.~ i~:~J ~:~ 
1.328 0.56 1.342 O.M S.G.P. 12.637 .,4.09 12.230 3.69 S.G.P. 671 0.23 615 

726 0.31 762 0.31 O.P.V, 2.7!i14 0.90 3.124 0.93 G.P.V. 8.473 3.43 8.858 

ll'otaal I S%.560 lS.'J'Sj 32.143 1.2.91 iutaal I 97.999 81.711 95.667 28.63 Totaal I 79.215 32.08j 77.631 

g:;: I ~:~ ~~~7~03 a:_oa ~:~:~: ~7~:~~ ~:~186.:_336 ~ ~~:~: j ~:~ g:~!~t~48 
l'otaal I 74.07% 31.241 '79.703 32.03 ToWI I 80.0M 25.901 86:336 25.84 Totaa.1 I 14-~ 5.951 15.048 

P.v.d.A.. 178.526 33.12192 . .)43 37.- r.v.d.A. 187.213 28.221108.997 32.62 P.v.d.A. 193.940 38.041107.193 
l::.P.N. 22.203 9.36 17.836 7.16 C P.N. 11.330 3.67 8.573 2.57 C.P.N. 22.288 9.03 19.404 
B.U. •) 789 0.33 - - S.U. *) 1.063 0.31 - - S.U. •) 674 0.27 -

17.28 
9.58 
0.24 
3.49 

30.59 

5.92 

42.23 
7.66-

lrotaal j10l.l'i18 42.811109.879 44.10 Tntaal I 99.606 82.201117.570 S5.19 Totaal 1116.902 n:~9~ 

IV.V.D. ,26.984 11.38126.101 10.49 V. V.D. 127.419 8.87130.996 9.28 V.V.D. 131.208 12.64,32.685 12.88 
R. en V. 100 0.29 - lt. en V. 1.647 0.53 - R. en V. 853 0.35 _ 
N.U.(J.C.V.) 398 0.17 526 0.21 N U.(J.C.V.) 799 0.26 2.180 0.65 N.U.(J.C.V.) 598 0.24 632 0.21 
N.O.U.(M.P.) 903 0.38 448 0.19 N.O.U.(M.P.) 1.635 0.53f 1.374 0.41 ~.O.U.(M.P.) 3.464 1.40 1.169 0.51 

lï'otul I 28.985 12.221 27.075 10.80 1'ula.al I 31.500 10.191 3-1.550 IO.S-1 Totaal f 36.123 14.631 34.4.86 13.60 
lotaal 1237.135-.--00~4~800 100.- 1'uta.aa-jao9.t59--100:::..TsM.i231"00.= T~i~6.92s-I00.~762----wo:-

XL HAARLEM XIV. LEEUWARDEN XVU. ASSEN 

l be~~~de in% ~be~:~de in~;, ~be~~~~de m% ~be~!~de m~i: ~be~~~~de in~;, ~be~;~?de in~Q 
stemmen stemmen ~~temmen stemmen stemmen stemmen 

1---~-------:----·--
ILR.P. 139500 12.391 36.275 10.50 1\ R.P. 156663 22.791155.554 22.01 A.R.P. 123441 16.761 23.338 
C.H.U. 25:876 8.121 27,235 7Jl2 C 11 U. 40:554 16.31 40.284 15.96 C.H.U. 18:005 12.87118.103 

~.;:~. 3-~~~ ~:~~~ t~~~ ~:~~ ~ .. (.~.V. ~:~ ~:~ ~:~~~ ~:~~~-~:V. 1.~I~ ~:~ä 1.i~ 
lrotaal I 70.159 22.01: 68.508 I9.1U 1't•ta.al jiOI.M3 41.961100.254 39.72 Totaal I 43.638 31.201 43.670 

K.N.P. 14.846 ~.66 - - I(.N.P. 1.033 0.42 - - K.N.P. 415 0.30 -

15.66 
12.15 

0.30 
1.20 

29.31 

K.V.P. 173.50f: 23.051 93.818 27.18 I(.V.P. 116.563 6.66117.510 6.94 K.V.P. I 8.676 6.20110.347 

l'otaal 1 88.351 27.711 93.818 27.1K ·rnta.al 1 17.596 ~.081 17.510 6.9-II~T•"tc-:oal~-+-1 """'•'"'.oo"'1;--~ •. ,.;;;;1-, ~to"".·•'"";--~•·"'" 
P.v.ILA. 192.211 28.911115.605 33".45P.v.d.A. 191.006 36.611103.247 4.0.91 P.v.d.A. 158.454 4.1.8Î:II66.4i~ 
C.P.N. 22.778 7.14 18.202 5.29 (' P.N. 11.459 4.61 8.889 3.52 C.P.N. 6.220 4.45 5.015 3.37 
B.U. •) 1.565 0.50 - - H.U. •) 2.866 1.15 - - S.U. •) 244 0.!7 -

irotaal 1116.554 36.551133.807 38.71Tul~~3~iii2.13~~_:JTotaal jiH.918 46.421 71.427 47.9-l 

IV.V.D. 138.962 12.22,45.371 13.1-1 V V.D. 121.500 8.65,21.156 8.38 V.V.D. 120.726 14.82 -~22.603 15.17 
R.enV. 2.062 0.64 - 1t t>nV. 405 0.16 - - R.enV. 241 0.17 -
N.U.(J.C.V.) 2.072 0.64 2.657 071 N U.(J.C.V.) 265 0.10 4.88 0.19 N.U.(J.C.V.) 161 0.11 338 0.23 
N.O.U.(M.P.) 735 0.23 1.141 0.33 N O.U.(M.P.) 1.677 0.68 842 0.34 N.O.U.(M.P.) 1.059 0.76 610 0.41 

Ï:otaaJ I 43.831 13.731 49.169 lUl Tutaal I 23.8:)2 9.591 22.486 8.91 Totaal I 22.187 15.86) 23.551 15.81 
rotaal !318.895100.-! 845.302 --wo~- Tnlaul--)248.622~00.-\252.386 100.- Têèo'è"t~-:lc---jl-;'189~.834~-,1~00:c. "1~148~.99;;,;5--,1~00;= 

XD. MIDDELBURG XV. ZWOLLE xvm. MAASTRICHT 

11952 I 1956 11952 11956 11952 I~ 1956 
behaalde in ~'t> behaalde in% behaalde in% behaalde in'i'o behaalde in% behaalde in% 
stemmen 1stemmen stemmen stemmen stemmen 

rp· 120.479 13.80,19.504 12.79 A.lt.P. 141.~4 11.33: 41.609 10.41 A.R.P. 

I 
3.382 

0961 
3.332 O.M 

H.U. 23.483 15.83 23.467 15.4() c.u.u. 52.430 14.181 52.548 13.14 C.H.U. 3.146 0.90 2.331 0.58 
G.P. 14..132 9.52 13.656 8.96 H.n.P. 11.278 3.05 11.847 2.96 S.G.P, 296 0.08 187 0.05 
.P.V. 1.330 0.90 1.242 0.82 <:.I' V. 6.705 1.81 7.211 1.81G.P.V. 620 0.18 280 0.01 

taal I ... .,. 40.851 57.n69 37.97 Tntaal 1112.307 S0.37Ina.215 28.S"l Totaal I 7.444 2.12\ 6.130 1.54 

~:r 27.488 18.521 31.882 20.92 K.V.P. 197.111 26.261111.664 27.93 K.V.P. 1264.546 75.441313.243 78.58 

P. Ui76 1.06 - - K.N.P. 4.988 1.35 - - K.N.P. 21.252 6.06 -

~ ....... 19..581 31.882 20.92 Tutaal )102.099 Z7.6tl111.664. 27.93 Totaal 1285.798 81.50I3I3.24S 18.i!S 

.v.d.A. U.589 28.02j 48.779 32.07 l'.v.d.A. 199.195 26.831126.837 31.73 P.v.d.A. 144.777 12.7'1169.782 17.51 

P.N. 1.281 0.86 880 0.51 c.r.N. 22.706 6.14 16.310 4.07 C.P.N, 8.198 2.34 3.993 1.-

u.•> 159 0.11 - - s.u. •) 872 0.24 - - s.u.•) 323 0.09 -.... I .. .,. 28.991 49.659 "'·'" Totaal 1122.773 33.Zll143.147 85.80 Tobal 1 53.298 15.201 73.775 18.51 

.V.D. 111.800 7.00112.321 8.08 v.v.o. 131.267 8.46130.204 7.56 V.V.D. I 3.181 
0.9'1 

3.401 0.85 

enV. 498 0.33 - lt. en V. 526 0.14 - R.enV. ... 0.27 
0.25 .U.{J.C.V.) - - 333 0.22 N.U.(J.c.V.) 299 0.08 765 0.19 N.U.(J.C.V.) - 1.015 

.O.U.(JLP.) 4..591 3.09 366 0.23 N.O.U.(M.P.) 483 0.13 805 0.20 N.O.U.(M.P.) - 1.069 0.27 ..... I ts.889 11.38 13.020 8.5! Tutaal 1 32.575 8.811 31.774 7.95 Totaal I 4.147 1.181 5.485 1.37 ..... lus...., 100.-1152.430 100. Tutaal r369:754 u10.-! 399.soo 100. Totaal 1350.687 100. 1398.633 100. 
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DE EERSTE KAMERVERKIEZINGEN 

HOOFDSTUK 10 

Dit jaar vonden eveneens plaats de verkiezingen van de leden 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In dit jaar is dit 
zelfs tweemaal het geval geweest. In de zomer was dit nodig 
in verband met de periodieke aftreding en in het najaar in 
verband met de uitbreiding van de Eerste Kamer van 50 tot 
75 leden. 
Er moge aan worden herinnerd, dat de Reorganisatiecom
missie had voorgesteld ook voor de verkiezing van de 
leden van de Eerste Kamer een reglement op te stellen 
en aan haar rapport had zij dan ook een ontwerp reglement 
toegevoegd. Bij de behandeling van het reorganisatie-rapport 
werd dit echter verworpen, met dien verstande, dat het 
op dat moment niet opportuun werd geacht deze zaak reeds 
nader te regelen. Het Centraal Comité was wel het gevoe
len toegedaan, dat een regeling noodzakelijk is; maar gaf er 
de voorkeur aan dit op een later tijdstip te behandelen. 
De leden van de Eerste Kamer worden immers door de leden 
der Provinciale Staten gekozen. Het is een getrapte verkie
zing. De kandidatenlijsten worden derhalve ook door de le
den der Provinciale Staten opgesteld en ingediend. De be
moeienis van het Centraal Comité beperkte zich tot nog toe 
steeds tot een onderling beraad onder leiding van de voor
zitter van het Centraal Comité. Voor ditmaal werden de dele
gaties der vier districten tweemaal bijeengeroepen, waarbij 
ook het Moderamen in het Centraal Comité aanwezig was. 
In de convocatie werd er op aangedrongen dat in de dele
gaties ook zouden worden betrokken vertegenwoordigers 
van de Provinciale Comité's. Ook dit houdt verband met de 
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gedachte, dat de kandidaatstelling voor de Eerste Kámer niet 
geheel buiten de partij-organisatie kan omgaan. 
Bij de laatste verkiezing zijn tot leden van de Eerste Kamer 
gekozen de heren H. Algra en Prof. Mr. H. J. Hellema, voor 
Friesland en Noord-Holland. 
Prof. Mr. A. Anema en J. Schipper voor Zuid-Holland. 
Prof. Dr. W. Rip, J. Schipper en M. Ruppert voor Groningen, 
Drente, Overijssel en Gelderland. 
Prof. Mr. I. A. Diepenhorst voor Zeeland, Utrecht, Noord
Brabant en Limburg. 
In totaal dus 8 leden en voordien 7. 
Velen hebben er zich over verbaasd, dat de uitbreiding van 
de Eerste Kamer ons slechts één zetel meer opleverde. Dit is 
echter te wijten aan het systeem der verkiezing. Dit systeem 
is zeer ingewikkeld en het zou te veel ruimte vergen, dit 
punt uitgebreid te behandelen. Uit het bovenstaande is reeds 
duidelijk dat voor de verkiezing van de Eerste Kamer het 
land in vier districten is verdeeld. Tot nog toe was het zo, dat 
we in het Noorden, met een betrekkelijk kléin overschot en 
ook door afspraken met andere steeds twee zetels verkregen. 
Met een aantal van 7 - vergeleken met 12 zetels in de Twee
de Kamer - kwamen we dus gelukkig uit. Bij de laatste 
verkiezing konden we er alleen in het Oosten in slagen een 
zetel extra te verwerven - zodat we thans 8 zetels bezet
'ten - hetgeen overigens vergeleken bij het aantal van 15 
in de Tweede Kamer, normaal te noemen is. 
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BERAAD NA DE VERKIEZINGEN 

HOOFDSTUK 11 

HET VIJFDE PARTIJ CONVENT 

Nadat de uitslag der verkiezingen bekend geworden was, 
kwam spoedig daarop het Centraal Comité in vergadering 
bijeen, om dat resultaat te bespreken. De uitslag was voor de 
Anti-Revolutionaire Partij niet gunstig en er was dus gerede 
aanleiding om zich over de oorzaken daarvan nader te be
raden. In Nederlandse Gedachten en in Anti-Revolutionaire 
Staatkunde zijn uitvoerige beschouwingen over de verkie
zingsuitslag opgenomen en aan intern beraad ook bij de bestu
ren der Kamercentrales en der kiesverenigingen heeft het niet 
ontbroken. De teleurstellende uitslag gaf een schok in onze 
gelederen. Vriend en vijand verbaasde zich over de gang van 
zaken, aangezien vrijwel niemand dit verloop had vermoed. 
De reactie in de partij was er echter niet een van bij de 
pakken gaan neerzitten. 
Integendeel allerwege vroeg men zich af wat we nu moeten 
gaan doen om onze positie te handhaven. Dit kwam wel zeer 
duidelijk tot uitdrukking in de, vergadering van het Partij 
Convent, die nog in juni van dit jaar uitsluitend voor een be
spreking van de verkiezingsuitslag werd bijeengeroepen. Het 
was in deze vergadering, dat de nieuwe voorzitter, de heer 
Dr. W. P. Berghuis, voor het eerst in het openbaar optrad. 
In zijn openingsrede noemde Dr. W. P. Berghuis enkele fac
toren etc. waaraan naar zijn oordeel de teleurstellende ach
teruitgang in. stemmenaantal voor de A.R. Partij moest wor
den toegeschreven nl. : 
1. De organisatorische gescheidenheid van protestants-chris

telijk Nederland. 
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2. Een verwarring der geesten, waardoor velen na de oor
log zijn losgeslagen van vroegere verbindingen met de 
christelijke partij. 

3. De P. v. d. A. wordt door velen ten onrechte vereenzel
vigd met de huidige welvaart; de A.R.-Partij met de voor
oorlogse periode van werkloosheid. 

4. Voor velen is een duidelijke politieke lijn bij de A.R.-Partij 
niet zichtbaar. 

5. De principiële tegenstellingen zijn verdoezeld, doordat de 
P.v.d.A. vele revolutionaire en Marxistische opvattingen 
heeft losgelaten. 

6. Gebrek aan eensgezindheid en een tekort aan geestelijk 
elan in eigen kring. .. 

Dr. Berghuis gaf hierbij tevens de lijnen aan voor het beleid 
van het Centraal Comité in de toekomst : 
1. Er moet gestreefd worden naar meer samenwerking tus

sen de prot. christelijke organisaties. 
2. Met grote kracht moet opnieuw de eis en de noodzake

lijkheid van echte christelijke politiek worden gesteld. 
3. Onze organisatie en apparatuur moeten worden afgesteld 

op de moderne verhoudingen. 
4. Nodig is een geest van onderling vertrouwen en enthou-

siasme. 

Na de rede van de heer Berghuis, waarin deze tot de boven
staande conclusies kwam, heeft het Partijconvent de nieuwe 
situatie die door de verkiezingsuitslag is ontstaan, diepgaand 
besproken. · 
Daarbij bleek, dat de partij lessen wilde trekken uit de ont
wikkeling. 
Het was een vertrouwelijk beraad. Alle leden van het Partij 
Convent hadden derhalve gelegenheid zich vrij en openhartig 
uit te spreken. Op ruime schaal werd deze gelegenheid benut, 
zodat Prof. Dr. J. Zijlstra er van moest afzien zijn toegezegde 
rede over de economische politieke situatie in Nederland 
uit te spreken. 
Dr. Berghuis begon zijn openingsrede met dank te brengen 
aan allen, die hadden medegewerkt in de verkiezingsactie. 
Deze verkiezingsactie was naar zijn mening goed voorbereid 
en is over het algemeen met enthousiasme gevoerd. In deze 
dank werd vooral de A.R. Jeugdorganisatie betrokken. De 
medewerking van de jeugd achtte spreker een van de meest 
bemoedigende dingen der laatste maanden. 
Vervolgens wees Dr. Berghuis er op, dat de uitslag niet be
paald wordt door een _meer of minder geslaagde verkiezings-
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actie. Hij mag niet worden gezien als een incident, afhanke
lijk van een aantal toevallige omstandigheden. Het is nodig, 
dieper op de ontwikkeling in te gaan en vooral de achter
gronden daarvan te onderzoeken. 

GESCHEIDENHEID 

In de eerste plaats is het nodig, aandacht te schenken aan 
de organisatorische gescheidenheid van protestants-christelijk 
Nederland. Die gescheidenheid is van tweeërlei aard, n.l. 
de verdeeldheid en gescheurdbeid van datgene wat bij el
kaar behoort, te weten het gescheiden optrekken van de A.R. 
Partij en de C.H.U. Van vele zijden wordt er nu op aange
drongen, dat we op snelle en doeltreffende wijze tot de een 
of andere vorm van samenwerking geraken. Dat zal niet 
eenvoudig zijn en veel moeilijkheden met zich brengen, al
dus de heer Berghuis. 
Die verdeeldheid verzwakt de protestants-christelijke invloed 
in ons volksleven. Dit werkt voor ons vooral in de negatieve 
zin. Daarm€de hangt samen, dat zeer veel kiezers, klaar
blijkelijk beducht voor de macht van Rome, vooral in de 
P.v.d.A. een bolwerk hebben gezien tegen de wassende in
vloed van het rooms-katholicisme. 
Wanneer dit inderdaad het geval is, noemde spreker dit zo
wel beschamend als gevaarlijk. Beschamend in deze zin, 
dat men de prot.-christelijke partijen niet meer aanvaardt 
als principiële tegenhangers van de K.V.P. en dat men in 
dit opzicht meer verwachting heeft van de P.v.d.A. 
Maar gevaarlijk is het tevens, omdat daardoor de geestelijke 
kern van het erfgoed, dat aan de protestants-christelijke 
partijen is toevertrouwd, onder de hoede komt van de P.v.d.A. 
waardoor het in een vorm van anti-papisme dreigt te ont
aarden, waartegen we ons steeds hebben verzet. 

SAMENSPEL 

Maar in de tweede plaats is er een gescheidenheid, die meer 
in de aard der dingen ligt. Daarbij kwamen ter sprake de 
verhoudingen tussen de christelijke vakorganisatie, de mid
denstands- en werkgeversorganisatie, de Christelijke Boeren
en Tuindersbond, de radio, de pers en de jeugdbeweging. 
Bij de socialisten zijn de onderlinge samenwerking en het 
samenspel opvallend, zo ging de heer Berghuis verder, die 
opmerkte, dat de krachten daar in veel opzichten beter ge
coördineerd zijn. Hetzelfde geldt voor de r.k. organisaties. 
Het gebrek aan onderlinge samenwerking ter behartiging van 
de gemeenschappelijke zaak verzwakt evenzeer de protestants-
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christelijke invloed. In dit verband vestigde spreker ook de 
aandacht op de taak van de kerk, die ten aanzien van het 
christen-zijn ook in het staatkundig leven een roeping heeft 
te vervullen. 

LOSGESLAGEN 

Als tweede factor wees spreker op de vroeger aangevochten 
zekerheden, die na de oorlog klaarblijkelijk op drift z1jn ge
slagen. Velen zijn losgeslagen van de vroegere bindingen. 
Het is voor die velen niet meer vanzelfsprekend lid te zijn 
van een christelijke politieke partij en daarop hun stem 
uit te brengen. Hun automatisme is daarmee overboord ge
zet. 
Veel vormendienst is daarmede opgeruimd. En d·at is de 
goede zijde van deze ontwikkeling. Maar daar is ook iets van 
losgeslagen zijn van alle bindingen, van maar met een ander 
meelopen zonder diepere bezinning, van een verwarring der 
geesten en in zoverre dreigt hier gevaar. Daaraan heeft 
het herderlijk schrijven der Nederlands Hervormde Synode 
"over het chisten-zijn in deze tijd" medegewerkt, en hier 
legt dan ook een taak en een roeping om deze ontwikkeling 
te stuiten. 

VEREENZELVIGING 

Voorts is er aanleiding te veronderstellen, dat in het besef 
van velen de na-oorlogse sociale voorzieningen, of met andere 
woorden gezegd: de huidige welvaart waarin wij leven, toe
geschreven moeten worden aan de P.v.d.A., terwijl ander
zijds de A.R.Partij vereenzelvigd wordt met de vooroorlogse 
werkloosheid, de periode, waarin op sociaal terrein niet veel 
kon worden gedaan. 
Deze gedachtengang is onjuist. Het verwijt is stellig in me
nig opzicht onredelijk, maar het feit ligt er en het is met re
deneren klaarblijkelijk niet weg te krijgen. Het is niet juist 
dit zonder meer toe te schrijven aan de vermaterialisering 
van het leven. Hier is veel meer sprake van een nieuwe visie 
op de politiek, die men dan beschouwt als een zuiver zakelij
ke aangelegenheid. 
Maar het resultaat daarvan is ontwijfelbaar een stuk ont
geestelijking van de politiek en het betekent tevens een ver
schraling van het politieke leven, die op zichzelf ernstige ge
varen inhoudt. Het is eenvoudig verbijsterend, dat de les der 
dictaturen van een recent verleden en van het heden niet 
wordt verstaan. 

67 



Voorts betoogde Dr. Berghuis, dat het vroegere, het vooroor
logse socialisme, zich veel duidelijker uitsprak als socialis
tische partij dan tegenwoordig de P. v. d. A. Veel revolutio
naire en Marxistische opvattingen heeft men in leer en prak
tijk stuk voor stuk losgelaten en als gevolg daarvan zijn de 
principiële tegenstellingen in veel opzichten verzwakt en ver
doezeld. 

DUIDELIJKE LIJN 

Vervolgens wees spreker er op, dat velen vaak niet meer 
zien een duidelijke politieke lijn. Men werpt als bezwaar op, 
dat deze in of meer is afgestemd op het verleden. De één be
weert, dat de A.R. Partij beginselen heeft prijs gegeven, de an
der, dat de verhouding tussen beginsel en praktijk niet in orde 
is en een derde spreekt van een normaal en geoorloofd op
portunisme. 
Het gevolg is, dat men tot de conclusie moet komen, dat in 
de moderne verhoudingen het beginsel ons in de steek laat en 
geen oplossingen biedt. Ook dit moeten wij duidelijk zien 
als een gevaar, dat ons ernstig bedreigt. 

EENSGEZINDHEID 

Tenslotte vroeg spreker zich af of er ook is een gebrek aan 
eensgezindheid en een tekort aan geestelijk elan in eigen 
kring. Wij moeten dat zeker niet overdrijven en niet over
spannen. Het zit niet in de grondslag van ons werk, het wordt 
wel openbaar in onze gedragingen. Er zijn allerlei verklarin
gen voor. 
De achteruitgang bij de laatste verkiezingen werkt dit in de 
hand; wanneer het goed gaat, heeft men daar minder last 
van. Bij de P.v.d.A. ligt dit klaarblijkelijk beter, omdat men 
daar aan de winnende hand is. Daar heeft men er blijkbaar 
zin in iets voor de partij te doen. 
Wij moeten er echter voor oppassen de schuld op elkaar te 
werpen. Daar komen wij beslist niet verder mee. 

ACTIEPROGRAM 

Zijn betoog samenvattend, meende spreker, dat zich nu ook 
enkele lijnen aftekenen voor een actieprogram voor de par
tij, niet in de parlementaire zin, maar als beleidslijn voor de 
partij naar binnen en naar buiten. 
Ten eerste moeten wij streven naar meer samenwerking tus
sen de protestants-christelijke organisatie, ook wat betreft 
de jeugdbeweging, de vakbeweging, vooral ook in het ker
kelijk leven en het onderwijzend personeel. 
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Want het gaat om de georganiseerde protestants-christelijke 
invloed in Nederbnd en de gemeenschappelijke strijd daarvoor 
moet gemeenschappelijk worden gevoerd. 
In de tweede plaats moet opnieuw met grote kracht worden 
gesteld d.e E:i.;; en de nC'odzakelijkheid van echte christelijke 
politiek. Deze is niet alleen essentieel voor de schoolstrijd 
in de 19de ec:1w: Zij is nog veel meer noodzakelijk in de 
rnoderne structurele veranderingen die thans plaats vinden 
in ons volksleven en een geheel andere verhouding in het 
leven roepen tussen staat en maatschappij door de toene
mende invloed van de staat op het gehele leven. 
De christelijke politiek heeft iets te zeggen voor de opbouw 
van onze samenleving in deze tijd. Onze beginselen laten ons 
beslist niet in de steek. Op basis van onze principiële uit
gangspunten moeten en zullen wij verantwoorde oplossingen 
kunnen vinden. Daarom moeten wij met ons politiek program 
midden in het moderne leven van onze tijd gaan staan. Wij 
blijven christelijke politiek zien als godsdienst, maar niet in 
een wereld apart. 
Integendeel, wij moeten onze plaats innemen midden in het 
volle leven. Waarlijk christelijke politiek is levend en biedt 
de mogelijkheid oplossingen te vinden, ook voor de sociaal
economische problematiek van deze tijd. Wij moeten voorko
men, dat het calvinisme steriel wordt en niet meer bevruch
tend op het leven inwerkt. 

MODERNE VERHOUDINGEN 

Ook zullen wij onze organisatie en de apparatuur daarvan 
moeten afstellen op de moderne verhoudingen, zo betoogde 
de heer Berghuis. We hebben een reorganisatie van de partij 
doorgevoerd, daar moeten we mee doorgaan en dan vooral ook 
de financiële kracht versterken. 
En tenslotte, en dat moet eigenlijk in de allereerste plaats 
komen, is een geest van onderling vertrouwen en enthousias
me nodig om de taak aan te vatten, die ons van Godswege toe
komt. Wij mogen door de teleurstellingen niet verslagen en 
niet ontmoedigd worden. Wij moeten de hand opnieuw aan 
de ploeg slaan, gesterkt door het voorbeeld van de bezettings
tijd, toen velen van ons ook dwars tegen onderdrukking en 
terreur in een geestelijke spankracht hebben opgeleverd die 
ons vandaag nog toespreekt. Ook toen was alles duister en 
donker om ons heen, maar we hebben uit zwakheid kracht 
geput en velen hebben uit hetzelfde anti-revolutionaire begin
sel de strijd aangebonden, die velen zelfs met het offer van 
hun leven hebben betaald. Daarbij mogen wij niet vergeten, 
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dat veel zal afhangen van de wijze van ons optreden. Laten 
wij eerlijk tegen onszelf zeggen, dat dit niet altijd goed is 
geweest. 
De mensen hebben van ons de indruk, dat wij het zo ver
schrikkelijk goed weten en wanneer een ander het niet met 
ons eens is, kunnen wij hem zo fel aanvallen. 
Politiek is een zaak van strijd. Dat valt niet te ontkennen, 
maar wij moeten ons daarbij goed bewust zijn dat zij ook 
is een opdracht van God. Wij moeten ons niet afsluiten van 
ons volk door onze wijze van optreden, maar wij moeten daar
bij ook zien, dat er is een voortgaande principiële strijd die 
ons plaatst in de oppositie tegen de geest van de tijd (ook 
wanneer wij parlementair niet in de oppositie zijn), waarin 
de situatie van vandaag slechts een episode is. 

DISCUSSIE 

Na dit betoog, dat met grote aandacht werd beluis
terd volgde een brede discussie, die de gehele dag in beslag 
nam. Een 20-tal sprekers nam daaraan deel. Een zeer groot 
aantal onderwerpen werd aangeroerd. De kritiek werd daar
bij niet gespaard. Telkens weer werd er op aangedrongen, 
dat de partij zichzelf zou onderzoeken. 
Gewezen werd op de weinige medewerking van predikanten 
op het verlies onder de christelijke onderwijzers. Met nadruk 
werd de medewerking van de radio gevraagd in de politieke 
strijd. De christelijke pers ontkwam aan deze kritiek niet. 
De christelijke jeugdbeweging doet niet meer aan politieke 
vorming, zoals vroeger. Een enthousiaste verkiezingscam
pagne van zes weken is beslist onvoldoende om ons volk 
te benaderen. Regelmatige propaganda werd met klem bepleit. 
Het kader van de plaatselijke kiesverenigingen is in het ge
heel niet opgewassen voor zijn taak, zo werd gesteld. 
Naast veel waardering werd door enkelen kritiek geleverd 
op enkele aspecten van het beleid van minister Zijlstra. Vaak 
werd aangedrongen op samenwerking met de C.H.U. in de 
een of andere vorm, casu quo, nauw contact, maar niet zo
zeer fusie omdat men de bezwaren daarvan wel erkende. 
Een krachtig pleidooi werd daarvoor gevoerd dat de arbeider 
een actieve plaats in de partij wordt gewaarborgd, zodat 
hij zich daarin kan thuisvoelen en niet alleen in de kies
vereniging, maar ook in de fractie, ook in het presidium 
van het Centraal Comité: Een der sprekers oefende kritiek 
op het CNV maar anderen bestreden deze opvatting zo krach
tig mogelijk. Het feit dat velen, aangesloten bij het CNV 
hun stem geven aan de P.v.d.A. mag niet als argument te-
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gen het CNV worden gebruikt maar moet meer de politieke 
partij ertoe brengen haar vat op de arbeiders te behouden. 
Dr. Schouten sprak een kort slotwoord en Dr. Berghuis, de 
vergadering sluitend, verklaarde dat het Centraal Comité zich 
in deze zomermaanden zou beraden, mede aan de hand van 
de besprekingen van deze dag, op de richtlijnen voor het 
beleid welke dan in het najaar aan de kiesverenigingen zouden 
worden meegedeeld. Dr. Schouten ging daarna in gebed voor. 
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HET ZESDE PARTIJ CONVENT 

HOOFDSTUK 12 

De najaarsvergadering van het Partij Convent is in ver
schillende opzichten zeer goed geslaagd. Een van de winst
punten, die zonder tegenspraak te duchten, kan worden ge
noteerd, is dat de Anti-Revolutionaire Partij weer een man 
aan het stuur heeft, die over stuurmanskwaliteiten beschikt. 
En dat is al vast een geruststellende wetenschap. De openings
rede van Dr. Berghuis was een goed stuk werk. En in dit 
verband gold tevens het spreekwoord : "Een goed begin îs 
het halve werk." 
Op dit Partij Convent is openhartig van gedachten gewis
seld. Deze openhartige gedachtenwisseling heeft er toe ge
leid, dat de positiebepaling van de Anti-Revolutionaire Partij 
duidelijker werd geaccentueerd dan in de laatste jaren wel 
het geval was en dat zal voor de verdere ontwikkeling van 
de Anti-Revolutionaire Partij van grote, zo al niet van beslis
sende betekenis worden. Het is immers steeds een karakter
trek van de Anti-Revolutionaire politiek geweest, dat zij dui
delijk haar standpunt bepaalde. Men mocht het dan met de
ze politiek eens zijn, of haar vierkant verwerpen, men wist 
in ieder geval waaraan men toe was en men waardeerde 
het in haar, dat zij klare wijn schonk. Bedriegen 'Ye ons 
niet, dan is die duidelijkheid op dat Partij Convent weer 
helder aan de dag getreden. 
Dit danken we aan de openingsrede van Dr. Berghuis, die 
in weloverwogen woorden het standpunt van de Partij ver
tolkte. Ten aanzien van de Koningskwestie - ten aanzien 
van de processen in Indonesië, maar ook met betrekking tot 
de positie van Nieuw Guinea en de dramatische gebeurte
nissen in Oost-Europa. 
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Dit danken we in de tweede plaats aan het betoog van Dr. 
Bruins Slot. Ingevolge de bepaling van het nieuwe statuut 
had hij tot taak een overzicht te geven van de parlementaire 
gebeurtenissen gedurende het laatste jaar. Dat hij dit over
zicht zou beperken tot de laatste maanden lag voor de hand. 
De kabin ~tsformatie had zolang geduurd en had zoveel op
windende r..1omenten opgeleverd, dat daarover meer dan ge
noeg te discussiëren viel. Deze opgave was voor hem ech
ter niet zo eenvoudig, omdat hij enkele dagen eerder, in 
de Tweede Kamer bij de algemene beschouwingen over 
hetzelfde onderwerp het woord had gevoerd. Toch is zijn rede 
op het Partij Convent gehouden niet zonder meer een re
prise geworden van wat hij reeds eerder in het Parlement 
had getoogd. 

ANALYSE VAN DE PARLEMENTAIRE CRISIS 

In klare en begrijpelijke taal gaf Dr. Bruins Slot een uitste
kende analyse van de parlementaire crisis in Nederland, 
veroorzaakt door de scherper wordende verhoudingen tussen 
de Partij van de Arbeid enerzijds en de Katholieke Volks
partij anderzijds, waardoor de vertrouwensbasis ontbreekt 
voor een redelijke oplossing van de Kabinetsformatie. Maar, en 
dit is voor ons belangrijker, met name de verhouding tussen 
de Anti-Rev. Partij en de Partij van de Arbeid werd gedu
rende de laatste jaren steeds slechter. 
Was de kabinetsformatie van 1952 reeds met grote moei
lijkheden gepaard gegaan, tenslotte lukte het toen nog, zij 
het op extra parlementaire basis, een ministerie te vormen 
dat zekere bindingen had met de fracties in de Kamer. 
Toen werd nog enigszins voldaan aan de voorwaarde van 
een bewust gewilde samenwerking tussen de verschillende 
partijen. 
In de achter ons liggende parlementaire periode ging die 
bewust gewilde samenwerking hoe langer hoe meer ontbre
ken. Het waren met name de socialisten, die telkens on
derscheid maakten tussen het beleid van hun eigen minis
ters en dat van de anderen, zodat er van een kabinetsbe
leid steeds minder te bespeuren viel. Al het goede werd 
aan de socialistische bewindslieden toegeschreven en voorzo
ver de kabinetspolitiek de socialisten in de Kamer niet aan
stond, ook al waren hun ministers daarbij betrokken, dan 
waren het de conservatieve elementen, die daarvoor verant
woordelijk werden gesteld. 
Vandaar het felle en emotionele debat over het befaamde So
daproject, waarbij het beleid van Minister Zijlstra zo vinnig 
werd bestreden. 
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Vandaar de dramatische ontknoping van het debat over het 
huurbeleid, waarbij de socialisten ook hun eigen ministers 
naar huis stuurden. 
Vandaar het hevig verzet tegen de vrijere lo-onvorming, die 
onder verantwoordelijkheid van Minister Suurhoff haar intre
de deed. 
Vandaar het misnoegen over de doorgevoerde belastingver
laging, hoewel minister Van der Kieft de voorstellen daartoe 
indiende. 
In de verkiezingstijd bereikte deze ontwikkeling haar cli
max in de botsing tussen de ministers Mansholt en Zijlstra, 
waarbij de eerste als rrlÏnister van Landbouw, de laatste als 
minister van Economische Zaken aansprakelijk stelde voor 
het mislukken van de landbouwpolitiek. Het was vooral tij
den de verkiezingen dat de socialisten steevast hun eigen 
ministers ophemelden, alle goede resultaten voor hun voor
mannen opeisten en de minder goede resultaten aan de rege
ringspartners toeschreven. De tegenstelling vooruitstrevend 
en conservatief was favoriet. 
In deze verkiezingsstrijd is de vertrouwenscrisis acuut ge
worden. Zij kan niet meer worden ontkend! Wanneer de 
grondslag van het vorige kabinet inderdaad was een bewust 
gewilde samenwerking tussen de verschillende partijen, dan 
had deze tot noodzakelijk gevolg moeten hebben, dat de par
tijen elkaar zo min mogelijk bestreden en in ieder geval 
had deze er toe moeten leiden dat de partijen zich een bewuste 
zelfbeperking oplegden in de bestrijding van elkaar. Maar noch 
van het een, noch van het ander is ook maar iets gebleken. 
De socialisten hebben ons bestreden zo fel als het maar mo
gelijk was en met name minister Zijlstra was het zwarte 
schaap, hoewel diens politiek van prijsstabilisatie juist voor 
het sociale beleid van zeer grote betekenis was. 
Met nadruk stelde Dr. Bruins Slot vast, dat door dit alles 
de politieke verhoudingen in beweging gekomen zijn, en hij 
bepleitte met kracht, dat we ons duidelijk moeten realiseren 
dat wat ons verdeelt nu zwaarder weegt dan wat na moeizaam 
overleg ons verenigt. Dit alles is naar zijn mening duidelijk 
tot uitdrukking gekomen in de lange duur van de kabinets
formatie. De lange duur kan niet worden geweten aan on
bekwaamheid of onwil van bepaalde personen of partijen. 
Dat heeft er niets mee te maken. Waar het aan schort? Er 
is geen parlementaire basis voor de vorming van een ka
binet. En dat wordt veroorzaakt door een vertrouwenscri
sis tussen de partijen onderling. 
Dit was de achtergrond van het bedrog van Dr. Bruins Slot en 
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daarom draaide het debat. Natuurlijk werden verschillende 
vragen gesteld en kritische opmerkingen gelanceerd, maar 
in het algemeen bleek men het toch wel in de grote lijn met 
met Dr. Bruins Slot eens te zijn. 
Op het Partij Convent heerste dan ook een goede sfeer. 
Waaraan dit te wijten was? Omdat gesproken werd over de 
algemene politieke situatie, waarbij vanzelfsprekend de prin
cipiële overwegingen werden beklemtoond. Het ging ditmaal 
niet zozeer over zakelijke vraagstukken, al speelden die er 
natuurlijk wel doorheen en vormden die ongetwijfeld de ba
sis voor het debat. En wanneer de algemene principiële 
politieke visie in het centrum staat dan voelt een anti-revo
lutionair zich direct in zijn element. Dan wordt het van bin
nen bij hem warm. We hebben dat werkelijk nog niet ver
leerd. Dan wordt ook het gevoel van onderlinge verbonden
heid weer sterk. Het is steeds een behoefte voor hem door te 
dringen tot de diepere fundering en de geestelijke achtergrond 
der dingen. Wat dat betreft verandert hij niet. 
In het debat werd er met nadruk op gewezen, dat het niet vol
doende is een goede schets te geven van de historische ont
wikkeling en dat er niet mee kan worden volstaan op uitste
kende wijze de huidige politieke toestand te analyseren. We 
moeten vooruit en vooral het jaar 1960 in het oog houden. We 
moeten ons eens ernstig gaan bezinnen en beraden op de 
consequenties, die uit deze analyse voortvloeien. 
Kort en bondig samengevat kwam het betoog van Dr. Bruins 
Slot immer hierop neer : 
le. dat wij als Anti-Revolutionairen uitgaan van de zelfstan
digheid van onze eigen richting. 
2e. dat we hoe dan ook die zelfstandigheid zullen handhaven 
tegenover de K.V.P., hoewel er op het stuk van de zedelijke 
beginselen met haar verwantschap bestaat. 
3e. dank zij de geschetste ontwikkeling onze verhouding tot 
de Partij van de Arbeid scherper wordt, terwijl tenslotte 
een zekere verkoeling moet optreden in onze relatie met de 
Chr. Historische Unie, hoezeer we ons ook in het religieuze 
vlak met haar verbonden weten. ' 
Zo leverde dit Partij Convent een interessant en levendig de
bat, dat tenvolle de belangstelling der aanwezigen had. Het 
was natuurlijk teleurstellend dat minister Zijlstra zijn rede 
over de sociaal-economische toestand van Neder land niet kon 
houden. Maar achteraf was het waarschijnlijk beter zo, want 
het debat kon nu tenvolle tot zijn recht komen. We hebben al
len ruim stof tot nadenken gekregen. En het gaat daarbij om 
het vaststellen van de politieke beleidslijn van onze partij. 

75 



Dr. SCHOUTEN SPRAK TENSLOTTE OVER 
BEZINNING EN ACTIVITEIT 

Dr. Schouten was gedurende enige weken in Eudokia - het 
ziekenhuis te Rotterdam - opgenomen geweest. Maar nu was 
hij weer hersteld van zijn ziekte en zo was hij dus weer aan
wezig op de vergadering van het Partij Convent. Als ere
voorzitter was zijn plaats uiteraard aan de bestuurstafel en hij 
kwam terecht tussen de voorzitter van het Centraal Comité, 
Dr. Berghuis, en de voorzitter van de Kamerfractie Dr. Bruins 
Slot. Met kennelijk genoegen heeft Dr. Schouten zijn beide op
volgers in actie gezien. En gaarne benutte hij aan het einde 
van de vergadering de gelegenheid, bij het uitspreken van 
zijn slotwoord, de partij te feliciteren met de gedane keuze. 
In dat slotwoord toonde hij zich weer in zijn oude kracht. 
In de maanden van zijn ziekte had hij het spreken nog niet 
verleerd en het oratorisch geweld was onverzwakt. 

Vatten wij zijn rede in enkele punten samen: 

1. In iedere politieke partij treden verschilpunten aan de 
dag en openbaren zich zJekere nuanceringen, maar m 
ons anti-revolutionaire denken moeten we op samenwer-
king aansturen. · 

2. Bezinning is noodzakelijk, maar we mogen aan die be
zinning niet een overmatige plaats geven, en zij mag 
zeer zeker niet tekort doen aan de organisatorische ac ... 
tiviteit van de kiesverenigingen in het land. En dan moet 
vooral het huisbezoek worden aangepakt. 

3. Sommigen zien niet duidelijk de goede verhouding tussen 
de principiële bezinning en de historische ontwikkeling 
en vallen daardoor in een zekere eenzijdigheid, die tot 
verkeerde gevolgtrekkingen moet leiden. 

4. De remedie is dat onze mensen zelf weer de vraagstuk
ken gaan bestuderen en dat de kiesverenigingen dus niet 
alleen "sprekers" van buiten vragen, maar vooral met 
eigen krachten de nodige voorlichting verstrekken. 

5. Eenheid in beginsel waarborgt niet steeds eenheid in 
gedragslijn bij het nemen vim politieke beslissingen, om
dat ook de ingewikkelde maatschappelijke en politieke 
verhoudingen daarbij een rol spelen. Dat geldt werkelijk 
niet alleen voor onz~ partij. Het geldt ook voor de li
beralen en het geldt werkelijk niet in mindere mate 
van de socialisten. 

6. We moeten niet bang zijn voor kritiek, maar die kritiek 
mag niet onbillijk en onredelijk worden. Dr. Schouten 
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meende dat de kritiek op "Trouw" gedurende de laatste 
tijd te scherp is geweest en mank ging aan een zekere 
liefdeloosheid. 

7. De verhoudingen in de wereld zijn moeilijk. Er zijn ont
wikkelingen aan de gang, die ons met grote bezorgdheid 
vervullen. Maar ook die grote wereldproblemen hebben 
we met onze anti-revolutionaire visie te benaderen. 

8. Ook wat de binnenlandse politiek betreft blijft het de taak 
van de Anti-Revolutionaire Partij eigen initiatieven te 
ontwikkelen. 

9. Men heeft ten onrechte aan Dr. Schouten verweten dat 
hij op een ongelegen ogenblik is heengegaan als voorzitter 
van het Centraal Comité en als voorzitter van de Kamer
fractie. Spreker is er voor zich zelf gerust op dat de lei
ding in goede handen is overgegaan. 

10. Het standpunt dat wij u in de Kamer innemen, is goed 
en we zullen een beroep moeten blijvèn doen op de grond
toon van ons volkskarakter. 
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BUITENLANDS CONTACT 

HOOFDSTUK 13 

Over het buitenlands contact moge iets meer worden mede
gedeeld, dan alleen de werkzaamheden gedurende de ver
slagperiode. De Anti-Revolutionaire Partij had voor de oor
log als zodanig geen relaties met het buitenland. 
Er was slechts sprake van een persoonlijk contact, waarbiJ 
de namen van Dr. H. Colijn, Prof. Mr. V. H. Rutgers en Prof. 
Mr. A. Anema mogen worden genoemd. 
In de eerste jaren na de oorlog kwam dit contact niet direct 
aan de orde. Langzamerhand kwam daarin verandering, voor
namelijk als gevolg van de oprichting van de Raad van Euro
pa in Straatsburg en van de Kolen- en Staalgemeenschap te 
Luxemburg. Ook Anti-Revolutionaire Eerste en Tweede Ka
merleden werden daarbij betrokken. Zowel in de Raad van 
Europa als in het Parlement van de Kolen- en Staalgemeen
schap treden een drietal fracties op : 
n.l. de Chr. Democratische, de Socialistische en de Liberale. 
De eerstgenoemde is de meest omvangrijke. Zowel de An
ti-Revolutionaire als de Chr. Historische vertegenwoordigers 
zijn als eenlingen in het verband van de Christen-Democra
tische fractie opgenomen. 
Bovendien zijn er tal van andere conferenties in N.A.V.O.
verband etc., waaraan Anti-Revolutionaire Kamerleden deel
nemen. 

CONFERENTIE OP DE WITTE HEI 

In 1950 heeft op de Witte Hei een conferentie plaats gevon
den met een aantal politici Prot. Christenen uit Duitsland, die 
min of meer gelieerd waren aan de "Christlich Soziale Volks-
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dienst", de kleine protestants-christelijke partij, die in 1930 
werd opgericht en aanvankelijk een zekere betekenis ver
kreeg. 
Op deze conferentie werd het woord gevoerd door Dr. J. A. 
H. J. S. Bruins Slot en Prof. Stier. 
Het was. een broederlijke bespreking, die het eerste con
tact inleidde. 

KöNIGSWINTER 

Een jaar later, in 1951 werd ditmaal in Duitsland te Königs
winter een dergelijke conferentie gehouden. 
Op deze conferentie werd getracht het contact in een wat 
meer blijvende vorm te gieten en een Informatiedienst op 
te richten. 
Voor de Anti-Revolutionaire Partij waren aanwezig de heren 
H. Algra, Mr. W. Rip, Dr. Bruins Slot, Mr. J. Terpstra, A. 
Stapelkamp en H. J. W. A. Meijerink. Voor de Chr. Histo
rische Unie waren aanwezig de heren Dr. J. J. Schmal en 
De Ruiter. 
Deze conferentie kan niet worden vergeleken met de groot
scheepse congressen van de socialisten en van de roomsen. 
Het was maar een heel klein begin. Een bescheiden stekje 
werd uitgezet. Zou het levensvatbaarheid hebben? De grond
slag voor een internationaal contact werd gelegd. Ditmaal was 
de opzet breder en bovendien men kwam tot een bepaald 
resultaat. Besloten werd een verklaring te publiceren en 
wel de volgende : 
Als kinderen der Reformatie weten wij ons in gehoorzame onder
wer!'ing aan de volstrekte heerschappij van de levende God ook op 
politiek, economisch en sociaal gebied, over de grenzen van onze 
landen en volken heen tot gemeenschappelijk handelen geroepen. 
Wij zijn de overtuiging toegedaan, dat door een zodanig gemeen
schappelijk handelen de krachten van het Evangelie voo,r het leven 
der gemeenschap vruchtbaar kunnen worden gemaakt. 
Mitsdien zijn wij overeengekomen aan onze samenwerking vorm te 
geven in de ,.Protestantse Vereniging voor Christelijke Politiek in 
Europa", zoals de noodzakelijke eenwording van Europa deze eist. 
Wij zijn bereid te dien einde de samenwerking met de reeds bestaan
de nationale en internationale christelijke greeperingen en met name 
met de Nouvelles Equipes Internationales naar vermogen te bevor
deren. 

AANSLUITING BIJ DE N. E. I. 

In de resolutie van Königswinter werden dus de N.E.I. reeds 
genoemd. Het persoonlijk contact van de Straatburgers en 
van de Luxemburgers leidde er voorts echter toe, dat met 
name de niet-Rooms Katholieke leden in de "Christen De
mocratische Union" in Duitsland (de C.D.U. van Adenauer), m 

79 



het algemeen dus leden van de Evangelische Kirche in Duits
land, er op aandrongen, dat ook de prot. chr. partijen in Ne
derland zich zouden aansluiten bij de "Nouvelles Equipes 
Internationales". 
De Nouvelles Equipes Internationales is een organisatie van 
Christelijke Democratische Partijen en groepen in Europa, die 
haar zetel heeft te Parijs. Voorzitter is de heer De Schrijver, 
destijds minister-president van België en secretaris tot voor 
kort Monsieur Bichet, thans Monsieur Coste Floret te Parijs. 
Veelal, maar niet altijd zijn de christelijke politieke partijen 
in West-Europa bij de N.E.I. aangesloten. Voor het meren
deel zijn dit partijen met een Rooms-Katholiek signatuur. De 
C.D.U. in Duitsland omvat echter èn Protestanten èn Rooms
Katholieken en het is derhalve begrijpelijk, dat de protes
tantse groepen van die partij als tegenwicht tegen de te gro
te invloed der Rooms-Katholieken de medewerking en steun 
der Nederlandse Prot. Christelijke Partijen op prijs stelden. 
Overigens moet worden gezegd, dat ook van K.V.P.-zijde daar
op werd aangedrongen, vooral omdat in Straatsburg en in 
Luxemburg gezamenlijk front werd gemaakt tegen de invloed 
der socialisten en de liberalen. 
In 1953 werd tot de aansluiting besloten, op voorwaarde onzer
zijds dat geen internationale congressen op zondag zouden 
plaatsvinden, waarin werd bewilligd. Ook de C.H.U. besloot 
tot aansluiting. 

DE NEDERLANDSE AFDELING 

Als gevolg daarvan werd ook een Nederlandse afdeling op
gericht van de Unie van Christen-Democraten. Voorzitter 
daarvan is de heer Mr. E. M. J. Sassen (K.V.P.), secretaris de 
heer R. Gosker (A.R.), penningmeester de heer Mr. Dr. J. van 
Bruggen (C.H.) en leden de heer Dr. J. A. H. J. S. Bruins 
Slot (A.R.) Prof. Dr. C. G. van Niftrik (C.H.) en Mr. J. W. 
van der Poel (K.V.P.) 
Daarmede werd voorlopig volstaan. Verdere uitbouw van de
ze organisatie vond niet plaats. Pogingen daartoe worden 
echter in het werk gesteld. 

VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND 

De activiteit beperkte zich derhalve in hoofdzaak tot het 
buitenlandse contact. De Nouvelles Equipes Internationales 
organiseren ieder jaar een congres. In het najaar van 1955 
vond dit congres plaats in Oostenrijk, n.l. in Salzburg. Op 
dit congres werd behandeld de Europese integratie. Een 
der referenten was minister Prof. Dr. J. Zijlstra, wiens helder 
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en zakelijk betoog zeer werd gewaardeerd. In 1956 werd het 
jaarlijks congres gehouden in Luxemburg. Aangezien dit con
gres in het late voorjaar plaats vond, dus in de periode der 
Kamerverkiezingen, was de Nederlandse delegatie ditmaal 
zeer zwak. 
Vermelding verdient voorts, dat de heer Dr. W. P. Berg
huis een conferentie van de culturele commissie te Berlijn 
meemaakte, waar de verhouding Oost-West werd besproken. 
De heer R. Gosker woonde regelmatig de vergaderingen van 
het Comité Directeur (het Bestuur) van de N.E.I. te Parijs bij, 
terwijl hij tevens zoveel mogelijk de vergaderingen van de 
secretarissen der West-Europese partijen (uiteraard de Chris
ten-Democratische) bezocht. 
Het internationale werk komt moeizaam op gang. De be
doeling is een tegenwicht te vormen tegen de reeds verder 
uitgebouwde werkzaamheid der socialisten op dit terrein. Het 
Centraal Comité is zich daarbij bewust, dat in de toekomst 
vooral een nauwer contact met de protestantse Christenen 
in het buitenland gewenst is en onderneemt stappen om meer 
dan tot nog toe in die richting werkzaam te zijn. 

COMITé MONNET 

De Anti-Revolutionaire Partij werkt tevens mede aan het 
"Comité Monnet", waarvan de heer Dr. J. A. H. J. S. Bruins 
Slot als haar vertegenwoordiger deel uitmaakt. Het comité 
Monnet is gevormd om de integratie in West-Europa te sti
muleren en daarover rapporten samen te stellen en voorlich
ting te verstrekken. Voor 1956 is hierin een bijdrage van 
f 2.500.- verleend. 
Het Bureau van het Comité is gevestigd te Parijs. 

INTERNATIONALE BIJSTAND 

In overweging is de vraag of wij ons ook zullen aansluiten 
bij de "Stichting Nederlandse Organisatie voor Internationa
le Bijstand". 
Van het Bestuur, waarvan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Bernhard voorzitter is, maken o.a. deel uit de heren Mr J. 
S. Biesheuvel, Prof. Mr. W. F. de Gaay Fortman, mevr. Dr. 
G. H. J. van der Molen, A. Stapelkamp. 

WERELDCONFERENTIE PARIJS 

Op 8 en 9 november 1956 vond te Parijs een merkwaardige 
gebeurtenis plaats. Voor de eerste maal in de geschiedenis 
werd een wereldconferentie van Christelijke Democratische 
Partijen georganiseerd, waaraan werd deelgenomen door : 
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1. N.E.I. - Nouvelles Equipes Internationales (Unie van 
Christen Democraten; 

2. De U.C.D.E.C. - Union Chrétienne Démocrate de l' Euro
pe Centrale (de Unie van Christen Democraten voor Cen
traal Europa). Deze omvat in hoofdzaak vertegenwoordi
gers van christelijke groepen van landen achter het ijze
ren gordijn. 

3. O.C.D.A. - Organisation Chrétienne Démocrate de l'Amé
rique Latine (de Unie van Christen Democraten in La
tijns Amerika). 

Op deze 2-daagse conferentie werd een groot aantal onder
werpen behandeld, terwijl ook enkele resoluties werden aaP.
vaard. 
Voor Nederland was een delegatie aanwezig, bestaande mt 
8 personen. Voor ons hebben de heren Dr. W. P. Berghuis en 
R. Gosker de conferentie bijgewoond. 
In "Nederlandse Gedachten" is over deze conferentie een 
uitvoerig verslag gepubliceerd. 
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H!ET PARTIJSECRETARIAAT 

HOOFDSTUK 14 

Wie dit jaarverslag tot hiertoe heeft gelezen zal niet ontko
men aan de indruk dat gedurende de verslagperiode van het 
bureau van het Centraal Comté zeer veel arbeid is gevergd. 
Dit is inderdaad het geval geweest. De opeenhoping van 
werkzaamheden heeft dan ook tot moeilijkheden geleid. Met 
name de staf van het Partijsecretariaat was niet opgewassen 
tegen de taak die op haar rustte. Dit heeft tengevolge gehad 
dat bepaalde werkzaamheden niet tijdig of in het geheel niet 
werden verricht, zodat er een achterstand is ontstaan, die 
eerst na de verkiezing kon worden ingelopen, terwijl niet alle 
ingekomen brieven konden worden beantwoord. Deels is dit te 
wijten aan en samenloop van omstandigheden, anderdeels aan 
de omstandigheid dat het Moderamen van het Centraal Comité 
wel heeft getracht de staf te versterken maar daarin niet is 
geslaagd. 
Per 1 december 1955 nam de heer W. Aarnoutse, de admini
strateur van de A.R.J.O.S., voor een deel ook belast met bu
reauwerkzaamheden, als zodanig ontslag. Een oproep werd 
geplaatst voor een functionaris, in staat om ook de adjunct
secretaris te vervangen. Inderdaad kwam een aantal solli
citaties binnen, maar het Moderamen was van oordeel daaruit 
geen keuze te kunnen doen, zodat niet tot een benoeming kon 
worden overgegaan. Trouwens ook wanneer dat wel het geval 
geweest zou zijn, zou dit geen oplossing hebben geboden, aan
gezien toch een zekere inwerk-periode nodig is om zelfstandig 
te kunnen handelen. 
Bovendien nam per 1 januari 1956 één van de twee volledig 
ingewerkte stenotypistes haar ontslag en het bleek niet mo
gelijk op korte termijn in deze vacature te voorzien. Het mo-
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ment van dit ontslag, zo vlak voor de Kamerverkiezingen, 
kwam wel zeer ongelegen en veroorzaakte grote moeilijk
heden. 
Een en ander heeft er toe geleid dat wat de leiding en de 
organisatie betreft alles zich concentreerde op de adjunct
secretaris, wat de administratie aangaat werd mej. C. A. J. 
van der Burgh overbelast. 
In de loop van 1956 kwam voor en na verbetering in de situa
tie. In april 1956 werd de heer A. H. M. Mulder in overleg 
met het bestuur van de A.R.J.O.S. benoemd tot secretaris 
van de A.R.J.O.S. Aan de verkiezingsactie van- de A.R.J.O.S 
heeft de heer Mulder nog krachtig kunnen medewerken. 
Ongeveer dezelfde tijd trad in dienst de heer E. Termors
huizen, aan wie administratieve werkzaamheden konden 
worden opgedragen. 
Per 1 november 1955 was inmiddels tot secretaris der Re
dactie van Nederlandse Gedachten benoemd, de heer G. J. 
H. Griffioen. Ook dit secretariaat is een full time job. Tot 
daartoe was de adjunct-secretaris van het Centraal Comité 
secretaris van de redactie. Deze benoeming betekende der
halve voor hem een verlichting van werkzaamheden. 
Na de verkiezingen kwam de versterking van het partijse
cretariaat aan de orde. Een rapport werd uitgebracht aan 
het Moderamen, waarbij tevens een vergelijking werd ge
maakt met de partijbureaus van de K.V.P. en van de P.v.d.A. 
Daaruit bleek wel zeer duidelijk dat wat de staf betreft het 
partijsecretariaat zeer onderbezet was. Reeds in het najaar 
werd overgegaan tot de aanstelling van een chef de bureau, 
belast met de boekhouding en de administratie. Als zodanig 
trad de heer A. van der Wees per 1 januari 1957 in dienst. 
Tezelfder tijd werd de afzonderlijke afdeling van de admini
stratie van Nederlandse Gedachten in het leven geroepen, wel
ke werd geplaatst onder leiding van mej. C.A. J. v. d. Burgh. 
Daarmede was de reorganisatie van het partijsecretariaat 
nog niet gereed. Elders in dit jaarverslag is reed medege
deeld dat het Centraal Comité tot secretaris benoemde de 
heer Mr. W. R. van der Sluis, die per 1 april j.l. zijn werk
zaamheden aanvaardde. 
De staf van, het partijsecretariaat is thans als volgt : 
1. Secretaris : Mr. W. R. van der Sluis. 
2. Adjunct-secretaris : R. Gosker. 
3. Secretaris Redactie Nederlandse Gedachten: G. J. H. 

Griffioen. 
4. Chef administratie Nederlandse Gedachten: Mej. C. A. J. 

van der Burgh. 
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5. Secretaris van de A.R.J.O.S.: A. H. M. Mulder. 
6. Chef de bureau: A. van der Wees. 

Op het partijsecretariaat zijn voorts werkzaam, de heer E. 
Termorshuizen voor de administratie; mej. A. W. Vegt en 
J. M. A. van der Craats, stenotypistes; mej. G H. Krul, te
lefoniste en A. 0. R. Rövekamp, jongste bediende. 
Op de administratie van Nederlandse Gedachten zijn voorts 
werkzaam de dames mej. G. van Leeuwen, A. Brouwer en 
G. den Harder. 
De heer G. van Galen is voor een periode van twee jaren 
ingaande 1 oktober 1955 aangesteld tot propagandist van Ne
derlandse Gedachten. In verband met de onderbezetting van 
het bureau heeft hij echter ook veel administratieve arbeid 
verricht, met name voor de correspondentie met de kiesver
enigingen over de verschuldigde contributieafdracht. 
Het is gezien bovenstaande uiteenzetting ten zeerste op zijn 
plaats aan personeel van het partijsecretariaat een woord 
van dank te brengen voor de vele arbeid, die het heeft ver
richt. Deze dank geldt allen! Zij geldt ook mej. L. J. Buike
ma, de stenotypiste, die inmiddels wegens huwelijk ontslag 
nam en de heer J. van Kampen, de jongste bediende, die 
in september van dit jaar voor de eerste oefening in 
militaire dienst werd opgeroepen. Zij geldt zeer in het bijzon
der mej. C. A. J. van der Burgh, die tot 1 januari de finan
ciële administratie verzorgde en als chef de bureau optrad. 
In de verslagperiode is er in de Anti-Revolutionaire Partij 
heel veel veranderd. Ook in de leiding hebben veel mutaties 
plaats gehad. Gaarne zou men willen beoordelen, maar de 
verleiding daartoe moet worden weerstaan. De afgelegde weg 
overziende, past het ons dank te weten aan God de Here. 
Al wat wij doen is mensenwerk en de beslissingen die wij 
nemen, zijn menselijke beslissingen. Maar in dit alles willen 
we toch God dienen en de komst van Zijn Koninkrijk. 
Het gevaar dreigt steeds, dat dit niet meer is dan een vroom 
woord, waarmede het verslag van een christelijke organisatie 
behoort te eindigen. 
Er brandt immers, en we zijn ons dat bewust, zoveel onheilig 
vuur op het altaar van de christelijke politiek. Het dienen 
van God, ook op het terrein van de staatkunde is geen een
voudige zaak. En toch zal het zo moeten zijn, dat we in Zijn 
Heilige Naam de vaandelen opheffen. Politiek is immers een 
zaak van strijd - een strijd van beginselen als christelijke 
partij, als beginselpartij werpen we ons in die strijd. En met 
elkaar moeten we steeds weer trachten een rechte weg voor 
Gods aangezicht te gaan. Wat er dan ook in de partij moge 
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zijn veranderd, zowel organisatorisch als wat de personen 
betreft, die haar thans leiding geven, zowel in haar wijze 
van werken naar binnen als in haar optreden naar buiten -
het blijft dezelfde Anti-Revolutionaire Partij, die zich de be
lijdenis van het Evangelie van Jezus Christus niet schaamt en 
daarin de grondtoon van ons volkskarakter wil vertegen
woordigen. 
Wij hebben geen reden een juichtoon aan te heffen over be
haalde overwinningen. We hebben integendeel met tegenslag 
te kampen. Maar zolang bij ons het besef aanwezig is, dat 
we aan christelijke politiek moeten doen om Gods wil, hebben 
we in het midden van het Nederlandse volk, waarmee we ons 
verbonden weten, een taak te verrichten. Wij willen voeren 
een christelijke politiek en ondanks de verkiezingsnederlaag 
kunnen we daarom eindigen met het lied, waarin de ge
loofstoon blijmoedig doorklinkt : 
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Eén teken doet ons triomferen 
ja, meer dan overwinnaar zijn; 
dat is alleen het kruis des Heren, 
elk ander teken is slechts schijn. 

Voor het Centraal Comité' 

De voorzitter, W. P. Berghuis 
De adjunct-secretaris, R. Gosker 



F1NANCIELE VERSLAGEN 

DER 

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 
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FINANCIELE VERSLAGEN 

HOOFDSTUK 15 

BALANS PER 31 DECEMBER 1955 
ACTIVA 
Geldmiddelen : 

Kas 
Giro ................................. . 
Nederlandse Handelmaatschappij 
Zuid-Hollandse Bank ................. . 

Totaal 

Belegde gelden : 

f 2.172.78 
f 14.389.60 
f 21.876.11 
f 22.406.12 

Effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 166.500.
Lening aan Schoolvereniging . . . . . . . . . . f 36.000.
Deposito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 64.000.-

f 60.844.61 

Totaal f 266.500.-
Investering Weekblad Nederl. Gedachten f 32.500.-

Vordering.en e.d. : 

Interne administratie : 

Contributies, nog te innen . . . . . . . . . . . . ff 
Intrest, nog te ontvangen ............ . 
Pensioenpremie, vooruitbetaald f 
Bureaubehoeften, voorraad . . . . . . . . . . f 
Kantoormeubilair e.d. . ............ ·.. . f 

33.480.28 
3.700.99 
2.618.75 
5.475.-
4.000.-

T'otaal -----

Overige activa : 

Contributie Arjos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .f 
Vooruitbetaald voor verkiezingen 1956 f 

Lectuurdienst, voorraad en vorderingen . . . . .f 

212.-
90.36 

8.780.-
Totaal -----

T'otaal generaal 
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f 49.275.02 

f 9.082.36 

f 418.201.99 



PASSIVA 
Kapitaal: 

Per 31 december 1954 ............... . 
Bij : Bijzondere bate ................. . 
Batig saldo ......................... . 

; Hi3 .. n7.63 
f Uö4.85 
f 3.268.64 

Totaal f 159.161.12 
Exploitatie Weekblad Neder I. Gedachten in rek. crt. . . . . . . f 9.995.14 
Crediteuren e.d. : 

Contributies vooruit ontvangen . . . . . . f 
Jaarlijkse bijdragen idem . . . . . . . . . . . . 

1
1 

Salarissen, te betalen ............... . 
Sociale verzekering, loonbelasting etc. f 
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Bureaukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Accountantskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Reiskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Vergaderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Kosten College van Advies . . . . . . . . . . . . f 
Kosten Jeugdorganisatie . . . . . . . . . . . . f 
Kosten Documentatiedienst . . . . . . . . . . f 
Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

Reservefondsen : 
Totaal 

f 115.788.96 
f 12.037.38 

106.85 
1.500.-
2.236.74 
1.683.52 

85.-
490.26 
738.-

1.732.37 
188.27 
41"8.80 
204.05 
101.-
113.75 
30.-

Propagandafonds 
Toevoeging over 1955 .... 

Totaal -----
Jubileumfonds ....................... . 

f 127.826.34 
f 106.340.87 

Lectuurfonds . . . . . . . . . . f 4.178.37 
bij : batig suldo 1955 . . . . . . f 1.071.54 

Totaal f 
Totaal 

5.249.91 

Totaal generaal 

f 9.628.61 

f 239.417.12 

f 418.201.99 
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CENTRAAL COMITE 

RESULTATENREKENING 1955 

BATEN 
Contributies ..................................... . 
Interest ......................................... . 
Jaarlijkse bijdragen ............................... . 
Diversen ......................................... . 
Contributies Arjos ............................... . 

Totaal 

LASTEN 

Personeelskosten : 

Salarissen ......................... . .f 15.118.77 
Sociale voorzieningen ............... . f 3.145.59 
Tijdelijk personeel ................ .. f 1.049.96 

Totaal 

Interne administratie : 

Porti ............................... . f 1.262.04 
Telefoon ............................. . f 464.39 
Couranten ........................... . f 198.94 
Boeken en brochures ............... . f 163.70 
Consumptie ....................... . f 241.57 
Bureaubehoeften ................... . f 2.063.46 
Afschrijving inventaris ............. . f 1.148.55 
Onderhoud inventaris ............... . f 63.67 
Huur ............................... . .f 1.393.34 
Drukwerken ....................... . f 2.731.44 
Accountantskosten ................. . f 405.88 

Totaal 

Buitenorganisatie : 

Reiskosten ......................... . f 6.817.97 
Vergaderingen ..................... . f 3.063.55 
Partijconferenties ................. . f 488.73 
Commissies ......................... . f 884.79 
Subsidies ......................... . f 525.25 
Deputatenvergadering ............... . f 1.652.80 
Buitenlands contact ................. . .f 2.274.54 
Transporteren : ..................... . f 15.707.63 

Totaal 

Centralen Convent ................. . f 1.707.10 
Partij Convent ..................... . f 2.957.56 
Sprekersconferentie ............... . f 1.453.36 
Persconfer~ntie ..................... . f 53.50 

Totaal 
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f 118.929.25 
f 8.283.32 
f 13.022.50 
f 10.38 
f 2.974.67 

f 143.220.12 

f 19.314.32 

f 10.136.98 

f 29.451.30 

f 21.879.15 



College van Advies : 

Reiskosten ......................... . 
Secretariaat ......................... . 
Vergoeding secretaris ............. . 
Vergaderingen ....................... . 
Commissie loonvorming ............. . 
Aandeel salarissen ................. . 
Aandeel sociale voorzieningen ....... . 
Aandeel interne administratie ....... . 

Totaal 
.Jeugdorganisatie : 

Vergaderingen ..................... . 
Reiskosten ......................... . 
Bureaukosten ....................... . 
Studentenconferentie •............... 
Jaarvergadering ..................... . 
Buitenlands contact ................. . 
Onderwijzersconferentie ...•.......• 
Studieconferentie ................... . 
Aandeel salarissen ................. . 
Aandeel sociale voorzieningen 
Aandeel interne administratie 

Propaganda : 
Propagandacentrale 
Schipperscomité 
af : Bijdragen van 
schippers ............... . 

Propagandafolders etc. 

f 

f 

Totaal 

1.177.65 

51.50 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

f 

f 
f 

478.05 
35.75 

750.15 
168.90 
94.33 

2.199.09 
457.51 

1.015.19 

704.87 
1.635.65 

37.90 
668.21 

31.30 
1.639.50 

707.84 
837.24 

3.298.64 
686.27 

1.522.74 

211.20 

1.126.15 
1.625.27 

Tezamen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 2.962.62 
Reservering . . . . . . . . . . . . f 15.000.-

af : Bijdragen 
propagandafonds f 2.962.62 

f 12.037.38 

f 5.198.97 

f 11.770.16 

Totaal 
1
.r 15.000.-

Kosten van het contactorgaan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000.-
Brochuredi,enst : 

Winst op brochures .................. .f 4.541.48 
Verlies op broch. ........ f 1.175.08 
Aandeel salarissen f 1.374.43 
Aandeel soc. voorz. . ..... f 285.94 
Aandeel 
interne administratie f 634.49 

f 3.469.94 
Totaal 

Batig saldo .......................... f 1.071.54 
Toegevoegd aan het Lectuurfcnds f 1.071.54 

Blijft f 
Accountantsdienst ..................................... . f 614.90 
Onvoorziene uitgaven ................................. . f 2.037.-
Batig saldo ......................................... . f 3.268.-

Totaal generaal f 143.220.12 
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BEGROTING 1957 

A. ONTVANGSTEN 

1. Contributies kiesverenigingen 
2. Contributies A.R.J.O.S. . ............ . 
3. Interest .............. , .............. . 
4. Jaarlijkse bijdr2gen ................... . 
5. Diversen ....................... . 

Totaal 

B. UITGAVEN 

I. Salarissen 
Partijsecreta.riaat 

1. Adjunct-secretaris ................. . 
2. Secretaris Arj os ..................... . 
3. Chef de Bureau ................... . 
4. Administratieve kracht ............... . 
5. Steno-typiste ....................... . 
6. Typiste ........................... . 
7. Typiste ......................... . 
8. Jongste bediende ................... . 
9. T'ijdelijk personeel ................... . 

10. Propagandist ....................... . 
Totaal 

6°/o salarisverhoging 

f 215.000.
f 3.500.
f 6.500.
f 12.000.
f 3.000.-

Nederlamlse Gedachten 
1. Secretaris redactie ................. . 
2. Administratrice ................... . 
3. Typiste ........................... . 
4. Typiste ........................... . 
5. Propagandist ................... . 
6. Tijdelijk personeel ................... . 

3°/o Salarisverhoging 

Totaal 
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f 240.000.-

f 34.000.
f 2.040.-

f 19.000.-
1.140.-

f 56.180.-



Verdeling over de hoofdstuklken 
1. Interne administratie ............ 25°/o f 14.045.-
2. Buitenlands contact . . . . . . . . . . . . 4°/o f 2.247.20 
3. Buitenorganisaties . . . . . . . . . . . . . . 8°/o f 4.494.40 
4. Propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7°/o f 3.932.60 
5. Jeugdorganisatie . . . . . . . . . . . . . . 15°/o f 8.427.-
6. Weekblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24°/o f 13.483.20 
7. Contactorgaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12°/o f 6.741.60 
8. Lectuurdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3°/o f 1.685.40 
9. Documentatiedienst . . . . . . . . . . . . 2°/o f 1.123.60 

Totaal f 56.180.-
11. Sociale voorzieningen 

1. Ziektewet ............................. . 
2. Ouderdomswet ..................... . 
3. Kinderbijslag ....................... . 
4. Ziekenfonds ......................... . 
5. Pensioenverzekering ................. . 
6. Werkloosheid- en wachtgeldverz. . .... . 
7. Vakantietoelagen ..................... . 

/ 
.f 
.f 
f 
.f 
.f 

400.-
1.550.-
4.100.-

700.-
3.600.-

450.-
2.200.-

Totaal f 13.000.-
Verdeling over de hoofdstukken 

1. Interne administratie . . . . . . . . . . . . 25°/o .f 3.250.-
2. Buitenlands contact . . . . . . . . . . . . . . 4°/o .f 520.-
3. Buitenorganisatie . . . . . . . . . . . . . . . . 8°/o .f 1.040.-
4. Propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/o .f 910.-
5. Jeugdorganisatie ................ 15°/o f 1.950.-
6. Weekblad ........................ 24°/o f 3.120.-
7. Contactorgaan .................. 12°/o .f 1.560.-
8. Lectuurdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3°/o f 390.-
9. Documentatiedienst . . . . . . . . . . . . . . 2°/o f 260.-

Totaal ----- f 13.000.-
111. Bureaukost-en 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Porti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Telefoon en telegrammen . . . . . . . . . . . . . . f 
Couranten en periodieken . . . . . . . . . . . . 1

1 Boeken en brochures ................. . 
Bureaubehoeften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Receptie en consumptie . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Drukwerk ............................ f 
Inventaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

~~~arm·i~·g: · ~~~ii~htl~g:. ~·c·h~~h." ·:::: j 
Onderhoud machines ....... · ... · · · · · · · 

1
1 

Diversen ............................. . 

3.000.-
1.000.-

500.-
400.-

4.000.-
600.-

2.000.-
2.500.-
1.540.-
1.260.-

400.-
800.-

Totaal ----- f 18.000.-
Verdeling over de hoofdstukken 

1. Interne administratie ............ 40°/o f 7.200.-
2. Buitenlands contact . . . . . . . . . . . . . . . . 2°/o f 360.-
3. Buitenorganisatie . . . . . . . . . . . . . . . . 8°/o f 1.440.-
4. Propaganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90fo f 1.620.-
5. Jeugdorganisatie ................ 15°/o .f 2.700.-
6. Weekblad ........................ 100/o f 1.800.-
7. Contactorgaan .................... 10°/o f 1.800.-
8. Lectuurdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5°/o f 900.-
9. Documentatiedienst . . . . . . . . . . . . 1°/o f 180.-

Totaal .f 18.000.-
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IV. Interne administratie 

1. Salarissen ........................... . f 
2. Sociale voorzieningen ............... . f 
3. Bureaukcsten ....................... . f 
4. Diversen ............................. . f 

Totaal 
v. Buitenorganisatie 

1. Reiskosten ........................... . f 
2. Vergaderingen Centraal Comité, 

Moderamen etc. . .................... . f 
3. Partijconferenties, vergaderingen 

Partij Convent ....................... . f 
4. Subsidies ............................. . f 
5. Commissies ........................... . f 
6. Salarissen ........................... . f 
7. Sociale voorzieningen ............... . f 
8. Bureaukosten ....................... . f 
9. Diversen ............................. . f 

Totaal 
Vl. Buitenlands contact 

1. Nouvelles Equipes Internationales 
2. Nederl. Raad der Eur. Beweging ..... . 
3. Comité Directeur ..................... . 
4. Secretarissen West-Europese partijen .. 
5. Congres der N.E.I. ................... . 
6. Salarissen ........................... . 
7. Sociale voorzieningen ............... . 
8. Bureaukosten ......................... . 
9. Diversen ............................. . 

Totaal 

f 

~ 
.f 
f 
.f 
f 
f 
f 

VII. Propa.gandadienst 
1. Conferenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
2. Lectuurverspreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
3. Bijdragen verkiezingsfonds . . . . . . . . . . f 
4. Salarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .f 
5. Sociale voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . f 
6. Bureaukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
7. Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

Totaal 

14.045.-
3.250.-
7.200.-

505.-

8.500.-

3.500.-

6.500.-
1.000.-
1.000.-
4.494.40 
1.040.-
1.440.-
525.60.-

750.-
500.-
500.-
800.-
450.-

2.247.20 
520.-
360.-
372.80 

10.000.-
15.000.-
30.000.-
3.932.60 

910.-
1.620.-

537.40 

VIII. Nederlandse Gedachten 

f 25.000.-

f 28.000.-

f 6.500.-

f 62.000.-

~Ytdt:~;~rr~a~e expi~ii~ii~ ·~ ·i~k~rt · ~~~k"bi~ci · · · · · · · · · ~ 65.000.-
6.000.-

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
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IX. .J engorganisatie 
Vergaderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Reiskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Studentenconferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Studieconferentie · . · . · · · · · · · · · · · · · · ff 
Jaarvergadering ................... . 
Buitenlands contact .... · · · · · · · · · · · · · · ff 
Salarissen ......................... . 
Sociale voorzieningen ......... · · · · · · · · · ff 
Bureaukosten ....................... . 
Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

800.-
1.700.-

750.-
750.-
200.-

1.500.-
8.427.-
1.950.-
2.700.-

223.-
Totaal ----- f 19.000.-



X. Lectuurdienst 
1. Salarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
2. Sociale voorzieningen ............... · ff 
3. Bureaukosten ....................... . 
4. Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

1.685.40 
390.-
900.-
24.60 

Totaal -----
XI. Documentatiedienst 

1. Salarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ff 
2. Sociale voorzieningen ............... . 
3. Bureaukosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
4. Drukkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
5. Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 

1.123.60 
260.-
180.-

3.700.-
236.40 

Totaal -----
XII. Dr. Kuyperstichting 

f 3.000.-

f 5.500.-

Subsidie aan het college van Advies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 16.000.-

Onvoorzien 

Totaal generaal 

XIII. Onvoorzien 

f 4.000.-

f 240.000.-

De Penningmeester : 
J. Tjalma 

Nagezien en akkoord bevonden 
T.v. d. Kooy 
Accountant 
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BALANS VAN NEDERLANDSCHE GEDACHTEN 

PER 31 DECEMBER 1955 

ACTIVA 

Inventaris ................................... . 
Advertenties, te vorderen ............................... . 
Abonnementsgelden, te vorderen ..................... . 
Aanloopkosten ........................... . 
Centraal Comité, in rekening crt .......................... . 
Voorschot voor reiskosten ........................... . 

Totaal 

PASSIVA 

Centraal Comité, voorschot ............................. . 
Crediteuren, te betalen rekeningen ................... . 
Te betalen posten : 

Premies voor aanbreng ............... . 
Redactiekosten ..................... . 
Honoraria ........................... . 
Prcpagandakosten ................. . 
Reis- en verblijfkosten ............. . 

Totaal 

f 
f 
f 
f 
f 

7.454.42 
2.200.-
2.040.50 

188.27 
189.26 

Vooruit ontvangen abonnementsgelden ................. . 

Totaal generaal 

96 

f 9.456.83 
f 5.520.35 
f 250.65 
f 33.699.62 
f 9.995.14 
f 75.-

f 58.997.59 

f 32.500.
f 9.201.10 

f 12.072.45 
f 5.224.04 

f 58.997.59 



RESULTATENREKENING 
NEDERLANDS,CHE GEDACHTEN OVER 1955 

LASTEN 

Kosten van drukken, frankering e.d. voor 
Kaderorgaan en contactorgaan ................... . 

Aandeel salarissen ........................... . 
Aandeel sociale voorzieningen ......................... . 
Aandeel kosten interne administratie ................... . 
Premies voor aanbreng ........................... . 
Redactie .................................... . 
Honoraria .................................... . 
Medewerkers .................................. . 
Propaganda ...................................... . 
Afschrijving inventaris ........................... . 
Reis- en verblijfkosten ........................... . 
Adresbanden .................................... . 
Foto's, illustraties e.d. . .......................... . 
Boeken, couranten en brochures ......................... . 

Totaal 

BATEN 
Vergoeding van het Centraal Comité voor 't contactorgaan 
Opbrengst abonnementen ............................... . 
Opbrengst advertenties ................................. . 
Losse nummers e.d. . .................................... . 
Saldo, over te bn•ngen naar de balans als "aanloopkcsten" 

Totaal 

f 95.539.82 
f 7.997.73 
f 1.143.79 
f 2.537.91 
f 7.454.42 
f 2.414.90 
f 3.210.65 
f 450.10 
f 1.233.27 
f 1.575.-
f 1.404.88 
f 204.15 
f 263.35 
f 155.41 

f 125.585.38 

f 54.000.-
f 27.041.70 
f 9.342.85 
f 1.501.21 
f 33.699.62 

f 125.585.38 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

BEGROTING NEDERLANDSE GEDACHTEN 1957 

A. UITGAVEN 

Contactorgaan Kaderorgaan 
Salarissen ...................... f 6.741.60 f 13.483.20 
Sociale voorzieningen .............. f 1.560.- f 3.120.-
Bureaukosten .................... f 1.800.- f 1.800.-
Inventaris .................... f 1.500.- f -
Interest ............................ f ~ 1.300.-
Drukkosten ···················· f 33.000.- 58.000.-
Verzendkosten . ................... f 22.000.- f 28.000.-
Redactie . ..................... f 3.000.- f 9.000.-
Honoraria . ....................... f 1.000.- ~ 8.000.-
Foto's etc. ························ f 500.- 2.500.-
Reiskosten etc. .................... f 500.- f 1.500.-
Diversen ·························· f 898.40 f 3.296.80 
Totaal ........................ f 72.500.- f 130.000.-

B. ONTVANGSTEN 

1. Advertenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7.500.- f 12.500.
f 111.500.
f 6.000.-

2. Abonnementen - 18000 abonnees . . . . . . f 
3. Bijdragen Centraal Comité . . . . . . . . . . f 65.000.-
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Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 72.500.- f 130.000.-

De Penningmeester : 
J. Tjalma 

Nagezien en akkoord bevonden 
T.v. d. Kooy, 
Accountant 



NEGENDEJAARVERSLAG 
VAN DE NATIONALE ORGANISATIE 

VAN DE A.R. JONGEREN STUDIECLUBS 

HOOFDSTUK 16 

INLEIDING 

Het jaar dat WIJ m dit verslag willen overzien, is er een 
geweest van vele activiteiten, die voornamelijk waren ge
richt op de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der 
Sta ten -Gener aal. 
Voor het eerst in de geschiedenis van onze organisatie, heb
ben wij ons, in georganiseerd verband, gewend tot jongeren 
van christelijke huize met een oproep de zaak van de christe
lijke partijformatie bij de te houden verkiezingen te steunen. 
Daarop is een groot stuk van het Arjos-leven een groot deel 
van het achter ons liggende verenigingsjaar ingesteld ge
weest. De bestudering van die vraagstukken, die tijdens de 
verkiezingsstrijd een belangrijke rol speelden of konden spe
len, vroeg veel aandacht. 
Met veel dankbaarheid gewagen wij van de weerklank die 
deze actie in heel onze organisatie heeft gevonden. Vrijwel 
overal heeft ieder zich volledig ingezet. Zonder de medewer
king van de plaatselijke Arjos-leden was deze actie niet ge
slaagd. 
De daadwerkelijke steun, van de zijde van het Centraal-Co
mité ondervonden, stemt ons dankbaar. Telkens weer blijkt 
duidelijk, dat de A.R. Partij de grote waarde van een goe
de jongerenorganisatie beseft. Het behoort gelukkig tot de 
uitzonderingen, dat clubs of provinciale verbanden moeten me
dedelen, dat van de partij-organisatie in hun ressort weinig 
of geen medewerking ondervonden wordt. 

HET BESTUUR 

Het aantal bestuursvergaderingen bedroeg in het afgelopen 
verenigingsjaar zes. Er werd nl. vergaderd op 13 oktober 
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1955, 5 november 1955, 10 december 1955, 11 februari 1956, 
14 april 1956, 7 juli 1956, 11 oktober 1956. 
Het Moderamen kwam bijeen op 18 november 1955, 9 april 
1956, 20 juni 156, september 1956, 6 december 1956 en 27 
december 1956. Daarnaast werd intensief contact onderhou
den tussen de voorzitter, het secretariaat en de overige mo
deramenleden. 
De samenstelling van het bestuur was aan het einde van het 
verslagjaar: 
S. Silvis, Scheemda, voorzitter; Tj. Pel. Heerenveen, tweede 
voorzitter-vrijgekozene; Mej. H. van Leeuwen, Rijswijk (Z.H.), 
vice-presidente, vrijgekozene; T. Hopman, Gouda, lid Mode
ramen; A. H. M. Mulder, Rijswijk (Z.H.), secretaris-penning
meester; D. J. Klein Onstenk, Dantumawoude, vrijgekozene; 
Mr. C. J. Verplanke, 's-Gravendeel, vrijgekozene; Mr. A. B. 
Roosjen, Amsterdam, gedelegeerde Centraal Comité; J. Smal
lenbroek, Assen, gedelegeerde Centraal Comité. 

Voor Groningen Zie voorzitter Moderamen; 
Voor Friesland Drs. W. K. de Roos, Leeuwarden; 
Voor Drente H. Eleveld, Smilde; 
Voor Overijssel J. van Leeuwen, Wierden; 
Voor Gelderland D. A. Pos, Vorden 
Voor Utrecht G. J. H. Griffioen, Utrecht; 
Voor Noord-Holland Mr. C. Boertien, Diemen; 
Voor Zuid-Holland Zie lid Moderamen; 
Voor' Zeeland C. Balkenende, Biezeling; 
Voor Nrd. Brabant/Limb. J. H. G. Looms, Eindhoven. 

Tijdens de op 15 december 1956 te Utrecht gehouden jaarver
gadering werd afscheid genomen van de voorz. Dr. A. Veer
man en van de heer Sj. Jonker. Eerstgenoemde hanteerde 
vanaf 29 november 1952 de voorzittershamer, terwijl de heer 
Sj. Jonker sinds 1950 lid was van het hoofdbestuur en daar
van een viertal jaren als secretaris optrad. Door een tien
tal dames, gekleed in de klederdrachten uit de verschillende 
provincies, werd hen en hun echtgenotes verschillende ge
schenken geoffreerd. 
In dezelfde vergadering werd de heer S. Silvis, voorzitter 
van het Provinciaal Verband Groningen en reeds lid van het 
Moderamen, gekozen tot voorzitter. 
Sinds het vorige jaarverslag hebben wij in ons bestuur af
scheid moeten nemen van de provinciale vertegenwoordi
gers : Mr. Bramer (Overijse!), Mr. Dirksen (Gelderland) en 
Ds. Feenstra (Noord-Brabant, Limburg). In hun plaats tra
den respectievelijk de heren Van Leeuwen, Pos en Looms. 
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De heer Klein Onstenk volgde als vrijgekozene de heer Ooms 
op. 
De heer W. Aarnoutse, onze administrateur, beëindigde per 
1 december 1955 zijn werkzaamheden op het bureau van het 
Centraal Comité. Tijdens de op 10 december 1955 gehouden 
jaarvergadering, werd hij officieel uitgeluid. 
In nauw overleg met ons Moderamen benoemde het Centraal 
Comité op 25 februari 1956 de heer A. H. M. Mulder te Den 
Ham(O), die door het Bestuur in zijn vergadering van 14 april 
d.a.v. tot secretaris-penningmeester werd benoemd. Door de 
ontwikkeling en groei van onze organisatie, die ook door het 
Centraal Comité wordt erkend, hebben wij thans een secre
taris, die uitsluitend ter beschikking van de Arjos staat. 
De heer Sj. Jonker legde met ingang van bovengenoemde da
tum zijn functie neer, doch bleef tot het einde van het ver
enigingsjaar lid van het Moderamen. Tijdens de vacature van 
de heer Aarnoutse, nam mej. van Leeuwen het secretariaat 
waar. 

VERTEGENWOORDIGING VAN EN IN PARTIJ-ORGANEN 

Als gedelegeerden van het Centraal Comité hebben in het 
Landelijk Bestuur zitting de heren Mr. A. B. Roosjen en J. 
Smallenbroek. De goede verstandhouding tussen het Centraal 
Comité en de Arjos, is zeker ook te danken aan de prettige 
samenwerking met genoemde vertegenwoordigers. 
Namens de Arjos hebben zitting in het Centraal Comité de 
heren Silvis en Dr. Veerman, terwijl als lid van het Algemeen 
Organisatie Comité werden aangewezen de heren Jonker en 
Pel. 
Op voordracht van het Centraal Comité werd op 24 septem
ber 1955 mej. Van Leeuwen door het Partij Convent tot lid 
van Organisatiecommissie benoemd. Hoewel mej. Van 
Leeuwen niet als vertegenwoordigster van de Arjos in ge
noemde commissie zitting heeft, willen wij niet nalaten er 
onze voldoening over uit te spreken dat in de Organisatie
commissie iemand zitting heeft die volledig op de hoogte is 
met onze Arjos-organisatie. 

INTERNE WERK 

Uit onderstaand overzicht valt te constateren, dat het aantal 
clubs en ook het aantal leden een lichte teruggang hebben 
ondergaan. De grote inspanning in verband met de verkie
zingsactie heeft vele provinciale en plaatselijke besturen be
let hun aandacht en werkkracht op de propaganda te richten. 
Ook vanuit het landelijk bestuur werd geen propaganda-actie 
ondernomen. 
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1 oktober 1955 1 oktober 1956 

clubs M V Tot. clubs M V Tot. 
Groningen 49 434 234 668 46 405 197 602 
Friesland 36 313 183 496 42 451 107 558 
Drente 35 364 183 547 34 366 199 565 
Overijssel 33 364 192 556 35 426 243 669 
Gelderland 25 212 133 345 25 191 122 313 
Utrecht 22 182 88 270 21 201 71 272 
Noord-Holland 31 287 176 463 28 237 165 402 
Zuid-Holland 92 1017 436 1453 83 890 419 1309 
Zeeland 21 189 83 272 18 177 60 237 
Nrd.-Brabant/ 
Limburg 8 76 29 105 7 58 33 91 

352 3438 1737 5175 339 3402 1616 5018 

Tijdens de op 10 december 1955 in het gebouw Trianan te 
Utrecht gehouden jaarvergadering, waren 69 clubs vertegen
woordigd. Dit aantal is de laatste jaren vrij constant, doch 
wanneer men het totaal aantal clubs beziet, moet men tot 
de conclusie komen, dat een te gering deel van de aangeslo
ten clubs metterdaad medewerkt aan de beslissingen op lan
delijk niveau. 
Voor het eerst werden de jaarverslagen tijdens de vergadering 
in groepen onderling besproken. De beantwoording vond 
plaats aan de hand van de door elke groep naar voren ge
brachte vragen en opmerkingen. Deze aanpak leidde tot een 
ruimere en diepere bespreking. Zij is zeker voor herhaling vat
baar. 
De heer Ooms te Soest, die als vrijgekozene zitting had in 
het bestuur, stelde zich niet weer herkiesbaar voor een volgen
de termijn. In zijn plaats werd gekozen de heer D. J. Klein 
Onstenk, hulpprediker bij de Ned. Herv. Kerk te Markelo. 
In de middagvergadering sprak Zijne Excellentie Prof. Dr. 
J. Zijlstra, minister van Economische Zaken, over het on
derwerp: 
"Anti-Revolutionaire politiek, nu!" 
De jaarlijkse studentenconferentie werd in "De Witte Hei" 
te Huis ter Heide gehouden op 6 en 7 januari 1956. Een vijf
tigtal studenten besprak een referaat van Dr. S, v. d. Linde, 
lector aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, over het Herder
lijk Schrijven vanwege de Generale Synode der Ned. Her
vormde Kerk en het Mandement van het Nederlands Epis
copaat. 
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Zaterdagmorgen werd op uitgebreide schaal gebruik gemaakt 
van de gelegenheid om vragen te stellen aan een forum, be
staande uit de heren: Drs. W. Albeda, Mr. K. Groen en Ir. 
W. F. Schut. 
Door het Centraal Comité worden wij jaarlijks financieel in 
staat gesteld deze conferentie te beleggen. Het feit, dat ze
ven achtereenvolgende jaren een bevredigend aantal studen
ten zich hiervoor interesseert, onderstreept de wenselijkheid 
ook in de toekomst hiermede voort te gaan. 
Uit alle delen van ons land kwamen op 14 en 15 oktober 
1955 de 62 deelnemers naar "Ons Centrum" te Driebergen, 
voor -het bijwonen van de landelijke studieconferentie. Aan 
de hand van de brochure "1956 - een verkiezingsjaar" en 
naar aanleiding van referaten van prof. Mr. I. A. Diepenhorst 
en de heer R. Gosker, vonden uitgebreide discussies plaats. 
Zijne Excellentie Mr. J. Algera, minister van Verkeer en 
Waterstaat, woonde een deel van de conferentie bij en richt
te zich in een kort woord tot de aanwezigen. 
Ter voorbereiding van de verkiezingsactie werd op 14 april 
1956 te Utrecht een kaderconferentie gehouden, waarop wij in 
de desbetreffende paragraaf terugkomen. 
De schetsencommissie, waarvan de samenstelling ongewij
zigd bleef, produceerde in het afgelopen jaar een bundeltje 
van acht schetsen. Inmiddels worden voorbereidingen getrof
fen voor de uitgave van een nieuwe kleine bundel schetsen. 
Tengevolge van het feit, dat "Nederlandse Gedachten" met 
ingang van 18 oktober 1955 als weekblad is gaan verschij
nen, is "Op Eigen Wieken" geliquideerd. De mogelijkheid tot 
het publiceren van studieschetsen is hiermede komen te ver
vallen. Weliswaar kan regelmatig Arjos-nieuws worden ge
plaatst, doch dit dient te geschieden in een vorm passend 
bij een weekblad. Het bestuur heeft in overleg met de re
dactiecommissie, besloten thans wekelijks in het Partij-orgaan 
actie de présence te geven. 

BINNENLANDSE COMMISSIE 

Het bestuderen van binnenlandse vraagstukken, niet het so
ciaal economische vlak rakende, behoort tot de taak van de
ze commissie die bestaat uit de heren Dr. A. Veerman, J. W. 
Ooms en Mr. W. de Kwaadsteniet Momenteel houdt men zich 
bezig met het vraagstuk "Overheid en jeugdvorming", waar
bij Mr. Bramer eveneens werd ingeschakeld. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE WERKGROEP 

De arbeid in deze Werkgroep heeft tot doel een kader te 
vormen, dat in staat is met kennis van zaken over sociaal-
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economische vraagstukken te handelen. Door middel van 
studie over een bepaald onderwerp in één van de secties, 
waarover men tenslotte een rapport opstelt, wordt getracht 
dit doel te bereiken. Momenteel zijn de volgende secties in
gesteld : 1. Sociaal-economische verhoudingen; 2. Bedrijfs
leven; 3. Arbeidsverhoudingen; 4. Arbeidsbemiddeling en 
-voorziening; 5. Zorg voor en verzorging van de mens; 6. 
Internationale verhoudingen. 
De studies over de onderwerpen "Volkshuisvesting" en "het 
Deltaplan" zullen binnenkort afgesloten kunnen worden. 
Als voorzitter treedt op de heer Tj. Pel en als secretaresse 
Mej. H. van Leeuwen, terwijl het bestuur verder bestaat uit 
de heren : Balkenende, Griffioen, Hopman, Drs. de Roos, Sil
vis en V eeneman. 

P.J.C.R. 

Het werk in de Politieke Jongeren Contact Raad heeft dit 
jaar geheel in het teken van de verkiezingen gestaan. Er 
rezen moeilijkheden rondom een door de Nederlandse Tele
visie Stichting geplande televisieuitzending. Door de star
re houding van een van de vertegenwoordigers van de J.O.V.D. 
kon deze uitzending, waaraan alle organisaties met een gelijk 
aantal personen konden deelnemen, niet doorgaan. 
Enige tijd later vond in het AVRO-televisieprogramma een 
uitzending plaats over het wetsvoorstel van het K.V.P. Twee
de Kamerlid, de heer Blaisse, omtrent het instellen van een 
voetbalpool. De P.J.C.R. verleende hieraan medewerking, 
door bemiddeling te verlenen bij het aanzoeken van personen, 
die nu - uiteraard persoonlijk verantwoordelijk voor het
geen men daarover te zeggen had - geacht konden worden 
de aangesloten organisatie te representeren. Als vertegenwoor
diger van de Arjos trad op de heer J. N. Scholten te Amster
dam. 
Op 29 september j.l. werd in Utrecht onder auspiciën van 
de P.J.C.R. een conferentie gehouden, waar Drs. Nederhorst 
over "De sociale aspecten van de K.S.G." sprak. 
Als voorzitter van dit contactorgaan treedt Sj. Jonker op. 

JONGERENRAAD EUROPESE BEWEGING 

De Jongerenraad beoogt een contactcentrum te zijn, waar ge
sproken wordt over middelen en wegen waardoor de Neder
landse jeugd voor de Europese zaak kan worden geïnteres
seerd. Door voorlichting, docum·2ntatie en bijeenkomsten wil 
men de jongeren informeren over het werk der Europese 
Beweging, van de Raad van Europa e.d. 
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Vertegenwoordigers van de Arjos hebben sinds 1952 zitting in 
de Jongerenraad; momenteel zijn het mej. Van Leeuwen, 
Mr. Dirksen en Sj. Jonker. 
Als gevolg van de te Kopenhagen genomen beslissingen, werd 
een Nederlandse Commissie Europese Jeugdraad opgericht. 
Medewerking werd verleend aan een conferentie over "on
ontwikkelde gebieden", over de "ontwikkeling van de atoom
energie" en over "Europa en de Arabische wereld". 

CONTACT PROTESTANTS-CHRISTELIJKE JEUGDORGANISATIES 

Het contact tussen de protestants-christelijke Jeugdorganisa
ties heeft zich in de loop van dit jaar in concretere vorm 
voorgedaan. Een tweetal vergaderingen vond plaats, waar 
met elkander van gedachten werd gewisseld omtrent "Op
dracht en plaats van de lichamelijke opvoeding en sport bij 
de christelijke jeugdvorming", en over "Doel en streven van 
Werkende Jeugd, haar geschiedenis, ontstaan en doelstel
ling", respectievelijk aan de hand van referaten van de he
ren Van Oosterom en Tjeerdsma. 
De behoefte aan meer onderling contact en frequent gesprek 
wordt elke bijeenkomst duidelijker gevoeld. 

U.I.J.D.C. 

De werkzaamheden in het kader van de Unie van Jonge 
Christen Democraten vonden steeds in volle harmonie met 
vertegenwoordigers van de J.O.K.V.P. plaats. In februari en 
in mei van dit jaar vergaderde de Nederlandse équipe om 
het door Nederland uit te brengen rapport over de onont
wikkelde gebieden te bespreken. Op het jaarlijkse congres 
dat van 20-23 september j.l. in Castiglioncello in Italië werd 
gehouden, bracht de heer Cosijn, voorzitter van de J.O.K.V. 
P. dit rapport uit. Namens de Arjos waren aanwezig de 
heren E. J. Mathies, A. H. M. Mulder en J. P. Mulder. We~ 
derom werd oppositie gevoerd tegen de werkwijze en inrich
ting van de congressen. Een beslissing daaromtrent werd 
nog niet genomen. 
Tijdens de vergaderingen van het Comité Directeur in Mi
laan en in Parijs gehouden, werd tenslotte overeenstemming 
bereikt omtrent een statutenwijziging, waardoor het mogelijk 
is geworden per land één equipe af te vaardigen, mits over
eenstemming is bereikt met de leden van de Nouvelles Equi
pes Internationales in dat land. 
Ter verbreiding van de Europese gedachte onder het pro
vinciale kader uit de verschillende landen, werd van 26-29 ju-
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li 1956 in Straatsburg een Etats Généraux belegd, waaraan 
van Arjoszijde vijftien personen deelnamen. 
De heer Sj. Jonker werd door het Comité Directeur belast 
met de behartiging van protestantse aangelegenheden. Ons 
streven, te komen tot een Europese conferentie van jonge pro
testantse politici, werd dit jaar met succes bekroond. 
Van 4-7 oktober 1956 heeft in Worms een Europese Protes
tantenconferentie plaatsgevonden, met als thema: "Christelijk
Democratische politiek en de Europese idee, naar protestantse 
opvattingen". 
Van Nederlandse zijde werden referaten geleverd door Dr. 
Berghuis over "de ch:cistelijke staatsidee" en door Mr. G. C. 
van Dam omtrent het sociaal-economische aspect van de pro
testants-christelijke politiek. Mevrouw Dr. Rehling en mevr. 
Dr. Schwarzhaupt, beiden lid van de Westduitse Bondsdag, 
spraken respectievelijk over het bestaansrecht van de chris
telijke politiek en de verantwoordelijkheid die wij in onze 
politieke arbeid dragen en over de Europese eenheid. 
Zeer duidelijk kwam de wens naar voren, dat in de toe~omst 
de protestants-christelijke partijen van Europa, zich meer dan 
tot nu toe, hebben bezig te houden met gezamenlijke studie 
over sociaal-ethische, sociologische, sociale en economische 
vraagstukken. 
Op herhaling van een dergelijke conferentie van jongeren 
werd sterk aangedrongen, waarop van Nederlandse zijde werd 
voorgesteld deze conferentie in 1958 in ons land te beleggen. 

JUNGE UNION DEUTSCHLANDS 

De goede verstandhouding tussen de Junge Union en de Ar
jos is ook het afgelopen ja11r weer bestendigd. In oktober 1955 
brachten een 3-tal Arjosmensen, op uitnodiging van de Junge 
Union, een bezoek aan Berlijn, waar zij de vraagstukken 
rondom de verdeeldheid van Duitsland en het vluchtelingen
probleem van Berlijn hebben bestudeerd. 
In de reeks van jaarlijkse uitwisselingen tussen onze orga
nisatie en de Junge Union, werden dit jaar 15 Arjosmensen 
in Plön, Sleeswijk-Holstein door onze Duitse vrienden ont
vangen. Naar aanleiding van een rede van Dr. Osterloo, Kul
turminister van Sleeswijk-Holstein, werd uitvoerig van ge
dachten gewisseld omtrent het bijzondere onderwijs en het 
bestaansrecht van de christelijke organisatie. In vele per
soonlijke gesprekken werden de verschillende Duitse proble
men in een van wederzijdse begrip getuigende sfeer, bespro
ken. 
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De contacten tussen beide organisaties zijn buitengewoon goed 
en wij spreken de hoop uit, dat deze uitwisselingsprogram
ma's zowel voor de deelnemers zelf als voor beide organi
saties, positieve vruchten zullen afwerpen. 

ARJOS VERKIEZINGSACTIE 

Een door de heer Jonker gelanceerde opmerking in het jaar
verslag over 1954 was aanleiding tot de verkiezingsactie, die 
tot inzet had alle christen-jongeren te doen blijken van onze 
anti-revolutionaire zienswijze in de politiek. 
In de bestuursvergadering van 7-8 januari 1955 werd een door 
mej. Van Leeuwen uitgewerkt plan aangenomen, aan de uit
werking waarvan dat moment regelmatig is gewerkt. 
Hoewel de uitvoering aanvankelijk centraal was gepland, 
moest hiervan worden afgezien en aan de besturen van de 
provinciale verbanden een groot gedeelte ervan worden over
gedragen. Door deze besturen werd f 0.50 per lid aan de 
nationale Organisatie afgedragen ter financiering van de 
sprekersorganisatie. Voor de overige landelijke activiteiten 
werd door het Centraal Comité een bedrag van maximaal 
f 15.000.- beschikbaar gesteld, welk bedrag niet is over
schreden. 
Door middel van een negentig bijeenkomsten met een fris pro
gramma waar zo mogelijk steeds een oudere en een jongere 
in korte speeches een uiteenzetting gaven van de beginselen 
en praktische doelstellingen van de A. R. Partij, werd ge
poogd zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van het aantal bezoekers, en het 
gemiddelde per vergadering. 

Provincie: aantal aantal gemiddeld 
vergaderingen bezoekers 

Groningen 11 5700 510 
Friesland 8 1505 190 
Drente 6 1650 275 
Overijssel 17 5410 320 
Gelderland 7 1490 210 
Utrecht 8 1425 180 
Noord-Holland 6 2900 485 
Zuid-Holland 19 6860 360 
Zeeland 6 1425 240 
Noord-Brabant 4 2000 500 

92 30365 330 
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Hierbij wordt opgemerkt, dat van sommige provincies het 
gemiddelde vrij hoog ligt als gevolg van 't klein aantal verga
deringen. 

Via de provinciale verbanden werden 300.000 jeugdfolders be
schikbaar gesteld, die door middel van een inlegvel of op
druk benut konden worden als uitnodiging voor de verkie
zingsbijeenkomst. In globale cijfers is de verdeling als volgt 
geweest:. 

Zuid-Holland 78.000 Friesland 17.000 
Groningen 55.000 Noord-Brabant 16.000 
Overijssel 42.000 Utrecht 15.000 
Noord-Holland 21.000 Zeeland 11.000 
Gelderland 17.000 Drente 9.000 

Op de bondsdagen te Rotterdam, Utrecht en Zwolle werden 
in totaal 15.000 folders verspreid. Bij bovenstaande tabel moet 
nog worden aangetekend, dat in de provincies Groningen en 
Overijssel in bepaalde steden of dorpen gebruik is gemaakt van 
huis-aan-huis-verspreiding via de P.T.T., terwijl in Eindhoven 
de folder werd ingesloten in de Gereformeerde Kerkbode. 
In nagenoeg alle plaatsen is de methode gevolgd van gerich
te verspreiding, waarvoor een uitgebreide actie voor het ver
krijgen van adressen van gemengde organisaties en uit de 
administratie van de Nederlands Hervormde Kerk. Dit gaf vaak 
veel moeilijkheden. Van sommige organisaties werd veel me
dewerking ondervonden doordat men de adressen centraal 
beschikbaar stelde. Behalve in de provincie Overijssel heeft 
het verzenden van de folders plaats gevonden in enveloppen 
die door het Centraal Comité beschikbaar waren gesteld. 

De oplage van het eigen raambiljet met als motief "de jeugd 
stemt 3" bedroeg in totaal 28.255 exemplaren. Hiervan werden 
er 12.000 gratis onder de provinciale verbonden verdeeld, 
terwijl het restant tegen betaling door de kiesverenigingen 
zijn afgenomen. Slechts enkele exemplaren van het grootste 
formaat bleven onverkocht. 

Eveneens werd er een verkiezingsinsigne ontworpen, waar
van er 14.520 werden verkocht. De speldjes werden tegen 
inkoopsprijs aan de provinciale verbanden doorgeleverd, waar
bij werd overeengekomen dat het risico eveneens door hen 
zou worden gedragen. De verkoop per provincie was 
als volgt: 
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Zuid-Holland 
Overijssel 
Groningen 
Utrecht 
Zeeland 

3128 
2448 
2250 
1250 
1000 

Drente 
Noord-Brabant 
Gelderland 
Noord-Holland 
Friesland 

900 
800 
630 
490 
225 

De spontane medewerking van vele sprekers, die aan onze 
actie deelnamen, dient hier dankbaar te worden gememo
reerd. Overigens is het verblijdend te kunnen constateren dat 
een behoorlijk aantal jongere sprekers uit het Arjos-kader 
zich voor deze actie hebben ingezet. 
Het bijprogramma leverde wel eens enige moeilijkheden op. 
Hoewel in vele gevallen een sluitend en harmonisch geheel 
werd verkregen, is het voorgekomen dat het karakter van 
het gesproken woord en dat van het bijprogramma niet ge
heel met elkaar in overeenstemming was. Aan dit punt zal 
bij voorkomende gelegenheden veel aandacht moeten worden 
geschonken. Met groot enthousiasme is door vele Arjosmen
sen aan de uitvoering van dit plan gewerkt, een plan dat 
niet alleen van belang is geweest voor verkiezingsstrijd, doch 
eveneens belangrijke waarde heeft voor het studiewerk op de 
clubs en de ontwikkeling binnen de organisatie. 

TEN BESLUITE 

De uitslag van de verkiezingen heeft veel aanleiding tot na
denken gegeven. Ook het bestuur wijdde nagenoeg een gehe
le vergadering aan de vraag, hoe wij als Arjos op deze 
stembusuitslag hebben te reageren. Het kwam daarbij una
niem tot de conclusie, dat in de komende jaren de taak van 
studie en scholing met kracht ter hand genomen dient te wor
den. Daarnaast dienen wij in het voor ons liggende vereni
gingsjaar de achteruitgang van het antal clubs en leden weer 
weg te werken en zelfs om te zetten in een fikse uitbreiding. 
Een actie daartoe werd inmiddels ingezet. 
Regelmatige propaganda is levenszaak voor onze organisa
tie. Ook de leeftijdsopbouw en de doorstroming zijn zaken, die 
doorlopend de volle aandacht dienen te hebben van elk club
bestuur. 
Teneinde hieromtrent zo exact mogelijk te zijn geïnformeerd 
werd van de zijde van het Landelijk Bestuur aan de clubs 
gevraagd mede te werken aan een eenvoudige enquête. De 
resultaten hiervan zijn nog niet bekend, doch wij hopen uit 
de op deze wijze ter beschikking komende gegevens vast te 
kunnen stellen welke groepen jongeren tot nu toe niet aan 
het werk van onze organisatie deelnemen, terwijl het o.m. 
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ook van veel betekenis is, bij het opstellen van studieschet
sen, te weten door welke jongeren dit zal worden gebruikt. 
Met een intensivering van de kadervorming werd inmiddels 
een aanvang gemaakt. In verschillende provincies zijn kader
bijeenkomsten belegd waarvoor van elke club twee vertegen
woordigers, waaronder in ieder geval de voorzitter, zijn uit
genodigd. Tijdens deze conferenties gaf Dr. Veerman voor
lichting omtrent actuele en principiële vraagstukken, terwijl 
mej. Van Leeuwen verschillende organisatorische problemen 
behandelde. 
Voor deze activiteiten ontvingen wij een bijzondere subsidie 
van de zijde van het Centraal Comité. 
Wij zijn overigens buitengewoon verheugd steeds opnieuw ini
tiatieven en activiteiten van de provinciale verbanden op 
het punt van de kadervorming te mogen signaleren. 
De vier pijlers, waarop het Arjoswerk berust, zijn : studie, 
scholing, actie en verantwoordelijkheid. Behalve tijdens 
de verkiezingscampagne werd aan de laatste twee weinig aan
dacht besteed. 
Wij zijn van mening, dat de Arjos ook buiten verkiezingsja
ren tot actie heeft over te gaan. Wij dienen immers steeds 
zoveel mogelijk christen-jongeren te winnen voor de zaak 
van de christelijke, de anti-revolutionaire politiek in het al
gemeen en voor die van de Arjos in het bijzonder, waarbij 
de opgedane ervaringen ons uitstekend kunnen helpen. Die
zelfde ervaringen bepalen ons ook bij onze verantwoorde
lijkheid ten aanzien van groepen jongeren, die wij niet voor 
onze organisatie kunnen winnen. Toch hebben wij de plicht 
hen de zaak van de christelijke politiek duidelijk te maken, 
waartoe wij hen in voor hen verstaanbare taal zullen moeten 
aanspreken. 
Een middel om tot dit doel te geraken· menen wij gevonden 
te hebben in de bewerking van speciale groepen van jongeren, 
die door hun beroep, opleiding of door het vervullen van 
een bepaalde functie leiding geven of medewerken aan de 
opvoeding en vorming van de jeugd, door hen bijv. tweemaal 
per jaar een persoonlijk gerichte circulaire te zenden. In 
een later stadium kunnen deze reeds per brief bewerkte per
sonen door middel van een conferentie persoonlijk worden 
bereikt. 
Daarnaast denken wij aan een Landelijke Huisbezoekactie in 
een speciale week in het begin van 1957 te voeren. 
Het is de bedoeling er in deze week met de gehele Arjos op 
uit te trekken om zoveel mogelijk Christen-jongeren persoon
lijk te bereiken om hen te winnen voor de zaak van de chris-
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telijke politiek in het algemeen en die van de Arjos in het 
bijzonder. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het adres
senmateriaal, dat tijdens de verkiezingsactie overal in den 
lande werd verzameld. 
Naast de principiële scholing en de verdieping van kennis en 
inzicht van eigen leden is het zich richten tot de christen
jongeren buiten de kring van onze organisatie van veel be
lang. 
Zo zien wij een veelomvattende taak voor ons liggen. Een taak, 
die wij niet zonder Gods hulp zullen kunnen tenuitvoerbren
gen. Een taak echter, die wij als onze plicht zien en als een 
uiting van ons persoonlijk geloof in Jezus Christus. Een taak, 
die wij alleen zó aan mogen en aan zullen pakken! ... 

De secretaris van het bestuur 
der Nationale Organisatie : 

A. H. M. Mulder . 

.. 
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JAARVERSLAG 
VAN HET COLLEGE VAN ADVIES 

DER ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 
OVER DE PERIODE VAN 22 DECEMBER 1955 

TOT 31 DECEMBER 1956 

HOOFDSTUK 17 
REORGANISATIÈ 

Bij besluit van 14 november 1949 stelde het Centraal Co
mité van Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen een College 
van Advies in, welks taak zou zijn, 
1e. advies te geven over vraagstukken, welke op staatkundig 

gebied aan de orde zijn gekomen, of naar de mening van 
het Centraal Comité aan de orde dienen te worden ge~ 
steld; 

2e. eigener beweging advies uit te brengen over aangelegen
heden van staatkundige aard, wanneer het meent, dat 
dit wenselijk en nuttig is. 

Tevens werden enige richtlijnen voor de samenstelling en 
werkwijze van het College geformuleerd, waarvan de zesde 
luidde: 
Tenminste eenmaal per jaar komen het College van Advies 
en het Centraal Comité gezamenlijk in vergadering bijeen. 
Tot deze vergadering worden de Anti-Revolutionaire leden 
van de beide Kamers der Staten-Generaal uitgenodigd. 
In feite werden hier twee desiderata tot een organisatori
sche synthese gebracht. Evenals in andere partijen werd na 
de tweede wereldoorlog de behoefte gevoeld aan het in ster
kere mate dan voorheen bestuderen van belangrijke politie
ke vraagstukken in werkgroepen-verband. Niet meer kon 
worden volstaan met het af en toe instellen van een com
missie ad hoc. Verlangd werd de vorming van een reservoir 
van deskundigheid, waaruit voor het samenstellen van studie
groepen naar behoefte zou kunnen worden geput. De vorming 
van deze studiegroepen en de organisatie van de rapportage 
van haar resultaten zou dienen te worden behartigd door een 
eigen besturend college met een zekere mate van zelfstan
digheid jegens het Centraal Comité. 
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Het tweede desideratum was de begeerte naar een forum, 
waar de leiding der Anti-Revolutionaire Partij regelmatig 
verslag zou kunnen doen van haar activiteit; de deputaten
vergaderingen, normaliter bovendien slechts eens in de vier 
jaar gehouden, waren daarvoor, naar sinds lang werd beseft, 
geheel ongeschikt. 
In het College van Advies meende men nu èn zulk een fo
rum èn een reservoir als boven bedoeld te hebben geschapen. 
Overigens betrof het hier een proefneming, hetgeen reeds 
hieruit bleek, dat de instelling van het College van Advies, 
hetwelk toch een nieuw partijorgaan betekende, niet bij be
sluit der Deputatenvergadering tot wijziging van het Partijsta
tuut geschiedde, maar bij besluit van het Centraal Comité. 
Als forum heeft het College slechts een enkele maal gefun
geerd. Het miste trouwens ook de representativiteit, welke 
zulk een forum behoort te kenmerken : zijn leden waren 
immers niet door de samenstellende delen der partij aan
gewezen, maar door haar centrale college benoemd. 
Bij de reorganisatie van de bewerktuiging der partij in het 
op 11 juni 1955 door de Deputatenvergadering aanvaarde nieu
we Partijstatuut werd voor dit desideratum een werkelijk 
adequate oplossing gevonden in de verzwaring van de posi
tie van het CPntralen Convent tot die van een Partij Convent. 
Het College van Advies bleef bij dezelfde reorganisatie even
wel behouden als reservoir voor studiecommissies. Het werd 
daartoe bewerktuigd door het secretariaat ervan op te dra
gen aan de Kuyperstichting. Inrichting en bevoegdheden van 
het College en van deszelfs centrale commissie, welke als 
bestuur fungeert, werden thans statutair geregeld. Het ver
band tussen het College als "braintrust" der partij en de 
Kuyperstichting als haar politiek wetenschappelijk instituut 
werd gelegd in deze vorm, dat statutair de centrale commis
sie van het College in haar geheel deel uitmaakt van de 
Raad van Beheer van het dagelijks bestuur der Kuyperstich
ting. 

SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE 

EN VAN DE CENTRALE COMMISSIE 

De reorganisatie van het College leidde er toe, dat dit opnieuw 
werd samengesteld. In de loop van 1956 deed de centrale com
missie een voordracht daartoe aan het Centraal Comité, wel
ke door dit college werd overgenomen. Kamerleden werden 
niet voörgedrage1' 
De centrale commissie was van oordeel, dat dezen - die 
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wel als bijzitters aan de werkzaamheden van commissies kun
nen deelnemen - niet rechtstreeks mede-verantwoordelijk
heid voor de adviezen van het College behoren te dragen, 
immers moeten zij in de Kamers zelfstandig hun mening kun
nen bepalen. Dienovereenkomstig werd in de uitnodiging van 
ieder der leden de clausule opgenomen, dat zijn benoeming 
geschiedde in het vertrouwen, dat hij, indien hij tijdens de 
periode waarvoor hij tot lid van het College werd benoemd, 
te eniger tijd een benoeming tot lid van een van de Kamers 
van de Staten-Generaal zou aanvaarden, het lidmaatschap van 
het College van Advies zou neerleggen. 
130 Uitgenodigden aanvaardden het lidmaatschap van het 
College. Hun werd verzocht een antecedentenlijst in te vullen 
en in te zenden. Op 31 december 1956 was deze van 126 le
den inderdaad terugontvangen. 
Krachtens het door het Partij Convent vastgestelde reglement 
voor het College stelde de centrale commissie een rooster van 
aftreding voor de leden van het College samen. Daardoor 
moesten de eerste 22 leden reeds met ingang van 1 januari 
1957 aftreden. Bovendien nam één lid uit eigen beweging 
ontslag. 

Reeds bij de aanvang van haar werkzaamheden besloot de 
centrale commissie, hoewel het Partijstatuut dit toelaat, geen 
voordrachten tot herbenoeming van leden te doen. Op die 
manier kan een regelmatige toevoer van "nieuw bloed" tot 
het College worden verkregen. Wel kan een vroeger lid 
uiteraard later opnieuw voor benoeming worden voorge
dragen. 

In december 1956 deed de centrale commissie aan het Cen
traal Comité een voordracht" voor de benoeming van 17 nieuwe 
leden van het College; daarbij worden met name voor het lid
maatschap voorgedragen personen, die reeds zonder lid van 
het College te zijn deel uitmaakten van commissies van het 
College. Het moderamen van het C.C. nam deze voordracht 
over onder nadere goedkeuring van het C.C. De uitnodigin
gen werden nog voor de ip.trede van 1957 verzonden. 

Tevens werden evenals zulks eerder geschiedde ten aanzien 
van de niet in het College "nieuwe stijl" herroemde leden 
van het College "oude stijl", dankbetuigingen gezonden aan 
de aftredende leden. 

De voorzitter van de centrale commissie wordt door de De
putatenvergadering voor vier jaar benoemd. Niet is voorge
schreven dat hij tot de leden moet behoren; is hij lid, dan 
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kan hij dus als zodanig normaal aftreden en toch voorzitter 
blijven. 
De vier overige leden van de centrale commissie worden 
door het College zelf gekozen. 
Voor de overgangsperiode van de datum waarop het nieuwe 
Partijstatuut in werking trad, t.w. 22 december 1956, totdat de
ze benoeming en verkiezingen op de statutair voorgeschreven 
wijze konden plaats vinden had het Partij Convent tot voor
zitter benoemd Prof. Mr. A. M. Donner, die ook voorzitter 
was van het College van Advies "oude stijl", en tot overige 
leden van de centrale commissie de heren Prof. Mr. W. F. de 
Gaay Fortman, Dr. N. G. Geelkerken, Prof. Dr. F. de Roos 
en Prof. Dr. S. U. Zuidema. 
Behalve Prof. De Roos, die zich slechts voor deze overgangs
periode beschikbaar had gesteld, werden laatstbedoelde he
ren, alsmede de heer F. W. Dirker ec. drs. in de algemene 
vergadering van het College op 21 april 1956 gekozen tot le
den der centrale commissie, terwijl Prof. Donner door de 
Deputatenvergadering van 25 april 1956 tot voorzitter werd 
benoemd. 
De centrale commissie had voor de vier eerstbedoelden een 
rooster van aftreding vast te stellen. Deze luidt als volgt : 
aftredend in 1957: de heer Dirker, in 1958: Dr. Geelkerken, 
in 1959: Prof. de Gaay Fortman, in 1960 : Prof. Zuidema. 

VERGADERINGEN VAN HET COLLEGE 

EN VAN DE CENTRALE COMMISSIE 

Het College vergaderde op 21 april 1956 in het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. De voorzitter schet
ste de nieuwe positie van het College en zijn plaats aan de 
bezinningskant van het partijwerk, daarbij wijzend enerzijds 
op het belang van de daar te verrichten taak en waarschu
wend anderzijds tegen overschatting daarvan, welke tot een 
ongeoorloofde zelfverheffing zou dreigen te leiden. 
Prof. Mr. I. A. Diepenhorst refereerde over het probleem der 
samenwerking in Nederland in staatsrechtelijke omlijsting, 
welk referaat is opgenomen in A. R. Staatkunde van juli 
1956, blz. 181 v.v. Er volgde een bijzonder geanimeerde dis
cussie, waarbij als ene discussiepartner optrad een "forum ... , 
behalve de referent bestaande uit de heren Dr. J. A. H. 
J. S. Bruins Slot, Prof. Donner en Prof. Dr. J. P. A. Mekkes. 

De centrale commissie vergaderde negenmaal, t.w. op 24 
februari, 12 april, 3 mei, 29 mei, 26 juni, 13 september, 30 
oktober, 27 november en 19 december 1956. Haar taak bestaat 
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voornamelijk in het overwegen van en het besluiten tot het 
instellen van commissies, alsmede in het in-ontvangst-nemen 
van rapporten, en het overwegen van en het besluiten - be
houdens het oordeel van het Centraal Comité - over de open
baarmaking daarvan. 
Vooral het eerste vroeg dit eerste jaar der werkzaamheden 
van het College "nieuwe stijl" uiteraard nogal wat aandacht, 
evenals het vaststellen van de onderscheidene teksten en for
mulieren voor telkens terugkerende brieven e.d. 

COMMISSIES 

De centrale commissie ving haar werkzaamheid met betrek
king tot het overwegen van de instelling van commissies 
aan met het constateren, dat van een aantal commissies van 
het College "oude stijl" kon worden aangenomen, dat haar 
werkzaamheden waren voltooid, en dat een aantal andere vast
slapend was. In beide gevallen werd besloten het voortbe
staan niet te continueren. 
Enkele nog werkzame commissies van het College "oude stijl" 
werden overgenomen. 
Daarnaast werd een aantal nieuwe vaste en bijzondere 
commissies ingesteld. De installatie daarvan ondervond ver
traging, doordat na de zomervakantie een tweetal leden der 
centrale commissie in sterke mate was betrokken bij de lang
durige pogingen tot kabinetsformatie; daardoor konden die 
commissies haar werkzaamheden eerst laat in het najaar 
aanvangen. 
Het resultaat van een en ander was, dat einde 1956 de vol
gende commissies bestonden : 

A. VASTE COMMISSIES 

1. Sociale-economische commissie, met subcommissies 
landbouw en middenstand. Voorzitter: Prof. Dr. B. Pruyt. 
De installatie dezer commissie werd door bijzondere van 
ieders wil onafhankelijke omstandigheden nog verder 
vertraagd, maar zal begin 1957 plaats vinden. De heer G. 
Hoogerwerf zal het secretariaat voeren. 
De commissie zal zelf uitmaken, wie van haar leden tot 
de subcommissies zullen behoren en wie daarvan voor
zitter zullen zijn. 

2. Commissie Bestuurswezen. Voorzitter: Prof. A. M. Don
ner; secretaris : Mr. J. H. Prins. 
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Deze commissie vergaderde tweemaal. Besproken werd 
de verhouding tussen gemeente en waterschap, alsmede 
de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Justitie en Ver-



keer en Waterstaat. Het eerste onderwerp wordt verder 
bezien door een bijzondere commissie. 

3. Onderwijscommissie. Voorzitter: Mr. T. A. van Dijken; 
secretaris : Mr. J. H. Prins. 
De commissie vergaderde tweemaal. Besproken werd 
de begroting van Onderwijs, K.unsten en Wetenschappen 
terwijl de commissie zich voorts oriënteerde omtrent an
dere nader te bespreken onderwerpen. 

4. Commissie voor Buitenlandse aangelegenheden. Voorzit
ter: Dr. A. A. L. Rutgers, secretariaat: G. Hoogerwerf. 
Deze commissie vergaderde éénmaal. Besproken werd 
het probleem van de hulp aan onderontwikkelde gebie
den, alsmede enige aspecten van de Suezkanaalcrisis. 

5. Commissie voor Militaire aangelegenheden. Voorzitter: 
generaal-majoor Mr. W. J. van Dijk, secretaris: G. Hoo
gerwerf. 
Deze commissie vergaderde éénmaal. Besproken werd 
de mogelijkheid tot instelling van een lokaal georgani
seerde burgerlijke verdediging. 

B. BIJZONDERE COMMISSIES 

1. Commissie inzake de wettelijke regeling van het Zieken
fondswezen. Voorzitter: Mr. H. Bos Kzn.; secretaris: 
Mr. J. H. Prins. 
Deze commissie vergaderde tweemaal. Zij bood haar 
rapport aan. De leden van het College werden in staat 
gesteld er opmerkingen over te maken. Publikatie is bij 
de centrale commissie in overweging. 

2. Commissie inzake de sociale zijde van de industrialisa
tie. Voorzitter: Prof. Dr. J. Waterink. 
Deze commissie vergaderde in 1956 niet. De voorzitter 
werkt aan een questionnaire ter verzameling van gege
vens voor haar arbeid. Het secretariaat zal worden ge
voerd door de heer Hoogerwerf. 

3. Commissie Subsidiëring ziekenhuiswezen. Voorzitter: 
Mr. K. Groen; secretaris: Mr. J. H. Prins. 
Deze commissie vergaderde in 1956 tweemaal. Zij bood 
haar rapport aan. De leden van het College werden in 
staat gesteld er opmerkingen over te maken, welke ver
volgens door de commissie werden overwogen en welke 
deels in haar rapport zullen worden verwerkt. 

4. Commissie Onderwijsvernieuwing. Voorzitter: Prof. Dr. 
K. Dijk. Het secretariaat wordt gevoerd door Mr. K. J. 
Matze, adjunct-secretaris van de Schoolraad voor de 
Scholen met den Bijbel. 
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De commissie vergaderde in 1956 viermaal. Nadat door 
een subcommissie beschouwingen waren gegeven van 
pedagogisch-didactische aard, houdt de commissie zich 
thans bezig met de bespreking van het algemeen vor
mend voortgezet onderwijs. 

5. Commissie Humanistische geestelijke verzorging. Voor
zitter: Mr. Dr. J. Donner; secretaris: Mr. J. H. Prins. 
Deze commissie vergaderde éénmaal. Het materiaal voor 
het rapport is gereed, maar de rapporteur Mr. K. Groen 
is tot nog toe verhinderd geweest de samenstelling van 
het rapport, waaraan door hem wel is gewerkt, tot een 
einde te brengen. 
Tot zover betrof het van het College "oude stijl" overge
nomen commissies. Omtrent de nieuw ingestelde bijzon
dere commissies valt het volgende te melden : 

6. Commissie ter bestudering van het belastingstelsel en 
van mogelijke wijzigingen daarin. Voorzitter : de heer 
C. van den Heuvel; secretaris : G. Hoogerwerf. 
De commissie vergaderde éénmaal en maakte een aan
vang met de behandeling van enige amendementen, wel
ke indertijd werden ingediend op het ontwerp-Program 
van Actie, maar toen ter nadere bestudering aan het 
College van Advies werden geëndosseerd. 

7. Commissie Subsidievraagstuk. Voorzitter: Mr. J. J. Han
gelbroek. 
De installatie van deze commissie is aanstaande. Het 
secretariaat zal worden gevoerd door Mr. J. H. Prins. 

8. Commissie Subsidiëring kerkbouw. Voorzitter: de heer 
J. J. G. Boot; secretaris : Mr. J. H. Prins. 
Deze commissie vergaderde éénmaal. Aan het secre
tariaat werd opgedragen een inleidend overzicht samen 
te stellen. 

9. Commissie Woningbouw. Voorzitter: de heer A. Stapel
kamp; secretaris: G. Hoogerwerf. 
Deze commissie vergaderde tweemaal. Na de opstel
ling van een uitvoerige lijst van te behandelen punten 
werken thans enige leden en de secretaris der commis
sie ieder aan het opstellen van nota's ter voorbereiding 
van verdere discussie en van de rapportage. 

10. Commissie Subsidiëring bibliotheekwezen. Voorzitter: Dr. 
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J. Karsemeijer; secretaris: G. Hoogerwerf. 
Deze commissie vergaderde éénmaal. Gepoogd werd 
tot een afbakening van grenzen van het onderwerp te ko
men. Aan een historisch overzicht wordt gewerkt. 



11. Commissie Bejaardentehuizen. Voorzitter: Dr. P. J. Plat
teel; secretaris : G. Hoogerwerf. 
Deze commissie vergaderde tweemaal. Gehandeld werd 
over de bejaardenproblematiek als geheel; een nota wordt 
opgesteld over de huidige stand van zaken met betrek
king tot de overheidsbemoeienissen inzake de huisvesting 
van bejaarden. 

12. Commissie Nieuw-Guinea. Voorzitter: Prof. Dr. J. J. de 
Jong. · 
Deze commissie zal binnenkort worden geïnstalleerd. Het 
secretariaat zal worden waargenomen door de heer G. 

' Hoogerwerf. 

13. Commissie Verhouding gemeente en waterschap. Voor
zitter : de heer P. C. Elfferich. 
Deze commissie zal binnenkort worden geïnstalleerd. Het 
secretariaat zal worden waargenomen door Mr. J. H. 
Prins. 

14. Commissie Districts- en Gewestvorming voor economisch 
samenhangende gebieden. 
Tot de instelling van deze commissie is eerst onlangs 
besloten. Een voorzitter wordt uitgenodigd. 

Enkele bij de centrale commissie aanhangig gemaakte onder
werpen heeft zij of aan een vaste dan wel aan een bijzondere 
commissie geëndosseerd of ter zake aan een vaste commissie 
gevraagd, of deze die zelf in behandeling wil nemen dan wel 
instelling van een bijzondere commissie daarvoor gewenst 
acht. 

KAMERFRACTIES 

De A.R. Eerste- en Tweede-Kamerfracties worden in staat 
gesteld, bijzitters bij commissies aan te wijzen. Beide Kamer
fracties hebben daarvan in een aantal gevallen gebruik ge
maakt. 

RAPPORTEN 

Bij het optreden van de centrale commissie van het College 
"nieuwe stijl" was een door de desbetreffende commissie van 
het College "oude stijl" opgesteld rapport over Rechtsbescher
ming tegen de overheid gereed. Dit rapport is gedrukt uit
gegeven en is, blijkens vernomen reacties, ook van buiten A.R. 
kring, gunstig ontvangen. 
Besloten is, de aansluiting bij het College "oude stijF tot 
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uitdrukking te brengen in het doornummeren der uit te geven 
rapporten. 
Alle rapporten zullen worde:q. gedrukt. De uitgave zal uni
form zijn. 
De exploitatie der uitgave zal bij de A.R. Partijstichting lig
gen. 
Met veel zorg werd een uitvoerige adreslijst voor de toe
zending van rapporten samengesteld. Gebleken is reeds, dat 
dit tot nuttige ruil van uitgaven kan leiden. · 

TOEKOMST 

Hoewel, gelijk uit het vorenstaande kan zijn gebleken, de cen
trale commissie bepaald niet heeft stilgezeten, komt door 
allerlei vertragende omstandigheden de eigenlijke arbeid 
van het College en die in de andere commissies nog slechts 
langzaam en moeizaam op gang. 
Nu het College "nieuwe stijl" beter bewerktuigd werd dan 
het College "oude stijl" kon zijn, moge zijn arbeid zich ech
ter spoedig ontplooien en het anti-revolutionaire volk en zijn 
partij, en daarin het Nederlandse volk, er, onder Gods on
misbare zegen, de vruchten van plukken, welke het er met 
recht van mag verwachten. 
Bescheidenheid past het College en zijn leden. Hun taak is 
dienen. Maar daarin is een hoge roeping gelegen, welke moet, 
mag, worden volbracht tot eer van Hem, Die ons een plaats 
gaf onder ons volk. 

's-Gravenhage, 31 december 1956. 
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LEDENLIJST 
COLLEGE VAN ADVIES 

mr. J. van Aartsen 
J. Abe's 
mr J. van Anctel Gzn. 
C.A. Bakker 
mevr. F. Bakker-Bootsma 

mr. P. S. Bakker 
C. van Baren jr. 
J. A. van Bennekom 
P. Bergsma 
mr. F. J. J. Besier 
mr. J. s. Biesheuvel 
J. J. G. Boot 
prof. mr. P. Borst 
ds. B. A. Bos 
mr. H. Bos Kzn 
D. P. Bothof 
mr. W. Brak 
mevr. J. Buesink-Oskam 
mr. B. Celenbrander 
ir. J. F. Cusell 
mr. G. C. van Dam 
mevr. dr. 
F. T. Diemer-Lindeboom 
prof. dr. K. Dijk 
prof. dr. R. van Dijk 
Gen. -mai. mr. 
W. J. van Dijk 
mr. T. A. van Dijken 
F. W. D:rker ec. drs. 
ir. C. A. Doets 
prof. mr. A. M. Donner 

HOOFDSTUK 18 

Rich. Wagnerlaan 35 
Mczartstraat 34 
Parkweg 1b 
Ingenhouszstraat 25 
Sweert 
de Landastraat 52 
Bentinckstraat 150 
Pansierstraat 3 
Spanjaardstraat 49 
Utrechtseweg 89a 
De Mildestraat 19 
Paradijsstraat 36 
Torenlaan 45 
Van Eeghenstraat 70 
Pascalstraat 10 
Lange Vijverberg 20 
Madeerastraat 17 
Cleyburchstraat 1 
Corn. Muschstraat 8 
Soestdijkseweg 60 N. 
Brederostraat 28 
Van Hogenhouckl. 122 

Jul. van Stolbergl. 17 
Raphfaëlstraat 6 hs 
Schepenenlaan 6 

Van Kijfhoeklaan 13 
Plein 18a 
De Lannoystraat 104 
Lingedijk 30 
Amsteldijk 82 II 

Jaar 
van 

aftreding 
Den Haag 1958 
Groningen 1959 
Scheveningen 1960 
Utrecht 1963 

Arnhem 1963 
Den Haag 1961 
Scheveningen 1962 
Middelburg 1958 
Hilversum 1963 
Den Haag 1960 
Voorburg 1961 
Hilversum 1962 
Amsterdam-Z 1958 
Amersfoort 1959 
Den Haag 1960 
Den Haag 1961 
Rotterdam 1962 
Rotterdam 1963 
Bilthoven 1958 
Zwolle 1959 
Den Haag 1960 

Rotterdam 1961 
Amsterdam 1962 
Amstelveen 1958 

Den Haag 1959 
Den Haag 1960 
Den Haag 1961 
Leerdam 1962 
Amsterdam-Z *) 

*) Als voerzitter is Prof. Donner door de Deputatenvergadering in 
functie gekozen voor vier jaar, tct de zomer van 1961. Deze verkiezing 
geschiedt los van zijn lidmaatschap van het College. Nergens is voor
geschreven, dat de voorzitter uit de leden moet worden gekozen. 
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mr. dr. J. Donner 
prof. dr. H. Dooyeweerd 
dr. A. C. Drogendijk 
P. C. Elfferich 
dr. A. la Fleur 
prof. mr. 
W. F. de Gaay Fortman 
dr. N. G. Geelkerken 
Kol. G. S. b.d. P. Gerssen 
dr. C. Gilhuis 
C. Groen indol. drs. 
mr. K. Groen 
dr. W. F. van Gunsteren 
mr. A. W. Haan 

mr. J. J. Hangelbroek 
J. C. Haspels 
J. Haverkamp 
mr. A. J. Hazenberg 
C. van den Heuvel 
Mej. H. W. Hceneveld 
P. W. Hordijk 
J. de Jong Czn. 
prof. dr. J. J. de Jong 
Joh. de Jong 
K. J. de Jong 
ds. P. de Jong 
P. Kapinga 
G. A. Kieft 
C. de Kievit 
S. Klein 
W. Kaaps 
prof. dr. G. Kuiper 
prof. dr. G. A. Lindeboom 
prof. dr. ir. 
H. J. van der Maas 
dr. W. Mak 
maj. D. Mantz 
mr. K. J. Matze 
mr. J. Meynen 
J. Modderaar ec. drs. 
mevr. prof. dr. 
G. H. J. van der Molen 
ds. S. van der Molen 
prof. dr. 
F. L. van Muiswinkel 
A. R. van Nes 
K. Norel 
mr. D. H. Okma 
mr. P.F. Oasterhof 
D. W. Ormel 
A. Oudhof 
dr. P. J. Platteel 
dr. ir. J. Ph. Poley 
prof. dr. B. Pruyt 
P. G. Ridder ec. drs. 
prof. dr. H. Ridderbos 
A. van Rijn Dzn. 
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Statenlaan 110 
Oranje Nassaulaan 13 
Singel 270 
Rotterdamseweg 160 
Julianalaan 105 

Den Haag 
Amsterdam 
Dordrecht 
Delft 
Overveen 

Den Haag Zuidwerfplein 7 
Zoeterwoudsesingel 
Kabeljauwallee 2a 
Nicolaïstraat 14 
Bickerstraat 16b 
Thorbeckelaan 235 
Stoeplaan 1 
Vredeman 

44 Leiden 
Doorwerth 
Den Haag 
Rotterdam 
Den Haag 
Wassenaar 

de Vriesstraat 12 Leeuwarden 
Fuutlaan 9 Den Haag 
Gen. De la Reylaan 20 Bussum 
Wilhelminalaan 16 Kampen 
Leeuwerikstraat 180 Leeuwarden 
Wittesingel 68 Leiden 
Albr. Dürerstraat 39 I Amsterdam 
Burgemeester Middelharnis 
Loosdrechtseweg 8 Hilversum 
Stadionlaan 12 Utrecht 
Nw. Binnenweg 287a Rotterdam 
Alma Tademastraat 12 Leeuwarden 
Hart Nibbrigkade 68 Den Haag 
Schiedamsedijk 60 E Rotterdam 
Rembrandtkade 47 Utrecht 
Zonnebloemstraat 76 Rotterdam 
Botanicuslaan 31 Haren 
Pasteurlaan 62 Eindhoven 
Jan Luykenstraat 24 Amsterdam 
Frans v. Mierisstr. 41 Amsterdam-Z 

Voorstraat 42 
Anthony v. Dijckl. 10 
All. Piersonkade 42 
Sportlaan 1094 
Piet Heinlaan 1 
Voorschaterlaan 50 

Westerduinweg 5 
Weteringstraat 15 

Delft 
Baarn 
Voorburg 
Den Haag 
Velp 
Rotterdam 

Aerdenhout 
Aalsmeer 

Amsterdamseweg 469 Amstelveen 
Sportlaan 1118 Den Haag 
Jhr. v. Karnebeekl. 42 Amstelveen 
Marsumerstraat 2 Leeuwarden 
Wilhelminastraat 23 Assen 
De Lannoystraat 6 Den Haag 
Prof. Ritzema Bosl. 86 Utrecht 
Van Alkemadelaan 322 Den Haag 
Gr. Hoefijzerlaan 42 Wassenaar 
Parkweg 197 Voorburg 
Westerlookade 16 Voorburg 
Fernhoutstraat 14 Kampen 
Van Hoeylaan 9 Den Haag 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

1958 
1959 
1960 
1963 
1961 
1963 
1963 

1962 
1958 
1959 
1960 
1963 
1961• 
1962 
1963 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1959 

1960 
1961 
1963 
1962 
1958 
1963 

1959 
1960 

1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1963 
1961 
1962 
1958 
1959 
1960 
1961 



B. Rooivink 
prof. dr. F. de Roos 
dr. A. A. L. Rutgers 
:ir. F. L. Rutgers 
mej. mr. J. C. Rutgers 
dr. Joh. H. Scheurer 
H. Scholtens ec. drs. 

dr. J. Schouten 
mr. D. W. 0. A. Schut 
ir. W. F. Schut 
maj. H. F. Sijmons 
prof. dr. A. Sizoo 
dr. W. Sleumer Tzn. 
mr. W. R. van der Sluis 
C. Smeenk 
A. Stapelkamp 
dr. J. R. Steilinga 
J. D. Thijs sin. drs. 
A. Tjoelker 

S. van Tuinen litt. drs. 
H. van den Tol. 
dr. mr. G. van der Veen 
A. in 't Veld 
Kol. b. d. H. Veluwenkamp 
mr. J. Verdam 
prof. mr. P. J. Verdam 
mr. C. J. Verplanke 
mr. M. van Vugt 
prof. dr. J. Watcrink 
prof. dr. G. Wielenga 
mr. H. D. van W~ik 
mr. H. de Wilde 
dr. J. P. I.v. d. Wilde 
J. Wilschut 
mr. dr. J. Winsemius 
mr. J. Woltjer 
mr. C. J. Wouctstra 
Kol. der inf. 
J. C. Zuiderna 
prof. dr. S. U. Zuiderna 
L. van der Zweep 

Eemnesserweg 238 
Amsterdamseweg 445 
Raadhuislaan 10 
Kranenburgweg 50 
Joh. Vermeerstr. 69hs 
Parkweg 189 
Hazeveld 15 

Hilversum 
Amstelveen 
Wassenaar 
Den Haag 
Amsterdam 
Voorburg 
Alphen 
aan den Rijn 

Henegouwerlaan 
Vondelstraat 31 
Adrianalaan 161 
Cavaleriestraat 4 
Raphaëlplein 26 

55b Rotterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Breda 

Van Ereestraat 188 
Julianalaan 268 
Huygenslaan 75 
P. Saenredamstraat 5 
Laan v. Oostenburg 20 
Laan van Poot 428 
Groningerstraat 61 

Amsterdam-Z 
Amsterdam-Z 
Bilthoven 
Arnhem 
Utrecht 
Voorburg 
Den Haag 
Surhuis
terveen 

Stationsweg F 108 Dokkum 
Stadhoudersweg 41a Rotterdam 
Van Zaeckstraat 49 Den Haag 
Prinsengr. 1109 bov. Amsterdam 
Van Alkemade!. 233 Den Haag 
Stadhouderskade 125 Amsterdam 
De Lairessestr. 74 hs Amsterdam 
Zuid-Voorstraat 19 ls-Gravendeel 
Haringvlietstraat 19 Amsterdam 
Vossiusstraat 21 hs. Amsterdam-Z 
Moreelsestraat 6 Amsterdam 
Van der Veerelaan 67 Amstelveen 
Brugsestraat 27 Scheveningen 
Fred. Hendriklaan 33 Voorschoten 
Heemraadssingel 193 Rotterdam 
Kanaalweg 11 Delft 
Spanjaardslaan 86 Leeuwarden 
v. d. Brandelerkade 19 Leiden 

Bergweg 38 
Mr. Bardeslaan 9 
Rooseveltlaan 195 hs. 

Maastricht 
Nw.-Amstel 
Amsterdam-Z 

1962 
1958 
1960 
1961 
1962 
1958 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1958 
1960 
1961 
1962 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1958 
1959 

1963 
1960 
1961 
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VERSLAG 
VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE 

DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

OVER HET JAAR 1956 

HOOFDSTUK 19 

INLEIDING 

Het verslag over het jaar 1956 wordt het eerste verslag over 
een jaar, waarin de Kuyperstichting in een organisatorisch 
vernieuwd partijbestel haar taak verrichtte, hetgeen ook hier
in uitkomt, dat voor het eerst dit verslag, na vaststelling door 
de Raad van Beheer der stichting, aan het Partij Convent der 
Anti-Revolutionaire Partij wordt aangeboden ter behandeling 
in deszelfs voorjaarsvergadering. 

Werd sinds 1946 wel jaarlijks een verslag samengesteld en 
na goedkeuring door de Raad van Beheer ter kennisneming 
toegezonden aan (de leden van) het Centraal Comité van 
A. R. Kiesverenigingen, terwijl slechts eens in de zoveel 
jaar een gedrukt verzamelverslag o.m. aan alle kiesverenigin
gen werd toegezonden, voortaan zal jaarlijks een door de 
Raad van Beheer der stichting vastgesteld verslag worden 
openbaargemaakt en vervolgens in de breed samengestelde 
partijraad, die het Partij Convent is, worden behandeld. 

Moge daarvan het gunstige resultaat zijn, dat de arbeid der 
Kuyperstichting meer de aandacht van het anti-revolutionaire 
volk verkrijgt dan in het verleden het geval is. Allerlei on
kunde, misverstand en ook onjuiste kritiek kan dan verdwij
nen en met welgefundeerde kritiek èn aanmoediging zullen 
de stichting, haar besturende organen en haar directie, staf 
en overig personeel hun winst kunnen doen en zich daardoor 
gesterkt kunnen gevoelen in hun voor het wel-wezen van onze 
partij zo gewichtige taak. 
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SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BEHEER EN 
VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

Ingevolge haar nieuwe statuten wordt de stichting bestuurd 
en beheerd door een Raad van Beheer, welke is samengesteld 
uit: 

a. een voorzitter en een penningmeester, door de Deputaten
vergadering der Anti-Revolutionaire Partij in functie te 
verkiezen; 

b. drie leden, te benoemen door het Centraal Comité van 
Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen; 

c. de leden van de centrale commissie van het College van 
Advies der Anti-Revolutionaire Partij; 

d. door de Kamercentrales der Anti-Revolutionaire Partij 
aan te wijzen leden. 

De Deputatenvergadering van 25 april 1956 herkoos tot voor
zitter en penningmeester de heren Dr. J. Schouten en J. A. 
Fock. Door het Centraal Comité van A. R. Kiesverenigingen 
waren aangewezen de heren Mr. J. van Aartsen, Dr. N. G. 
Geelkerken en Ds. S. van der Molen. 
De centrale commissie van het College van Advies bestond 
aanvankelijk provisorisch uit de heren Prof. Mr. A. M. Don
ner (voorzitter), Prof. Mr. W. F. de Gaay Fortman, Dr. N. G. 
Geelkerken, Prof. Dr. F. de Roos en Prof. Dr. S. U. Zuide
ma. De vermelde Deputatenvergadering bevestigde Prof. Don
ner voor vier jaar in zijn positie, terwijl het College van 
Advies hem in zijn algemene vergadering op 21 april 1956 
de overige genoemde heren, met uitzondering van Prof. De 
Roos, die zich niet langer beschikbaar kon stellen, alsmede 
in diens plaats de heer F. W. Dirker ec. drs., ter zijde stelde. 
Namens de Kamercentrales hadden zitting voor kieskring: 

I. 
IJ. 

lil. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
x. 

XI. 
XII. 

XIII. 

('s-Hertogenbosch) 
(Tilburg) 
(Arnhem) 
(Nijmegen) 
(Rotterdam) 
('s-Gravenhage) 
(Leiden) 
(Dordrecht) 
(Amsterdam) 
(Den Helder) 
(Haarlem) 
(Middelburg) 
(Utrecht) 

Primus 

D. A. v. d. Schans 
C. A. v. d. Hooft 
H. J. W. A. Meijerink 
H. A. v. Willigen 
A. Reyers 
P. L. Hut 
Dr. N. G. Geelkerken 
N. v. d. Brugge 
C. Zaagsma 
A. Admiraal 
Mr. A. Bruch 
A. I. Catsman 
H.C. Smit 

Secundus 

J. Slot 
J. Koster 
H. M. Oldenhof 
B. Geleijnse 
Mr. H. Bav:nck 
W. Verburg 
D. Hortensius 
S. Hammer 
J. W. Holm 
W. J. Dirkmaat 
W. C. Bakker 
J. Hommes 
L. W. H. de Geus 
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XIV. (Leeuwarden) 
XV. (Zwolle) 

XVI. (Groningen) 
XVII. (Assen) 

XVIII. (Maastricht) 

M. Knol 
P.A. Nawijn 
J. Smallenbroek 
R. J. Mulder 
H. R. J. v. d. Veen 

K. J. de Jong 
A. Sein 
P. Renkema 
H. Dekker Wzn. 
J. Lanser 

Onder het nieuwe bestel treden de tot de laatste categorie 
behorenden niet meer periodiek af, maar houden zij zitting 
tot hun overlijden, bedanken of vervanging door een ander. 

Het dagelijks bestuur bestaat statutair uit de hierboven on
der a. t.m. c. vermelden. Het wees uit zijn midden Prof. Don
ner als tweede voorzitter aan. 
Statutair staat de directeur der stichting Raad van Beheer 
en dagelijks bestuur als secretaris terzijde. 

WERKZAAMHEDEN VAN DE. RAAD VAN BEHEER EN 

VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

De Raad van Beheer vergaderde éénmaal, op 25 juni 1956. 
In die vergadering werd de heer J. A. J. Jansen Maneschijn 
herdacht, die sinds de oprichting van de Kuyperstichting lid 
van de Raad van Beheer was geweest en zich daar, gelijk in 
andere functies, een man had betoond, die met grote getrouw
heid en met grote bekwaamheid zijn taak verrichtte; hij werd 
75 jaar oud. 
Het dagelijks bestuur vergaderde viermaal, t.w. op 12 april, 
op 25 juni, op 17 juli en op 26 november. 
Hetgeen in de vergaderingen van de bestuurscolleges der 
stichting werd verhandeld vindt zijn neerslag in de overige 
paragrafen van dit verslag. 

PERSONEEL 

Directeur der stichting was Mr. K. Groen. Na ruim tienjarig 
dienstverband - hij trad 1 oktober 1946 in functie - vroeg 
hij wegens benoeming met ingang van 16 november 1956, 
tot directeur-afdelingschef, chef der afdeling Publiekrechte
lijke Bedrijfsorganisatie bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani
satie, met ingang van een nader te bepalen datum ontslag. 
Met goedvinden van zijn beide werkgevers zou hij, zich in 
toenemende mate wijdend aan zijn departementale functie 
en werkzaamheden, daarnaast de leiding der dagelijkse werk
zaamheden van de Kuyperstichting blijven behartigen tot zijn 
opvolger zou zijn benoemd en in functie getreden. De benoe
ming van een opvolger werd in 1956 reeds voorbereid, maar 
kwam in dat jaar niet meer tot stand. 
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Als wetenschappelijk assistent en als bibliothecaris bleven m 
1956 aan de Kuyperstichting verbonden Mr. J. H. Prins en 
Mr. W. C. D. Hoogendijk. 
Mede in verband met de toevertrouwing van het secretariaat 
van het College van Advies der Anti-Revolutionaire Partij 
aan de Kuyperstichting werd de wetenschappelijke staf uit
gebreid door de benoeming, voorshands in tijdelijke dienst, 
met ingang van 1 september 1956 van de heer G. Hoogerwerf 
ec. kand. 
Secretaresse-administratrice bleef mejuffrouw M. van der 
Pol, terwijl voorts werkzaam waren de dames 
T. M. Scheinhardt, A. Graafland tot 29 februari, W. C. Scheps 
van 22 februari tot 30 juni, J. C. van Dijk, A. M. van der 
Wijngaard, van 28 augustus af, T. H. van der Kamp, van 1 
september af, C. H. van Willigen, van 11 september af in ge
deeltelijke en tijdelijke dienst voor werkzaamheden in de bi
bliotheek, G. M. Knoester-Tuit, van 1 november af in gedeel
telijke dienst. 
Als concierge bleef Joh. van Kuijk aan het Kuyperhuis ver
bonden. Voorshands is op deze wijze in de behoefte aan ad
ministratief personeel in redelijke mate voorzien. Te beden
ken valt wel, dat de werkzaamheden voor het College van 
Advies eerst in het late najaar enigermate op gang kwamen 
en stellig haar grootste ontplooiing nog niet hebben verkre
gen. 
Bij verdere toeneming van de arbeid voor het College zal 
trouwens ook het wetenschappelijk gevormde personeel wel
licht verder moeten worden uitgebreid. Het "oude" werk 
van de Kuyperstichting mag immers evenmin in het gedrang 
komen. 
Het bleek mogelijk de 3 procent "welvaartsuitkering" over 
1955 in de loop van 1956 ook aan het personeel der Kuyper
stichting uit te keren en de vakantietoelage, e~enals elders, 
van 2 tot 4 procent te verhogen. In november kon eveneens 
worden besloten, de lonen en salarissen met ingang van 1 
september 1956 met 6 procent te verhogen. Tezelfdertijd werd 
besloten de salarissen der wetenschappelijk gevormde mede
werkers met ingang van 1 januari 1957 enigermate op te trek
ken en voor hen een verbeterde salarisschaal vast te stellen. 
Voor het overige personeel kon de penningmeester in zijn be
groting rekenen met wat in dit opzicht bij de jaarwisseling 
algemeen gebruikelijk is, alsmede met 5,6 procent verhoging 
wegens de invoering van de wettelijke algemene ouderdoms
verzekering. 
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GEBOUWEN EN ANDERE EIGENDOMMEN 

Behoudens de voltooiing van de nieuwe kluis, met de bouw 
waarvan in 1955 reeds was aangevangen, vonden in 1956 geen 
verbouwingen plaats. Wel werd tegen het einde des jaars 
besloten tot enige onderhoudsvoorzieningen van grotere om
vang waarvan de kosten op 1957 zullen drukken. 
Aan een reserve-ruimte in het sousterrain, op den duur voor 
de bibliotheek te bestemmen, vonden enige werkzaamheden 
plaats teneinde die geschikt te maken voor kantoorruimte 
ten behoeve van de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke 
Vrijwillige Hulpverlening. Deze huurster ontruimt daartegen
over begin 1957 de tevoren bij haar in huur zijnde enige par
terre-ruimte welke de laatste jar·2n niet meer in ons eigen 
gebruik was : deze komt nu ter beschikking voor de heer 
Hoogerwerf, die tijdelijk in een der zogenaamde Kuyperka
mers was gehuisvest. Deze laatste zijn voor geregeld ge
bruik als werkvertrek echter minder geschikt : zij kunnen 
beter worden gereserveerd voor meer representatieve doel
einden, m.n. als ontvanggelegenheid ten dienste van de voor
zitters van de Kuyperstichting en van het Centraal Comité. 

In de gebouwen bleven voorts mede gehuisvest : 

a. het bureau van het Centraal Comité van A.R. Kiesvereni
gingen, dat de helft van de eerste verdieping van no. 3 en 
een tweetal kamers en twee zolder-bergkamers op de 
tweede verdieping van no. 5 in huur heeft. 

b. de Kon. Ver. "Oost en West", welke drie kamers op de 
eerste verdieping van no. 5 huurt, . 

c. het Centraal Bureau Constructie Werkplaatsen, dat de 
gehele tweede verdieping van no. 3 in huur heeft, . 

d. de Christelijke Bond van Patroons in het Meubileringsbe
drijf in Nederland, welke organisatie de andere helft van 
de eerste verdieping van no. 3 huurt. 

WETENSCHAPPELIJK EN ADVIESWERK 

Het aantal adviezen bedroeg in 1956 157 (waarvan 23 monde
ling). Een opsomming is in bijlage I opgenomen. 
Sinds oktober 1955 werd een sinds lang door de adjunct-se
cretaris van het Centraal Comité, de heer Gosker, bepleit plan 
ten uitvoer gebracht, toen werd begonnen met de uitgave 
van een aanvankelijk gestencild, veertiendaags documen
tatiebulletin. Geschiedde de uitgave aanvankelijk door de An
ti-Revolutionaire Partijstichting, sinds 1 januari 1956 wordt 
zij verzorgd door J. B. van den Brink & Co te Zutfen en 
verschijnt zij in gedrukte vorm. 
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Van het begin af, is vooral door Mr. Prins medewerking ver
leend aan de keuze van hetgeen in deze uitgave zou worden 
opgenomen, terwijl deze selectie op den duur vrijwel geheel 
in zijn hand is gekomen. Sinds 10 november 1956 wordt dit 
in de kop der uitgave tot uitdrukking gebracht door opneming, 
onder de titel, van de clausule: samengesteld met medewer
king van de Doctor Abraham Kuyperstichting. 
Deze uitgave heeft een groot deel van het knip- en plakwerk 
aan courantenknipsels in de bibliotheek op gelukkige wijze 
overbodig gemaakt. 
Erkend moet worden, dat deze uitgave gemakkelijker te ver
zorgen is gebleken dan vóór haar totstandkoming dezerzijds 
werd gevreesd. Aan de heer Gosker komt zeker dank toe 
voor zijn initiatief en zijn doorzetten. 
Een en andermaal werd reeds gememoreerd, dat bij de re
organisatie van de Anti-Revolutionaire Partij het secretariaat 
van het College van Advies - dat bij die gelegenheid een sta
tutaire status binnen het samenstel der partijorganen ver
kreeg- aan de Kuyperstichting werd opgedragen. Dit valt 
te verstaan in deze zin, dat het gehele apparaat der stichting 
- en dus niet slechts bepaalde personeelsleden- mede voor 
deze arbeid naar behoefte wordt ingezet. 
Behoudens in een enkel uitzonderingsgeval voeren de direc
teur en de wetenschappelijk gevormde medewerkers der Kuy
perstichting voortaan de secretariaten van het College en van 
deszelfs onderscheidene commissies zullen zij, behalve met 
het houden van notule.n, herhaaldelijk worden belast met het 
bijeenbrengen van documentatie-materiaal, het schrijven van 
nota's en het stellen van rapporten voor en van commissies. 
De bibliothecaris zal hierbij herhaaldelijk van dienst kunnen 
zijn. En het administratieve personeel der stichting zal voor 
het uit dit alles voortvloeiende, veel zorgvuldigheid verei
sende type-, stencil- en expeditiewerk moeten zorg dragen. 
Dat ook de taak van de directeur der stichting aanmerkelijk 
wordt verzwaard door zijn plicht, dit alles gaande te houden 
en toezicht te houden op het vlot en met zo weinig mogelijk 
fouten verrichten van deze arbeid, behoeft wel geen nader 
betoog. 
In het jaar 1956 was het vooral voorbereidend werk, dat voor 
het College van Advies viel te doen. Eerst in het late na
jaar kwam het eigenlijke werk van deze "braintrust" der par
tij enigermate op gang en ging zij ook in sterl~e mate beslag 
leggen op de werkkracht der heren Prins en Hoogerwerf. 
Van de werkzaamheden van het College van Advies wordt 
voor het overige een afzonderlijk verslag uitgebracht aan de 
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algemene vergadering daarvan, welk verslag eveneens in de 
voorjaarsvergadering van het Partij Convent in behandeling 
komt. 
Gelijk tevoren bleef aan het directoraat der Kuyperstichting 
ook in 1956 usantiëel verbonden het secretariaat van het Ver
band van Verenigingen van A. R. Gemeente- en Provincie
bestuurders en van de redactie van het orgaan van dat Ver
band, De Magistratuur. Het overgrote deel van de hieruit 
voortvloeiende werkzaamheden kan tevens worden beschouwd 
als wetenschappelijk en advieswerk der Kuyperstichting. 
Sommige, meer praktikale adviezen op het gebied van ge~ 
meente- en provincie-recht en -politiek worden in De Magi
stratuur gepubliceerd. 
Van de werkzaamheden van het Verband wordt een verslag 
opgemaakt voor de algemene vergadering van deze organi
satie, dat ook aan het Partij Convent ter behandeling wordt 
overgelegd. 
De werkzaamheden van de bibliotheek, die voor Anti-Revolu
tionaire Staatkunde, en die ten behoeve van de archieven, ko
men hieronder ter sprake. 

RmLlOTHEEK 

Tot in de zomervakantie kon wegens gebrek aan personeel 
nauwelijks meer worden nagestreefd dan althans de uitle
ning niet te laten haperen. Mag dat al zijn gelukt, in de overi
ge werkzaamheden - welke betrekking hebben op het ver
werken van aanwinsten, het coderen van boeken en artikelen 
e.d. - ontstond in die periode een niet onaanzienlijke achter
stand. In het najaar kon hierop worden ingelopen, doordat 
na de vakantie een aanmerkelijke verbetering in de perso
neelssituatie kon worden verkregen. Het nieuwe jaar kan voor 
wat de bibliotheek betreft hoopvol worden tegemoetgezien. 
Zelfs bestaat er uitzicht op, dat de codering van het nog res
terende deel van de zogenaamde "oude bibliotheek" wederom 
kan worden ter hand genomen. 
Het aantal uitleningen steeg niet onaanzienlijk: van 1296 over 
1955 tot 1457 over 1956 (het aantal uitgeleende boeken is uiter
aard aanmerkelijk groter). Sinds 1946 werd dit aantal slechts 
over 1952 overtroffen. Of de toeneming wijst op toenemende 
studiezin in onze partij dan wel of slechts de verkiezingen 
- evenals in 1952 - invloed hebben geoefend, zal eerst uit 
de cijfers over komende jaren kunnen blijken. 
De onderwerpen, waarover lectuur wordt aangevraagd, vor
men een toetssteen voor de richting, waarin de belangstel
ling in onze partij zich ontwikkelt. 
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Evenals in voorgaande jaren was in 1956 de vraag naar lec
tuur over de doorbraak en de Partij van de Arbeid groot; 
zij was gelijkmatig over het gehele jaar verdeeld. 
Lectuur over het. Herderlijk Schrijven, welke in 1955 zeer 
veelvuldig werd gevraagd, werd ook in 1956 nog regelmatig 
uitgeleend, zij het in veel geringere mate dan in 1955. 
Het aantal uitleningen over de oproep van de synode der 
Nederlands Hervormde Kerk inzake Nieuw-Guinea was op
vallend gering. Na de souvereiniteitsoverdracht bestaat in 
antirevolutionaire kring nog maar weinig belangstelling meer 
voor het voormalige Nederlands-Indië. 
Het aantal aanvragen om commentaar op de nederlaag welke 
de A. R. Partij bij de verkiezingen leed, was evenmin groot. 
Gedurende enkele maanden was de vraag naar lectuur over 
bezitsvorming zeer groot. Nadien luwde de belangstelling 
voor dit onderwerp. 
Het aantal aanwinsten der bibliotheek bedroeg 326. 
Indertijd is de bibliotheek van wijlen Dr. H. Colijn in overleg 
tussen diens erfgenamen en wijlen Dr. J. J. C. van Dijk, toen
maals penningmeester der Kuyperstichting, aan de boekerij 
der Kuyperstichting toegevoegd en daarin als afzonderlijke 
Bibliotheca Coliniana opgenomen. In 1956 voegde Dr. H.A. Co
lijn daaraan nog een 75-tal werken uit zijns vaders bibliotheek 
toe, welke indertijd in zijn bezit waren gebleven. 
De uitlening uit de bibliotheek en de spreiding daarvan over 
het jaar, alsmede de aanwinsten worden gespecificeerd in 
de bijlagen Ila, b en c. 
Voor de lijst van tijdschriften zij verwezen naar het gedrukte 
verslag over de periode 1953-1955. 

ANTIREVOLUTIONAIRE STAATKUNDE EN 

ANDERE PUBLIKATIES 

De redactie van A.R.S. bestond in 1956 uit de heren Dr. 
J. Schouten (voorzitter), Dr. W. P. Berghuis, Dr. H. Jonker, 
Prof. W. Kremer, Prof. Dr. J. P. A. Mekkes, mevr. Prof. Dr. 
G. H. J. van der Molen, Prof. Dr. M. C. Smit, Dr. E. P. Ver
kerk, Mr. Th. A. Versteeg, Mr. K. Groen (secretaris). 
In november bedankten de heren Prof. Kremer en Mr. Ver
steeg, die sinds 1954 resp. sinds 1957 deel van de redactie 
uitmaakten, terwijl tegen het einde van 1956 ook Prof. Mek
kes, die in 1948 Prof. Dooyeweerd als redactielid was opge
volgd, zich genoopt zag zijn lidmaatschap neer te leggen. In 
hun opvolging werd niet meer in het verslagjaar voorzien. 
De redactie vergaderde tweemaal. Er zij aan herinnerd, dat 
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zeer veel bij schriftelijke omvraag pleegt te worden afgedaan. 
Voorts worden alle artikelen aan alle redactieleden ter beoor
deling toegezonden, terwijl voor het richten van uitnodigingen 
tot recensenten steeds hun toestemming wordt gevraagd. 
Wie de jaargang 1956 nog eens doorbladert zal tot de con
clusie komen, dat het onbillijk ware, bepaalde artikelen in 
dit verslag met name te vermelden : er waren er onderschei
dene waarvoor met recht de, volle aandacht van alle meele
vende Anti-Revolutionairen mocht worden gevraagd, zoals uit 
de als bijlage III toegevoegde inhoudsopgave kan blijken. Ac
tueel èn principiëel was deze jaargang in hoge mate. 
Een bijzonder karakter droeg meer dan één aflevering, maar 
in de sterkste mate toch wel die van september, waarin een 
twaalftal scribenten van onderscheiden kerkelijke en maat
schappelijke herkomst hun oordeel gaven over de oorzaken 
van de nederlaag welke de Anti-Revolutionaire Partij ook bij 
de verkiezingen van 1956 leed, alsmede over de vraag, wat 
ons thans te doen staat. Een spontane reactie, resulterende 
in een eigen beschouwing over de vragen: "waarom hebben 
we verloren? Wat staat ons te doen?" werd nog in de afle
vering van december opgenomen. 
Het septembernummer is gunstig ontvangen: er werden bo
ven de abonnementen nog 705 exemplaren los van verkocht. 
In de beide redactievergaderingen werd, mede naar aan
leiding van ontvangen brieven van abonnees, in den brede 
gehandeld over het karakter en de opzet van A.R.S. De con
clusie der besprekingen was, dat het tijdschrift enerzijds een 
studiekarakter moet blijven dragen, maar dat er anderzijds 
naar moet worden gestreefd het prettig leesbaar te doen zijn 
voor de hedendaagse lezer. Ter verwezenlijking van dit laatste 
zal er naar worden gestreefd, zoveel mogelijk in de afzon
derlijke afleveringen bijeen te brengen een aantal artikelen 
van beperkte omvang, welke zich groeperen om één onder
werp, begeleid door een "Ten geleide" van de redactie-se
cretaris. Voorts za worden getracht een aantal personen te 
vinden, die zich bereid verklaren, ieder een- of tweemaal per 
jaar een korte beschouwing over of naar aanleiding van een 
onderwerp naar hun vrije keuze te leveren. 
Niet verhuld mag worden, dat wel de redactie in haar ge
heel voor deze pogingen was - waarmede deels trouwens 
reeds een aanvang was gemaakt voor er formeel toe werd be
sloten -, maar dat enkele redactieleden niet optimistisch ble
ken te zijn over de mogelijkheid van verwezenlijking ervan. 
Het dagelijks bestuur besloot tot de invoering van studenten
abonnementen tegen een verminderde prijs van f 3.75. Het 

132 



resultaat was boven verwachting: 180 op 31 december 1956, 
184 op 1 januari 1957. 
Het totaal abonnementen - inclusief de studentenabonnemen
ten-bedroeg op 31 december 1956: 1847, op 1 januari 1957: 
1790. 
Prof. Smitskamp's werk aan de door hem te schrijven par
tijgeschiedenis vorderde, zij het in langzaam tempo. 
Onder dit hoofd vinde verder vermelding, dat in het late 
najaar van 1956 uitkwam het verzamelverslag van de ver
richtingen van de Kuyperstichting over de jaren 1953-1955, 
verlucht met foto's van Dr. Schouten, van het Kuyperhuis, 
van een opdracht in een boek, dat Churchill aan Dr. Colijn 
schonk, en van een in het latijn geschreven briefkaart van 
de hand van Dr. Kuyper. Achter 't verslag werden de statuten 
en reglementen der stichting opgenomen. 

ARCHIVALIEN; GEDENKSTUKKEN 

De collationering van de getypte exemplaren van de inventa:
ris van het Kuyperarchief werd voltooid en deze exempla
ren werden gebonden en deels brandvrij opgeborgen. Een 
werd er geschonken aan het Algemeen Rijksarchief. 
Prof. Dr. F. Gerretson bleek welwillend te staan ten op
zichte van ons verzoek, nog in zijn bezit zijnde papieren-Co
lijn aan de Kuyperstichting af te staan. 
Dr. H. A. Colijn, die reeds eerder herinneringsstukken aan 
zijn vader Dr. H. Colijn aan de Kuyperstichting afstond - o.a. 
diens eresabel, erepromotiebullen, e.d. - en haar een fraai 
schilderij van zijn vader tijdens diens eerste ministersperiode 
(1911-1913) in bruikleen gaf, schonk haar thans een aantal 
papieren uit diens nalatenschap, welke een welkome aanvul
ling op het overigens schamele Colijn-archief vormen, als
mede een geschilderd wapenbord, een aantal stukken en fo
to's o.m. betrekking hebbende op Dr. H. Colijn's internering, 
begrafenis en herbegrafenis. Ook het grafkruis dat op Dr. 
Colijn's rustplaats in Ilmenau stond, is thans in bewaring bij 
de Kuyperstichting. Tevens schonk Dr. H. A. Colijn een aan
tal penningen uit de nalatenschap van zijn vader, waaronder 
die welke vrienden en vereerders lieten slaan ter gelegenheid 
van de zevenstigste verjaardag van wijlen Mr. Th. Heemskerk 
in 1922. 
Na het overlijden van mevrouw Heemskerk-De Zaremba 
zegden haar erfgenamen toe, zodra haar nagelaten papieren 
zouden zijn gpordend, aan de Kuyperstichting te zullen af
staan, wat daarin ter aanvulling van de papieren-Reemskerk 
waardevol zou blijken te zijn. 
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Mevrouw de weduwe Okma-Rutgers schonk papieren uit de 
nalatenschap van wijlen haar vader Prof. Mr. V. H. Rutgers. 
Prof. Smitskamp bleek bereid een rapport uit te brengen 
over de waarde en betekenis van deze archieven en van het 
archief-Idenburg. Blijkt zijn oordeel gunstig, dan kan dit rap
port worden overgelegd bij een eventuele aanvraag bij de Or
ganisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek om finan
ciële steun in de kosten van ordening en inventarisatie van 
al deze archieven. 
Dr. J. Schouten stond zijn hem in 1954 door de Anti-Revolu
tionaire Partij ten geschenke aangeboden portret aan deze 
in eigendom af, ter plaatsing in een van de lokalen der 
Kuyperstichting. 

BESLUIT 

Een enkel persoonlijk woord van de steller van dit verslag 
moge strekken ten besluite daarvan. 
Ruim tien jaar heb ik aan de Kuyperstichting mogen arbei
den. Ik ben er dankbaar voor, dat die periode in mijn leven 
er is geweest. Weinig posten zijn er, waarop iemand met een 
algemeen-staatkundige belangstelling met zoveel voldoening 
werkzaam zou kunnen zijn als deze. Rijke vrucht voor ver
dieping van eigen inzicht heb ik er mogen wegdragen. 
Mijn vertrek markeert een wending in de werkzaamheden 
der Kuyperstichting, welke met de opdracht tot behartiging 
van het secretariaat van het College van Advies in een nieu
we fase zijn getreden. 
Ik heb mij, in letterlijke zowel als in overdrachtelijke zin, 
een soort "bouwpastoor" gevoeld. Opbouw-, organisatie- en 
reorganisatiewerk is er in deze jaren door 1mijn medewer
kers en mij verricht. Maar tijdens de verbouwing ging de 
"verkoop" steeds door. 
Mogen er in de afgelopen tien jaar grondslagen zijn gelegd, 
waarop in de komende decennia kan worden voortgebouwd! 
A.M.D.G. 

Mr. K. Groen. 
's-Gravenhage, 5 januari 1957. 
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DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

Gevestigd te 's-Gravenhage, Dr. Kuyperstraat 5 

Telefoon 11.59.37, Giro 51385 

De Doctor Abraham Kuyperstichting werd bij akte 

d.d. 20 apri11920 opgericht. 

Het doel dezer stichting is : Onder Gods zegen en op het 
voetspoor van G:r'oen van Prinsterer en Doctor Abraham 
Kuyper de kennis der eeuwige beginselen naar Gods Woord, 
die de Anti-Revolutionaire Partij op staatkundig terrein be
lijdt, door wetenschappelijke arbeid te verdiepen, de door
werking en toepassing dier beginselen op het gebied van het 
staatkundig en maatschappelijk leven te bevorde:r'en en de in
vloed dier beginselen onder de Anti-Revolutionairen van Ne
derland in het bijzonder en op het gehele Nederlandse volk 
in het algemeen te doen toenemen. 

De stichting streeft het bereiken van haar doel na door : 

a. het doen verrichten van wetenschappelijke studiën; 
b. het doen uitgeven van een politiek maandschrift; 
c. het doen verst:r'ekken van voorlichting en advies om

trent politieke aangelegenheden; 
d. het instandhouden en beheren van een bibliotheek, zowel 

met het oog op de onder a. en c. genoemde werkzaam
heden als voor uitlening; 

e. alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van 
haar doel dienstig kunnen zijn. 

De stichting verzorgt het secretariaat van het College van 
Advies der Anti-Revolutionaire Partij. 
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Wetenschappelijk personeel van de Kuyperstichting: 

Mr. J. H. Prins, directeur; Mr. W. C. D. Hoogendijk Jr., biblio
thecaris; G. Hoogerwerf, economisch assistent; Mr. J. A. Oos
terhoff, juridisch assistent. 

Betalingen inzake het uitlenen van lectuur. 

De uitlening vindt plaats aan een ieder die daarom verzoekt. 
Desgewenst wordt de lectuur per post toegezonden. In dat ge
val worden de portokosten, vermeerderd met een geringe ver
goeding voor administratiekosten, in rekening gebracht. Ove
rigens geschiedt de uitlening gratis. Voorts belast de biblio
theek zich gaarne met de samenstelling van een literatuur
pakket voor' degenen, die over een bepaald onderwerp een 
studie willen maken, zonder op de hoogte te zijn van d~ daar
over verschenen lectuur. 
De uitleentermijn is drie weken, behoudens eventueel aan
gevraagde en toegestane verlenging. 

Anti-Revolutionaire Staatkunde 

De Kuyperstichting heeft een eigen maandelijks orgaan ter 
bevordering van de studie der anti-revolutionaire beginselen. 
Dit orgaan, Anti-Revolutionaire Staatkunde, wordt uitgegeven 
door Kok te Kampen. De abonnementsprijs bedraagt f 5,75 
per jaar, studentenabonnementen f 3,75 per jaar. Het blad is 
onmisbaar vóor alle leidinggevende en meelevende anti-revo
lutionairen. Intekening is mogeijk bij de solide boekhandela
ren en bij de uitgever. 
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BIJLAGE 1 
WIJSBEGEERTE EN I:THIEK 

Antithese; isolement 
Antithese. 

GODSDIENST, GODGELEERDHEID 
Christelijke kerk 

Toelating lid P.v.d.A. en N.V.V. tot Gereformeerde Kerk. 

STAATSWETENSCHAPPEN, POLITIEK 
Staatsfilosofie 

Schema Vergelijkende beschouwing beginselen van staatsleer 
Aristotelcs, Althusius en Rousseau. 

Verkiezingen (geme,enteraad) 
Veronderstelde uitslag raadsverkiezingen; waarom nog stem
men als het onrecht toch hoogtij viert ? 

Verkiezingen (Tweede Kamer) 
Verkiezingen 1948, 1952 en 1956. 

POLITIEKE PARTIJEN 
Verhouding tussen protestants-christelijke en r.k. partijen. 

Verhouding A.R.P./K.V.P. 
Anti-Revolutionairen 

Het grondbeginsel van a.r. politiek ook heden: kritiek op de 
A.R. Partij als zou zij onvoldoende oog hebben voor wat recht 
en gerechtigheid in materieel opzicht eisen. 

ECONOMIE 
Theorie 

Prof. Zijlstra en het socialisme; geleide economie; economische 
orde en levens- en wereldbeschouwing. 

Woningbouwverenigingen 
Dekking tekort woningbouwvereniging door gemeente. 

Prijsbeheersing. Prijspolitiek. 
Prijzenbeschikking Handelsmarges 1955; kartelbeleid minister 
Zijlstra; controle door de Staten-Generaal van kartelbeleid. 

Organisatie van het bedrijfsleven. 
Vragen over p.b.o. 

Economische steun aan onontwikkelde gebieden. 
Minder ontwikkelde gebieden. 

Bezitsvorming. 
Bezitsvorming. 

RECHT 
Staatsrecht 

Inlichtingen omtrent enkele ministers; verplichtstelling bloed
proef voor verkeersovertreding. 

Kiesrecht 
Wetsontwerp 4350 : incomptabiliteiten : toepassing Kieswet (vijf 
maal); herstel in kiesrecht. 

Burgerlijk recht. 
Beperking, door. de gemeente-wetgever opgelegd aan particu
lier eigendom. 

Europese integratie. 
Organen voor Europese economische samenwerking, 

Familierecht 
Voorlichting omtrent echtscheiding. 
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BESTUURSRECHT 

Organen en instellingen (geme•ente) 
Verkoop van weegbrug door raadslid aan gemeente; toepassing 
art. 26 gemeentewet; mag raadslid-assuradeur eigendommen 
van de gemeente verzekeren?; mag raadslid worden belast 
met woningtelling?; uitsluiting communisten uit raascommis
sies; scholing gemeenteraadslid; onbehoorlijke druk van wet
houder op gemeenteambtenaar; kandidaatstelling voor wethou
der; minderheidsstandpunt wethouder; vormt het college van 
b. en w. het gemeentebestuur? : gezamenlijke fractievergade
ringen a.r., c.h. en r.k.; toepassing art. 52 gemeentewet; in 
besloten vergadering) genomen besluit tot vervreemding 
van eigendom der gemeente (tweemaal). 

Verhouding publie•krechtelijke lichamen. 
Adviescollege voor het IJmondgebied; studie IJmondvraag
stukken. 

Economische en rechtspositie. 
Aankoop van landbouwgrond door gemeente; eigendomsover
dracht van gemeentelijke woningen aan bewoners; steun aan 
gedupeerde caféhouder; is verhuur van eigendommen der ge
meente aan een burgerlijke groepering in strijd met art. V van 
het a.r. program van beginselen?; mogelijkheid van vernietiging 
ongeldig raadsbesluit; plaatselijke protectie; verwerving hotel 
in eigendom door gemeente. 

Subsidie 
Subsidiebeleid; overlegging van de jaarrekening in verband 
met eventueel te verlenen subsidie; enkele aspecten bij wette
lijke regeling subsidiëring maatschappelijk werk (tweemaal) 
gemeentelijk subsidie humanistische geestelijke verzorging; ge
meentelijk subsidie humanistische militaire tehuizen (viermaal) 
gemeentelijke subsidiëring cultureel werk K.A.B.; subsidiëring 
muziekvereniging; subsidiëring kerkgebouw; subsidiëring stich
ting met kerkelijke signatuur; gemeentelijk subsidie t.b.v. be
dienaren van godsdienst; subsidiëring door de provincie. 

Functionarissen (gemeente). 
Gemeente, waar burgemeester tevens optreedt als secretaris; 
bevoegdheden burgemeester t.a.v. het kappen van ~bomen; mag 
de burgemeester een door wethouders verworpen voorstel tot 
aankoop van een schuur in de raad brengen?; aanwijzing van 
verdediger door de raad in een zaak van administratief be
roep. 

Personeel (gemeente). 
Mogelijkheid gehuwde kostwinnares in gemeentedienst te ne
men of te houden : ontslag huwende ambtenares (tweemaal) 
geheimhoudingsplicht; ambtenarensalarissen. 

Personeel (Rijk). 
Ambtenarensalarissen. 

Financiën (Rijk). 
Begroting 1957. 

Financiën (gemeente). 
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Premieleningen (tweemaal); opmerkingen naar aanleiding van 
gemeentebegroting. 



Belastingen. 
Heffing door gemeente bij verkoop; klachten over fiscale be
handeling; riolering en baatbelasting. 

Openbare orde. 
Verkrijgen vergunning gebruiken geluidsversterker; inlichtin
gen omtrent de wet, houdende invoering van de mogelijkheid 
van adoptie; bouwen op geringe afstand van bestaande woning. 

Openbare zedelijkheid. 

Toepassing Loterijwet. 

Openba,re gezondheid. 

Klassenstelsel op algemene begraafplaatsen; advies gemeen
teraad inzake verlof tot oprichten van crematorium; aanwij
zing van lijkschouwers. 

Volkshuisvesting en wedel'opbouw. 
Verantwoordelijkheid voor de verdeling van toegewezen bouw
volume over onderscheidende dorpen der gemeente; verorde
ning ter sanering van de binnenstad; aanschrijving ingevolge 
art. 23 der Woningwet; ontruiming van een wederrechtelijk 
bewoonde woning; subsidie voor woningsplitsing van de ge
meente; gemeentelijke normen, te hanteren bij de toekenning 
van premie voor woningverbetering; toewijzing bouwvolume; 
toelating woningbouwcorporaties; inlichtingen omtrent de wo
ningbouw in enkele gemeenten (tweemaal); bouw van nood
woningen; toepassing Huurwet en Hinderwet; ontruiming van 
voor eigen gebruik gekochte woning; verdeling der woonruim
te; minister In 't Veld over woningnood en werkloosheid; kan 
een communist tussentijds worden verwijderd uit een com
missie van advies, bedoeld in de Woonruimtewet ? 

Waterstaat 
Overleg met gemeente over inpoldering van de Lauwerszee. 

Verkeer en vervoer. 
Laat art. 208 G.W. toe het geven van rij-instructie te 
beperken ? (tweemaal). 

Economische aangelegenheden. 

Arbeid. 

Wie aanvraag voor ruilverkaveling behoort te doen; gemeen
telijke medewerking ten behoeve van volkskredietbank. 

Toepassing Winkelsluitingswet 1951 (tweemaal) 

Maatschappelijke steun en voorzorg. 

Mogelijkheden van inschakeling gemeentelijke dienst voor 
maatschappelijk hulpbetoon bij toepassing rijksregelen; samen
werking van kerk en overheid bij stichting van bejaarden
centrum; moeilijkheden bij verkrijging medewerking gemeen
teraad voor stichting bejaardentehuizen (tweemaal); ouder
domsuitkering in het buitenland; aftrek algemeen ouderdoms
pensioen op armenonderstand; sectievorming voor "principi
ele" aangelegenheden binnen "neutrale" organisatie; aanvul
ling door voormalige werkgever van gemeentelijke uitkering 
ingevolge de Armenwet. 
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Onderwijs. 

Instelling van een onderwijskundig studiecentrum door samen
werkende gemeenten; stichting kleuterschool; onverplicht ge
meentelijke subsidie aan bijzondere scholen voor v.h.m.o.; 
plaatselijk herv. geref. samenwerking op schoolgebied; chris
telijke staat en vrijheid van onderwijs; gemeentelijke school
melkvoorziening (tweemaal); mogelijkheid van beroep tegen 
afkeuring schoolgebouw. 

VolksontwikkeUng en cultuurbevordering. 
Cultuerle raad; statuten plaatelijke sociaal-culturele gemeen
schap . 

.Sport en spelen; toerisme e.d. 
Gemeentelijke sportstichting; 

Bevordering gemee,nschapzin en nationale ge·est. 
Beschikbaarstelling lokaliteit jeugdvorming en jeugdzorg met 
steun van overheidswege. 

Godsdienstig en zedelijk leven. 
Opwekking van burgemeester van bevolking mede te werken 
aan filmopnamen op zondag; openstelling pompstation op zon
dag; toepassing zondagswet (vier maal); zondagssluiting bio
scoop; openstelling gemeentelijk zwembad op zondag; sport
beoefening op zondag (tweemaal); in hoeverre verbod van 
zondagssport overbodig?; verhuur gemeentelijk sportterrein op 
zondag; beschikbaarstelling gemeenteterrein vuor beoefening 
tennissport op zondag; zondagsrust; verbod voetballen op zon
dag; toepassing zondagswet (viermaal); zondagsluiting biG
zondagssluiting gemeentelijk zwembad; voorwaarde houdende 
verbod van zondagssport bij verkoop grond sportveld t.b.v. 
Rijk h.b.s. 

Letterkunde 
Bewerking gedicht Da Costa door Kuyper. 

Geschiedenis. 
Kwaadaardige verzinsels over Dr. H. Colijn. 
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BIJLAGE lla. 

AANTAL UITLENINGEN OVER 1956, 

NAAR ONDERWERPEN 

Wijsbegeerte ............................. . 
Psychologie ............................... . 
Ethiek ................................... . 
Theologie ................................. . 
Kerkel. en godsdienstige aangelegenheden, 
geestelijke, sociale en politieke stromingen 
(alg.) ........................... . 
Calvinisme ............................... . 
Politieke partijen ........................... . 
A.R. richting ............................. . 
C.H. richting ............................. . 
S.G.P. en verwante richtingen ............. . 
G.P.V. . .................................. . 
Rooms-katholicisme ..................... . 
Liberalisme en verwante groepen ........... . 
Humanisme ............................... . 
Partij van de Arbeid ......................... . 
Socialisme ............................... . 
Communisme ............................. . 
Politiek binnenland ....................... . 
Mandement en herderlijk schrijven ......... . 
Kwestie Nieuw-Guinea ................... . 
Vrouw en politiek ........................... . 
Overzeese gebiedsdelen en 
Unie-aangelegenheden ................... . 
Politiek buitenland ....................... . 
Scciologie ................................. . 
Arbeid .................................. · · 
Sociale kwestie ........................... . 
Sociale verzekering ....................... . 
Economie (algemeen) ..................... . 
Economische vraagstukken 
(w.o. loonpolitiek) ....................... . 
Bezitsvorming ........................... . 
Economische toestand ..................... . 
Geld- en bankwezen ..................... . 
Organisatie van het bedrijfsleven ......... . 
Recht (algemeen) ......................... . 

1956 
24 
1 
8 

12 

56 
4 

81 
88 
8 
9 
5 

11 
8 

10 
55 
16 
24 

100 
34 
9 
4 

14 
56 
34 
22 
50 
26 

6 

27 
62 
17 

1 
41 

5 

1955 
23 

15 
22 

48 
3 

49 
113 
11 
11 
15 
13 
9 

10 
67 
6 

19 
70 
69 

9 

9 
38 
12 
23 
53 
55 
10 

41 

6 
1 

38 
2 

1954 
21 

8 
6 

62 

32 
131 

3 
10 
20 

4 
5 

15 
35 
5 
9 

64 
36 

31 

20 
26 
20 
26 
21 
35 
18 

29 
7 
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1956 1955 1954 
Volkenrecht ............................ 4 10 49 
Staatsrecht ............................ 39 41 36 
Strafrecht ............................ 9 2 2 
Burgerlijk recht ............................ 8 11 18 
Bestuursrecht (algemeen) ·················· 21 40 37 
Financiën ............................ 11 9 8 
Volkshuisvesting .......................... 14 18 8 
Maatschappelijke zorg ...................... 11 13 37 
Onderwijs ............................ 29 33 41 
Opvoeding ............................ 12 1 16 
Gemeente ............................ 25 35 35 
Waterschap ............................ 2 
Provincie ···························· 3 1 5 
Landsverdediging ........................ 14 19 19 
Handel en verkeer ........................ 16 1 14 
Landbouw ............................ 15 13 4 
Cultuur .......................... 12 14 15 
Sport en ontspanning ...................... 15 7 3 
Journalistiek .......................... 1 1 4 
Levensbeschrijvingen ······················ 73 45 68 
Geschiedenis ............................ 20 21 16 
Tijdschriften (losse afleveringen) .......... 101 49 171 
Kamerstukken .......................... 13 5 16 
Diversen ............................ 63 35 

Totaal ····························· 1457 1296 1321 
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BIJLAGE IIb 

SPREIDING VAN DE UITLENINGEN 

OVER DE MAANDEN VAN HET JAAR 1956 

Januari ..................... . 167 11.4°/o 
Februari ................... . 163 11.10/o 
lVIaart ..................... . 119 8.1°/o 
April ....................... . 134 9.2°/o 
Mei ....................... . 112 7.7°/o 
Juni ....................... . 63 4.3°/o 
Juli ....................... . 57 3.90/o 
Augustus ................. . 54 3.70/o 
September ................. . 116 7.9°/o 
Oktober 168 11.50/o 
November 154 10.50/o 
December 156 10.7°/o 

1457 lOOOfo 
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BIJLAGE llc 

AANTAL AANWINSTEN VAN DE BIBLIOTHEEK 

OVER 1956, NAAR ONDERWERPEN 

Cultuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Wijsbegeerte . . . . . . . . . . . . 3 
Psychologie ............. . 
Ethiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Kerkelijke en godsdienstige 
aangelegenheden 13 
Calvinisme ............. . 
A.R. richting . . . . . . . . . . . . 3 
C.H. richting . . . . . . . . . . . . 1 
S.G.P. enz. . ............ . 
G.P.V. . ................ . 
Rooms-katholicisme 3 
Liberalisme en aanverwan-
te groepen . . . . . . . . . . . . . . 7 
Socialisme . . . . . . . . . . . . . . 2 
Communisme . . . . . . . . . . . . 6 
Politiek (binnenland) 10 
Politiek (buitenland) 20 
Overzeese gebiedsdelen 11 
Statistiek ............... . 
Sociologie . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Sociale kwestie . . . . . . . . . . 9 
Soc. verzekering 14 
Economie . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Econ. toestand . . . . . . . . . . 9 
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Organ. bedrijfsleven 5 
Geld- en bankwezen 3 
Recht (algemeen) 3 
Volkenrecht . . . . . . . . . . . . 2 
Staatsrecht . . . . . . . . . . . . . . 11 
Strafrecht . . . . . . . . . . . . . . 3 
Burgerlijk recht 8 
Bestuursrecht (algemeen) 11 
Financiën . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Volkshuisvesting 10 
Maatschappelijke zorg . . . . 11 
Onderwijs . . . . . . . . . . . . • • . . 21 
Opvoeding . . . . . . . . . . . . . . 6 
Gemeente . . . . .. . . .. ...... 3 
Waterschap . . . . . . . . . . . . . . 1 
Provincie . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Landsverdediging 
Handel en verkeer 5 
Landbouw . . . . . . . . . . . . . . 3 
Sport en ontspanning . . . . 3 
Journalistiek . . . . . . . . . . . . 2 
Geografie . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Levensbeschrijving 9 
Geschiedenis . . . . . . . . . . . . 4 
Tijdschriften ........... . 
Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
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BIJLAGE 3 

INHOUDSOPGAVE 

VAN DE JAARGANG 1956 

VAN ANTI-REVOLUTIONAIRE STAATKUNDE 
(niet opgenomen zijn de boekbesprekingen) 

ARTIKELEN 

Oranje en Oldenbarnevelt I, II . . . . . . H. Algra 

Om de toekomst van Nederlands-Nieuw 
Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mr. H. van Andel 

Waarom hebben wij verloren? Wat 
staat ons te doen? (Bijzonder Na-ver-
kiezingsnummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr. W. P. Berghuis e.a. 
Samenwerking in Nederland als staat-
basis (n.a.v. prof. mr. A. L. de Block, (dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot 
samenwerking in Nederland als staat- (prof. mr. A. M. Donner 
kundig vraagstuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prof. dr. J. P. A Mekkes 
Binnenlands overzicht (driemaal) . . . . . . dr. E. Diemer 
Het ontwerp der nieuwe hoger-onder-
wijswet. Achtergrond, bedoeling en ge·-
slaagdheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prof. mr. I. A. Diepenhorst 
Het probleem der samenwerking in Ne-
derland in staatsrechtelijke omlijsting prof. mr. I. A. Diepenhorst 
Het volkenrechtelijk aspect van de een-
zijdige opzegging der Nederlands-Indo-
nesische Unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prof. dr. G. H. J. v. d. Molen 
Over het televisiebesluit 1956 . . . . . . . . . . J. de Jong Czn 
Waarom hebben wij verloren? Wat staat 
ons te doen? . . . . . . . . . . . . . . • . . . T. Knecht 
Rondom het Herderlijk Schrijven . . . . ds. P. A. A. Klusener 
Het voorontwerp in-, uit- en doorvoer-
wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Kouwenhoven ec. drs. 
De ontbinding der Eerste Kamer in 
1904. Een episode uit de strijd voor de 
ontvoogding van vrije universiteiten 
in Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr. J. P. Moet 
Enkele opmerkingen over het vraagstuk 
van de opvoering der woningproduktie J. Poot soc. drs. 
Prinses Beatrix . . . . . . . . . . . . . . . . dr. A. A. L. Rutgers 
Buitenlands overzicht (viermaal) . . . . . . prof. mr. L. W. G. Scholten 
Economische toekomstvoorspelling H. Scholtens ec. drs. 
De democratisering van het hoger on-
derwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prof. dr. J. Waterink 
De democratisering van het hoger on-
derwijs en de werkstudent . . . . . . . . . . . . mr. M. A. van Wijngaarden 
Christendom en neo-socialisme . . . . . . . . prof. dr. S. U. Zuiderna 
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DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 
BEGROTING VOOR HET .JAAR 1957 

Inkomsten 1957 1956 
Interest hypotheken en leningen 
voor waarborgsom . . . . . . . . . . . . f 37.371.- f 37.360.64 
Interest obligaties f 13.632.- f 12.296.75 
Dividenden aandelen f 11.500.- f 10.900.-

f 25.132.-
Af : Bankkosten . . f 403.-

T'otaal 
Huren ....................... . 
Subsidie Centraal Comité 
Rente te beleggen gelden 

f 24.729.
f 10.650.
f 16.000.-

Af : reserve renteverlies 

Totaal .f 88.750.-

Uitgaven 1957 

Salarissen ...................... f 
Pensioenpremiën ............. f 
Sociale verzekering . . . . . . . . . . . f 
Bibliotheek ................. f 
Onderhoud ............... f 
Voorzieningen aan het dak ..... f 
Uitbreiding telefoon ........... f 
Verlichting, verwarming enz. . .. f 
Assurantiën . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
Huishoudelijke onkosten ..... f 
Algemene onkosten . . . . . . . . . . . f 
Kantoorbehoeften ........... f 
Porti, telefoon en telegrammen f 
Reis- en vergaderkosten f 
A.R. Staatkunde . . . . . . . . . . . . . . . f 
Aankoop stencilmachine f 
Afschrijvingen ............... f 
Bijschilderen achtergevel f 
Onvoorzien ................... f 

50.850.-
3.000.-
5.000.-
4.500.-
2.250.-
1.500.-

650.-
4.500.-

300.-
1.000.-
4.250.-

750.-
2.500.-
1.750.-
3.000.-

500.-

2.450.-

Totaal f 88.750.-

146 

f 23.196.75 
f 564.89 

f 22.631.86 
f 10.800.-

f 1.207.50 

f 72.000.-
f 1.000.-

f 71.000.-

1956 

f 38.250.-
f 2.250.-
f 5.400.-
f 4.500.-
f 1.100.-
f 
f 
f 4.000.-
f 300.-
f 1.000.-
f 4.000.-
f 750.-
f 1.400.-
f 1.100.-
f 350.-
f 500.-

~ 250.-
2.000.-

f 300.-
f 3.550.-

f 71.000.-



JAARVERSLAG 
VAN DE VERRICHTINGEN VAN HET VERBAND 

VAN VERENIGINGEN VAN 
ANTI-REVOLUTIONAIRE GEMEENTE- EN 
PROVINCIEBESTUURDERS OVER 1956 *) 

HOOFDSTUK 20 

INLEIDING 

Op 1 juli 1908 werd in een vergadering, welke werd opgeluis
terd met het welbekende referaat, dat Dr. Abraham Kuyper 
er hield over "Zelfstandig Gemeentewezen", opgericht de 
Bond van Anti-Revolutionaire Raadsleden. 
De geschiedenis van deze Bond en zijn opvolgers is door 
Mr. C. J. Verplanke beschreven in een aantal artikelen, ver
schenen in het orgaan van het Verband, "De Magistratuur'', 
van juli/augustus 1950, maart 1951, februari 1952. 
Hier zij volstaan met de vermelding, dat na het verdwijnen 
dat een verkwijnen was, van deze Bond in de jaren twintig, 

*) De aanbieding van dit verslag aan het Centraal Comité geschiedde 
bij een brief welke als volgt luidde : 
"In opdracht van het bestuur van het in hoofde genoemd Verband doe 
ik U hierbij toekomen het door mij ontworpen jaarverslag van het 
Verband over het jaar 1956. Het reglementaire tijdstip voor de behan
deling van de jaarverslagen van binnen het partijverband werkzame 
organisaties is in art. 31 van het nieuwe partijstatuut zodanig gesteld, 
dat dit verslag voor wat het Verband betreft dan nog niet in de or
ganen van het Verband - dagelijks en algemeen bestuur en alge
mene vergadering - besproken en vastgesteld kan zijn. Daarom be
sloot het algemeen bestuur van het Verband in zijn vergadering van 
24 april 1956, dat het jaarverslag van het Verband bij Uw Comité 
zou worden ingezonden als een voorlopig verslag en onder medede
ling, dat het V{~rband en zijn bestuur zich uiteraard voorbehouden er 
alsnog wijzigingen in aan te brengen. 
Ik moge U verzoeken, deze brief in de gedrukte bundel verslagen 
welke U aan het Partij Convent zult overleggen, boven het jaarverslag 
van het Verband op te nemen. Daarom zend ik U gemakshalve twee 
exemplaren van deze brief". 
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nieuwe organisatievormen opkwamen: een landelijke vereni
ging van a.r. burgemeesters, wethouders en gemeentesecre
tarissen en gewestelijke verenigingen van a.r. raadsleden, 
welke tenslotte een overkoepeling vonden in het op 11 de
cember 1935 te Utrecht opgerichte Verband van Vereenigingen 
van Anti-Revolutionaire Gemeentebestuurders in Nederland. 
Na in de bezettingstijd ondergedoken te zijn geweest herrees 
dit Verband in 1947 in gereorganiseerde voortzetting als Ver
band van Verenigingen van Anti-Revolutionaire Gemeente- en 
Provincie bestuurders. 

Evenmin als zijn voorganger heeft het Verband rechtsper
soonlijkheid. Er bestaat echter een in 1936 opgerichte "Stich
ting: Verband van Vereenigingen van Anti-Revolutionaire 
Gemeentebestuurders in Nederland", welke ten doel heeft het 
uitgeven van het maandschrift en van andere geschriften van 
en door het Verband. Het is in 1947 niet nodig geacht, de naam 
en de akte van deze stichting te wijzigen: het nieuwe Ver
band is immers slechts de gereorganiseerde voortzetting van 
het oude. Gemakshalve worden de financiën van het Verband 
geheel via deze stichting geleid en beheerd. Wellicht zou het 
aanbeveling verdienen voor een en ander nog eens een uit
drukkelijke juridische basis te leggen. 

Verhand met de Anti-Revolutionaire Partij 

Volgens de statuten van het Verband wijzen Centraal Comité 
en Kuyperstichting en een lid van het algemeen bestuur van 
het Verband aan. Tot voor de aanvaarding van het nieuwe 

Partijstatuut was dat de enige band tussen de georganiseerde 
Anti-Revolutionaire Partij en het Verband. 
Het nieuwe Partijstatuut, aanvaard door de Deputatenverga
dering van 22 juni 1955 en in werking getreden op 22 decem
ber 1955, bracht hierin wijziging. 

Ingevolge art. 6, lid 3 onder f, in verband met art. 8, lid 4, 
is het thans een voorwaarde voor aansluiting van een kiesver
eniging bij het Centraal Comité - waardoor zij toetreedt tot 
het Partijverband - dat zij van degenen die zij kandidaat 
stelt voor de gemeenteraad de verklaring verlangt, dat zij, 
gekozen tot lid van de gemeenteraad, in fractieverband zullen 
samenwerken, en zullen toetreden tot de Vereniging van Anti
Revolutionaire Gemeente- en Provinciebestuurders in hun 
provincie. 
Ingevolge art. 15, lid 5, geldt een overeenkomstige eis met be
trekking tot hen, die kandidaat worden gesteld voor de Pro
vinciale Staten. 
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Voor de toekomst behoeven l).et Verband en de erbij aangeslo
ten verenigingen te dezer zake aan de kiesverenigingen en 
Provinciale Comité's dus niets meer te verzoeken, want er 
ligt een verplichting voor deze lichamen! Daarmede werd een 
lang gekoesterde wens onzerzijds vervuld. 

Ingevolge art. 29 van het nieuwe Partijstatuut zijn de leden 
van het dagelijks bestuur van het Verband stemhebbend lid 
van het Partij Convent en van de Deputatenvergadering. 

Uit een en ander zal men wel mogen afleiden, dat het Ver
band valt aan te merken als een "binnen het partijverband 
werkzame organisatie", waaruit dan weer zou volgen, dat het 
ingevolge artt. 30 en 31 van het nieuwe Partij-Statuut zijn 
jaarverslag - te beginnen met dat over 1956 - behoort in te 
zenden ter behandeling in de voorjaarsvergadering van het 
Partij Convent. 

Waar dit Partij Convent statutair in maart of àpril moet wor
den gehouden, terwijl de jaarvergadering van het Verband 
reglementair in mei of juni, en de laatste jar·en feitelijk in 
oktober of november, wordt gehouden, kan het aan het Partij 
Convent overlegde jaarverslag niet meer zijn dan een voor
lopig verslag. 

Aangesloten verenigingen. 
In het aantal bij het Verband aangesloten verenigingen kwam 
geen verandering. Het bedroeg het gehele jaar 11, te weten 
10 provinciale verenigingen van gemeente- en provinciebe
stuurders benevens de Vereniging van Burgemeesters, Wet
houders en Gemeentesecretarissen "Groen van Prinsterer". 

Na verwerking der gegevens per 1 januari 1957 werd een ver
gelijkende staat van de aantallen leden per 1 januari van elk 
der jaren 1954 tot en met 1957 opgemaakt, welke het volgende 
beeld toont : 
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Naam vereniging Aantalleden 1) op Aantal a.r.-raads- en Aantal leden in Aantal stemheb-
1 januari Staatleden 2) het bestuur van bende afgev. ter 

op 1 januari het Verband 3) in alg. verg. van 
het Verband 4) in 

1954 1955 1956 1957 1954 1955 1956 1957 '54 '55 '56 '57 '54 '55 '56 '5' 

Vereniging van A.R. Ge-
meente- en Provinciebe-
stuur<;~ers in de provincie 153 Gromngen 151 149 148 146 145 145 145 2 2 2 2 4 4 3 3 

Vereniging van A.R. Pro-
vincie- en Gemeentebe-
stuurders in Friesland 141 137 . 135 136 150 149 149 149 2 2 2 2 3 3 3 3 

Vereniging van A.R. Ge-
meente- en Provincie he-

78 77 78 78 78 78 1 1 1 1 2 2 2 2 stuurders in Drenthe 79 75 

Vereniging van A.R. Ge-
meente- en Provinciebe-
stuurders in Overijssel 5) 71 73 81 88 101 101 101 101 1 1 1 1 2 2 2 2 

Vereniging van A.R. Ge-
meente- en Provincie he-
stuurders in Gelderland 65 71 71 72 134 133 133 133 1 1 1 1 2 2 2 2 
Utrechtse Provinciale 
Vereniging van A.R. Ge-
meente- en Provinciebe-

121 119 104 103 115 114 114 114 2 2 2 2 3 3 3 3 stuurders 
Vereniging van A.R. Ge-
meente- en Provincie he-
stuurders in Noord-Hol-

107 land 108 117 113 128 127, 127 127 2 2 2 2 3 3 3 3 



Zuidhollandse Vereniging 
van A.R. Gemeente- en 
Provinciebestuurders 

Zeeuwse Vereniging van 
A.R. Gemeente- en Pro
vinciebestuurders 
Vereniging van A.R. Ge
meente- en Provinciebe
stuurders in Noord-Bra
bant en Limburg 
Vereniging van Burge
meesters, Wethouders en 
Gemeentesecretarissen 
"Groen van Prinsterer" 

Centraal Comité van A.R. 
Kiesverenigingen 

Doctor Abraham Kuyper
stichting 

Totaal 6) 

361 361 352 367 

88 88 84 82 

42 44 46 44 

254 261 279 288 

1482 1488 1496 1518 

393 391 

125 125 

50 50 

1) Hieronder kunnen ook oud-raadsleden, secretarissen en 
griffiers zijn begrepen. 

2) Gemeenteraadsverkiezingen van 1953, Statenverkiezingen 
van 1954. Bij vergelijking met kolom 2 bedenke men ener-· 
zijds het onder 1 vermelde, maar anderzijds ook, dat com
binaties van ambten mogelijk zijn, waarbij de betrokkene 
in kolom 2 toch uiteraard maar eenmaal is medegeteld. 

391 391 4 4 4 4 8 8 8 8 

125 125 1 1 1 1 2 2 2 2 

50 50 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 3 3 6 6 6 6 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

31! 
11 

22 22 22 22 36 36 35 

3) Naar de statutaire maatstaf van één bestuurslid per 1t' 
leden der vereniging of gedeelte daarvan. 

4) Naar de statutaire maatstaf van één afgevaardigde phl 
één voor elke volle 50 leden der vereniging. ; 

5) De cijfers zijn inclusief de Poldercommissie in de Noord 
Oost-Polder. 

6) Inclusief dubbel-tellingen, doordat sommigen lid zijn v~ 
"Groen van Prinsterer" én van een der provinciale vel 
enigingen. 



Ook in 1956 kon het bereikte peil in de verhouding tussen 
het totale aantal a.s. raads- en Statenleden in elke provincie 
en het aantal hunner dat lid is van een der aangesloten ver
enigingen, over het geheel worden gehandhaafd en hier en 
daar zelfs worden verbeterd. Zuid-Hoiland herstelde zich 
schitterend en Overijssel zette zijn opmars op verheugende 
wijze voort; ook "Groen van Prinsterer" boekte verheugen
de winst. De achteruitgang hier en daar is niet verontrustend, 
maar moet uiteraard in het oog worden gehouden. De bestu
ren der desbetreffende verenigingen mogen de bovenvermel
de nieuwe voorschriften van het Partijstatuut indachtig zijn ! 
Het aantal A.R. Staatsleden bedraagt sinds 1954, 69. Daarvan 
zijn er 66 lid van een bij het Verband aangesloten provinciale 
vereniging. In Gelderland is er 1 nog geen lid - die wel lid 
is van "Groen van Prinsterer" - in Zeeland 2. 
De contributieregeling der onderscheidene aangesloten ver
enigingen was op 1 januari 1957 als volgt : 
Groningen . . . . . . . . . . . . . . . . f 6,-
Friesland . . . . . . . . . . . . . . . . f 6,50 
Drenthe . . . . . . . . . . . . . . . . f 10,-
0verijssel . . . . . . . . . . . . . . f 6,50 
Gelderland . . . . . . . . . . . . . . f 5,50 
Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 7,
Noord-Holland . . . . . . . . . . . . f 5,
Zuid-Holland . . . . . . . . . . . . f 4,50 

Zeeland . . . . . . . . . . . . . . . . f 6,50 

f 7,50; of f 10,-
f 5,-; f 6,-; f 7,50 
of f 10,-

Noord-BrabantiLimburg f 6,-
"Groen van Prinster'er'' f 7,50 
In alle gevallen waren deze bedragen inclusief het abonne
ment op De Magistratuur ad f 3,50 (voor leden van aange
sloten verenigingen) en de afdracht aan het Verband ad f 1,-. 
De aangesloten verenigingen hielden de volgende 
vergaderingen : 

Groningen 
12 mei 

1 december' 

Friesland 
6 oktober 
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J. v. Klinken ec. drs. 
S. v. Tuinen litt. drs. 

mr. K. Groen 

aan tal aanwezigen : 

Bejaardenzorg 
Cultuurbevorde
ring - kunst -
door gewest en 
gemeente 

Een inleidend 
woord over enkele 
kanten van het 
subsidievraagstuk 

53 

58 
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Drenthe 
10 maart G. J. Stapelkamp Woningbouw-

vraagstukken 35 
24 november J. de Boer' De gemeentebestu-

ren en het maat-
schappelijk werk 41 

Overijssel 
21 april G. J. Stapelkamp Woningbouw-

vraagstukken 32 
17 november Ir J.C. H. Drost De taak van de over-

heid inzake stede-
bouwkundige 
vraagstukken 23 

Gelderland 
20 oktober F. Kunst Maatschappelijk 

werk en maat-
schappelijke zorg 
op het platteland 14 

Utrecht 
14 januari Ir. W. F. Schut Stedebouw, hache-

lijke noodzaak, 
nobele staatstaak 27 

3 maart Mr. J. van Aartsen De gemeente en de 
industrialisatie 20 

13 oktober Dr. L. J. van Dijk Enige problemen 
in verband met de 
ontwikkeling van 
de randstad 
Holland 22 

15 december Dr. A. Notenboom Verhouding kerk 
en overheid op het 
terrein van de 
maatschappelijke 
zorg 26 

Noord-Holland 
3 maart A. in 't Veld Volkshuisvesting 36 

20 oktober Mr. J. Mulder Bejaardenprobleem 34 
8 december J. de Jong Onderwijs 29 

(alle onderwerpen in het kader van een cyclus : behandeling 
der gemeentebegroting). 

Zuid-Holland Dr. J. W. Noteboom Regeling en gren-
23 juni zen van het sub-

sidiebeleid ()9 
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Zeeland 
11 september 

Noord-Brabant/ 
Limburg 
heeft in 1956 niet 
vergaderd 

"Groen van 
Prinsterer" 

29-30 mei 

F. W. Dirker ec. drs. De economische 
aspecten van het 
Delta-plan voor 
Zeeland 

A.P. Timmer 
Prof. Dr. J. J. de Jong 

Het ambt van ge
meentesecretaris 
De vorming van de 
bestuurder : studie 
en praktijk 

22 

Het blijkt dus dat dit jaar Utrecht de erepalm wegdroeg met 
vier vergader'ingen, Noord-Holland hield er drie, Groningen, 
Drenthe en Overijssel elk 2, Friesland, Gelderland, Zuid-Hol
land en Zeeland elk slechts 1, terwijl Noord-Brabant/Limburg 
("wegens gebrek aan sprekers enjof financiën om zulks te 
bekostigen") zelfs in het geheel niet vergaderde. "Groen van 
Prinsterer" hield, gelijk gebruikelijk, haar jaarlijkse twee
daagse congres. 
Dat Noord-Brabant/Limburg, dat zich, na lang achtergebleven 
te zijn, toen het eenmaal tot organisatie was gekomen, zo ijve
rig weerde, in 1956 een inzinking vertoonde, is zeer te betreu
ren. Men vatte daar toch weer moed. In de opgave van wat 
de andere verenigingen in 1956 deden kan gemakkelijk inspi
ratie worden gevonden. Het is trouwens opvallend, dat de 
verenigingen hetzij uit de verslagen van elkaars vergaderin
gen in De Magistratuur hetzij uit de jaarverslagen van het 
Verband kennelijk elkaars initiatieven op het gebied van spre
kers en onderwerpen overnemen. 
Noor'd-Brabant/Limburg kan het instituut der streekvergade
ringen niet te baat nemen. Daarom zijn daar vergaderingen 
van de gehele vereniging des te meer broodnodig. Hetzelfde 
geldt voor Zeeland, maar met een extra handicap; voor streek
vergaderingen zijn daar de aantallen te klein, voor een groter 
aantal vergaderingen der vereniging als geheel vormen de 
moeilijke onderlinge verbindingen een beletsel. 
Naast haar ene vergadering der gehele vereniging hield Fries
land een streekvergadering te Dokkum op 1 december, waar-
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bij burgemeester J. Duker optrad als "antwoordman" op een 
praatmiddag, waar onderscheidene onderwerpen aan de orde 
kwamen. 
De Gelderse secretaris klaagt over de slechte opkomst. Zouden 
juist in deze provincie streekvergaderingen ook niet een goed 
middel zijn om meer binding tussen de leden te verkrijgen? 
In Zuid-Holland werden op 21 januari 5 middag- en op 25 
januari 1 avond-streekvergaderingen gehouden en op 3, 8 en 
10 november nog eens zes streekvergaderingen. Het aantal be
zoekers variëerde in beide gevallen van 20 tot 40. In de ja
nuari-vergaderingen leidde telkens een der bestuursleden het 
onderwerp "Actuele gemeentepolitiek" kortelijk in, waarna er 
verder gelegenheid tot onderlinge discussie was. 
Cursussen noch wethoudersvergaderingen vonden in 1956 
plaats. Evenmin bijeenkomsten ter bevordering van het con
tact tussen raadsleden van grotere gemeenten. Dit laatste 
contact is een kwestie van interprovinciale organisatie. Voor 
de enkele provincies valt hier weinig te doen en ook het Ver
band is er in het verleden niet in geslaagd, een sectie raads
leden van gr·otere gemeenten tot leven te brengen. In samen
werking tussen enkele aan elkaar grenzende provinciale ver
enigingen is hier, gelijk vroegere ervaring heeft bewezen, wel 
iets te organiseren. Maar het blijft teveel incidenteel. Hetzelf
de geldt voor het contact tussen de a.r. wethouders der grote 
gemeenten. 

Het Verband 

Het aantal leden van het bestuur kan worden afgelezen uit de 
tabellarische staat. 
Het dagelijks bestuur bestond bij de aanvang van 1956 uit de 
heren Mr. G. A. Diepenhorst, voorzitter; J. A. J. Jansen Ma
neschijn, tweede voorzitter; Mr. K. Groen, secretaris; G. Baas 
Kzn, penningmeester; J. C. Haspels, algemeen adjunct. Het 
onderging in 1956 in belangrijke mate wijziging. Allereerst 
ontviel in mei aan het Verband door de dood de heer Jansen 
Maneschijn, die zich én voor het oude én voor het gereor
ganiseerde Verband bijzondere verdiensten had verworven. 
De heer Wilschut herdacht hem op gevoelvolle wijze in De 
Magistratuur van juni. In zijn plaats werd door het algemeen 
bestuur in 1956 niet meer voorzien. 
Voorts legde de heer Baas, die zich als penningmeester al 
evenzeer jarenlang uiterst verdienstelijk had gemaakt, maar 
die het bij het klimmen zijner jaren wenselijk achtte, zijn ar
beid als zodanig tijdig aan een ander over te dragen, zijn func
tie als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur neer. 
Hem werd in de vergadering van het algemeen bestuur op 
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24 april 1956 een boek aangeboden als bewijs van erkente
lijkheid. In diezelfde vergadering werd de heer W. M. de Jong, 
bestuurslid voor Friesland, tot zijn opvolger benoemd. 
Het dagelijks bestuur en het volle bestuur vergaderden beide 
op 24 april 1956. 
De jaarlijkse algemene vergadering van het Verband vond 
plaats op vrijdag 19 oktober 1956, ditmaal in afwijking van 
F"at traditie scheen te zijn geworden, niet in Utrecht, maar in 
"De Oude Tram" aan het Stationsplein te Amersfoort. 
De morgenvergadering werd geopend met een rede van de 
voorzitter onder de titel : "Rembrandt of Picasso"; zij werd 
opgenomen in De Magistratuur van november 1956. 
In de middagbijeenkomst refereerde de heer S. van Tuinen 
litt. drs. burgemeester van Dokkum, over het onderwerp : 
"Cultuurbevordering door gemeenten en provinciën''; een ori
entatie. Een zevental van de 55 aanwezigen nam deel aan de 
bespreking van dit brede referaat over een belangrijk onder
werp. 
Het verslag van de jaarvergadering werd opgenomen in De 
Magistratuur van november 1956. 
In 1955 had het bestuur van het Verband een drietal com
missies ingesteld, t.w. : 

een commissie om het Verband voor te lichten over het 
door de commissie-Oud uitgebrachte rapport betreffende een 
nieuwe regeling voor de uitkeringen voor de wegen. Van deze 
commissie maakten deel uit de heren J. C. Haspels, voorzitter; 
G. Bramer, M. W. Schakel, A.P. Timmer, Mr. K. Groen, secre
taris en Mr. J. H. Prins, adjunct-secretaris; 

een commissie om het Verband van voorlichting te die
nen over het verslag van de Staatscommissie-De Quay inzake 
de meest gewenste bestuursvorm voor de grote gemeenten. 
Deze commissie bestond uit de heren J. Wilschut, voorzitter; 
G. Buiten; G. A. Kieft; H. Smitskamp; A. in 't Veld; Mr. K. 
Groen, secretaris; Mr. J. H. Prins, adjunct-secretaris; 

een commissie om het Verband van voorlichting te die
nen over' het rapport en de voorstellen der Staatscommissie 
Vervanging Armenwet, voor zover die de gemeenten raken. 
Deze commissie bestaat uit de heren Mr. A. W. Haan, voorzit
ter; J. de Boer; Ir. B. ter Brugge; J. de Bruyne; Mr. H. B. van 
der Linden en Mr. K. Groen, secretaris. 
Eerstgenoemde commissie stelde een rapport op, dat werd ge
publiceerd in De Magistratuur van oktober 1956. 
De tweede commissie stelde een zeer uitvoerig advies samen, 
dat in De Magistratuur van januari-februari 1957 werd opge
nomen. De derde commissie kwam in 1956 nog niet gereed; 
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haar rapport moet nog worden geschreven, maar dit onder
vindt vertraging door' de overgang van Mr. Groen tot een 
andere staat des levens, waardoor hij nog geen gelegenheid 
vond het rapport te schrijven. 
Voorts stelde het bestuur van het Verband in 1956 een com
missie in voor de voorbereiding van de revisie der' leidraden 
voor een a.r. gemeente- en een a.r. provincieprogram, zulks 
met het oog op de in 1958 te houden raads- en Statenver
kiezingen. De commissie bestaat uit de heren M. W. Schakel, 
voorzitter; Mr. D. H. Okma; G. J. Stapelkamp ec. drs.; S. 
van Tuinen litt. drs.; Mr. C. J. Verplanke; Mr. K. Groen, se
cretaris en mr. J. H. Prins, adjunct-secretaris. Zij maakte in 
1956 een aanvang met haar werkzaamheden. 
De samenstelling der commissie van redactie van De Magis
stratuur bleef ongewijzigd; zij bestond uit de heren Dr. J. W. 
Noteboom, voorzitter; Dr. W. P. Berghuis; J. C. Haspels; A. R. 
de Kwaadsteniet; W. J. van der Veen en Mr. K. Groen, se
cretaris. Zij vergaderde in 1956 niet. 
Het aantal abonnementen van anderen dan leden van aange
sloten verenigingen bedraagt thans 113, waarvan 96 van ge
meente- en provinciebesturen. 
De abonnementsprijs bleef f 3,50 voor leden en f 5,- voor 
anderen. 
De afdracht aan het Verband bleef bepaald op f 1,- per lid 
der aangesloten verenigingen. 

BESLUIT 

Ook in 1956 vervulde het Verband een bescheiden taak op een 
bescheiden plaats. Dankbaarheid past dat kon worden verricht 
hetgeen werd gedaan. 

25 maart 1957 
De secretaris, 

Mr. K. Groen. 
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BIJLAGE 1 

PROGRAM VAN ACTIE 

VAN DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ, OPGESTELD 
VOOR DE KAMERVERKIEZINGEN VAN 1956 

AAN HET NEDERLANDSE VOLK. 

De Anti-Revolutionaire Partij streeft naar een christelijk staatkun
dig beleid en gaat hierbij uit van de belijdenis, dat aan Jezus Chris
tus is gegeven alle macht in hemel en op aarde en dat Overheid 
en volk, in erkenning van die macht en in onderwerping daaraan, 
geroepen zijn Gods geboden voor ·het leven in de staat te gehoor
zamen. 
De Anti-Revolutionaire Partij wenst daarom vertegenwoordigers af 
te vaardigen, die vanuit het levend geloof in Jezus Christus Zijn 
Koningschap en de heerschappij van Gods Woord tot gelding willen 
brengen in het staatkundige leven. 
Zij is van oordeel, dat ook in deze tijd partijformatie op basis van 
een levensbeschouwing dringend vereist blijft en dat allen, die, naar 
het woord van Groen van Prinsterer, de hoofdwaarheden der Her
vorming zijn toegedaan, in de politieke strijd schouder aan schouder 
behoren te staan. Zij verzet zich daarom ook met kracht tegen het 
opdelen vàn ons volk in conservatieven enerzijds en progressieven 
anderzijds, waarbij de diepste levensvragen worden miskend. 
Gedreven door het verlangen in alle arbeid God te eren en de naaste 
te dienen, roept de Anti-Revolutionaire Partij de kiezers op, haar 
streven steun te verlenen door mede te werken aan de verwezen
lijking van het volgende Program van Actie, dat een vooruitstre
vende Christelijke Nationale Politiek verlangt. 

1. OVERHEID EN VOLK 

De Anti-Revolutionaire Partij is van oordeel, dat de Over
heid in de uitoefening van haar gezag aan de ontwikkeling 
van zedelijke volkskracht alle ruimte moet laten en de zelf
standigheid van de verschillende levenskringen moet erken
nen. 
Zich bewust van het feit, dat de vraagstukken van deze tijd 
op velerlei gebied diepgaand Overheidsingrijpen vorderen 
acpt zij niettemin in de beoordeling van de vraag wat de 
Overheid heeft te doen of te laten, bij voortduur een princi
pieel kritische instelling noodzakelijk. 
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De Overheid dient zich in haar optreden en in haar spreken tot het 
volk er ernstig rekenschap van te geven, dat de Wet Gods, zowel voor 
de inhoud en de begrenzing van haar gezag als voor de vrijheid der 
burgers richtsnoer moet zijn. 
De Anti-Revolutionaire Partij erkent met bezorgdheid, dat het voor 
de Nederlandse burgers steeds moeilijker wordt een duidelijk inzicht 
te verkrijgen in de gecompliceerde vraagstukken van deze tijd, het
geen leidt tot een algemene verzwakking van het oordeel, ook over 
het Overheidsbeleid. Zij ontkent, dat deze ontwikkeling onvermijdelijk 
is en meent dat de Overheid het kritisch meeleven van de burgerij 
in de staatkunde moet bevorderen, teneinde een gezonde volksinvloed 
te bestendigen. 
In het besef, dat opeenstapeling van bevoegdheden zowel het bederf 
van de rechtsorde als een dodende eenvormigheid in de hand werkt, 
streeft de Anti-Revolutionaire Partij naar : 
een verhoogde rechtsbescherming tegen de Overheid door uitbreiding 
van de mogelijkheden zich tegen handelingen van het bestuur tot een 
beroepsinstantie te wenden; 
uitbreiding van de taak der provinciebesturen, door meer bevoegd
heden van de centrale Overheid op de provincie over te dragen; 
handhaving en versterking van de aan de gemeente toekomende 
zelfstandigheid in financiële en bestuurszaken. 

2. DE ZONDAGSRUST, EEN WEZENSKENMERK 
VAN HET CHRISTELIJKE VOLKSLEVEN 

De Anti-Revolutionaire Partij staat op het standpunt, dat de 
zondagsrust een wezenskenmerk van christelijk volksleven is; 
zij verlangt naleving van dit Goddelijk gebod op alle gebied. 
Ook voor de Overheid is de zondag de dag des Heren. Daarom 
moet de zondag als regel een vrije dag zijn voor ieder die in over
heidsdienst werkt. 
Med~~ uit sociaal oogpunt moeten uitzonderingen zoveel mogelijk 
worden beperkt. Dit alles geldt ook voor vloot, leger en luchtmacht. 
In de internationale samenwerking op militair gebied behoort de 
Overheid op te komen voor dit eigen karakter van de zondag, ken
merk ook van ons christelijk nationaal volksbestaan. 
Het streven naar ruimere openstelling van winkels op zondag dient 
te worden tegengegaan. 
Ook de wenselijkheid, dat het gehele gezin op dezelfde dag vrij heeft, 
versterkt de eis om de viering van de zondag niet om economische 
redenen te doorbreken; daartoe worden aan de continu-arbeid op 
zondag de grootst mogelijke beperking opgelegd. Publieke manifes
taties en sportevenementen behoren plaats te vinden op werkdagen. 

3. ONDERWIJS EN CCLTUUR 

De Anti-Revolutionaire Partij is van mening, dat, in verband 
met de toekomst van onze kinderen en met het oog op de be
hoeften der maatschappij - men denke hierbij niet in de 
laatste plaats aan de vraagstukken waarvoor de industriali
satie ons plaatst - de scholing en de vorming der jeugd 
verbreed en verdiept moet worden. 
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Daarom zal de mogelijkheid tot gebruikmaking van de verschillen
de takken van het onderwijs bevorderd en uitgebreid dienen te wor
den door het toekennen van beurzen en studietoelagen. 
De noodzakelijke uitbreiding en de opleiding van het docentencorp~ 
vraagt voortdurende zorg. 
Daarom zal ook aandacht geschonken moeten worden aan 
een verlenging van de leerplicht, terwijl de verbetering van 
het lager onderwijs tevens gediend wordt door een geleidelijke ver
laging van de leerlingenschaal. 
Bij dit alles dient voorop te staan, dat de vrijheid van onderwijs 
en de financiële gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar 
lager onderwijs ten opzichte van de publieke kassen, strikt gehand
haafd blijven, zowel bij de te treffen maatregelen als bij het be
stuursbeleid. 
Daarnaast dient met kracht te worden gestreefd naar volledige finan
ciële gelijkstelling van het voorbereidend hoger- en middelbaar on
derwijs, het nijverheidsonderwijs, het buitengewoon lager onderwijs 
en het lager- en middelbaar land- en tuinbouwonderwijs, ten aanzien 
van de schoolstichting. 
Voor het nijverheidsonderwijs en het buitengewoon lager onderwijs is 
een herziening van de wettelijke regeling dringend noodzakelijk, 
waarbij volgens objectieve, in de wet vastgestelde normen en over
eenkomstig het beginsel van de financiële gelijkstelling de subsidiere
geling wordt vastgesteld en de schoolstichting wordt mogelijk gemaakt. 
Noodzakelijk is evenzeer, dat op korte termijn een wettelijke rege
ling van de schoolartsendienst tot stand komt, waardoor het de school
besturen mogelijk gemaakt wordt door samenwerking zelf in deze 
dienst te voorzien. 
Tenslotte dient op korte termijn een wettelijke regeling van de sub
sidiëring van de particuliere, beroepS'keuzevoorlichting, volgens le
vensbeschouwelijk inzicht, tot stand te komen. 
Aan de subsidiëring van de openbare christelijke bibliotheken en 
lee,szalen moet sterke aandacht worden besteed. 
Voor de wettelijke regeling van radio en televisie dient als richt
snoer te gelden : 

1. erkenning van het recht van de vrije radio-omroep (ook voor de 
"wereldomroep") en verwerping zowel van de "staatsomroep" als van 
de "eenheidsomroep"; 
2. beschikbaarstelling van zendtijd aan de kerken voor de uitzen
ding van kerkdiensten; 
3. bevordering van de samenwerking tussen de erkende omroepor
ganisaties voor technische en andere algemeen aanvaardbare doel
einden; 
4. voor de televisie-uitzendingen wordt een overeenkomstige rege
ling getroffen als voor de radio-uitzendingen. 
Wat de film betreft kan er niet in worden berust, dat een op dit ge
bied bestaand commercieel monopolie in feite aan anderen belet 
van de film naar eigen inzicht gebruik te maken. 

4. GEZIN EN JEUGD 

De Anti-Revolutionaire Partij acht de zorg voor de heden
daagse jeugd van het grootste belang voor de toekomst van 
ons volk. Uitgangspunt daarbij dient te zijn, dat een sterk 
en intiem gezinsleven eerste voorwaarde is voor een gezond 
volksleven. 
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Het eigen karakter en de zelfstandigheid van de vrijere jeugdvor
ming dienen door de Overheid, ook bij het treffen van subsidiere
gelingen, te worden erkend. 
Daarnaast doet zij een dringend beroep op de Overheid, de arbeid 
der organisaties ten behoeve van de jeugdzorg te stimuleren en te 
steunen. 
Voorts is het bevorderen van vold0€nde gelegenheid voor het beoe
fenen van sport noodzakelijk. 
Tenslotte dient zo spoedig mogelijk een ruime vakantieregeling voor 
jeugdigen in het bedrijf en in overheidsdienst te worden ingevoerd 
waar en voor zover deze nog niet is verkregen. 

5. VOLKSHUISVESTING 

Woningbouw 

De Anti-Revolutionaire Partij is van oordeel, dat de heersen
de woningnood, vooral ook om de geestelijke en zedelijke 
gevaren, welke daarmede samenhangen, het meest benauwen
de probleem is, waarvoor Overheid en volk zich zien geplaatst. 
Het is noodzakelijk, dat het huidige woningtekort op krach
tiger wijze dan tot dusver het geval was, wordt bestreden en 
dat de opvoering van de woningnood een hoge prioriteit in 
hèt regeringsbeleid heeft. 
Daarvoor is nodig, dat het aantal per jaar te bouwen woningen be
langrijk wordt vermeerderd. Om dit te kunnen bereiken moet de 
arbeidsproduktiviteit worden opgevoerd, het aantal bouwvakarbeiders 
door omscholing en versnelde opleiding worden vergroot, verant
woorde systeembouw worden bevorderd en de uitvoering van bouw
werken buiten de sector van de woningbouw nog sterker dan tot nu 
toe is geschied, naar een later tijdstip worden verschoven. 
Voorts is een verdergaande huuraanpassing dringend noodzakelijk 
teneinde geleidelijk een redelijke verhouding tussen kostprijs en huur
opbrengst tot stand te brengen, indien nodig gepaard gaande met 
looncompensatie. 
Bij de woningbouw dient bovendien, meer dan tot heden, bijzondere 
zorg te worden besteed aan de grootte en de indeling der woningen, 
zodat ook aan de behoefte van grote gezinnen en van bejaarden 
kan worden voldaan. 
Sanering van oude stadswijken en opruiming van krotwoningen moet, 
zodra daarvoor op de arbeidsmarkt ruimte komt en de materiaals
positie dit mogelijk maakt, krachtig worden bevorderd. De bouw van 
woningwetwoningen zal zoveel doenlijk door woningbouwverenigingen 
moeten geschieden. De bouw van woningen door particulieren moet 
door doeltreffende financieringsregelingen worden bevorderd. 
In het kader van de bevordering van bezitsvorming dient het ver
krijgen van een eigen woning mogelijk te worden gemaakt. 

Stedebouw 

De Anti-Revolutionaire Partij rekent het een hoogst belang
rijke taak van onze Overheid, richtlijnen op te stellen no
pens de indeling van onze nationale ruimte. De snelle bevol
kingsgroei, de afdamming van de zeegaten e.d. specifiek Ne
derlandse omstandigheden geven daartoe te meer aanleiding. 
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Omtrent deze richtlijnen, b.v. inzake spreiding der bevolking, indus
trialisatie, verlies cultuurgrond woningpeil en recreatieve voorzie
ningen, behoort niet te worden beslist door ambtelijke diensten, noch 
door de regering zelve, doch door of in overleg met de vertegen
woordigende lichamen. 
De wetgeving vraagt dringend vernieuwing en wel terwille van : 
eenheid van wettelijke regelingen; duidelijkheid over de inhoud van 
nationaal plan en streekplannen; voorkoming van nodeloze verstar
ring bij gemeentelijke plannen; ruimer inschakeling van het maat
schappelijk leven in het voorbereidend overleg. 
De prak1Jjk vraagt bij voorkeur compensatie in natura bij schade 
door plannen, stimulering van krotopruiming en stedebouwkundige 
vernieuwing en in het algemeen versterking van het karakter van 
onze landschappen, dorpen en steden. 

6. ECONOMISCH BELEID 

De Anti-Revolutionaire Partij staat op het standpunt, dat het 
economische leven zich in vrijheid moet kunnen ontplooien. 
Dat betekent, dat de produktie en de distributie zich zoveel 
mogelijk moeten voltrekken in de particuliere ondernemings
vorm. 
De Overheid heeft echter in dezen een eigen verantwoorde
lijkheid. Een positieve economische en monetaire politiek, 
waarbij de exportpositie van ons land voortdurend aandacht 
verdient, is nodig om bovenbedoelde vrijheid te verzekeren. 
Deze staatstaak kan in drie centrale punten worden samen
gevat. 

Deze punten zijn : 

1. een gezonde monetaire politiek als basis voor een doeltreffende 
conjunctuurpolitiek, die in een depressie de werkgelegenheid be
vordert, in een hoogconjunctuur de overspanning matigt; 

2. het bereiken van verantwoorde concurrentieverhoudingen; 
3. het nastreven van een zedelijk verantwoorde situatie op het ter

rein van de inkomensvorming met name te bereiken door de 
sociale politiek. 

Deze algemene principiële beleidslijn stelt in deze tijd met name 
de volgende punten aan de orde : 

a. Krachtige bevordering van verantwoorde werkgeJe,genhe,id, onder 
meer door voortgaande industralisatie, vooral in die gebieden van 
ons land, waar structurele werkloosheid heerst (de ontwikkelingsge
bieden en industriekern en); 
b. Een kartelpolitiek, welke onredelijke prijzen voor de afnemers voor 
komt en er in het algemeen tegen waakt, dat de vrijheid, die voor 
het bedrijfsleven tegenover de Overheid wordt begeerd, niet door de 
bedrijfsgenoten zelve wordt vernietigd. In dit verband is de vestigings
vrijheid van het allergrootste belang. Voorwaarden voor de vestiging 
dienen zoveel mogelijk wettelijk te worden geregeld en in ieder geval 
aan de hand van objectieve normen. Het vaststellen van deze voor
waarden mag niet zonder meer worden overgelaten aan het subj ec
tieve inzicht van bedrijfsgenoten. 

162 



c. Een zichzelf versnellende prijsstijging moet in de huidige hoog
conjunctuur worden tegengegaan. Wanneer het bedrijfsleven daartoe 
zelf niet in staat blijkt, zal de Overheid moeten ingrijpen. 

d. Iedere verdere uitbreiding van dat gedeelte van het bedrijfsleven, 
dat zich in handen van de Overheid (Staat, provinciën of gemeen
ten) bevindt, moet zeer kritisch worden bekeken. Waar dit op ver
antwoorde wijze mogelijk is, dient de omvang van deze sector te 
worden verkleind. 

Het middenstandsbeleid dient in overeenstemming te zijn met 
de zo juist uiteengezette algemene economische politiek. In de 
uitwerking moet rekening worden gehouden met de bijzondere 
plaats en betekenis van de middenstand in onze samenleving; 
economisch, omdat de kleinere bedrijven steeds een mogelijk
heid in zich hebben voor uitgroei tot grotere, en maatschap
pelijk, omdat de grote aantallen zelfstandige ondernemers 
hier aanwezig, een onmisbare schakel vormen in de opbouw 
van de samenleving. Wanneer dit nodig en verantwoord is, 
dienen regelingen, welke tot strekking hebben deloyale con
currentie te beteugelen, te worden gesteund. 

Bij het uitwerken van het vestigingsbeleid op basis van de nieuwe 
vestigingswet zal naar vereenvoudiging en een soepele toepassing moe
ten worden gestreefd. Bij de formulering van vestigingseisen moet 
met name ten aanzien van de eisen van theoretische vakbekwaam
heid zowel wijsheid als grote matiging worden betracht. 
De vraagstukken. verband houdende met de bouw en de spreiding 
van middenstandsbedrijfspanden verdienen toenemende aandacht. 
Daadwerkelijke steun van de Overheid op het gebied van voorlichting 
en onderzoek is in dit verband noodzakelijk; deze steun dient te 
worden verleend indien en voor zover door het georganiseerde be
drijfsleven zelf activiteit wordt ontplooid. 

In het landbouwbeleid, eveneens steunend op de boven aan
geven algemene uitgangspunten, moet rekening gehouden wor
den met de bijzondere geaardheid van vele markten voor 
landbouwprodukten. Gezien de eigen aard van de produktie 
en de betrekkelijke geringe veranderlijkheid der behoeften (de 
in-elasticiteit van de vraag), openbaren zich bijzondere risi
co's die niet volledig door de ondernemer kunnen worden op
gevangen. De Overheid heeft hier een positief landbouwbe
leid te voeren, dat een gezonde bedrijfsstructuur en een mo
derne produktietechniek bevordert. 

Indien in dit verband moet worden overgegaan tot vaststelling van 
prijzen, het geven van garanties e.d. behoren deze maatregelen 
niet te berusten op de gedachte, dat aan iedere ündernemer in de 
landbouw een bepaald inkomen moet worden toegekend, maar op de 
gedachte, dat het prijsniveau der landbouwprodukten gebaseerd 
dient te zijn op verantwoorde kostprijsberekeningen, welke een lonende 
bedrijfsuitkomst voor land- en tuinbouw mogelijk maken. Krachtig 
behoort te worden gestreefd naar versterking van de positie van het 
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kleinere en het gemengde bedrijf, waarbij aan verlaging der kost
prijs bijzondere aandacht moet worden geschonken. 
Ruilverkaveling, grondverbetering, waterbeheersing, aanleg en verbe
tering van wegen - maatregelen, welke kunnen leiden tot ontslui
ting van een aantal achtergebleven plattelandsgebieden - zullen 
moeten worden toegepast om dit doel te bereiken. 
Uitbreiding van cultuurgrond door inpoldering en landaanwinning, 
blijft dringend geboden om de agrarische bevolkingsdruk te verlich
ten en het verlies aan cultuurgrond in ons land tengevolge van stads
uitbreiding, wegenaanleg e.d. zo gering mogelijk te doen zijn. 
Bijzondere zorg mo,et worden besteed aan het scheppen van mogelijk
heden, waardoor agrarische jongeren tijdig en in voldoend aantal naar 
niet-agrarische beroepen kunnen overgaan. 
De bedrijfsorganisatie vraagt voorts de aandacht. 
Aan de Wet op de Bedrijfsorganisatie moet verdere uitvoering worden 
gegeven. De Overheid dient niet direct en dwingend in te grijpen 
bij de instelling van de in deze wet bedoelde lichamen. Dit zou leiden 
tot een vervreemding tussen bedrijfsorganen en de vrije organisaties 
en zou een inbreuk betekenen op de beginselen zelve, die aan deze 
wet ten grondslag liggen. Aan de organen moet niet een groter gebied 
worden toegewezen dan voor de vervulling van hun taak nodig is : 
eveneens moet een opeenstapeling van verordende bevoegdheden 
worden vermeden, om te voorkomen, dat schadelijke monopolistische 
machtsposities ontstaan. 
In de ontwikkeling der bedrijfsorganisatie behoort men er naar te 
streven, dat werkgevers en werknemers, door regelmatig overleg 
en beraad in de organen, er in slagen de goede sfeer in het bedrijfs
leven te scheppen, zodat men langs deze weg en tevens door advie
zen en vrije besluiten de gewenste doeleinden kan verwezenlijken. 

7. SOCIALE POLITIEK 

De Anti-Revolutionaire Partij staat op het standpunt, dat de 
sociale politiek gericht moet zijn op het wekken en verster
ken van het verantwoordelijkheidsbesef van de enkele mens 
en van de verschillende levensverbanden in, de samenleving. 
De Overheid moet de voorwaarden scheppen, opdat deze ver
antwoordelijkheid ook daadwerkelijk kan worden gedragen. 
Op deze wijze is de sociale politiek een belangrijk hulpmiddel 
in de strijd tegen de massificatie. 

Het loonbeleid 

Met behoud van de in het belang van de Nederlandse volksgemeen
schap noodzakelijke coördinatie der Ionen, behoort bij de loonvorming 
rekening te worden gehouden met de bijzondere sociale en econo
mische omstandigheden van bedrijfstakken en ondernemingen. Voor 
wat de ondernemingen betreft valt hierbij met name te denken aan 
het opheffen van belemmeringen voor het treffen van regelingen van 
winstdeling. De grotere ruimte, die bij een zodanige loonpolitiek 
voor de besteding van het loon zal ontstaan, zal mogelijkheden van 
bezitsvorming scheppen. Het aanwenden van deze mogelijkheden 
komt dan in de eerste plaats voor de verantwoordelijkheid van de 
arbeider persoonlijk. Maatregelen tot bevordering van bezitsvorming, 
waarbij deze wel geschiedt voor de arbeider, doch niet op de grond-
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slag van diens persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid, zijn ver
werpelijk. 
Naar geleidelijke opheffing van de gemeente-classificatie worde ge
streefd. 
Medeverantwoordelijkheid der arbeiders. In de huidige wetgeving be
vinden zich belemmeringen om aan de factor arbeid de hem toeko
mende plaats en verantwoordelijkheid in de onderneming te geven. 
Opheffing van deze belemmeringen moet worden bevorderd om het 
mogelijk te maken, dat langs de weg van vrijwilligheid de bevoegd
heden van de ondernemingsraad kunnen worden uitgebreid in deze 
zin, dat aan de factor arbeid medeverantwoordelijkheid wordt toege
kend ten aanzien van besluiten, die voor het voortbestaan der onder
neming van beslissende betekenis zijn. 
De Ouderdomsverzekering. De algemene ouderdomsverzekering moet 
uiterlijk 1 januari 1957 in werking treden. Aan de oprichting van 
aanvullende bedrijfspensioenfondsen behoort steun te worden verleend. 
Uitbreiding sociale verzekering. Met spoed dient een weduwen- en we
zenverzekering te worden tot stand gebracht en ingevoerd. Is voor 
de ouden van dagen en weduwen en wezen een redelijke voorziening 
getroffen, dan is het vraagstuk van de vergeten groepen voor een 
belangrijk gedeelte tot een oplossing gebracht. De invaliditeitsver
zekering zal op moderne leest moeten worden geschoeid. In de nieuwe 
regeling behoren maatregelen tot revalidatie een eerste plaats in te 
nemen. 
Bij de uitvoering van de sociale verzekering behoren de bedrijfsge
noten, niet alleen in de bedrijfstak, maar ook in de onderneming, al 
of niet in organi~atorisch verband, zoveel mogelijk te worden inge
schakeld. Verdergaande vereenvoudiging en coördinatie is nodig, op
dat de sociale v{'rzekering voor ondernemer en arbeider niet wordt 
tot een zaak, die hun innerlijk vreemd is. 
Het ziekenfondsbesluit dient zo snel mogelijk te worden vervangen 
door een wettelijke ziektekostenverzekering. 

Arbeidswet 
Een herziening van de arbeidswetgeving in volle omvang moet worden 
ter hand genomen, teneinde te geraken tot unificatie en inschake
ling van de publickrechtelijke bedrijfslichamen bij de uitvoering daar
van. Intussen kan op basis van het daartoe strekkende advies van 
de Sociaal Economische Raad de Arbeidswet-1919 in werking wor
den gesteld voor de groepen voor welk dit tot nog toe niet is ge
schied. 
De regeling van de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek 
behoort te worden aangevuld met bepalingen omtrent de jaarlijkse 
vakantie. 

Emigratie 

Voortzetting van het beleid, dat gericht is op de bevordering van de 
emigratie is noodzakelijk. 

8. MAATSCHAPPELIJK WERK 

Maatschappelijk werk is een zaak van levensbeschouwing. 
Mede daarom moet het kerkelijk en particulier initiatief op 
dit gebied voorrang hebben en moeten de uit dat initiatief 
voortgekomen verenigingen en instellingen, door subsidiëring 
aan de hand van objectieve normen, in de gelegenheid wor-
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den gesteld een zo groot mogelijk gedeelte van de maat
schappelijke zorg uit te voeren. 
De Overheid late in het algemeen het par:ticuliere initiatief voorgaan 
en onthoude zich in ieder geval van arbeid, welke op even vrucht
bare wijze kan worden verricht door de in de aanhef genoemde 
lichamen. Erkennende de noodzaak van speciaal onderzoek ten be
hoeve van een juiste opzet en uitvoering van maatschappelijk werk 
is de Anti-Revolutionaire Partij van oordeel, dat de rechtstreekse fi
nanciering van zulk onderzoek door de Overheid moet worden beperkt 
tot die gevallen waarin zulks dringend nodig is. 

Volksgezondheid 

Ook de particuliere arbeid op het gebied van de lichamelijke en 
geestelijke volksgezondheid moet worden gesteund. De Overheid dient 
medewerking te verlenen aan het streven het aantal en de ca
paciteit der protestants-christelijke ziekenhuizen uit te breiden. 

9. FINANCIEEL BELEID 

De Anti-Revolutionaire Partij staat op het standpunt, dat dP 
omvang van de staathuishouding (samen met de huishouding 
van de provinciën en gemeenten) in verhouding tot de gehele 
volkshuishouding te groot is. Men zal er voortdurend op be
dacht moeten zijn op verantwoorde en stelselmatige wijze 
bedoelde omvang te verkleinen, omdat de ontwikkeling 
van de rijksuitgaven reden tot zorg geeft. 
Een behoedzaam financieel overheidsbeleid is noodzakelijk. Een der
gelijk beleid vormt de enig juiste grondslag voor de verdere belas
tingverlaging, die dringend nodig blijft. De indirecte belastingen 
drukken nog steeds zwaar op de kosten van het levensonderhoud; de 
vennootschapsbelasting, moet zo spoedig mogelijk worden terugge
bracht naar het niveau van 1950; het maximale percentage, dat uit 
het inkomen wordt geheven, moet verder worden verlaagd. Bij het 
doorvoeren van een dergelijke structurele belastingpolitiek moet reke
ning worden gehouden met de eisen, die de conjunctuur stelt. In de 
hoogconjunctuur betekent dit een matiging van de verlaging, die overi
gens wenselijk ware geweest. 
De extra middelen, welke daardoor worden verkregen, dienen voor 
aflossing van staatsschuld te worden aangewend. 
Vereenvoudiging van de belastingwetgeving is daarom dringend ver
eist. Bij eventuele verlaging der lasten is deze vereenvoudiging uit
voerbaar. Daarbij zullen sommige bijzondere regelingen en schake
ringen, die bij zeer hoge tarieven aanvaardbaar zijn, noodzakelijker
wijs vervallen. 

10. VERKEER EN WATERSTAAT 
Ons land en het water 

Enerzijds voert Nederland een strijd op leven en dood tegen 
het water, anderzijds is het water dienstbaar aan Nederlands 
welzijn. 
Voortzetting van die strijd tegen het water vraagt om af
sluiting van een aantal zeearmen. Dijken, die onvoldoende 
beveiligen, moeten worden verzwaard. 
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Het water maakt het Nederland mogelijk een zeevarende mogendheid 
te zijn. Die positie moet versterkt worden, o.a. door bestrijding van 
de vlagdiscrim:natie, door bevordering van de bloei der havens, en 
door herstel van de vrije Rijnvaart. 
Op de binnenwateren vraagt de vrije ontplooiing der binnenscheep
vaart een redelijke regeling voor de scheepvaartrechten. 
De hoofdvaarwegen in elke provincie moeten in elk geval tolvrij 
zijn. 
Voor de instandhouding van de visserij is een krachtige aanpak 
van de vernieuwing der visserijvloot nodig, en bevordering van verbe
tering en aanleg van de benodigde vissershavens. De belangen van 
de vissers en inzonderheid van hen, die door werken van de water
staat (Deltaplan en IJsselmeer) in hun beroep en mogelijkheden wor
den belemmerd of verhinderd, dienen krachtig bevorderd te worden. 

Veiligheid op de weg 

De veiligheid op de weg is een probleem van de eerste orde. Van 
de waarde van een mensenleven dient elke weggebruiker ten diepste 
doordrongen te zijn. Op overtredingen van de verkeersvoorschriften 
behoren strenge straffen te worden gesteld. De Overheid moet de 
verkeersveiligheid met alle middelen bevorderen. Snelle aanpassing 
van de wegen aan het verkeer kan daaraan in belangrijke mate 
medewerken. 

11. SURINAME EN DE ANTILLEN 

Met de rijksdelen Suriname en de Antillen wordt samengewerkt op 
grondslag van het Statuut voor het Koninkrijk. De geestelijke en stof
felijke welvaart van beide rijksdelen worden, indien noodzakelijk, 
met hulp van Nederland bevorderd. 

12. NEDERLANDS NIEUW GUINEA 

De Anti-Revolutionaire Partij wenst, dat het beleid inzake Neder
lands Nieuw Guinea zich richt op de openlegging van dit gebied 
en op de geestelijke, culturele, economische en sociale ontwikkeling 
van de bevolking. 
In verband daarmede wordt het Nederlandse gezag over Nederlandse 
Nieuw Guinea onverkort gehandhaafd. De bevolking wordt ingescha
keld in de behartiging der publieke zaak als voorbereiding van de toe
komstige staatkundige zelfstandigheid van dit gebied. 

13. DEFENSIEBELEID 

De Anti-Revolutionaire Partij staat op het standpunt, dat de 
verhoging van de nationale weerbaarheid van ons land en de 
versterking van onze bijdrage in het kader van de Europese 
en Noordatlantische militaire samenwerking de verdere op
bouw van een kwalitatief sterke en goed uitgeruste defen
siemacht noodzakelijk maken. 
In verband met deze noodzaak kan niet voorbijgegaan worden aan 
de vraag, of het huidige defensieplafond voor de komende jaren als 
voldoende kan worden beschouwd. 
De zware lasten, welke ten behoeve van de defensie aan ons volk 
worden opgelegd, moeten dringen tot het afsnijden van alle niet drin
gend noodzakelijke uitgaven. 
Naast de bevordering van de geestelijke verzorging der militairen, 
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welke plaats vindt in overleg met de kerken, zal er, in het belang 
van het moreel en met het oog op de toekomstige maatschappelijke 
positie van de dienstplichtige, naar gestreefd moeten worden de 
militairen gedurende de tweede helft van hun eerste oefeningstijd 
gelegenheid te geven tot het volgen van vakcursussen in of nabij de 
legerplaats. 

14. AANVAARDING VAN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID 
TEMIDDEN DER VOLKEN 

Onze verantwoordelijkheid als Christen en als Nederlander 
eist ondersteuning van al wat de internationale rechtsorde 
verstevigen kan. 

Zowel ter handhaving van onze nationale zelfstandigheid als 
ter bevordering van deze internationale rechtsorde ziet de 
Anti-Revolutionaire Partij het als haar plicht voortvarend 
aan te sturen op de sociaal-economische eenheid van West
Europa. Deze is immers niet alleen een voorwaarde voor 
het Nederlandse volksbestaan, maar zal tevens belangrijk 
bijdragen tot de stabiliteit van de internationale politiek en 
van de economische verhoudingen. Daarbij kan het nodig zijn 
zekere nationale bevoegdheden aan internationale lichamen 
of organen over te dragen, onder waarborg, dat nationale 
belangen geen ongerechtvaardigde schade zullen ondervin
den. 

Van niet minder belang acht de Anti-Revolutionaire Partij daartoe 
de handhaving en versterking van het Noordatlantische bondgenoot
schap (NAVO). De positie van de westerse staten, aan beide zijden 
van de Atlantische Oceaan, in de wereld legt hun de plicht op offers 
te brengen voor de steun aan onderontwikkelde gebieden. Krachtens 
zijn geschiedenis en zijn geestelijk stempel heeft Nederland daarbij 
een eigen initiatief te ontwikkelen, mede ter afwending van het 
gevaar, dat bij steunverlening aan deze gebieden het volkseigen door 
materialisme en technocratie wordt aangetast. Een bijzondere taak 
heeft Nederland daarbij uiteraard ten opzichte van Nederlands Nieuw 
Guinea. 
De onvolkomenheid der internationale rechtsorde ontmoeten wij m 
Nederland in het vraagstuk der Ambonnezen. Er moet naar worden 
gestreefd, degenen, die dat wensen, in onze samenleving op te ne
men. Ook wanneer dit offers kost. Uitgaande van de rechtmatigheid 
van het uitroepen van de Republiek der Zuid Molukken, dient de 
regering voortdurend aandacht te schenken aan de positie van Am
bon en de Ambonnezen. 
Aan de belangen der Indische Nederlanders behoort blijvend zorg te 
worden besteed. Met name dient de regering op ruimere schaal dan 
thans de mogelijkheid voor de Indische Nederlanders open te stellen 
met haar financiële hulp Indonesië te verlaten. 
Wat de arrestanten jn Indonesië betreft, mag de regering geen mid
del onbenut laten om de rechtvaardige behandeling van onze ge
vangen landgenoten te bevorderen in overeenstemming met de al
gemene beginselen van de rechtsstaat. 
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IN ENKELE WOORDEN SAMENGEVAT VRAAGT HET 
PROGRAM VAN ACTIE VAN 1956 OM 

VRIJHEID 

IN VERANTWOORDELIJKHEID 

Dit verlangt : 

1. VRIJERE LONEN - STABIELE PRIJZEN 
DE ENIGE WAARBORG VOOR WAARDEVAST GELD 

Omdat vrijere loonvorming leidt tot loonsverhoging al naar de be
drijfstak het toelaat. 
terwijl de ondernemer solidair, - dat is bewust van zijn verant
woordelijkheid voor het gehele volk, - zijn prijzen gelij1khoudt of ve~r
laagt. 
zodat de werknemer zijn deel in de gestegen welvaart ontvangt, 
de ondememe~r, me't name de middenstander, zijn omzetten met de 
koopkracht ziet stijgen, 
de vergeten groepen werkelijk waar kunnen krijgen voor hun geld. 
terwijl de lage lonen moeten worden opgetrokken door de coördinatie 
in het loonbeleid. 

2. LEVENSVRIJHEID VOOR MENS, 
VERENIGING EN ONDERNEMING 

door volle ontplooiing van het geestelijk element in het culturele le
ven, in het maatschappelijk werk, in radio en televisie, in onderwijs, 
jeugdorganisatie, en zondagsviering. 
door ruime kansen voor de particuliere ondernemer, levensvoorwaar
de voor een gezonde economie 
door afremmen van de te uitbundige groei van staatshuishouding en 
staatsbemoeiing, welker welige bloei persoonlijke daadkracht en gees
telijke weerbaarheid verstikt. 

3. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MEDEMENS 

door krachtige bestrijding van de woningnood als volksvijand nr. 1 
door beheerst gedrag in het ve~rkeer 

door uitbouw van de sociale verze,kering; de weduwen en wezenver
zekering dient nu te worden aangepakt 

door medenzeggenschap in bedrijfstak en onderneming, de christelijke 
vraag naar hartelijke samenwerking in fabriek of bedrijf 
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door meeleven met de jongeren in hun vorming, hun opleiding, hun 
mogelijkhéid om aan de slag te komen en een gezin te bouwen, 
door bijstand aan Nieuw Guinea en .hulp aan de achterge·bleven ge
bieden. 
door bijstand aan Nieuw Guinea en hulp aan de achtergebleven ge
op het gebied van prijzen en belastingen. 

Met deze punten komt de A.R. Partij op voor het christelijke spreken 
en christelijke beleven in Kamer en Regering. 
Want wij willen het duidelijk zeggen : De A.R. Partij ziet de over
heid en het politieke leven aan God en Koning Jezus onderworpen. 
Dat uitgangspunt eist van overheid en volk gehoorzaamheid aan 
Gods Woord, ons in dat oude boek - de bijbel - gegeven. 
Zonder dat christelijk uitgangspunt is zo'n program slechts los zand 
dat wegglijdt of verstuift. 
Door dat christelijk uitgangspunt zijn deze verlangens een eenheid. Dat 
uitgangspunt garandeert vastberadenheid, het aloude kenmerk der 
anti-revolutionaire politiek bij de uitvoering van haar programs. 

Vooruitstrevend Christelijk Nationaal! 
Ten bate van het hele volk! 
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BIJLAGE 2 

OVERGANGSBEPALINGEN 

1. De kiesverenigingen, de Statencentrales, de Kamer·centrales en de 
Provinciale Cumité's, welke op 22 juni 1955 krachtens de bepa
lingen van het oude statuut waren aangesloten bij het Centraal 
Comité, behoren tot het verband van de Anti-Revolutionaire Partij, 
genoemd in artikel 1 van de statuten. 

2. Deze kiesverenigingen zijn verplicht vóor 31 december 1956 en 
deze centrales Pil organisaties zijn verplicht vóór 1 september 1956 
haar reglementen aan te passen aan de nieuwe statuten en ter 
goedkeuring in te zenden bij het Centraal Comité. 

3. Het Centraal Cumité blijft In zijn huidige samenstelling gehand
naafd tot de datum, waarop het Centraal Comité in nieuwe sa
menstelling, in overeenstemming met de bepalingen van de sta
tuten, optreedt, zijnde de datum, waarop in 1956 de verkiezingen 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gehouden. 

4. Het Partij Convent, dat de overgangsbepalingen vaststelt, benoemt 
de voorzitters van de Organisatiecommissie en van de Centrale 
commissie van het College van Advies. Het benoemt deze voor
zitters, direct ingaande, tot leden van het Centraal Comité en 
tot leden van het Moderamen. 

5. De Organisatiecommissie en het Algemeen Organisatie Comité van
gen hun werkzaamheden aan op 26 september 1955. Het Partij 
Convent, dat de overgangsbepalingen vaststelt, benoemt daartoe 
de leden van de Organisatiecommissie. Met ingang van dezelfde 
datum wordt de Propaganda Centrale opgeheven. 

6. De voor de eerste maal aangewezen leden van het Partij Con
vent worden als zodanig beschouwd, ook indien bij hun verkiezing 
de reglementaire bepalingen niet ten volle zijn nageleefd. Zij 
hebben zitting tot 1 september 1956. 

7. Het Partij Convent, dat de overgangsbepalingen vaststelt, is even
eens bevoegd het reglement van de kandidaatstelling van leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het reglement van 
de Commissie van Beroep vast te stellen. 
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8. Wanneer het Centraal Comité het wenselijk of noodzakelijk acht, 
dat enig ander• artikel dezer statuten reeds vóór 22 december 
1955 geheel of gedeeltelijk in werking treedt doet het daarvan 
mededeling aan de organen van de partij en zal dit artikel door 
het Centraal Comité en de overige bestuursorganen der partij 
worden nageleefd. 
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Aldus krachtens artikel 40 lid 2 der Statuten 
door het Partij Convent in zijn vergadering 
van 23 en 24 september 1955 vastgesteld. 

De voorzitter, Mr. A. B. Roosjen 
De adjunct-secretaris, R. Gosker 



BIJLAGE 3 

REGLEMENT 

VOOR DE VOORBEREIDING VAN 
DE KANDIDAATSTELLING VOOR DE 

VERKIEZING VAN LEDEN VAN 
DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Artikel 1 

WIJZE VAN LIJSTEN INDIENEN 

1. De werkzaamheden betreffende de verkiezing voor de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal vinden plaats onder lei
ding van het Centraal Comité. 

2. Aan de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal neemt de Anti-Revolutionaire Partij deel door in
diening in elk der 18 Kamerkieskringen van een kandidatenlijst 
bevattende 30 namen, welke lijsten ingevolge Hoofdstuk H der 
Kieswet worden verbonden. 

3. Het Centraal Comité dient bij het Partij Convent een voorstel 
in betrekking tot de vraag met hoeveel en met welke tot 
groepen verenigde lijsten zal worden deelgenomen aan de verkie
zing, en met betrekking tot de vraag of, en zo ja, in hoeverre 
de lijsten gelijkluidend zullen zijn. 

4. In de najaarsvergadering van het jaar voorafgaande aan dat, 
waarin de periodieke verkiezingen vonr de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal worden gehouden, beslist het Partij Convent over 
de voorstellen in lid 3 genoemd. 

Artikel 2 

HET RAPPORT VAN HET CENTRAAL COMITé 

1. Het Centraal Comité zal zich beraden over de vraag welke per
sonen voor een kandidatuur voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal in aanmerking komen, mede in verband met de gewens
te samenstelling der fractie en de taakverdeling der leden onder
ling. 

2. Het resultaat van zijn beraadslagingen legt het vast in een met 
redenen omkleed vertrouwelijk rapport, dat wordt overgelegd aan 
de besturen der Kamercentrales. 

3. Bij het samenstellen van dit rapport raadpleegt het Centraal Co
mité de voorzitter van de Anti-Revolutionaire Tweede Kamer
fractie. 
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4. Het rapport heeft betrekking op tenminste tweemaal zoveel per
sonen als het vermoedelijk aantal kansbiedende plaatsen bedraagt. 
De namen worden in alfabetische volgorde vermeld. 

Artikel 3 

DE KANDIDATEN 
1. Tot kandidaat voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal kun

nen worden gesteld, zij die voldoen aan de eisen der wet, lid 
zijn van een Anti-Revolutionaire kiesvereniging en bereid zijn 
schriftelijk te verklaren, dat zij instemmen met het Beginsel- en 
Algemeen Staatkundig Program der Anti-Revolutionaire Partij, en 
met haar Program van Actie, en dat zij, benoemd tot lid van 
de Kamer, in fractieverband zullen samenwerken. 

2. Eventuele bezwaren tegen het Beginsel- en Algemeen Staatkun
dig Program en tegen het Program van Actie moeten door hen, 
aan wie een kandidatuur wordt aangeboden, worden medegedeeld 
aan het Moderamen van het Centraal Comité, hetwelk beslist 
of deze bezwaren al dan niet kunnen worden toegelaten. 

Artikel 4 

DE AANBEVELINGSLIJST 

1. Na ontvangst van het rapport komen de besturen der Kamercen
trales in vergadering bijeen en stellen zij een voorlopige aanbeve
Hngslijst samen van ten hoogste 25 namen van kandidaten, welke 
aan de kiesverenigingen, aangesloten bij de betreffende Kamer
centrale, wordt toegezonden. 

2. Bij het samenstellen van de voorlopige aanbevelingslijst zijn de 
besturen der Kamercentrales niet verplicht zich te houden aan 
het rapport van het Centraal Comité. 

3. In een vergadering der Kamercentrale wordt de voorlopige aan
bevelingslijst besproken en wordt een aanbevelingslijst vastge
steld. 

4. De afgevaardigden der bij de Kamercentrale aangesloten kiesver
enigingen hebben het recht ter vergadering andere namen van 
kandidaten te noemen. Ten hoogste vijf namen kunnen aan de 
voorlopige aanbevelingslijst worden toegevoegd, wanneer tenmin
ste een vierde der aanwezige afgevaardigden de daartoe strek
kende voorstellen ondersteunt. 

5. De aldus vastgestelde aanbevelingslijst wordt toegezonden aan de 
bij de Kamercentrale aangesloten kiesverenigingen. 

6. Deze aanbevelingslijst wordt in de vergaderingen der kiesvere
nigingen besproken. Iedere kiesvereniging stelt vervolgens zelf
standig een aanbevelingslijst op van ten hoogste 20 namen van 
kandidaten en zendt deze aan het bureau van het Centraal Co
mité en een afschrift aan het bestuur der Kamercentrale. 

Artikel 5 

DE GROSLIJST 

1. Het Partijsecretariaat stelt een lijst samen van de namen van kan
didaten, die door tenminste vijf kiesverenigingen zijn genoemd. 

2. De volgorde op deze lijst wordt bepaald door het aantal malen dat 
een kandidaat door een kiesvereniging is genoemd. 
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Artikel 6 
HET ADVIE'S 

1. Aan de hand van de groslijst wordt door het Centraal Comité 
een advies samengesteld van tenminste 30 namen, in de volgorde, 
welke dit Comité wenselijk en noodzakelijk acht met het oog op 
de samenstelling der fractie en andere in aanmerking komende 
omstandigheden. 

2. Het advies en de groslijst, bevattende de eerste 60 namen van 
deze lijst, en niet. vermeldende het aantal malen dat een kan
didaat is genoemd, worden toegezonden aan de kiesverenigingen 
en aan de besturen der Kamercentrales. 

Artikel 7 
DE STEMMING 

1. Tegelijk met het advies en de groslijst wordt aan de stemgerech
tigde kiesverenigingen toegezonden een stembiljet, dat in de linker
bovenhoek haar stemmenaantal aangeeft, met een door het Cen
traal Comité gewaarmerkte enveloppe. 

2. Stemgerechtigd zijn de kiesverenigingen, die haar verplichte bij
drage ingevolge artikel 6, lid 5 der statuten over het voorafgaan
de boekjaar hebben voldaan. 

3. Het Partijsecretariaat zendt aan de besturen der Kamercentrales 
de lijst van kiesverenigingen, die krachtens lid 2 van dit artikel 
niet aan de stemming kunnen deelnemen. 

4. Aan elke kiesvereniging wordt één stem toegekend en voorts 
voor iedere 50 leden één stem meer. 

5. De stemming heeft betrekking op tenminste 24 kandidaten. 
6. Elke kiesvereniging stemt naar de door haar zelf vastgestelde 

wijze van stemming. 
7. Op het stembiljet worden de namen vermeld van de kandidat•m, 

waarop de keuze van de kiesvereniging is gevallen, in de volg
orde zoals deze door de uitslag der stemming is aangegeven. 

Artikel 8 
DE UITSLAG DER STEMMING 

1. Het Partijsecretariaat stelt onder controle van een daartoe door 
het Centraal Comité benoemde commissie de uitslag der stem
ming vast. 

2. Proces-verbaal van de uitslag zendt het aan de besturen der Ka
mercentrales. 

3. Ongeldig zijn de biljetten, welke niet het waarmerk van het Cen
traal Comité dragen en welke minder dan het vereiste aantal 
namen bevatten. 

4. Voor het opmaken van de uitslag wordt het puntenstelsel toe
gepast. 

Artikel 9 
VASTSTELLING VAN DE LIJSTEN 

1. De uitslag van de stemming is beslissend voor de samenstel
ling van de lijst en voor de volgorde, waarin de kandidaten op 
de in te dienen lijsten zullen voorkomen. 

2. Uitsluitend op voorstel van het Moderamen is echter het Centraal 
Comité bevoegd, wanneer het op grond van zeer bijzondere om
standigheden van oordeel is, dat van de op deze wijze verkregen 
lijsten moet worden afgeweken, een voorstel daartoe in te dienen 
bij het Partij Convent mits op deze wijze geen naam op de lijst 
wordt geplaatst, welke niet op de groslijst voorkomt. 
Zulk een voorstel wordt geacht door het Partij Convent verwor-
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pen te zijn, indien niet tenminste tweederden van de uitgebrachte 
stemmen zich daarvoor verklaren. 

3. Valt een der kandidaten, door welke omstandigheden ook, uit, 
dan vindt aanvulling als regel door opschuiving plaats. Het be
paalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing 
wanneer van deze regel wordt afgeweken. 

4. Het Partij Convent stelt op voorstel van het Centraal Comité 
vast op welke wijze de namen der kandidaten worden verdeeld 
over de lijsten of lijstengroepen, daarbij rekening houdende met 
de vastgestelde volgorde en met de daarvoor in aanmerking ko
mende bijzondere omstandigheden. 

5. .Indien het Partij Convent op voorstel van het Moderamen van 
het Centraal Comité, nadat de uitslag der stemming is vastge
steld, de kandidatenlijst heeft gewijzigd, wordt daarvan aan de 
Deputatenvergadering mededeling gedaan. 

Artikel 10 

GOEDKEURING DEPUTATENVERGADERING 

1. Vóór de Deputatenvergadering bijeenkomst dient ook de aanvul
ling der lijsten door de Kamercentrales te hebben plaats gehad. 

2. De besturen der Kamercentrales brengen de samenstelling van hun 
lijsten tijdig ter kennis van het Centraal Comité. 

3. Kan dit college zich niet verenigen met de samenstelling van 
één of meer lijsten, dan roept het daaromtrent, het Partij Con
vent gehoo·rd, de beslissing der Deputatenvergadering in. 

4. Geen kandidatenlijst voor leden van de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal is geldig, tenzij daarop de goedkeuring van Depu
tatenvergadering is verkregen. 

Artikel 11 

ONVOORZIENE OM'sTANDIGHEDEN 

Indien door onvoorziene omstandigheden de stipte uitvoering van de 
besluiten der Deputatenvergadering wordt verhinderd, neemt het Cen
traal Comité, in uiterste noodzaak het Moderamen van het Centraal 
Comité, de vereiste beslissingen. 

Artikel 12 
INLEVE.RING DER LIJSTEN 

1. De zorg voor de ondertekening en de inlevering der formulieren 
voor de kandidaatstelling is opgedragen aan de besturen der Ka
mercentrales, die onmiddellijk na de inlevering telefonisch of 
telegrafisch bericht zenden aan het bureau van het Centraal Co~ 
mité. 

2. Indien er voorzover met gelijkluidende lijsten wordt uitgekomen 
draagt het Partijsecreariaat zorg, dat de• kra·chtens artikel G. 8 eer
ste lid der kieswet vereiste verklaringen van bewilliging van de 
betreffende kandidaten, tijdig in het bezit zijn van de secretarissen 
der besturen van de Kamercentrales, op wier lijsten de namen 
dezer kandidaten voorkomen. 

3. Voor de gelijksoortige verklaringen de overige kandidaten van 
elke lijst wordt gezorgd door de besturen der Kamercentrales. 

4. Het Centraal Comité benoemt een algemeen gemachtigde en zijn 
plaatsvervanger, die zorg draagt voor de verbinding der lijsten 
(Artikel G 9 der Kieswetl. 
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Artikel 13 
SCHEMA VAN WERKZAAMHEDEN 

1. .In een schema van werkzaamheden stelt het Centraal Comité 
vast de data waarop en de termijnen waarbinnen de voorgeschre
ven handelingen moeten worden verricht. 

2. Bij tussentijdse verkiezingen wegens ontbinding van de beide Ka
mers der Staten-Generaal worden de bepalingen van dit regle
ment zoveel mogelijk nageleefd. 

Aldus krachtens artikel 34 lid 2 der Statuten 
door het Partij Convent in zijn vergadering 
van 23 en 24 september 1955 vastgesteld. 

De voorzitter, Mr. A. B. Roosjen 
De adjunct-secretaris, R. Gosker 
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BIJLAGE 4 

REGLEMENT 

VOOR DE COMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 1 

1. De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste drie leden, die, 
met hun plaatsvervangers, worden gekozen door de Deputatenver
gadering uit tweetallen, door het Centraal Comité aangeboden. 

2. De plaatsvervangers treden op in de volgorde van verkiezing. 
3. Wanneer in dit reglement gesproken wordt van leden der com

missie, dan worden daarmee ook bedoeld de plaatsvervangende 
leden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. 

Artikel 2 

In de vergadering van het Partij Convent heeft ieder lid de 
bevoegdheid te verzoeken aan een tweetal, door het Centraal 
Comité gesteld, de naam van een door hem gewenste kandidaat 
toe te voegen, aan welk verzoek wordt voldaan, wanneer het door 
50 der aanwezige leden wordt gesteund. 

Artikel 3 

Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature van een der leden 
of plaatsvervangende leden, verkiest het Partij Convent bij geble
ken noodzaak, op voordracht van het Centraal Comité een nieuw 
lid of plaatsvervangend lid. 

Artikel 4 

1. De leden van de Commissie treden af bij elke verkiezing van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn terstond als zoda
nig herkiesbaar. 

2. De Commissie treedt in haar nieuwe samenstelling op met ingang 
van de dag der stemming. 

Artikel 5 

Leden van het Centraal Comité kunnen geen lid zijn van de 
Commissie van Beroep. 

Artikel 6 

1. Het Moderamen van het Centraal Comité wijst op voorstel van de 
commissie een der leden tot voorzitter aan. 

2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter treedt de oudste 
der aanwezige leden als voorzitter op. 
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Artikel 7 

1. De secretaris van de Commissie en zijn plaatsvervanger worden 
door het Centraal Comité benoemd en ontslagen, een en ander 
na overleg met de Commissie. 

2. De secretaris wordt aan de Commissie toegevoegd en heeft ad
viserende stem. 

Artikel 8 

1. Een Commissielid of een plaatsvervanger kan op grond van de 
omstandigheid dat hij, op welke wijze dan ook, bij het te be
handelen geschil of bij de beoordeling daarvan in een vroeger 
stadium betrokken is geweest door een der partijen als zodanig 
gewraakt worden. 

2. Wraking is overigens mogelijk op grond van dezelfde redenen 
als ten aanzien van rechters in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering is bepaald. 

3. Het Centraal Comité beoordeelt de redenen van de voorgestelde 
wraking en beslist daarover, tenzij het Centraal Corriité zelf par
tij is, in welk geval de beoordeling en de beslissing berusten 
bij de Organisatiecommissie. 

4. Het orgaan, dat over de redenen van wraking beslist, zal indien 
deze gegrond bevonden worden, tevens een der plaatsvervangende 
leden aanwijzen. 

Artikel 9 

1. De Commissie houdt zitting in het gebouw van de -Doctor Abra
ham Kuyperstichting te 's-Gravenhage, tenzij zij oordeelt, dat het 
voor de beoordeling van het geschil gewenst of noodzakelijk is, 
dat zij elders zitting houdt. 

2. In het laatste geval komen de reiskosten der, commissieleden 
voor rekening van partijen, tenzij het Centraal Comité daarvan 
ontheffing verleent. 

3. Reiskosten van partijen worden niet door het Centraal Comité 
vergoed. 

Artikel 10 

1. De kosten van de Commissie van Beroep komen voor rekening 
van het Centraal Comité, onverminderd het bepaalde in lid 2 
van artikel 9. 

2. Zij worden op partijen verhaald, wanneer en voorzover zij per 
geval f 250.- te bo,ven gaan. 

3. In bijzondere omstandigheden kan het Centraal Comité, de Com
missie gehoord, partijen daarvan vrijstellen. 

Artikel 11 

Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van artikel 6, 
lingen der statuten van de Anti-Revolutionaire Partij, worden op 
verzoek van het Centraal Comité of op verzoek van het bestuur 
van een Kamercentrale, aan de Commissie ter behandeling voor
gelegd. 

Artikel 12 

Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van artikel 6, 
lid 3 en lid 5, alsmede artikel 39, lid 2 van de in artikel 11 
genoemde statuten, de toelating tot en de uitsluiting uit het ver
band van de Anti-Revolutionaire Partij betreffende, worden even-
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wel op verzoek van de daarbij betrokken kiesvereniging door de 
Commissie in behandeling genmnen. 

Artikel 13 
De uitspraak der Commissie is bindend voor partijen. 

Artikel 14 

1. Ook andere geschillen dan genoemd in de artikelen 11 en 12 kun
nen door de Commissie in behandeling worden genomen, mits alle 
daarbij betrokken partijen daarom verzoeken, zij van tevoren 
schriftelijk verklaren zich aan de uitspraak der Commissie te zullen 
onderwerpen en het bestuur van de Kamercentrale of het Centraal 
Comité zich over het geschil uitgesproken heeft. 

2. De Commissie van Beroep treedt in dat geval op als commissie 
van arbitrage. 

3. Na kennis genomen te hebben van de stukken en van de eerste 
zitting, waarin partijen zijn gehoord, beslist de Commissie of een 
geschil zal worden behandeld krachtens lid 1 van dit artikel. 

Artikel 15 

1. De Commissie neemt een geschil in behandeling na ontvangst 
van een gedagtekend verzoek, dat in tweevoud bij de secretaris 
der Commissie moet zijn ingediend en dat een duidelijke om
schrijving geeft van de aard van het geschil. 

2. De secretaris zendt een exemplaar van het verzoekschrift zo spoe
dig mogelijk aan de wederpartij. 

3. Voorts moeten aan haar worden overgelegd de voorafgaande be
slissingen van de besturen der Statencentrales, der Kamercen
trales of van het Centraal Comité, die dit geschil reeds in een 
eerder stadium hebben behandeld. 

4. Partijen worden in de gelegenheid gesteld van alle schrifturen, 
welke terzake van het geschil aan de Commissie zijn toegezonden, 
kennis te nemen. Zij ontvangen bericht waar en wanneer de 
stukken ter kennisneming van partijen liggen. 

Artikel 16 

1. De Commissie neemt geen beslissing dan na verhoor of behoor
lijke oproeping van de bij het geschil betrokken partijen. 

2. De oproeping voor de zitting geschiedt tenminste 8 dagen van 
tevoren. Daarbij wordt mededeling gedaan van de getuigen en 
deskundigen, welke zullen wo0den gehoord. 

3. Partijen zijn gehouden alle op het geschil betrekking hebbende cor
respondentie, reglementen, notulen en alle overige stukken en be
scheiden aan de Commissie over te leggen. 

4. Partijen bij het geschil hebben het recht ter zitting van de Com
missie getuigen en deskundigen te doen horen, mits zij de na
men en adressen van deze getuigen en deskundigen tijdig aan 
de Commissie en de wederpartij(en) hebben medegedeeld. Ook de 
Commissie is bevoegd getuigen en deskundigen op te roepen. 

5. De zittingen van de Commissie zijn niet openbaar, tenzij de Com
missie anders bepaalt en geen der partijen zich hiertegen verzet. 

Artikel 17 

1. De uitspraak van de Commissie wordt vastgesteld met volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

2. De Commissie is bevoegd, wanneer zij dat wenselijk of nood
zakelijk oordeelt, plaatsvervangende leden, anders dan uit hoofde 

180 



van de plaatsvervanging, bij haar werkzaamheden te betrekken. 
Wanneer de Commissie daartoe beslist nemen deze plaatsvervan
gende leden in volle omvang aan de werkzaamheden der Com
missie deel. 

3. De plaatsvervangende leden ontvangen alle stukken en beschei
den, welke aan de leden der Commissie worden toegezonden. 

Artikel 18 

1. De uitspraak der Commissie is met redenen omkleed en door 
de voorzitter en de secretaris ondertekend. 

2. Zij wordt per aangetekende brief aan alle daarbij betrokken par
tijen medegedeeld. 

3. De Commissie beoordeelt of een afschrift zal worden gezonden 
aan de besturen der betrokken Kamer- en Statencentrales. 

4. Zij bepaalt tevens of de uitspraak - en zo ja - in welke vorm, 
in het officiële partijorgaan zal worden gepubliceerd dan wel ter 
kennis van het Centraal Comité zal worden gebracht. 

Artikel 19 

1. De Commissie is veplicht over ieder geval, dat overeenkomstig 
de bepalingen van dit reglement door haar in behandeling wordt 
genomen, zo mogelijk binnen een termijn van zes maanden te 
beslissen, doch is te allen tijde bevoegd, voorzover dit naar haar 
oordeel vereist is, de duur van haar last te verlengen. 

2. Voorzover de uitspraak der Commissie niet is een arbitrale be
slissing, is artikel 638 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 20 

In de maand januari brengt de Commissie schriftelijk verslag 
van haar werkzaamheden uit aan het Centraal Comité. 

Aldus krachtens artikel 39 lid 4 der statuten 
door het Partij Convent in zijn vergadering 
van 23 september 1955 vastgesteld. 

De voorzitter, Mr. A. B. Roosjen 
De adjunct-secretaris, R. Gosker 
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BIJLAGE 5 

REGLEMENT 
VOOR HET COLLEGE VAN ADVIES 

DER ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder Centraal Comité : het Cen
traal Comité van Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen, 
Deputatenvergadering, Partij Convent en Organisatiecommissie : de 
deputatenvergadering, het Partij Convent en de Organisatiecommis
sie der Anti-Revolutionaire Partij, 
College : Het College van Advies dier Partij, 
Centrale Commissie : de Centrale Commissie van het College. 

Artikel 2 

Het College heeft tot taak, eigener beweging dan wel op verzoek 
van het Centraal Comité of van een Anti-Revolutionaire Kamerfractie, 
studie te doen maken van en eventueel gedocumenteerde rapporten 
uit te brengen over vraagstukken, welke betrekking hebben op de 
staatkunde. 

Artikel 3 

1. De leden van het College worden op voordracht van de Centrale 
Commissie door het Centraal Comité benoemd voor een periode van 
zes jaar. 

2. Zij treden af volgens een door de Centrale Commissie vast te 
stellen rooster, maar kunnen terstond worden herbenoemd. 

Artikel 4 

1. Als dagelijks bestuur van het College treedt op de Centrale Com
missie, welke, met inbegrip van de voorzitter, uit vijf leden be-
staat. . 

2. De voorzitter wordt uit een door het Centraal Comité opgesteld 
tweetal door de Deputatenvergadering in functie gekozen. 

3. De overige leden der Centrale Commissie worden door de leden 
van het College uit hun midden gekozen, telkens voor een periode 
van vier jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar. Hun verkiezing vindt 
plaats in de jaarlijkse vergadering van het College volgens de in 
de leden 4 en 5 gestelde regels. 

4. Voor iedere te vervullen plaats stelt de Centrale Commissie één 
kandidaat. Van deze kandidaatstelling doet zij tenminste 
drie weken vóór de verkiezing zal plaats vinden mededeling aan 
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de leden van het College. Elk lid vah het College is bevoegd 
namen van andere kandidaten bij de Centrale Commissie in te 
zenden tot uiterlijk één week vóór de verkiezing. De Centrale 
Commissie deelt de namen dezer kandidaten tenminste drie dagen 
vóór de verkiezing aan de leden mede, zonder daarbij te ver
melden wie deze namen hebben ingezonden. 

5. Tenzij een lid der Centrale Commissie bij enkele kandidaat
stelling is gekozen, geschiedt de verkiezing bij volstrekte meer
derheid van geldige stemmen. Behaalt geen der gestelde kandi
daten de volstrekte meerderheid, dan vindt tussen hen allen her
stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid 
verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee c.q. 
de oudste twee der kandidaten, welke de meeste stemmen behaal
den. Staken bij zodanige stemming de stemmen, dan wordt de 
oudste in jaren gekozen verklaard. 

Artikel 5 

1. Het secretariaat van het College is opgedragen aan de Doctor 
Abraham Kuyperstichting. 

2. Daartoe treedt de directeur dezer stichting op als secretaris van 
het College en van de Centrale Commissie. Hij kan geen lid zijn 
van de Centrale Commissie. 

3. Stukken, welke van het College of van de Centrale Commissie 
uitgaan, worden door de voorzitter en de secretaris getekend. 
In door de Centrale Commissie te bepalen gevallen kan met de 
ondertekening van de secretaris worden volstaan. 

Artikel 6 

1. Het College vergadert tenminste eenmaal 's jaars zo mogelijk 
in de eerste helft der maand januari en voorts zo dikwijls de 
Centrale Commissie zulks nodig oordeelt, dan wel tenminste tien 
leden van het College daarom verzoeken. 

2. In de jaarlijkse vergadering wordt het aan het Partij Convent uit 
te brengen verslag van de werkzaamheden van het CoUege in 
het voorafgaande jaar vastgesteld. Tevens wordt daar het werk
plan voor de volgende periode aan de orde gesteld. 

Artikel 7 / 

Tot de vergaderingen van het College worden mede uitgenodigd de 
leden van het Centraal Comité, van de Raad van Beheer van de 
Doctor Abraham Kuyperstichting; van de Organisatiecommissie, 
van de Anti-Revolutionaire Kamerfracties, en voorts die leden 
van commissies, die geen lid zijn van het College. 

Artikel 8 

1. De Centrale Commissie vergadert zo vaak de voorzitter zulks 
nodig acht dan wel twee van haar leden daarom verzoeken. 

2. Tot haar vergaderingen hebben toegang de voorzitters van het 
Centraal Comité, van de Raad van Beheer der Doctor Abraham 
Kuyperstichting en van de Organisatiecommissie. Daartoe wordt 
hun de agenda tijdig toegezonden. 

Artikel 9 

De Centrale Commissie stelt de in de beide volgende artikelen be
doelde commissies in en benoemt daarvan de voorzitter, de leden 
en zo nodig de secretaris. Ook personen, die geen deel uitmaken 
van het College kunnen als lid worden benoemd. 
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Artikel 10 
1. Ter regelmatige bespreking van de vraagstukken, welke n]zen 

op een bepaald terrein kan, na overleg met de Kamerfracties, 
een commissie van advies worden ingesteld. 

2. De benoeming der leden geschiedt zo nodig na overleg met de 
op het arbeidsterrein der commissie werkzame organisaties. De 
leden worden benoemd voor drie jaar. Zij zijn terstond herbenoem
baar. 

3. In overleg met de Kamerfracties worden een of meer Anti-Re
volutionaire leden der Staten-Generaal uitgenodigd, voor de duur 
van de voor hen lopende zittingsperiode, aan de arbeid der com
missie deel te nemen. 

4. De commissie vergadert zo vaak haar voorzitter dit nodig oor
deelt en voorts, wanneer één der in het vorige lid bedoelde Ka
merleden of twee leden der commissie dit verzoeken. 

5. De cernmissie brengt telkenjare vóór 15 december verslag uit van 
haar werkzaamheden aan de Centrale Commissie. 

Artikel 11 

Ter bestudering van een bepaald onderwerp kan een commissie ad 
hoc worden ingesteld, met opdracht daarover een rapport voor te 
bereiden. 

Artikel 12 

De voorzitter van het College ontvangt steeds, de overige leden der 
Centrale Commissie ontvangen desverlangend een uitnodiging voor 
de vergaderingen van alle commissies. 

Artikel 13 

1. Door de commissies uitgebrachte ontwerp rapporten zendt de Cen
trale Commissie, tezamen met de opmerkingen, welke zij nodig 
acht daarbij te maken, aan alle leden van het College toe. 

2. Binnen veertien dagen na de toezending kunnen de leden van het 
college hun opmerkingen daarover alsmede eventuele bezwaren 
tegen openbaarmaking ervan bij de Centrale Commissie kenbaar 
maken. 

3. De Centrale Commissie kan, naar aanleiding van door haar ont
vangen of door haar zelf gemaakte opmerkingen over een ont
werp-rapport in overleg treden met de commissie, welke· het heeft 
opgesteld. 

4. De Centrale Commissie beslist omtrent openbaarmaking van het 
rapport. Zij kan daarbij, na gepleegd o'verleg overeenkomstig 
het in lid 3 bepaalde, besluiten, er wijzigingen in aan te bren
gen. Van een en ander wordt mededeling gedaan aan de com
missie, welke het rapport heeft opgesteld en aan de leden van 
het College. 

5. Binnen veertien dagen nadat van de beslissing der Centrale Com
missie mededeling is gedaan, kan ieder lid van het College, dat 
niet reeds eerder met de voorgenomen beslissing van de Centrale 
Commissie heeft ingestemd, van de beslissing der Centrale Com
missie in beroep komen bij het College, Alsdan beslist het College 
ove·r de openbaarmaking van het rapport en de vorm waarin zij 
eventueel zal geschieden. 

6. Indien niet tijdig beroep als bedoeld in lid 5 is ingesteld tegen een 
beslissing der Centrale Commissie dan wel indien het College 
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he,eft beslist overeenkomstig hetgeen in lid 5 is bepaald, gelden 
rapporten als door het College aanvaard. 

7. De Centrale Commissie zendt door het College aanvaarde rap
porten aan het Centraal Comité, onder mededeling, of al dan niet 
tot openbaarmaking is besloten. 

8. Rapporten tot welker openbaarmaking is besloten, worden, tenzij 
het Centraal Comité binnen zes weken na de toezending bericht 
tegen die openbaarmaking overwegende bezwaren te hebben, door 
de zorgen van het secretariaat van het College openbaar gemaakt 
als rapporten van het College. 

9. Zendt het Centraal Comité wel een bericht als in het vorige lid 
bedoe,ld, dan zal in overleg tussen de Centrale Commissie en 
het Centraal Comité worden gestreefd naar een oplossing der ge
rezen bezwaren. 

Artikel 14 

1. Dit reglement treedt in werking op 19 januari 1956. 
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 worden de leden der 

Centrale Commissie benoemd door het Centraal Comité totdat de 
Centrale Commissie overeenkomstig dit reglement is samenge
steld. 

3. Nadat het College overeenkomstig dit reglement is samengesteld, 
wordt het ten spoedigste bijeengeroepen ter verkiezing van de 
leden der Centrale Commissie buiten de voorzitter. 

4. In haar eerste vergadering na haar verkiezing stelt de Centrale 
Commissie een rooster van aftreding van de leden van het College 
vast, met dien verstande dat aan het einde van elk der eerste 
zes kalenderjaren, te beginnen met 1956 en in zoverre in gedeel
telijke afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 1, telkens één 
zesde deel der voor de eerste maal benoemde leden van het Col
lege aftreedt . 

.5. In dezelfde vergadering stelt de Centrale Commissie een rooster 
van aftreding van haar leden vast, met dien verstande, dat en 
in zoverre in gedeeltelijke afwijking van het bepaalde in de 
eerste volzin van artikel 4 lid 3 aan het einde van elk der eerste 
vier kalenderjaren, te beginnen met 1955, met uitzondering van 
de voorzitter, telkens één lid der Centrale Commissie aftreedt. 
De tweede volzin van artikel 5, lid 3, is te dien aanzien van 
toepassing. 

Aldus krachtens artikel 24 lid 9 der Statuten 
door het Partij Convent van 18 januari 1956 
vastgesteld en door het Partij Convent van 
27 april 1957 gewijzigd. 

De voorzitter, Mr. A. B. Roosjen 
De adjunct-secretaris, R. Gosker 
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BIJLAGE 6 

STATUTEN 
DER GEORGANISEERDE 

ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 

In de constituerende vergadering te Utrecht, de 
3e april 1879 gehouden, is tussen de Anti-Re,volu
tilonacire kiesverenigingen in Nederland, op de 
grondslag van een Program van Be,ginselen, een 
onderling ve,rband tot stand gekomen, en is dit ver
band vastgelegd in een centraal college, dat de 
naam draagt van : Het Centraal Comité van Anti
Revolutionaire Kiesverenigingen. 
Dit verband wordt beheerst door de volgende sta
tuten, welke zijn vastgesteld i:n de Deputatenver
gadering van 22 juni 1955. 

I. HET PARTIJVERBAND 

Artikel 1 

Federatieve opbouw, naam en zetel 

1. De Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen in Nederland vormen 
en onderhouden een onderling verband door de aansluiting bij het 
Centraal Comité van Anti-Revolutionaire kiesverenigingen. 

2. Dit onderling verband draagt de naam : Anti-Revolutionaire Par
tij. 

3. De zetel der partij is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Artikel 2 

Grondslag 

De Anti-Revolutionaire Partij aanvaardt de Heilige Schrift als ken
bron der waarheid en als richtsnoer, ook voor het staatkundige leven. 

Artikel 3 

Doel 

1. De Anti-Revolutionaire Partij stelt zich ten doel het pleit te voe
ren voor een christelijke staatkunde. 

2. Dit doel wordt nader omschreven en uitgewerkt in haar Begin
sel- en Algemeen Staatkundig Program. 
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Artikel 4 
De middelen 

De Anti-Revolutionaire Partij tracht dit doel in het bijzonder te be
reiken door : 

1. Allen, die de Souvereiniteit Gods en het Koningschap van Jezus 
Christus ook voor de staatkunde erkennen, te brengen tot een
drachtige samenwerking en leiding te geven aan hun staatkundige 
handelingen, in het bijzonder bij de stembus. 

2. Bij iedere Kamerverkiezing een Program van Actie voor de 
eerstvolgende parlementaire periode vast te stellen, waarin met 
name de kernpunten van haar actueel staatkundig streven worden 
samengevat. 

3. De politieke meningsvorming, zowel intern als voor het optreden 
van de partij naar buiten, te bevorderen door bestudering van 
vraagstukken die betrekking hebben op de staatkunde, en de ka
dervorming en kaderscholing, ook voor de jongeren, ter hand te 
nemen. 

4. Haar staatkundige beginselen en doeleinden stelselmatig in. woord 
en geschrift te verbreiden en te trachten deze ingang te doen 
vinden bij het Nederlandse volk. 

5. Te bevorderen, dat in de Staten-Generaal, de Provinciale Sta
ten en de Gemeenteraden aanhangers van haar beginselen wor
den gekozen, die zullen trachten deze beginselen in het publieke 
leven tot gelding te brengen. 

6. Mede te werken aan de versterking van de eendracht der 
protestants-christelijke politieke partijen in Nederland. 

7. Contact te verkrijgen en samenwerking te bevorderen met geest
verwante personen en organisaties in het buitenland, in het bij
zonder in West-Europa. 

11. DE KIESVERENIGINGEN 

Artikel 5 

De zèlfstandige kiesvereniging 

1. De kiesvereniging is de plaatselijke organisatie voor hen, die in
stemmen met de Anti-Revolutionaire beginselen en het streven 
van de Anti-Revolutionaire Partij steunen. 

2. Buiten de gevallen genoemd in artikel 7, vallen de grenzen van 
het werkgebied van een kiesvereniging als regel samen met de 
grenzen van de burgerlijke gemeente, waarin zij is gevestigd. 
Op voo·rstel van de daarbij betrokken Statencentrale, kan van de
ze regel worden afgeweken met toestemming van het Centraal 
Comité. 

3. De Statencentrale, of de Kamercentrale in overleg met de Sta
tencentrale, wijst aan welke gemeenten, waar niet een Anti-Revo
lutionaire kiesvereniging bestaat, behoren tot het werkgebied van 
een nabij gevestigde kiesvereniging. 

4. Wanneer het niet mogelijk is in een gemeente een kiesvereni
ging op te richten, kan aldaar een correspondentschap in het le
ven worden geroepen, waarmede het Centraal Comité en de re
gionale organen der partij contact onderhouden. 

5. Op eenzelfde gebied kan slechts één kiesvereniging werkzaam 
zijn. 

6. Oprichting en splitsing van kiesverenigingen op grond van ker
kelijke gezindheid, maatschappelijke verhoudingen of persoonlijke 
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inzichten is in strijd me,t het karakter van de Anti-Revolutionaire 
Partij. 

7. Organisatie, taak en werkwijze van een kiesvereniging worden 
geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten 
strijdig met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van 
het Centraal Comité. 

Artikel 6 

De aansluiting bij het Centraal Comité 
1. De kiesvereniging treedt toe tot het verband van de Anti-Revo

lutionaire Partij door zich aan te sluiten bij het Centraal Co
mité. 

2. Wanneer een kiesvereniging in het verband van de Anti-Rvolutio
naire Partij wenst te worden opgenomen, zendt zij bij het daar
toe strekkend verzoek haar reglement ter goedkeuring in bij het 
Centraal Comité. 

3. Aan het verzoek tot toelating wordt door het Centraal Comité 
voldaan wanneer : 
a. Tegen bedoeld reglement geen bezwaren bestaan; 
b. De kiesvereniging stelt op de gro.ndslag van het Beginsel- en 

Algemeen Staatkundig Program der Partij; 
c. Zij verklaart zich te onderwerpen aan de besluiten der De

putatenvergadering; 
d. Zij zich aansluit bij de regionale organen der partij, welke in 

deze statuten nader zijn omschreven; 
e. Zij op zich neemt haar financiële verplichtingen tegenover 

het Centraal Comité en deze regionale organen te zullen na
komen; 

f. Zij de vereiste reglementaire bepalingen, betreffende de kan
didaatstelling voor de gemeenteraad heeft getroffen, dan wel 
een akkoord van samenwerking, als bedoeld in artikel 8 lid 2, 
heeft aangegaan; 

g. Zij zich bereid verklaart te voldoen aan haar verplichtingen 
met betrekking tot de propaganda en de jongerenorganisatie. 

4. Wanneer het Centraal Comité toelating weigert, staat beroep open 
op de Oommissie van Beroep. 

5. Een kiesvereniging, aangesloten bij het verband der Anti-Revo
lutionaire Partij, kan de bevoegdheden, welke haar krachtens 
deze statuten of krachtens enig ander reglement der partij zijn 
toegekend, alleen uitoefenen wanneer zij aan haar financiële ver
plichtingen tegenover het Centraal Comité over het voorafgaande 
boekjaar heeft voldaan. 

6. Het Centraal Comité heeft de bevoegdheid een kiesvereniging ter
zake van overtreding van deze statuten, of om andere daarvoor 
in aanmerking komende redenen, uit te sluiten van het verband. 
Van de beslissing van het Centraal Comité staat beroep open op 
de Commissie van Beroep. 

Artikel 7 

De centrale of gemeentelijke kiesvereniging 
1. Een kiesvereniging in een gemeente kan zich splitsen in zoveel 

dorps- of districtskiesverenigingen als zij nuttig en nodig oor
deelt, mits daarbij met name is voldaan aan het bepaalde in 
artikel 8, lid 2. 

2. De kiesverenigingen, gevestigd in een burgerlijke gemeente en 
aangesloten bij het Centraal Comité vormen tezamen een centrale 
of gemeentelijke kiesvereniging. 
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3. Geschillen terzake worden beslist door het Bestuur der Kamercen
trale, van welke beslissing beroep open staat op het Centraal 
Comité. 

4. De dorps- en districtskiesverenigingen zijn verplicht zich zelf
standig aan te sluiten bij het Centraal Comité. 

5. Organisatie, taak en werkwijze van een centrale of gemeente
lijke kiesvereniging worden geregeld in een reglement, dat geen 
bepalingen mag bevatten strijdig met deze statuten, en dat de 
goedkeuring behoeft van het Centraal Comité. 

Artikel 8 

De kandidaabtelling voor de gemeenteraad 
1. Het bestuur van de kiesvereniging, respectievelijk het bestuur van 

de centrale of gemeentelijke kiesvereniging, heeft de leiding bij 
de voorbereiding en de organisatie van de verkiezing voor leden 
van de gemeenteraad. 

2. De wijze van kandidaatstelling is geregeld in het reglement der 
kiesvereniging, in een afzonderlijk reglement, dan wel in een 
akkoord van samenwerking, teneinde daardoo,r het eensgezind 
optreden bij de raadsverkiezingen en de vreedzame oplossing 
van geschillen terzake te waarborgen. 

3. De kandidaatstelling vindt plaats in een reglementair bijeenge
roepen ledenvergadering, waarin volgens de geldende voorschrif
ten over de samenstelling van de lijst wordt gestemd. 

4. Aan de kandidaten voor de gemeenteraad wordt in elk geval 
de eis gesteld, dat zij : 
a. Lid zijn van de kiesvereniging; 
b. Instemmen met het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Pro

gram der Anti-Revolutionaire Partij; 
c. Akkoord gaan met het gemeenteprogram, indien de kiesver

eniging een zodanig program heeft vastgesteld; 
d. Verklaren, dat zij, gekozen tot lid van de gemeenteraad, in 

fraètieverband zullen samenwerken, en zullen toetreden tot 
de Vereniging van Antt-Revolutionaire Gemeente- en Pro
vinciebestuurders in hun provincie 

Artikel 9 

1. Met inachtneming van de bepalingen dezer statuten is de kies
vereniging zelfstandig in de behandeling van de plaatselijke aan
gelegenheden, met name ook wat betreft de inrichting van haar 
organisatie, de kandidaatstelling voor de gemeenteraad en de vast
stelling van een gemeenteprogram. 

2. De kiesverenigingen, aangesloten bij het Centraal Comité, zijn 
bevoegd afgevaardigden te zenden naar de Deputatenvergadering, 
tenzij de centrale of gemeentelijke kiesvereniging de afvaardiging 
regelt. 

3. De afvaardiging naar de Deputatenvergadering geschiedt naar 
de regel, dat een kiesvereniging tot 50 leden één afgevaardig
de zendt, van 50 tot 150 leden twee afgevaardigden, van 150 tot 
250 leden drie afgevaardigden enz. Het aantal afgevaardigden 
wordt bepaald door het ledental, waarvoor in het voorafgaande 
boekjaar de jaarlijkse bijdrage aan het Centraal Comité is betaald. 

4. De kiesverenigingen zijn bevoegd voorstellen en amendementen 
ter behandeling door het Partij Convent of door de Deputaten
vergadering in te dienen bij het Centraal Comité. Over deze 
voorstellen en amendementen brengt de Statencentrale of de 
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Kamercentrale, waarbij zij zijn aangesloten, advies uit aan het 
Centraal Comité. . , 

5. Afschrift van het voorstel of amendement zenden zij gelijktijdig 
naar de Statencentrale, of Kamercentrale, waarbij zij zijn aan
gesloten. 

6. De kiesverenigingen hebben, wanneer een door haar ingediend 
voorstel door de Statencentrale of de Kamercentrale niet is over
gencmen, het recht een afgevaardigde te zenden naar het Partij 
Convent, waarin het voorstel of amendement wordt behandeld. 

Artikel 10 

1. De kiesvereniging draagt zorg voor alle werkzaamheden, welke 
in verband staan met de regelmatige propaganda. 

2. De verzorging van de regelmatige propaganda is een onderdeel 
van het bestuursbeleid. 

3. Het bestuur van iedere kiesvereniging belast enige leden, waar
onder tenminste één bestuurslid, met de arbeid, aan de propa
ganda verbonden. 

4. Deze leden vormen tezamen de Propagandacommissie. 
5. Ten behoeve van de propaganda wordt het werkgebied van een 

kiesvereniging als regel in een aantal secties of wijken ver
deeld en wordt voor elke sectie een sectieleider of wijkhoofd 
benoemd. 

6. De propagandacommissie en de sectieleiders of wijkhoofden vor
men tezamen de propagandaclub, welke haar werkzaamheden 
onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van het bestuur 
der kiesvereniging verricht. 

7. De taak van een Propagandacommissie of van een propaganda
club is in het bijzonder : 
a. De verspreiding van politieke geschriften; 
b. De ledenwerving en het verkrijgen van abonnementen op de 

partijorganen; 
c. Het huisbezoek en het persoonlijk gesprek, ook door middel 

van huisbijeenkomsten. 
Artikel 11 

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een sta
tenkieskring en aangesloten bij het Centraal Comité, vormen 
tezamen een Statencentrale. 

2. Is het aantal kiesverenigingen in een statenkieskring minder 
dan vijf, dan kunnen deze kiesverenigingen op haar verzoek 
door het Provinciaal Comité, met goedkeuring van het Centraal 
Comité, bij een andere Statencentrale worden ingedeeld, mits 
deze daarmede instemt. 

3. Een vergadering van de Statencentrale bestaat uit afgevaardig
den van de bij haar aangesloten kiesverenigingen. 

· 4. Vallen de grenzen van een Statenkieskring samen met die van 
één burgerlijke gemeente dan treedt het bestuur van de gemeen
telijke- of centrale kiesvereniging tevens op als het bestuur van 
de Statencentrale. 

5. Een Statencentrale kan, wanneer dit in verband met de uitge
strektheid van dan wel tengevolge van verkeersmoeilijkheden m 
haar werkgebied nodig en nuttig wordt geacht, één of meer 
hulpcentrales oprichten. 

6. Organisatie, taak en werkwijze van een Statencentrale worden 
geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten 
strijdig met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van 
van het Provinciaal Comité van het Centraal Comité. 
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Artikel 12 
Taak en bevoegdheden 

1. De Statencentrale heeft in het bijzonder tot taak, onder leiding 
van het Provinciale Comité werkzaam te zijn ten behoeve van 
de verkiezing van de leden der Provinciale Staten. 

2. Zij zorgt in het algemeen voor de organisatorische belangen van 
de Anti-Revolutionaire Partij in haar werkgebied, en speciaal in 
die gemeenten, waar geen Anti-Revolutionaire kiesvereniging is 
gevestigd, onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 4. 

3. Het bestuur draagt er zorg voor, dat alle kiesverenigingen in 
het werkgebied der Statencentrale tenminste eenmaal per j.aar 
door één van zijn leden worden bezocht, teneinde de goede 
gang van zaken te bevorderen en organisatorische band te ver
sterken. 

4. Het bestuur zendt in de maand januari een verslag van zijn 
werkzaamheden, alsmede een financieel verslag aan het bestuur 
van de Kamercentrale en aan het Centraal Comité. 

5. De Statencentrale is bevoegd voorstellen en amendementen ter 
behandeling door het Partij Convent of de Deputatenvergadering 
in te dienen bij het Centraal ·Comité. 

6. Zij is verplicht een voorstel of een amendement, dat een kies
vereniging heeft ingediend bij het Centraal Comité, binnen een 
zodanige termijn van een advies te voorzien, dat het tijdig in 
behandeling genomen kan worden. 

Artikel 13 

De afvaardiging naar het Partij Convent 

1. Iedere Statencentrale kiest één lid van het Partij Convent. 
2. Voor iedere volle 1000 leden, die de bij haar aangesloten kies

verenigingen gezamenlijk tellen, kiest een Statencentrale één lid 
van het Partij Convent meer. 

3. Een Statencentrale wijst evenveel plaatsvervangers aan als zij 
leden kiest. 

4. Deze leden van het Partij Convent worden gekozen voor een 
periode van ten hoogste vier jaren. Zij tredèn af naar een door 
het bestuur der Statencentrale opgesteld rooster. 

5. Deze verkiezing geschiedt op de wijze, nader in het reglement 
der Statencentrale te bepalen, hetzij in een vergadering van de 
Statencentrale, hetzij in de vergaderingen der aangesloten kies
verenigingen uit tweetallen door de vergadering van de Staten
centrale gesteld. 

IV. DE KAMERCENTRALE EN DE 
PROVINCIALE ORGANISATIE 

Artike1 14 

De Kamercentrale 

1. De kiesverenigingen, gevestigd binnen de grenzen van een Kamer
kieskring en aangesloten bij het Centraal Comité, vormen teza
men een Kamercentrale. 

2. Een vergadering van de Kamercentrale bestaat uit afgevaar
digden van de bij haar aangeslo,ten kiesverenigingen. 

3. De Statencentrales, gevestigd binnen het werkgebied van een Ka
mercentrale, zijn in het bestuur van de Kamercentrale verte
genwoordigd. 
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4. Vallen de grenzen van een Kamerkieskring samen met die van 
een burgerlijke gemeente, dan treedt het bestuur van de cen
trale of gemeentelijke kiesvereniging tevens op als bestuur van de 
Kamercentrale. 

5. De Kamercentrale verkiest één lid van het Centraal Comité en 
zijn plaatsvervanger en twee leden van het Partij Convent en 
hun plaatsvervangers. 
De Kamercentrale, welke niet in Statencentrales is verdeeld, 
verkiest, onverminderd het bepaalde in artikel 13, de leden 
1 en 2, vijf leden van het Partij Convent en hun plaatsvervan
gers. 

6. De Kamercentrale verkiest één lid van de Raad van Beheer van 
de Doctor Abraham Kuyperstichting en zijn plaatsvervanger. 
Voor deze verkiezingen is artikel 13 lid 5 van overeenkomstige 
tcepassing. 

7. De Kamercentrale heeft tot taak onder leiding van het Centraal 
Comité in het bijzonder werkzaam te zijn ten behoeve van de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

8. Het bestuur van de Kamercentrale behartigt de organisatorische 
belangen der Anti-Revolutionaire Partij in zijn werkgebied. Het 
is belast met het voeren van de algemene propaganda en met 
het toezicht op de Statencentrales in zijn eigen kieskring. 

9. De Kamercentrale is bevoegd voorstellen en amendementen ter 
behandeling door het Partij Convent of de Deputatenverga
dering in te dienen bij het Centraal Comité. 

10. Wat betreft voorstellen en amendementen, ingediend door een 
kiesvereniging, is het bepaalde in artikel 12 lid 6 van toepassing. 

11. Het bestuur zendt in de maand februari aan het Centraal Co
mité een verslag van zijn werkzaamheden, alsmede een financieel 
verslag. 

12. Organisatie, taak en werkwijze van de Kamercentrale worden 
geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag bevatten 
strijdig met deze statuten, en dat de goedkeuring behoeft van 
het Centraal Comité. · 

Artikel 15 

De Provinciale Organisatie 

1. De kiesverenigingen, gevestigd in een provincie en aangesloten 
bij het Centraal Comité, vormen tezamen een Provinciale Or
ganisatie onder leiding van een Provinciaal Comité. 

2. In de provincies, welke in haar g:eheel een Kamerkieskring vor
men, treedt het Provinciaal Comité tevens op als het bestuur 
van de Kamercentrale en oefent de Provinciale Organisatie te
vens de rechten en bevoegdheden uit van een Kamercentrale. 

3. Het Provinciaal Comité heeft de leiding bij de voorbereiding en 
de organisatie van de verkiezing voor de leden der Provinciale 
Staten. 

4. De wijze van kandidaatstelling voor de Provinciale Staten wordt 
geregeld in het reglement van de Provinciale Organisatie of 
in een afzonderlijk reglement. 

5. Aan de kandidaten voor de Provinciale Staten wordt in elk ge
val de eis gesteld dat zij : 
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b. Instemmen met het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Pro

gram der Anti-Revolutionaire Partij; 



c. Akkoord gaan met het Provincieprogram indien de Provin
ciale Organisatie een zodanig program heeft aanvaard; 

d. Verklaren dat zij, gekozen tot lid van de Provinciale Staten, 
in fractieverband zullen samenwerken en zu.Ilen toetreden tot 
de Vereniging van Anti-Revolutionaire Gemeente- en Pro
vinciebestuurders in hun provincie. 

6. Het Provinciaal Comité zendt in de maand februari aan het 
Centraal Comité een verslag van zijn werkzaamheden, alsmede 
een financieel verslag. 

7. Organisatie, taak en werkwijze van de Provinciale Organisatie 
worden geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag 
bevatten strijdig met deze statuten, en dat de goedkeuring be
hoeft van het Centraal Comité. 

V. HET CENTRAAL COMITE 

Artikel 16 

De samenstelling 

1. Het Centraal Comité bestaat uit : 
A. Stemhebbende leden : 
1. Ten minste tien leden te kiezen door de Deputatenvergadering; 
2. Ten hoogste drie leden, te kiezen door het Partij Convent; 
3. De leden, te kiezen door de Kamercentrales; 
B. Adviserende leden : 
1. De vcorzitters van de Anti-Revolutionaire Eerste en Tweede 

Kamerfracties; 
2. Twee leden, te kiezen door het bestuur van de Jongeren

organisatie; 
3. De .secretaris. 

2. De stemhebbende leden van het Centraal Comité treden af bij 
elke verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
zijn terstond als zodanig herkiesbaar. 

3. Het Centraal Comité treedt in zijn nieuwe samenstelling op met 
ingang van de dag der stemming. 

Artikel 17 

Verkiezing der leden 

1. Voor de leden, te kiezen door de Deputatenvergadering en het 
Partij Convent, worden door het Centraal Comité evenveel twee
tallen aangeboden. 

2. Het presidium van het Centraal Comité, de voorzitter van de 
Organisatiecommissie en de voorzitter van het College van Ad
vies worden door de Deputatenvergadering in functie gekozen. 

3. In de vergadering van het Partij Convent heeft ieder lid de be
voegdheid te verzoeken aan een tweetal de naam van een door 
hem gewenste kandidaat toe te voegen, aan welk verzoek wordt 
vo,ldaan, wanneer het door 50 der aanwezige leden wordt ge
steund. 

4. Het lidmaatschap van het Centraal Comité is onverenigbaar met 
het ambt van Minister of Staatssecretaris. 

5. Van de stemhebbende leden, door de Deputatenvergadering en 
het Partij Convent gekozen, mogen ten hoogste vier leden tevens 
lid zijn van de Staten-Generaal. Geen van de leden, die door de 
Kamercentrales worden aangewezen, kan tevens lid van de Sta
ten-Generaal zijn. 
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6. Wanneer meer dan vier leden van de Staten-Generaal tot lid 
van het Centraal Comité worden gekozen kunnen zij, die de 
minste aantallen stemmen op zich verenigden, geen zitting nemen 
in dit Comité. Wordt dit aantal van vier overschreden doordat 
een der zittende leden van het Centraal Comité tot lid van de 
Staten-Generaal wordt benoemd, dan treedt hij af als lid van 
het Centraal Comité. 

7. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature van een der 
stemhebbende leden, dat niet door een Kamercenüale is gekozen. 
verkiest het Partij Convent een nieuw lid. 

8. De secretaris wordt door het Centraal Comité benoemd. 

Artikel 18 
1. Bij het Centraal Comité berust de algemene leiding van de Anti

Revolutionaire Partij. 
2. Het Centraal Comité breidt de voorstellen ter behandeling op 

het Partij Convent en op de Deputatenvergadering voor, en 
draagt zorg voor de uitvoering der genomen besluiten en voor 
de handhaving van statuten en reglementen. 

3. Het doet de benoemingen en neemt de beslissingen, waartoe het 
ingevolge deze statuten en de krachtens deze stauten vastge
stelde reglementen bevoegd is, beslist in spoedcisende aangelegen
heden en in alle gevallen, waarin door deze statuten niet is 
voorzien. 

4. Het belegt Partijconferenties ter behandeling van actuele vraag
stukken en kan daarbij deskundigen als gast uitnodigen. 

5. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de organisatie 
van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

6. Het is tevens verantwoordelijk voor de uitgave van partijorga
nen. Het benoemt de leden van de redacties dezer organen. 

7. Door middel van de Anti-Revolutionaire Partijstichting, in het 
leven geroepen bij notariële acte van 14 maart 1949, welke wordt 
geregeerd door statuten, door de Deputatenvergadering van 11 
mei 1948 goedgekeurd, verricht het Centraal Comité rechtshan
delingen en beheert het de geldmiddelen en eigendommen der 
Anti-Revolutionaire Partij. 

8. Het Centraal Comité benoemt drie leden van de Raad van Be
heer van de Doctor Abraham Kuyperstichting. 

Artikel 19 

Werkwijze 

1. Het Centraal Comité vergadert als regel eenmaal per maand. 
2. Alle besluiten van het Centraal Comité worden met volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Blanco stem
men gelden als van onwaarde. 

3. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit in een 
volgende vergadering wederom in stemming gebracht. Staken 
de stemmen in dat geval opnieuw dan wordt het voorstel ge
acht te zijn verworpen. 

4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij een stem
ming de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt her
stemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de 
meeste stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wie 
bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. 

5. Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer 
dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist 
de leeftijd en komt de oudste in jaren daarvoor in aanmerking. 
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6. Indien bij een verkiezing over personen de stemmen staken, 
beslist de leeftijd en is de oudste in jaren gekozen. 

Artikel 20 

Het Moderamen 

1. Het Moderamen wordt gevormd door : 
a. Het presidium, bestaande uit de voorzitter en ten hoogste 

twee ondervoorzitters; 
b. De penningmeester en ten hoogste drie leden, te kiezen door 

en uit het Centraal Comité; 
c. De voorzitter van de Organisatiecommissie en de voorzitter 

van het College van Advies; 
d. De secretaris, met adviserende stem. 

2. Aan de voorzitter van het Centraal Comité, de voorzitter van 
de Organisatiecommissie en de voorzitter van het College van Ad
vies kan door het Centraal Comité jaarlijks een financiële ver
goeding voor hun werkzaamheden worden toegekend. 

3. Het Centraal Comité kan het Moderamen machtigen bepaalde 
werkzaamheden te verrichten. In spoedeisende gevallen treedt 
het Moderamen voor het Centraal Comité op .. 

4. Het Moderamen vergadert als regel eenmaal per maand. Voor het 
nemen van besluiten is artikel 19 van overeenkomstige toepas
sing. 

Artikel 21 

Het Partijsecretariaat 

1. Het Centraal Comité en zijn Moderamen worden in hun werk
zaamheden bijgestaan door het Partijsecretariaat. 

2. Het Partijsecretariaat staat onder leiding van de secretaris. 
3. De secretaris wordt op voordracht van het Moderamen door het 

Centraal Comité benoemd en ontslagen. Hij wordt voor zijn arbeid 
gehonoreerd. 

4. Het Centraal Comité stelt de instructie vast, waarin de ver
plichtingen en de bevoegdheden van deze secretaris nader zijn 
omschreven. : 

5. Salaris en rechtspositie van de secretaris en van het overige 
personeel, werkzaam op het bureau der partij, worden door 
het Centraal Comité geregeld en vastgesteld. 

VI. DE KADERVORMING EN DE PROPAGANDA 

Artikel 22 

De Organisatiecommissie 

1. De Organisatiecommissie is onder verantwoordelijkheid van en 
in overleg met het Centraal Comité belast met de behandeling 
van alle organisatorische aangelegenheden, de leiding van de 
propaganda en de kadervorming. Zij activeert het werk van de 
Propaganda Commissies, van de Jongerenorganisatie en van de 
overige organisaties binnen het partijverband op het haar toe
gewezen terrein werkzaam. 

2. De Organisatiecommissie bestaat uit tenminste vijf leden. 
3. De voorzitter wordt uit een door het Centraal Comité opgesteld 

tweetal door de Deputatenvergadering in functie gekozen. 
4. De overige leden worden op voordracht van het Centraal Comité 

door het Partij Convent benoemd. Zij traden af volgens een door 
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het Centraal Comité vastgestelde rooster. Zij kunnen terstond wor
den herbenoemd. 

5. Het secretariaat van de Organisatiecommissie en van het Alge
meen Organisatiecomité wordt opgedragen aan het Partijsecreta
riaat. 

Artikel 23 

Het Algemeen Organisatiecomité 

1. Het Algemeen Organisatiecomité bestaat uit : 
a. De leden van de Organisatiecommissie; 
b. De leden aangewezen door de besturen der Kamercentrales; 
c. Twee leden, aangewezen door het bestuur van de Jongeren

organisatie. 
2. De besturen der Kamercentrales benoemen daartoe ieder twee 

van hun leden, bij voorkeur de secretaris en de penningmeester. 
3. De Organisatiecommissie treedt op als dagelijks bestuur van het 

Algemeen Organisatiecomité. 
4. Het Algemeen Organisatiecomité vergadert tenminste eenmaal 

per jaar. Het heeft tot taak omtrent de voorstellen, welke door 
de Organisatiecommissie zijn voorbereid, advies uit te brengen 
aan het Centraal Comité alvorens dit tot behandeling daarvan 
overgaat. 

5. Het brengt jaarlijks, in de maanà januari, verslag van zijn werk
zaamheden uit, ter behandeling door het Partij Convent. 

VII. STUDIE EN ADVIES 

Artikel 24 

Het College van Advies 

1. Het College van Advies heeft tot taak gedocumenteerde rappor
ten uit te breng'en over vraagstukken, die betrekking hebben 
op de staatkunde, hetzij eigener beweging, hetzij op verzoek van 
het Centraal Comité of van een Kamerfractie. 

2. De leden van het College van Advies worden op voordracht van 
de Centrale Commissie door het Centraal Comité benoemd voor 
een periode van zes jaar. Zij treden af volgens een door de Cen
trale Commissie vastgesteld rooster en kunnen terstond worden 
herbenoemd. 

3. De samenstelling van een rapport wordt opgedragen aan een 
commissie. 

4. De leden van deze commissie worden benoemd door de Centrale 
Commissie. die tevens de voorzitter en de secretaris in functie 
aanwijst. 

5. Tot leden van een commissie kunnen ook deskundigen worden 
benoemd die geen zitting hebben in het college. 

6. Door het college aanvaarde rapporten worden aan het Centraal 
Comité toegezonden. Wanneer het Centraal Comité niet binnen zes 
weken na de toezending bericht overwegende bezwaren te hebben, 
kan het rapport worden gepubliceerd. 

7. Het secretariaat van het College van Advies wordt opgedragen 
aan de Doctor Abraham Kuyperstichting. 

8. Het College van Advies brengt jaarlijks, in de maand januari, 
verslag van zijn werkzaamheden uit, ter behandeling door het 
Partij Convent. 
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9. Taak, organisatie en werkwijze van het College yan Advies en 
van de Centrale Commissie worden geregeld in een reglement, dat 
geen bepalingen mag bevatten strijdig met deze statuten, en dat 
wordt vastgesteld en gewijzigd door het Partij Convent. 

Artikel 25 

De Centrale Commissie van het College van Advies 

1. De Centrale Commissie treedt op als dagelijks bestuur van het 
College van Advies en bestaat uit vijf leden. 

2. De voorzitter wordt uit een door het Centraal Comité opgesteld 
tweetal door de Deputatenvergadering in functie gekozen. 

3. De overige leden worden door het College van Advies uit zijn 
midden gekozen, telkens voor een periode van vier jaar. Zij zijn 
slechts éénmaal herkiesbaar. 

4. De Centrale Commissie maakt deel uit van het dagelijks bestuur 
van de Raad van Beheer der Doctor Abraham Kuyperstichting. 

5. De Centrale Commissie is onder verantwoordelijkheid van en in 
overleg met het Centraal Comité voorts belast met alle aangele
genheden, betreffende de staatkundige meningsvorming en de 
voorbereidende studie daartoe. 

Artikel 26 

De Doctor Abraham Kuyperstichting 

1. De Doctor Abraham Kuyperstichting heeft tot taak alle arbeid 
te verrichten, welke strekken kan tot verwezenlijking van het 
doel, omschreven in artikel 2 van haar statuten. 

2. Zij verricht deze taak in samenwerking met het Centraal Co
mité, en ontvangt voor de vervulling daarvan, zo nodig en moge
lijk, financiële bijdragen van de partij. 

3. De Doctor Abraham Kuyperstichting brengt jaarlijks in de maand 
januari verslag van haar werkzaamheden uit ter behandeling 
door het Partij Convent. 

4. Organisatie, taak en werkwijze van de Doctor Abraham Kuyper
stichting worden geregeld in haar statuten en in haar huishoude
lijk reglement. Deze statuten worden vastgesteld en gewijzigd door 
de Deputatenvergadering. Het huishoudelijk reglement wordt vast
gesteld en gewijzigd door de Raad van Beheer onder goedkeu
ring van het Centraal Comité. 

VIII. DE FINANCIEN 

Artikel 27 

De Financiën en de Financiële Commissie 

1. De geldmiddelen van de Anti-Revolutionaire Partijstichting be
staan uit : 
a. De jaarlijkse bijdragen der bij het Centraal Comité aangeslo-

ten kiesverenigingen; 
b. De jaarlijkse bijdragen van begunstigers; 
c. Renten van belegde gelden; 
d. Schenkingen, erfstellingen en legaten; 
e. Andere inkomsten. 

2. Het boekjaar loopt van 1 januari t.m. 31 december. 
3. De Financiële Commissie bestaat uit drie leden. Haar leden 

worden op vourdracht van het Centraal Comité door het Partij 
Convent benoemd. Ieder jaar treedt een lid volgens rooster af, 
dat niet terstond kan worden herbenoemd. 
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4. De Financiële Commissie heeft tot taak : 
a. Jaarlijks de balans en de rekening en verantwoording te on

derzoeken, zowel betreffende· de financiën van de Anti-Revo
lutionaire Partijstichting als die van de Doctor Abraham Kuy
perstichting en daarvan verslag uit te brengen aan het Partij 
Convent. 

b. Aan het Centraal Comité advies uit te brengen over belang
rijke financiële aangelegenheden. 

5. De regelmatige controle op de wijze waarop de financiële ad
ministratie wordt gevoerd, wordt opgedragen· aan een accoun
tant. 

6. Balansen, resultatenrekeningen en begrotingen worden in de na
jaarsvergadering van het Partij Convent vastgesteld. 

Artikel 28 

De bijdragen der Kiesverenigingen 
1. De bijdragen der kiesverenigingen aan het Centraal Comité wor

den bepaald naar haar gemiddeld aantal leden over het vorige 
boekjaar. 

2. Het bedrag, dat door de kiesvereniging per lid per jaar moet 
worden voldaan, wordt op voorstel van het Partij Convent door 
de Deputatenvergadering vastgesteld. . 

3. De bijdrage is verschuldigd voor elk lid, man of vrouw, dat be
voegd is in volle rechten aan de arbeid van de kiesvereniging 
deel te nemen, ongeacht de grootte van het bedrag, dat dit lid 
jaarlijks aan contributie betaalt, met dien verstande, dat voor 
gehuwde vrouwen, echtgenoten van leden der kiesverenigingen, 
een mindere bijdrage verschuldigd is. 

4. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan het Centraal 
Comité op een daartoe strekkend, met redenen omkleed verzoek, 
in· uitstel, vermindering of kwijtschelding van de verschuldigde 
bijdrage bewilligen. 

IX. HET PAR TIJ CONVENT 

Artikel 29 
De samenst.elling 

1. Het Partij Convent bestaat uit : 
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A. Stemhebbende leden : 
1. De stemhebbende leden van het Centraal Comité; 
2. De leden aangewezen dcor de Kamercentrales; 
3. De leden, aangewezen door de Statencentrales; 
4. De leden van de Organisatiecommissie; 
5. De leden van het dagelijks bestuur van de Doctor Abraham 

Kuyperstichting; 
6. De leden van het dagelijks bestuur van het Verband van ver

enigingen van Anti-Revolutionaire Gemeente- en Provincie
bestuurders; 

7. De leden van het dagelijks bestuur der Jongerenorganisatie. 
B. Adviserende leden : 
1. De Anti-Revolutionaire leden van de Staten-Generaal; 
2. De secretaris van het Centraal Comité en de directeur van 

de Doctor Abraham Kuyperstichting; 
3. De leden van de redacties der officiële partijorg1anen; 
4. De leden van de Financiële Commissie; 
5. Leden van geestverwante organisaties op cultureel en sociaal

economisch terrein werkzaam, tot een aantal van ten hoogste 
25, uit te nodigen door het Centraal Comité; 



6. De afgevaardigden der kiesverenigingen ingevolge artikel 9 
lid 6. 

2. Dezelfde Frsoon kan niet meer dan één stem uitbrengen. 
3. De vergaderingen van het Partij Convent zijn openbaar, tenzij 

en voor zover het Partij Convent zelf anders besluit. 

Artikel 30 

Taak en bevoegdheden 

1. Het Partij Convent behandelt de jaarverslagen van het Centraal 
Comité, van de Kamercentrales en van de verschillende organi
saties binnen het partijverband werkzaam, voor zover deze be
trekking hebben op het organisatorische, administratieve en fi
nanciële beleid. Een exemplaar van de jaarverslagen wordt aan 
de kiesverenigingen toegezonden. 

2. Het stelt vast de door het Algemeen Organisatiecomité ingedien
de plannen voor de algemene propaganda, voor de kadervorming 
en voor de organisatie van de verkiezingsactie voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, welke door het Centraal Comité wor
den ingediend. 

3. Het beslist over alle voorstellen van organisatorische en finan
ciële aard, welke door de Kamer- en Statencentrales of door de 
kiesverenigingen bij het Centraal Comité zijn ingediend, en be
slist voorlopig over alle voorstellen, welke door de Deputatenver
gadering moeten worden behandeld. 

4. Deze voorstellen moeten tenminste drie maanden voor de verga
dering van het Partij Convent plaats vindt, bij het Centraal 
Comité zijn ingediend en zullen voor zoveel nodig door dit Co
mité, de Organisatiecommissie gehoord, van een advies wor
den voorzien. 

5. Het Partij Convent verleent, na goedkeuring van de balans en 
de resultatenrekening van de Anti-Revolutionaire Partijstichting 
en van de Doctor Abraham Kuyperstichting, décharge aan het 
Centraal Comité en aan de Raad van Beheer. Leden van het 
Centraal Comité en van de Raad van Beheer blijven daarbij 
buiten stemming. Het behandelt tevens de begrotingen van beide 
stichtingen. 

6. Het bespreekt het politiek beleid van de Anti-Revolutionaire Ka
merfracties, tot welk doel de voorzitter van de Tweede Kamer
fractie uitgenodigd wordt ter vergadering een overzicht te geven 
van de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar. 

7. Het is bevoegd tot het aannemen van resoluties en het doen 
van uitspraken ook over vraagstukken van politiek beleid, mits 
deze niet te kort doen aan de eigen verantwoordelijkheid van 
de Kamerfracties. Een resolutie of uitspraak moet schriftelijk 
worden ingediend. 

8. Het Partij Convent stelt vast en wijzigt met inachtneming van 
de bepalingen dezer statuten : 
a. Het reglement voor de kandidaatstelling van leden van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
b. Het reglement van de Commissie van Beroep. 
c. Het reglement van het College van Advies. 

9. Het is bevoegd ten hoogste drie leden van het Centraal Comité 
te kiezen uit tweetallen door het Centraal Comité aangeboden. 
Lid 3 van artikel 7 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 
Het verkiest de leden van de Financiële Commissie. 

10. Het verricht voorts de andere werkzaamheden, welke door of 
krachtens deze statuten aan het Partij Convent zijn opgedragen. 
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Artikel 31 

Werkwijze 
1. Het Partij Convent komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. 

De najaarsvergadering wordt in de maand september gehouden. 
De voorjaarsvergadering wordt gehouden in de maand maart of 
april en is tevens de jaarvergadering. 

2. In het jaar waarin verkiezingen voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal plaats vinden komt het Partij Convent tevens 
bijeen in de maand januari ter voorlopige vaststelling van het 
Program van Actie. Bij tussentijdse verkiezingen wordt het Par
tij Convent daartoe bijeengeroepen op een door het Centraal Co
mité te bepalen datum. 

3. De plaats van vergadering wordt op voorstel van het Centraal 
Comité telkens door het Partij Convent bepaald. 

4. In de voorjaarsvergadering worden behandeld de jaarverslo.;,.-"1 
van de partij en van iedere organisatie, binnen het partijver
band werkzaam, en wordt meer in het bijzonder het politiek 
beleid besproken, terwijl sprekers kunnen worden uitgenodigd ter 
behandeling van bepaalde onderwerpen. 

5. In de najaarsvergadering worden de financiële verslagen en de 
begrotingen behandeld en de plannen voor de komende winter
campagne vastgesteld. 

6. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. 
Besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen geno
men. Artikel 19, de leden 2 tot en met 6 zijn van toepassing. 

7. In de vergadering van het Partij Convent zijn de leden, aangewe
zen door een Statencentrale of Kamercentrale, door wier bestuur 
een voorstel of een amendement op een voorstel is ingediend, be
voegd, gehoord de discussie, dit voorstel of dit amendement te 
wijzigen dan wel in te trekken. 

X. DE DEPUTATENVERGADERING 

Artikel 32 

'Samenst.elling en werkwijze 

1. Deputatenvergaderingen kunnen te allen tijde door het Centraal 
Comité worden bijeengeroepen. Het Centraal Comité is daartoe 
verplicht wanneer een verkiezing van de Tweede Kamer der Sta
ten Generaal aanstaande is of wanneer het Partij Convent daartoe 
besluit. 

2. De Deputatenvergaderingen zijn openbaar tenzij en voorzover de 
Deputatenvergadering zelf anders besluit. 

3. Toegang tot de Deputatenvergadering, met het recht aan de stem
ming deel te nemen, hebben : 
a. De afgevaardigden der kiesverenigingen; 
b. De stemhebbende leden van het Partij Convent. 

4. Toegang tot de Deputatenvergadering met adviserende bevoegd
heid hebben : 
a. De adviserende leden van het Partij Convent; 
b. De Anti-Revolutionaire leden van de Provinciale Staten; 
c. Gasten, welke door het Centraal Comité worden uitgenodigd. 

5. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Be
sluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen geno
men. Artikel 19, de leden 2 tot en met 6, zijn ook overigens 
van toepassing. 
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6. Een meerderheid van tweederde der uitgebrachte stemmen is 
vereist voor besluiten tot vaststelling en wijziging van het Be
ginsel- en Algemeen Staatkundig Program en voor de besluiten 
welke worden genoemd in artikel 33 lid 6. 

7. Dezelfde persoon kan niet meer dan één stem uitbrengen. 
8. Een voorstel, dat ingevolge artikel 33 door de Deputatenverga

dering moet worden behandeld, wordt tijdig voorzien van een 
toelichting, aan de bij het Centraal Comité aangesloten kiesver
enigingen toegezonden. 

9. De kiesverenigingen, de Statencentrales en de Kamercentrales 
zijn bevoegd, amendementen op een voorstel in te dienen. Deze 
amendementen worden behandeld door het Partij Convent en 
daarna, indien nodig, aan de Deputatenvergadering ter beslis
sing voorgelegd. 

Artikel 33 
Taak en bevoegdheden 

1. De Anti-Revolutionaire Partij treedt met beslissend gezag op in 
haar Deputatenvergadering. 

2. De Deputatenvergadering stelt vast en wijzigt met inachtneming 
van de bepalingen dezer statuten : 
a. Het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program; 
b. Het Program van Actie; 
e. De Statuten der Anti-Revolutionaire Partij; 
d. De :';'.tatuten van de Doctor Abraham Kuyperstichting. 

3. Zij stelt vast de kandidatenlijsten voor verkiezingen van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

4. Zij bepaalt op voorstel van het Partij Convent de jaarlijkse 
financiële bijdragen der kiesverenigingen. 

5. Zij verkiest : 
a. Tenminste tien leden van het Centraal Comité; 
b. De leden van de Commissie van Beroep; 
c. De voorzitter en de penningmeester van de Dcctor Abraham 

Kuyperstichting. 
6. Zij alleen kan besluiten tot een algemeen akkoord van fede

ratieve samenwerking met andere staatkundige partijen voor de 
verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot 
fusie met andere staatkundige partijen en tot ontbinding van de 
Anti-Revolutionaire Partij. 

7. Zij verricht voorts de andere werkzaamheden, welke haar door 
of krachtens deze statuten zijn opgedragen. 

XI. DE KAMERFRACTIES 
Artikel 34 

De kandidaatst·elling voor de Tweede Ka;mer 

1. Het Centraal Comité heeft de leiding bij de voorbereiding van en 
de actie voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. 

2. De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld in een reglement, 
dat door het Partij Convent wordt vastgesteld en door dit Con
vent kan worden gewijzigd. Dit reglement mag geen bepalingen 
bevatten strijdig met deze statuten. 

Artikel 35 
De kandidaten 

1. Kandidaat voor de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 
kunnen worden gesteld, zij die voldoen aan de eisen der wet, 
lid zijn van een Anti-Revolutionaire kiesvereniging en bereid zijn 
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schriftelijk te verklaren, dat zij instemmen met het Beginsel- en 
Algemeen Staatkundig Program der Anti-Revolutionaire Partij en 
haar Program van Actie, en dat zij, benoemd tot lid van de Kamer, 
in fractieverband zullen samenwerken. 

2. Bezwaren tegen het Beginsel- en Algemeen Staatkundig Program 
en tegen het Program van Actie moeten door hen, aan wie een 
kandidatuur wordt aangeboden, worden medegedeeld aan het Mo
deramen van het Centraal Comité. Het Moderamen van het Cen
traal Comité beslist over de vraag of deze bezwaren al dan 
niet kunnen worden toegelaten. 

Artikel 36 

Verhouding Kamerfractie en Partij 

1. De Anti-Revolutionaire leden van de Eerste en Tweede Kamer 
der Staten-Generaal zijn gehouden hun parlementaire werkzaam
heden, met volledig behoud van de eigen verantwoordelijkheid, 
te verrichten op de grondslag van het Beginsel- en Algemeen 
Staatkundig Program der Partij, terwijl door hen zo energiek 
mogelijke verwezenlijking van het Program van Actie zal wor
den nagestreefd. 

2. De Anti-Revolutionaire leden van de Eerste en Tweede Kamer 
der Staten-Generaal zullen het als deel van hun taak beschouwen 
regelmatig contact te onderhouden met het partijverband, met 
name door voorlichting te geven aan de Kamercentrales en de 
Statencentrales, welke aan elk van hen speciaal door de fractie 
wordt toegewezen. 

XII. VROUWENCLUBS 

Artikel 37-

De Anti-Revolutionaire Vrouwenclubs 

1. Onder verantwoordelijkheid van de besturen der kiesverenigingen 
kunnen Anti-Revolutionaire vrouwenclubs worden opgericht. 

2. De plaatselijke vrouwenclubs hebben ten doel te bevorderen, dat 
Anti-Revolutionaire vrouwen deelnemen aan het werk der kies
verenigingen. 

3. De kiesverenigingen zullen de arbeid van deze vrouwenclubs 
zo nodig, ook financieel steunen. 

4. Het reglement van een vrouwenclub behoeft de goedkeuring van 
het bestuur der kiesvereniging. Het mag geen bepalingen be
vatten strijdig met deze statuten. 

XIII. DE JEUGDORGANISATIE 

Artikel 38 

De Jongerenstudieclubs 

1. De besturen der kiesverenigingen zijn verplicht, binnen de gren
zen van hun werkgebied, te streven naar de oprichting van een 
of meer Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs. 

2. De kiesverenigingen zullen de arbeid van de Jongeren Studie
clubs bevorderen en, indien nodig, die arbeid ook financieel steu
nen. 

3. Wanneer de Jongerenorganisatie regionale of provinciale verban
den opricht, zijn de Provinciale Comité's en de besturen der 
betrokken Staten- en Kamercentrales verplicht de arbeid van de-
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ze verbanden te bevorderen, indien nodig, die arbeid ook finan
. cieel te steunen, terwijl zij bevoegd zijn een of meer -gedele
' geerden in de besturen van deze verbanden te benoemen. 

4. De statuten van de Nationale Organisatie der Anti-Revolutionaire 
Jongeren Studieclubs en de voorstellen tot wijziging daarvan be
hoeven de goedkeuring van het Partij Convent. Zij mogen geen 
bepalingen bevatten strijdig met deze statuten. 

5. Het Centraal Comité benoemt twee gedelegeerden in het bestuur 
van de Nationale Organisatie. 

6. Het secretariaat van de Nationale Organisatie kan gevestigd zijn 
op het partijbureau. De salariëring van het personeel, de huis
vesting in het gebouw en het gebruik van de kantoorinventaris ko
men in dat geval voor rekening van de Anti-Revolutionaire Partij
stichting. Het Partij Convent kan bovendien jaarlijks een subsidie 
verlenen. 

7. Het bestuur van de Nationale Organisatie zendt aan het Centraal 
Comité in de maand januari een verslag van zijn werkzaamheden, 
alsmede een financieel verslag ter behandeling door het Partij 
Convent. 

8. Het bestuur van de Nationale Organisatie is bevoegd te benoe
men twee adviserende leden van het Centraal Comité en twee 
leden van het Algemeen Organisatie-comité. De leden van het 
dagelijks bestuur der Nationale Organisatie zijn sternhebbend lid 
van het Partij Convent. 

XIV. BEROE-P BIJ GESCHILLEN 

Artikel 39 

De Commissie van Beroep 

1. Geschillen, welke vqortvloeien uit de toepassing van de bepalingen 
dezer statuten, worden op verzoek van het Centraal Comité of 
op verzoek van het bestuur van een Kamercentrale beslist door 
de Commissie van Beroep. 

2. Geschillen, welke voortvloeien uit de toepassing van artikel 6 
lid 3 en 5 worden evenwel op verzoek van de daarbij betrokken 
kiesvereniging beslist door de Commissie van Beroep. 

3. De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste 3 leden, die, 
met hun plaatsvervangers, worden gekozen door de Deputaten
vergadering uit tweetallen door het Centraal Comité aangeboden. 
Artikel 16, leden 2 en 3 en artikel 17, leden 3, 8 en 9 zijn daar
bij van overeenkomstige toepassing. Stemhebbende leden van 
het Centraal Comité kunnen geen lid zijn van de Commissie 
van Beroep. 

4. Taak, organisatie en werkwijze van de Commissie van Bero·ep 
worden geregeld in een reglement, dat geen bepalingen mag be
vatten strijdig met deze statuten, en dat wordt vastgesteld en 
gewijzigd door het Partij Convent. 

XV. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 40 

1. Deze statuten treden in werking zes maanden nadat zij door 
de Deputatenvergadering zijn aanvaard. 

2. De daartoe nodige overgangsbepalingen worden vastgesteld door 
het Partij Convent, dat in nieuwe samenstelling binnen de ter
mijn, in lid 1 genoemd, daarvoor wordt bijeengeroepen. 
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BIJLAGE 7 

STATUTEN DER 
ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJSTICHTING 

Artikel 1 
1. De Stichting draagt de naam: "Anti-Revolutionaire Partijstich

ting". 
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2 
Zij heeft tot grondslag het program van beginselen der Anti-Revolu
tionaire Partij van 1878 met de hierin later door de Deputaten-verga
deringen dier Partij aangebrachte of eventueel nog aan te brengen 
wijzigingen. 

Artikel 3 
Het doel der stichting is om ten dienste van de Anti-Revolutionaire 
Partij, die geen rechtspersoonlijkheid bezit, tegenover derden te fun
geren al rechtspersoon in alle verhoudingen van het maatschappelijk 
verkeer, waarin de Anti-Revolutionaire Partij, om zelf te kunnen 
optreden, rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben en als zodanig 
haar bezittingen en inkomsten aan te wenden tot bestrijding van on
kosten, welke het nastreven van de oogmerken der Anti-Revolutionaire 
Partij meebrengt. 

Artikel 4 
1. Het bestuur der Stichting bestaat uit die personen, welke teza

men vormen het Centraal Comité van Anti-Revolutionaire Kies
verenigingen, hierna aan te duiden als "Centraal Comité. 

2. Voor de eerste maal treden als bestuurders op de oprichters 
der Stichting, die allen zijn leden en tezamen zijn de enige leden 
van het Centraal Comité. 

Artikel 5 
Een lid van het bestuur defungeert als zodanig automatisch door het 
enkele feit, dat hij geen lid meer is van Centraal Comité. 

Artikel 6 
1. Het Bestuur heeft een Moderamen, dat gevormd wordt door die 

personen, waaruit het Moderamen van het Centraal Comité be
staat. 

2. De functies, die de leden van het Moderamen van het Centraal 
Comité in dat Moderamen vervullen, worden ook door hen waar
genomen in het Moderamen van het Bestuur der Stichting, als
mede in het Bestuur zelf. 
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Artikel 7 

Het Bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt de arbeids
voorwaarden daarvan vast. 

Artikel 8 

1. Het Moderamen vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rech
ten. 

2. Zowel Bestuur als Moderamen kunnen slechts wettiglijk beslui
ten nemen, als tenminste onderscheidenlijk veertien en drie le
den aanwezig zijn. 

Artikel 9 

1. Het Moderamen heeft de dagelijkse leiding der Stichting. 
2. Het is belast met de uitvoering van de besluiten van het Be

stuur. 
3. Het heeft geen bevoegdheid ten aanzien van het beheer der 

Stichting en met betrekking tot de beschikking over hare goederen 
dan voorzover de bevoegdheid tot een en ander aan het Modera
men door het Bestuur is verleend, hetzij van geval tot geval, 
hetzij bij machtiging in meer algemene zin. 

Artikel 10 

1. Het boekjaar der Stichting valt samen met het kalenderjaar, 
met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt vanaf de op
richting der Stichting tot en met een en dertig december negen
tienhonderd negen en veertig. 

2. Jaarlijks vóór één mei .ontwerpt het Moderamen een rekening 
en verantwoording over het beheer van het afgelopen boekjaar 
in de vorm van een winst- en verliesrekening. 
Dit ontwerp wordt aan het Bestuur voorgelegd, hetwelk dit, al 
dan niet door het Bestuur gewijzigd, ter goedkeuring voorlegt 
aan het Centraal Comité. 

Artikel 11 

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit : 
<1. he,t stamkapHaal; 
b. gelden, verkregen van het Centraal Comité; 
c. schenkingen en makingen; 
d. andere inkomsten. 

Artikel 12 

1. De Stichting kan een reglement vaststellen, hetwelk nader haar 
werkwijze regelt. 

2. Dit reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten, die in 
strijd zijn met de statuten der Stichting, heeft eerst kracht na 
bekomen goedkeuring van het Centraal Comité. 

Artikel 13 

1. Aan het ontwerp der onderhavige statuten is goedkeuring ver
leend door de Deputatenvergadering der Anti-Revolutionaire Par
tij de dato twaalf mei negentienhcnderd acht en veertig. 

2. Wijziging der statuten heeft eerst kracht na bekomen goedkeu
ring van de Deputatenvergadering. 
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Artikel14 

1. Een besluit tot opheffing. heeft eerst kracht, na bekomen goedkeu
ring van de Deputatenvergadering. 

2. Bij opheffing der Stichting geschiedt de vereffening, tenzij de 
Deputatenvergadering anders beslist, door het Moderamen, het
welk daaromtrent verslag uitbrengt aan het Centraal Comité en 
een eventueei batig saldo uitkeert aan degene(n) daartoe door de 
Deputatenvergadering aangewezen. 
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Aanvaard door de Deputatenvergadering 
van 22 juni 1955. 

De voorzitter, J. Schouten 
De adjunct-secretaris, R. Gosker 



BIJLAGE 8 

STATUTEN 
VAN DE NATIONALE ORGANISATIE 

VAN ANTI-REVOLUTIONAIRE 
J"ONGEREN STUDIECLUBS 

Hoofdstuk I 
ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 
Er bestaat in Nederland een Nationale Organisatie van Anti-Revolutio
naire Jongeren Studieclubs (A.R.J.O.S.) 

Artikel 2 
De Nationale Organisatie rust op de gemeenschappelijke erkentenis 
van de staatkundige beginselen, die zijn neergelegd in het Program 
van Beginselen der Georganiseerde Anti-R,evolutionaire Partij. 

Artikel 3 
De Nationale Organisatie stelt zich ten doel onder de jongeren 
van anti-revolutionairen huize de kennis van en de liefde voor de 
beginselen en het doel der Anti-Revolutionaire Partij bevorderen. 

Artikel 4 
Zij tracht dit doel te bereiken door : 
1. te bevorderen, dat de studieclubs regelmatig werkvergaderingen 

houden, die zijn gewijd aan de geregelde studie van de staat
kundige en maatschappelijke vraagstukken in het licht der anti
revolutionaire beginselen; 

2. studieschetsen uit te geven; 
3. principiële voorlichting te geven en "Nederlandse Gedachten", 

het officiële orgaan der A.R. Partij, haar Propaganda- en haar 
Jongeren Studieclubs en/of in een eigen periodiek; 

4. toogdagen, conferenties en andere openbare vergaderingen te or
ganiseren; 

5. Contacten te leggen en te onderhouden met personen en organi
saties in binnen- en buitenland; 

6. alle andere wettige middelen, welke daartoe dienstig kunnen zijn. 

Hoofdstuk 11 

VAN DE NATIONALE ORGANI'SATIE 
Artikel 5 

Lid van de Nationale Organisatie kunnen zijn studieclubs, welker 
grondslag en doel zijn omschreven in de artikelen 2 en 3 dezer Sta
tuten en die verklaren zich te onderwerpen aan de Statuten, regle
menten en wettige besluiten der Nationale Organisatie. 
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Artikel 6 
Het bestuur der Nationale Organisatie doet van de aanmelding van 
een studieclub voor het lidmaatschap schriftelijk mededeling aan het 
provinciaal verband, in welks ressort de studieclub is gevestigd. 

Artikel 7 
Onverminderd de haar elders in deze statuten toegekende rechten 
hebben de aangesloten studieclubs recht op alle organisatorische bij
stand, die de Nationale Organisatie haar kan bieden. 

Artikel 8 
De aangesloten studieclubs zijn verplicht : 

a. te voldoen aan haar geldelijke verplicht:ngen jegens de Na
tionale Organisatie; 

b. aan de Nationale Organisatie alle door deze verlangde ge
gevens te verstrekken; 

c. het aantal harer leden jaarlijks op te geven aan het secreta
riaat van de Nationale Organisatie en dit secretariaat op de 
hoogte te houden van de samenstelling van haar bestuur. 

Artikel 9 
De aansluiting bij de Nationale Organisatie eindigt : 

1. Door schriftelijk bedanken bij haar bestuur, hetgeen niet ontslaat 
van de verplichting de financiële bijdrage voor het lopende 
jaar te voldoen; 

2. door het onaantastbaar worden van een beslissing tot royement 
door haar bestuur wegens handelen in strijd met de statuten, regle
menten of wettige besluiten van de Nationale Organisatie; 

3. door afvoering door haar bestuur, wanneer het lidmaatschap 
geen reden van bestaan meer heeft. 

Artikel 10 
Een beslissing tot royement wordt onverwijld schriftelijk aan de be
treffende studieclub medegedeeld, alsmede aan het provinciaal ver
band, in welks ressort die studieclub is gevestigd. De beslissing 
is met redenen omkleed. De betreffende studieclub heeft recht van be
roep op de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet op 
straffe van niet-ontvankelijkheid bij het bestuur zijn ingediend bin
nen een maand na ontvangst van de in de eerste volzin bedoelde me
dedeling. De algemene vergadering kan de beslissing tot royement 
vernietigen. 

Artikel 11 
De studieclubs zijn bevoegd haar eigen reglementen vast te stellen 
en te wijzigen. Indien een studieclub niet zelf een reglement vast
stelt, gaat de Nationale Organisatie er van uit, dat de inrichting 
en de werkzaamheden der studieclub worden beheerst door het in 
de bijlage van deze statuten opgenomen reglement. 

Hoofdstuk 111 
VAN HET BESTUUR 

Artikel 12 
1. Het bestuur bestaat uit : 
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a. een voorzitter, door de algemene vergadering voor een periode 
van vijf jaar in functie gekozen uit de in het tweede lid be
doelde kandidaten; 

b. een secretaris-penningmeester, benoemd door het bestuur; 
c. zoveel leden als er in gevolge artikel 34 dezer statuten provin

ciale verbanden zijn. Elk verband wijst één lid aan; 



d. vier leden, door de algemene vergadering voor een periode van 
drie jaar gekozen uit de in het tweede lid bedoelde, kandida
ten. Deze leden moeten lid zijn van een bij de Nationale Or
ganisatie aangesloten studieclub; 

e. twee leden, als gedelegeerde of raadsman aangewezen door 
het Centraal Ccmité van A.R. Kiesverenigingen. 

2. Voor de verkiezing van de voorzitter en van de onder het eerste 
lid, sub d, bedoelde leden, stelt het bestuur telkens twee kan
didaten, aan welk tweetal worden toegevoegd kandidaten, die 
door tenminste vijf aangesloten studieclubs tenminste één maand 
voor de vergaderi:J.g, waarin de verkiezing zal plaats vinden, 
aan het bestuur worden op'gegeven. 

3. De voorzitter en de in het eerste lid, sub d, bedoelde leden zijn 
slechts éénmaal herkiesbaar. 

Artikel 13 
De provinciale verbanden wijzen de leden van het bestuur bedoeld in 
artikel 12, eerste lid, sub c, aan de wijze in hun reglementen be
paald. Zij zijn gehouden ook secundi aan te wijzen. 

Artikel 14 
Het bestuur kiest uit zijn midden voor een periode van twee jaar een 
tweede voorzitter en twee leden, die met de voorzitter en de se
cretaris penningmeester tezamen het dagelijks bestuur vormen. Tus
sentijds verkozenen treden af op het tijdstip, waarop degene in wiens 
plaats zij zijn getreden, had moeten aftreden. 
Het bestuur kan uit zijn midden commissies aanwijzen die met be
paalde taken worden belast. 

Artikel 15 
Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van zaken, die 
behoren tot de bevoegdheid van het bestuur alsmede met het afdoen 
van zaken, welker afdoening noodzakelijk of gewenst is en die niet 
van zodanige principiële of belangrijke aard zijn, dat zij aan de be
slissing van het gehele bestuur zouden moeten worden onderworpen. 

Artikel 16 
Stemmingen in het bestuur worden beheerst door de regelen, daarvoor 
geldende in de algemene vergaderingen. 

Artikel 17 
Behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering 
voor het gevoerde beleid, is het bestuur bevoegd in naam der Na
tionale Organisatie te handelen haar aan derden en derden aan haar 
te verbinden en haar in rechten te vertegenwoordigen, alsmede beslis
singen te nemen in alle aangelegenheden, waarin niet is voorzien door 
deze Statuten, door enig reglement of door een wettig besluit der al
gemene vergadering. 

Artikel 18 
Het bestuur is gemachtigd, indien dat naar zijn oordeel noodza
kelijk of gewenst is, de bezittingen der Nationale Organisatie en 
de exploitatie harer uitgaven in te brengen in een door de bestuurs
leden daartoe op te richten stichting of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende corporatie en daarvoor de statuten en reglementen vast te 
stellen alsmede alle maatregelen te treffen, die terzake vereist mochten 
zijn. 

STUDIESCHETSEN EN PERIODIEK 

Artikel 19 

Het bestuur draagt zorg, dat op regelmatige tijden studieschetsen 
worden samengesteld en gepubliceerd in het officiële orgaan "Neder
landse Gedachten", en/of in een eigen periodiek, terwijl het tevens 
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bevordert, dat studieschetsen afzonderlijk of gebundeld beschikbaar 
worden gesteld. 

Artikel 20 
1. Het bestuur belast een commissie met de werkzaamheden, be

doeld in art. 4, sub 3. De leden dezer commissie worden door 
het bestuur benoemd en ontslagen. Tenminste één lid van het 
dagelijks bestuur maakt van deze commissie deel uit. 

2. Het beleid der commissie vormt tenminste éénmaal 's jaars on
derwerp van bespreking in de bestuursvergadering. 

3. Het bestuur draagt één van de leden dezer commissie voor als 
lid van de redactie, bedoeld in art. 46, tweede lid, van de sta
tuten van de Anti-Revolutionaire Partij. 

Hoofdstuk IV 
VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 21 
Eenmaal 's jaars komt de Nationale Organisatie in een algemene 
vergadering bijeen. Bovendien komt ze al in algemene vergadering 
bijeen, zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht of twee provinciale 
verbanden daartoe een met redenen omkleed, schriftelijk verzoek bij 
het bestuur indienen. Het bestuur is dan verplicht tegen een datum, 
gelegen binnen drie maanden na de indiening van het verzoek, deze 
vergadering bijeen te roepen. 

Artikel 22 
1. De algemene vergaderingen worden door het bestuur uitgeschre

ven op een termijn van tenminste twee maanden door schrifte
lijke oproeping van de aangesloten studieclubs en door medede
ling van de korte inhoud dezer oproeping in de periodiek, be
doeld in artikel 4, sub 3. 

2. De oproeping vermeldt de voorlopige agenda, alsmede het recht 
van de aangesloten studieclubs tot uiterlijk één maand voor de 
vergadering voorstellèn bij het bestuur in te dienen. 

3. Voorstellen voor de algemene vergadering zijn van een motive
ring voorzien en worden in de in het eerste lid bedoelde op
roeping door het bestuur ter kennis gebracht van de clubs. Zijn 
zij niet van het bestuur afkomstig, dan worden zij door het be
stuur voorzien van een pre-advies en uiterlijk veertien dagen 
vóór de vergadering schriftelijk aan de studieclubs medegedeeld. 

TOEGANG TOT EN STEMRECHT IN 
DE ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 23 
Toegang tot de algemene vergaderingen der Nationale Organisatie 
hebben alle leden der aangesloten studieclubs, de bestuursleden der 
Nationale Organisatie, de bestuursleden van de provinciale, stedelijke 
en streekverbanden, de leden van het Centraaf Comité en zij, die 
door het bestuur zijn uitgenodigd. Het bestuur kan ook introductie toe
laten of een algemene vergadering openbaar doen zijn. 

Artikel 24 
Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aangesloten studieclubs, die 
zich door een eigen lid doen vertegenwoordigen. Iedere aangesloten 
studieclub brengt één stem uit. 

Artikel 25 
Stemmingen over zaken, geen personen betreffende, geschieden mon
deling; stemmingen, die betrekking hebben op personen, schriftelijk, 
De voorzitter is bevoegd een mondelinge stemming te doen plaats 
vinden bij zitten en opstaan. Blanco stemmen gelden als te zijn van 
onwaarde. 
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Artikel 26 

Voorzover in deze Statuten niet anders is bepaald, worden in de al
gemene vergaderingen alle beslissingen genomen met volstrekte meer
derheid der uitgebrachte geldige stemmen. Staken over een voorstel . 
de stemmen, dan wordt dat voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft 
bij de verkiezing bij eerste stemming niemand de volstrekte meer
derheid verkregen, dan vindt een herstemming plaats tussen ten
minste twee personen, die de hoogste aantallen stemmen hebben 
verkregen. Bij deze herstemming beslist de betrekkelijke meerderheid 
en bij gelijk aantal stemmen is de jongste in jaren gekozen. 

Hoofdstuk V 

VAN DE GELDMIDDELEN 

Artikel 27 

De Nationale Organisatie trekt haar inkomsten uit : 
1. bijdragen der aangesloten studieclubs, naar door de algemene 

vergadering te stellen regelen; 
2. subsidiën van het Centraal Comité; 
3. giften van organisaties, instellingen en personen; 
4. opbrengsten van verkochte uitgaven; 
5. andere bronnen. 

Artikel 28 

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Artikel 29 
De begroting voor het komende boekjaar wordt door het bestuur vast
gesteld op voorstel van het dagelijks bestuur. 

Artikel 30 
Jaarlijks worden door de algemene vergadering, op voorstel van het 
bestuur, drie studieclubs aangewezen welker gemachtigden de boek
houding en de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar 
controleren en met de daarop betrekking hebbende bescheiden ver
geleken. Deze gemachtigden stellen tevens een onderzoek in naar het 
financiële beleid. Zij brengen bij monde van hun rapporteur in de 
algemene vergadering verslag uit omtrent al hun bevindingen en doen 
aan de algemene vergadering alle voorstellen, die zij ten aanzien 
van een en ander nodig achten. 

Artikel 31 
De algemene vergadering beslist over het gevoerde financiële beleid 
en omtrent het verlenen van décharge voor het gevoerde· beheer. 

Hoofdstuk VI 

VAN DE ONTBINDING DER NATIONALE ORGANISATIE 

Artikel 32 

1. Tot ontbinding der Nationale Organisatie kan alleen worden be
sloten op voorstel van het bestuur of van tenminste veertig ten 
honderd der aangesloten studieclubs. 

2. Zulk een voorstel kan slechts in een algemene vergadering wor
den behandeld, indien het tenminste vijf maanden vóórdien, ver
gezeld van het pre-advies van het Centraal Comité ter kennis 
van de aangesloten studieclubs is gebracht. 
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Artikel 33 

1. Een voerstel tot ontbinding is slechts aangenomen, indien ten~ 
minste drievierde van het totale aantal uitgebrachte stemmen 
zich er voor heeft verklaard. 

2. Het besluit tot ontbinding wijst tevens de liquidateuren en de 
bestemming van een eventueel batig saldo aan. 

Hoofdstuk VII 

VAN DE PROVINCIALE, 'STEDELIJKE EN STREEKVERBANDEN 

Artikel 34 
De bij de Nationale Organisatie aangesloten studieclubs in een pro
vincie vormen een provinciaal verband, met dien verstande, dat de 
aangesloten studieclubs in Noord-Brabant en Limburg tezamen één 
provinciaal verband vormen. 

Artikel 35 
1. De studieclubs in een bepaalde streek van een provincie kunnen 

desgewenst met toestemming van het provinciaal verband een 
streekverband vormen. De regeling daarvan wordt overigens aan 
de provinciale verbanden overgelaten. 

2. De studieclubs in Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam vor
men een stedelijk verband. 

Artikel 36 
De inrichting der provinciale, stedelijke en streekverbanden wordt ge
regeld bij door henzelve vast te stellen reglementen. 

Artikel 37 
1. Overeenkomstig artikel 45, lid 2, van de partijstatuten, kan het 

bestuur van het Provinciaal Comité, van de Kamerkieskringcen
trale van de Statenkieskringcentrale of van de hulpcentrale, bin
nen welker ressort aangesloten studieclubs zijn georganiseerd in 
een provinciaal, stedelijk of streekverband, een van zijn leden 
benoemen tot gedelegeerde of raadsman in het bestuur van dit 
verband. 

2. Deze gedelegeerde of raadsman heeft adviserende stem. 
3. Strekt een provinciaal of streekverband zich uit over het ressort 

van meer dan één comité of één centrale der Anti-Revolutionaire 
Partij, dan kan het bestuur van elk daarvan in het bestuur van dat 
verband een gedelegeerde of raadsman benoemen. 

Artikel 38 
De taak der provinciale, stedelijke en streekverbanden omvat al wat 
binnen hun ressort de bloei en de uitbreiding van het aantal der 
aangesloten studieclubs kan bevorderen. Daartoe wordt in hun reg
lementen mede aandacht geschonken aan het onderling bezoek der 
aangesloten studieclubs. 

Hoofdstuk VIII 
SLOTBEPALINGEN 

Wijziging der Statuten 

Artikel 39 
In deze Statuten kan slechts wijziging worden gebracht, indien een 
daartoe strekkend voorstel, tezamen met het pre-advies van het be
stuur der Nationale Organisatie, tenminste twee maanden vóór de 
algemene vergadering ter kennis van de aangesloten studieclubs is 
gebracht. 
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Artikel 40 

Zulk een voorstel is slechts aangenomen, indien tenminste tweederd<> 
van het totale aantal uitgebrachte stemmen zich er voor heeft ver
klaard. 

Artikel 41 
De artikelen 2, 3 en 41 kunnen slechts met algemene stemmen van 
alle aangesloten studieclubs worden gewijzigd. 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de Nationale Or
ganisatie der Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs op vrijdag 7 
november 1947; gewijzigd in de algemene vergadering van vrijdag 
10 november 1950 en zaterdag 12 december 1953. 
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Bijlage als bedoeld in art. 11 van de Statuten der Nationale Organi
satie. 

CLUBREGLEMENT 

dat van toepassing is als de Studieclub niet ingevolge artikel 11 der 
Statuten der Nationale Or,ganisatie zelf een reglement heeft vastgesteld_ 

Artikel 1 
1. Er bestaat te .................. een Anti-Revolutionaire Jongeren 

Studieclub onder de naam ................. . 
2. Grondslag en doel der club zijn als omschreven in de artikelen 

2 en 3 van de Statuten der Nationale Organisatie van Anti-R,e
volutionaire Jongeren Studieclubs. 

Artikel 2 
1. Deze club is aangesloten bij de Nationale Organisatie van Anti

Revolutionaire Jongeren Studieclubs. 
2. De club onderwerpt zich aan de Statuten dezer organisatie en 

verbindt zich de wettige besluiten dezer organisatie te eerbie
digen en uit te voeren. 

Artikel 3 

Nieuwe leden worden toegelaten door het bestuur. 
Artikel 4 

Indien het bestuur de toelating weigert, heeft degene, die zich voor 
het lidmaatschap aanmeldde, beroep op de ledenvergadering der stu
dieclub. 

Artikel 5 
Het lidmaatschap eindigt door overlijden, bedanken en royement. Bij 
verhuizing kan afvoering door het bestuur plaatsvinden, indien blijkt, 
dat het lid in feite het lidmaatschap niet langer voortzet. 

Artikel 6 
Royement geschiedt door het bestuur. Artikel 4 is van overeenkom
stige toepassing. 

Artikel 7 
De leden zijn verplicht de vergaderingen der studieclub bij te wonen, 
de hun opgedragen werkzaamheden te verrichten en een door de 
ledenvergadering vast te stellen contributie te betalen, waarin als 
regel het abonnement op de in artikel 4, sub 3, van de statuten 
der Nationale Organisatie bedoelde periodiek is begrepen. 
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Het bestuur is bevoegd in bepaalde gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing te verlenen van de contributiebetaling. 

Artikel 8 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penning
meester, een bibliothecaris en een algemeen-adjunct. De bestuursle
den verdelen onderling de functies. 

Artikel 9 
Twee achtereenvolgende jaren treden twee bestuursleden, het derde · 
jaar één bestuurslid af. 
Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar. 

Artikel 10 
De verkiezing voor bestuursleden geschiedt bij vrije stemming, maar 
het bestuur doet voor iedere vacature een aanbeveling van twee 
kandidaten. Na de vrije stemming vindt, zo nodig, herstemming 
plaats tussen de twee kandidaten, die het hoogste aantal stemmen 
verkregen. Wordt ook dan geen meerderheid verkregen, dan is de 
jongste in jaren gekozen. 

Artikel 11 
1. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken 

mondeling. 
2. Onverminderd het bij artikel 10 bepaalde, worden alle besluiten 

genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige 
stemmen. 

3. Blanco stemmen zijn van onwaarde. 
4. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen. 

Artikel 12 
1. De voorzitter der studieclub leidt de vergaderingen. 
2. De secretaris convoceert de vergaderingen, notuleert voert de 

correspondentie en houdt het archief. 
3. De penningmeester int de contributies en andere bijdragen, be

heert de gelden en doet de uitgaven. 
4. De bibliothecaris is belast met de zorg voor de bibliotheek, in

dien de studieclub deze heeft. 
5. De algemeen-adjunct vervangt de vier andere bestuursleden bij 

hun verhindering. 

Artikel 13 

De studieclub vergadert tenminste acht malen per jaar. De verga
deringen zijn zoveel mogelijk regelmatig over het jaar verdeeld. 

Artikel 14 

Eén der vergaderingen is de jaarvergadering, waarin de jaarver
slagen worden uitgebracht en de periodieke verkiezingen plaatsvin
den. In deze vergadering worden ook één of meer der gewone 
werkzaamheden verricht. 

Artikel 15 

In de overige vergaderingen wordt een inleiding geleverd bij voor
keur door één der leden, waarop bespreking volgt. Tevens zal zo 
mogelijk in iedere vergadering een politiek overzicht worden gele
verd. 

Andere werkzaamheden, verband houdend met het doel der studie
club, kunnen eveneens plaats vinden. 

215 



Artikel 16 
Bij het bepalen van de onderwerpen der inleidingen zal rekening wor
d!!n gehouden met de schetsen, bedoeld in artikel 4, sub 2, van de 
Statuten der Nationale Organisatie. 

Artikel 17 
Behalve de in de artikelen 13 en 14 bedoelde vergaderingen kunnen 
de studieclubs ook openbare vergaderingen houden. Tenzij in een zo
danige vergadering een spreker van buiten optreedt, worden ook één 
of meer gewone werkzaamheden verricht. 
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BIJLAGE 9 

STATUTEN 

DER DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

Heden 
verschenen voor mij 
notaris 
de heren: 
De comparanten verklaarden, 

dat bij akte, verleden de twintigste april negentienhonderd een en 
twintig voor Cornelis Versluys, notaris ter standplaats Leiden, com
pareerden de heren Hendrikus Colijn, Directeur van de Koninklijke 
Petroleum Maatschappij, Oud-Minister van Oorlog, wonende te Lon
den, Alexander Willem Frederik Idenburg, Lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, Oud-Gouverneur-Generaal van Nederlands-In
dië, Oud-Minister van Koloniën, wonende te 's-Gravenhage, Meester 
Hendrik Bijleveld Junior, adviseur van het Huis van Hare Majesteit de 
Koningin, Oud-Minister van Marine, wonende te 's-Gravenha
ge, Jannes Johannes Cornelis vari Dijk, Directeur der Topografische 
Inrichting, wonende te 's-Gravenhage, Frederik Herman de Monté 
Ver Loren, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal,wonende 
te 's-Gravenhage, Meester Victor Henri Rutgers, Lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's-Gravenhage, en Meester 
Jacob Adriaan de Wilde, Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, en Wethouder der Gemeente 's-Gravenhage, wonende te 
's-Gravenhage, van wie de toenmalige comparanten Colijn en !den
burg verklaarden, 
"dat zij, uit overweging dat het Anti-Revolutionaire volk van Neder
land zich heeft opgemaakt om een miljoen gulden bijeen te brengen, 
ten einde dat kapitaal dienstbaar te maken aan de verdieping, door
werking en verbreiding der anti-revolutionaire beginselen, te rade 
zijn geworden eene Stichting te formeren, welke tot verwezenlij
king van dit plan mede kan werken; 
dat zij, teneinde die stichting in het leven te roepen, van hun ver
mogen, elk eene som van eenhonderd gulden in contanten afzonderen, 
en daarmede bij deze acte met de bestemming en onder de bepa
lingen hierna te omschrijven, in het leven te roepen de Stichting, 
genaamd : de "Doctor Abraham Kuyperstichting". 
Wijders verklaarden de huidige comparanten, dat de statuten der be
doelde stichting, na een en andermaal te zijn gewijzigd, thans doo,r de 
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daartoe bevoegde Deputatenvergadering der Anti-Revolutionaire Partij 
van 22 juni 1955 opnieuw zijn gewijzigd en vastgesteld als volgt : 

Artikel 1 
De stichting, genaamd : Doctor Abraham Kuyperstichting, is geves
tigd te 's-Gravenhage. 

Artikel 2 
Het doel dezer stichting is : Onder Gods zegen en op het voetspoor 
van Groen van Prinsterer en Doctor Abraham Kuyper de kennis der 

'eeuwige beginselen naar Gods Woord, die de Anti-Revolutionaire Par
tij op staatkundig terrein belijdt, door wetenschappelijke arbeid te 
verdiepen, de doorwerking en toepassing dier beginselen op het gebied 
van het staatkundig en maatschappelijk leven te bevorderen en -de 
invloed dier beginselen onder de anti-revolutionairen van Nederland 
in het bijzonder en op het gehele Nederlandse volk in het algemeen 
te doen toenemen. 

Artikel 3 
I. De stichting streeft het bereiken van haar doel na door 

a. het doen verrichten van wetenschappelijke studiën; 
b. het doen uitgeven van een politiek maandschrift; 
c. het doen verstrekken van voorlichting en advies omtrent 

politieke aangelegenheden; 
d. het instandhouden en beheren van een bibliotheek, zowel 

met het oog op de onder a en c genoemde werkzaamheden 
als voor uitlening; 

e. alle andere wettige middelen welk,e tot het bereiken van 
haar doel dienstig kunnen zijn. 

2. De stichting verzorgt het secretariaat van het College van Advies 
der Anti-Revolutionaire Partij. 

Artikel 4 
De stichting verricht haar taak in samenwerking met het Centraal 
Comité van Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen. 

Artikel 5 
I. Tot het verrichten van de in artikel 3 bedoelde taken wordt 

het nodige wetenschappelijke en administratieve pèrsoneel aan 
de stichting verbonden. 

2. Daarnevens kan de stichting, voor zover haar middelen zulks 
toelaten, aan daartoe geschikte' wetenschappelijke personen bij
zondere opdrachten tot het verrichten van bepaalde wetenschap
pelijke studiën verlenen. 

Artikel 6 
De geldmiddelen der stichting bestaan uit 

a. de opbrengsten van haar roerende en onroerende goederen, 
b. gelden, welke door de Anti-Revolutionaire Partij te harer 

beschikking worden gesteld, 
c. andere op wettige wijze verworven inkomsten. 

Artikel 7 
De geldmiddelen der stichting mogen niet worden aangewend tot 
rechtstreekse financiële steun bij verkiezingen. 

Artikel 8 
De balans, de resultatenrekening en de begroting der stichting wor
den jaarlijks vastgesteld door de Raad van Beheer der stichting. 
Zij worden daarna onderworpen aan de goedkeuring van het Partij 
Convent der Anti-Revolutionaire Partij, hetwelk, indien het balans en 
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resultatenrekening goedkeurt, décharge verleent voor het gevoerde 
beheer. 

Artikel 9 
De stichting wordt bestuurd en beheerd door een Raad van Beheer, 
welke is samengesteld uit 

a. een voorzitter en een penningmeester, door de Deputatenver
gadering der ·Anti-Revolutionaire Partij in functie te ver
kiezen. 

b. drie leden, te benoemen door het Centraal Comité van 
Anti-Revolutionaire Kiesverenigingen; 

c. de leden van de Centrale Commissie van het College van 
Advies der Anti-Revolutionaire Partij; 

d. door de Kamercentrales der Anti-Revolutionaire Partij aan 
te wijzen leden. 

Artikel 10 
1. Voor de verkiezing van de in artikel 9, onder a, bedoelde leden 

van de Raad van Beheer stelt het Centraal Comité van Anti
Revolutionaire Kiesverenigingen, het Partij Convent der Anti-Revo
lutionaire Partij gehoord, tenminste twee kandidaten voor elke 
functie. 

2. Elke Kamercentrale der Anti-Revolutionaire Partij wijst een lid van 
de Raad van Beheer aan, alsmede zijn plaatsvervanger, ter ver
vanging van het lid bij diens verhindering of ontstentenis. 

Artikel 11 
1. De in artikel 9 onder a en b bedoelde leden van de Raad van 

Beheer tréden af bij elke verkiezing voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. Zij zijn terstond herkiesbaar. Niet herkozen wor
dende treden zij ten gunste van hun opvolgers af met ingang 
van de dag, waarop de stemming voor de Tweede Kamer plaats 
vindt. 

2. De in. artikel 9 onder c bedoelde leden van de Raad van Beheer 
houden zitting zolang zij deel uitmaken van de Centrale Com
missie van het College van Advies. 

3. De in artikel 9 onder de bedoelde leden van de Raad van Be
heer houden zitting totdat de Kamercentrale een ander in hun 
plaats heeft aangewezen. 

Artikel 12 
1. In tussentijds ontstane vacatures wordt door het daartoe bevoeg

de college of lichaam zo spoedig mogelijk voorzien. 
2. Valt de voorzitter of penningmeester tussentijds uit, dan wijst het 

Partij Convent der Anti-Revolutionaire Partij een opvolger aan, 
zitting heeft tot de Deputatenvergadering die in de vacature 
heeft voorzien. 

3. Zolang een Kamercentrale niet heeft voorzien in de tussentijdse 
vacature, ontstaan door het uitvallen van het door die centrale 
aangewezen lid van de Raad van Beheer, treedt diens plaatsver
vanger in zijn plaats. 

Artikel 13 
Geschillen over de wettigheid van de aanwijzing van leden van de 
Raad van Beheer door de Kamercentrales worden beslist door de 
Commissie van Beroep der Anti-Revolutionaire Partij. 

Artikel 14 
1. De dagelijkse behartiging van bestuur en beheer der stichting is 

opgedragen aan haar dagelijks bestuur. 
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2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de in artikel 9, onder a, b en c 
bedoelde leden van de Raad van Beheer. 

3. Het dagelijks bestuur wijst uit zijn midden een tweede voorzitter 
aan. 

4. De directeur der stichting is tevens secretaris van het dagelijks 
bestuur van de Raad van Beheer. Hij heeft in beide colleges 
geen andere dan een adviserende stem. 

5. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten 
rechten. Bij huishoudelijk reglement kan worden bepaald, dat 
een of meer leden van het dagelijks bestuur voo,r de stichting 
tekenen. 

Artikel 15 
De Raad van Beheer stelt een huishoudelijk reglement vast, dat de 
goedkeuring behoeft van het Centraal Comité van Anti-Revolutionaire 
Kiesverenigingen. Hetzelfde geldt voor wijziging van bedoeld regle
ment. 

Artikel 16 
1. De in artikel 3 omschreven taken worden, met inachtneming van 

zijn door de Raad van Beheer voor hem vastgestelde instructie, 
behartigd onder leiding en verantwoordelijkheid van de directeur 
der stichting. 

2. Benoeming en ontslag van de directeur geschieden door de Raad 
van Beheer, die ook zijn bezoldiging vaststelt. Op verzoek van 
de directeur kan het dagelijks bestuur hem ontslag verlenen. 

3. Het overige wetenschappelijke personeel wordt benoemd en ont
slagen door het dagelijks bestuur, dat ook deszelfs bezoldiging 
vaststelt. 

4. Ander dan wetenschappelijk personeel wordt aangenomen en ont
slagen door de directeur, onder goedkeuring van het dagelijks be
stuur. 

Artikel 17 
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de Deputatenverga

dering der Anti-Revolutionaire Partij. 
2. Alleen die Deputatenvergadering kan besluiten tot opheffing der 

stichting en zulks niet dan met tenminste tweederde der wettig 
uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 18 
Artikel 2 en dit artikel zijn onveranderlijk. 
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Aanvaard door de Deputatenvergadering 
van 22 juni 1955. 

De voorzitter, J. Schouten 
De adjunct-secretaris, R. Gosker 
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