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JAARVERSLAG 
VAN DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 

OVER HET JAAR 19 5 7 

De statuten der partij bepalen. dat het Partij Convent de 
jaarverslagen van het Centraal Comité behandelt, alsmede 
die van de Kamercentrales en van de verschillende organi
saties binnen het partijverband werkzaam, voor zover deze 
betrekking hebben op het organisatorische, administratieve en 
financiële beleid. Ingevolge dat voorschrift zijn deze ver
slagen i.n dit boekje bijeengebracht om door het Partij Convent 
te worden besproken. Zij worden daarna, in gevolg·.~ de be
paling van het partijstatuut aàn de kiesverenigingen toege
zonden. 

Dit geschiedt voor de tweede maal. Het eerste jaarverslag 
van het Centraal Comité memoreert echter niet slechts het 
jaar 1956, doch ook hetgeen in 1955 met betrekking tot de 
reorganisatie van de partij plaatsvond. Deze opzet van dat 
verslag bevorderde de kennis van de jongste geschiedenis 
van onze partij. Dit jaarverslag beperkt zich tot het jaar 1957. · 

1. HET CENTRAAL COMITé 

Dr. J. Schouten, ere-voorzitter van het Centraal Comité 
woonde r•egelmatig de vergaderingen ·van het Centraal Co
mité en van het moderamen bij. 

Ditzelfde was het geval met luitenant-generaal b.d. L. F. 
Duymaer van Twist. Tijdens de vergadering van het Cen
traal Comité d.d. 28 september 1957 deelde de heer Duy
maer van Twist mede de in Utrecht te houden vergaderingen 
van het Centraal Comité wegens zijn leeftijd niet meer te 
kunnen bezoeken. 

Na deze mededeling werd de generaal hartelijk door de 
voorzitter, Dr. Berghuis, toegesproken. 
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a. De sam,enstelling- van het Centraal Conüté 

Aan het einde van 1957 was het Centraal Comité als volgt 
samengesteld. 

Stemhebbende leden van het moderamen: 

Dr. W. P. Berghuis, voorzitter, 
M:r. A. B. Roosjen, ondervoorz., 
J. Smallenbroek, ondervoorz., 
J. Tjalma, penningmeester, 
Prof. Dr. Ir. H. van Riessen, 
M. Ruppert, 

De la, Sablonièrekade 8, Kampen 
Zach. Jansastraat 21, Amsterdam 
Iepenlaan 5, Assen 
Stationsstraat 19, Hoogeveen 
Julianalaan 72, Delft 
Prof. Sproncklaan 1 G, Zeist 

Prof. Mr. P. J. Verdam, 
voorz. van de Org. Comm., 

Prof. Mr. A. M. Donner, 
De Lairessestraat 74 hs., A'dam 

voorz. van het Coll. v. Advies, Amsteldijk 82 II, Amsterdam 

Adviserende leden van het moderamen: 

Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot 
(voor de Tweede Kamerfractie) Merellaan 32, Aardenhout 
Prof. Mr. W. Rip 
(voor de Eerste Kamerfractie), 
Mr. W. R. van der Sluis, secr., 

Edeseweg 40, Bennekom 
Julianalaan 268, Bilthoven 

Leden, gekozen door de Deputatenvergadering, 
c.q. het Partij Convent: 

Mr. W. Aantjes, Koningslaan 78 
Ds. D. Biesma jr., Witte Vrouwensingel 31 
A. L. de Bruyne, Sophialaan 41 bv. 
Mevr. Dr. F. T. 

Diemer-Linde-
boom, Juliana v. Stolberglaan 17 

J. van Eibergen, Majellapark 29 
Dr. H. Jonker, Stadionlaan 98 I 
Mevr. M. Kuipers-

Klapwijk, Nassaulaan 39a 
Prof. Dr. 

H. N. Ridderbos, Fernhoutstraat 14 
A. Stapelkamp, P. Saenredamstraat 5 

Leden, gekozen door de Kamercentrales: 

Utrecht 
Utrecht 
Amsterdam 

Rotterdam 
Utrecht 
Amsterdam 

Groningen 

Kampen 
Utrecht 

A. Algra, P. C. Hooftstr. 15., Leeuwarden (K.C. Leeuwarden) 
H. R. J. v.d. Veen, Hondsruglaan 23, Groningen (K.C. Groningen) 
Th. Brouwer, Parkstraat 21, Assen (K.C. Assen) 
P. A. Nawijn, Zuiderkade 345c, Blokzijl (K.C. Zwolle) 
Mr. Eling Visser, Hazegrietje 31, Arnhem (K.C. Arnhem) 
H. A. v. Willigen, Haaften (K.C. Nijmegen) 
Mr. G. A. 

Diepenhorst, Wilhelminalaan 4c, Zeist (K.C. Utrecht) 
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A. Lever Mr. Th. Heemskerk!, 49a, 
· (tot 15-3-1958), . Amersfoort 

A. in •t Veld, ' Prinsengracht 1109bv., A'dam 
Mr. A .. Bruch, Kruisweg 63, Haarlem 
A. Warnaar Jzn., Waddinxveen 
Mr. J. v. Aartsen, v. Alkernadein 203, Den Haag 
Mr. W. Verheul, Joz. Israëlsl. 96, Rijswijk ZH 
S. Wilschut, Heemraadssingel 193, R'dam 
A. Schout, Vredehoflaan 8, Vlissingen 
C. A. van Kerkring 14, Klundert 

Drimmelen, 
J. Slot, "De Oude Weide", Eethen 
N. van Rooyen, Akerstraat 9, Heerlen 

(K.C. Den Helder) 
(K.C~ A'dam) 
(K.C. Haarlem) 
(K.C. Leiden) 
(K.C. Den Haag) 
(KC. Dordrecht) 
(K.C. Rotterdam) 
(K.C. :Middelburg) 
(K.C. Tilburg) 

(K.C. Den Bosch) 
(K.C. Maastricht) 

Adviserende leden) gekozen door het bestuur van de 

Jongerenorganisatie ( A.R.J.O.S.): 

S. Silvis, Stationsstraat 73 
Mr. C Boertien, Prinses Margrietstraat 48 

Scheemda 
Diemen 

In 1957 telde het Centraal Comité dus 42 leden. De vol~ 
gende mutaties kwamen in dat jaar tot stand. De heer A. 
Algra volgde de heer T. Wever op als lid van het Centraal 
Comité. Ook op deze plaats moge de heer W•ever dank 
worden gebracht voor alles wat hij als lid van het C.C. voor 
de partij deed. Het Partij Convent koos op 27 april 1957 
uit het aangeboden tweetal W. C. Bakker t·e Haarlem en 
A. L. Bruyne te Amsterdam, laatstgenoemde tot lid van het 
Centraal Comité. De heer De Bruyne aanvaardde zijn benoe~ 
ming, doch kon met de werkzaamheden hieraan verbonden 
eerst aan het einde van het jaar beginnen. 

In mei bedankte Prof. Dr. J. Severijn wegens zijn leeftijd 
als lid van het Centraal Comité. In d•eze vacature werd voor~ 
zien doordat het Partij~Convent op 26 oktober uit het twee~ 
tal Mr. W. Aantjes te Utreéht en Ds. P. M. van Galen te 
Gorinchem, Mr. Aantjes koos. Deze aanvaardde zijn benoe~ 
ming. De partij is Professor Severijn veel dank verschuldigd 
voor wat hij voor haar bet>ekent. Aan deze gevoelens van 
erkentelijkheid gaf het Centraal Comité uitdrukking. 

In september vertrok Prof. Mr. A. M. Donner als lid van · 
de Nederlandse delegatie ter Assemble~' van de Verenigde 
Naties voor geruime tijd naar New York. Prof. Mr. W. F. 
de Gaay Fortman, die professor Donner als voorzitter van 
het College van Advies verving, was tijdens diens afwezig~ 
heid ~ot eind 1957 "ambtshalve" lid van het Centraal Comité 
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en van het moderamen. Het Centraal Comité gaf uiting aan 
zijn dank jegens professor de Gaay Fortman voor diens aan~ 
deel in de werkzaamheden. 

Op-10 januari benoemde het Centraal Comité Mr. W. R 
van der Sluis tot zijn secretaris. Deze begon zijn werkzaam~ 
heden op 1 april 1957. De heer R. Gosker vroeg ontslag als 
adjunct~secretaris en verkreeg dit op de meest eervolle wijze 
met ingang van 1 juni 1957. Met ingang van die datum was 
de heer Gosker namelijk benoemd tot voorzitter van de Raad 
van Arbeid te Zwolle. In de paragraaf van dit verslag, die 
aan het partijsecretariaat is gewijd, wordt over de afscheids~ 
bijeenkomst op 31 mei gesproken. Doch ook op deze plaats 
warde de dank gememoreerd, die het Centraal Comité jegens 
de heer Gosker uitte voor zijn toegewijde arbeid in dienst 
van de partij. De instemming, waarmee het Centraal Comité 
en het Partij Convent d.d. 27 april 1957 h•et eerstè jaarver~ 
slag behandelden, getuigde van de waardering, die dat werk~ 
stuk van de heer Gosker en dus de schrijver ervan ten deel 
viel. Op 1 juni vertegenwoordigden de voorzitter Dr. W. P. 
Herghuis, Prof. Mr. P. J. Verdam en de secretaris Mr. W. 
R van der Sluis, het C. C. bij de installatieplechtigheid van 
de heer R. Gosker als voorzitter van de .Raad van Arbeid te 
Zwolle. 

b. De werkzaamheden van het Centraal Comité 

In 1957 vergaderde het Centraal Comité 6 keer. De ver~ 
gaderingen' werden in Utrecht gehouden. Het moderamen 
kwam 16 maal bijeen. Op vrijwel iedere vergadering van 
het Centraal Comité werd als afzonderlijk agendapunt een 
actuele politieke kwestie besproken. Meestal geschiedd•e dit 
na de middagpauze. 

Hieronder volgt de korte vermelding van enkele aangelegen~ 
heden, die het Gentraai Comité behandelde. Elders in dit ver~ 
slag wordt een aantal onderwerpen uitgebreider besproken. 

Meermalen wijdde het Centraal Comité zijn aandacht 
aan de inhoud van .. Nederlandse Gedachten". Het Mode~ 
ramen werd gemachtigd de gedragslijn van de partijleiding 
nader uit te werken. In verband hiermee had in april een 
bespreking tussen het moderamen en de voltallige commissie 
van redactie plaats. 

8 



Na voorafgaand overleg met enkele vertegenwoordigsters 
van S.C.E.V.A.R. besloot het Centraal Comité op 10 januari 
töt de instelling van de Commissie V rouwen Organisatie. De 
heer J. Smallenbroek is voorzitter van deze commissie, waarin 
voorts zitting hèbben de dames M•evrouw A. M. Bangma
Van Es, Mevrouw Dr. F. T. Diemer-Lindeboom, Mevrouw 
M. Kuipers-Klapwijk, Mevrouw L. A. Lever-Brouwer en 
Mevrouw M. J. van der Veen-Schenkeveld. Prof. Mr. P. J. 
Verdam en de heer Gosker (secretaris) waren eveneens lid 
van de commissie. Na 1 april 1957 woonde ook de 
secretaris van het Centraal Comité de vergaderingen van de 
commissie bij. Eind 1957 ~as de commissie vrijwel met haar 
rapport gereed. . 
Het Centraal Comité besloot op 18 februari ten behoeve van 
het internationale werk van S.C.E.V.A.R. een subsidie ·van 
f 300,..- toe te kennen. 

Op 18 februari besloot het Centraal Comité tot aansluiting 
bij de Stichting Nederlandse Organisatie voor · Internatio
nale Bijstand ( N .O.V.I.B.). In het desbetreffend•e schrijven 
aan de N .O.V.I.B. werden voorwaarden gesteld betreffende 
het ni•et toepassen van loterij-systemen en het niet kwetsen 
van godsdienstige gevoelens. Het lid van ·het Centraal Comité, 
de heer A. Stapelkamp vertegenwoordigt onze ,partij in het 
bestuur van de N.O.V.I.B. Met betrekking tot" de moeilijk
heden inzake de N.O.V.I.B. hesloot het Centraal Comité op 
21 december 1957 op voorstel van de heer Stapelkamp voor
lopig een welwillend afwachtende houding aan te nemen. 
· Tijdens zijn vergaderingen d.d 6 juli, 28 sptember en 21 
december bereidde het Centraal Comité zijn ·aandeel in de 
werkzaamheden betreffende de in 1958 te houden staten- en 
raadsverkiezingen voor. Daarbij werd ook gesproken over 
het electoraal samengaan met andere politi•eke partijen. De 
vertegenwoordigers der Kamercentralès gaven de bevindin-. 
gen daaromtrent in hun werkgebied weer. Daarbij bleek dat 
alleen in Noord..:Brabant en Limburg de A.R. en de C.H. bij 
de Statenverkiezingen met een gemeenschappelijke lijst uit 
zullen komen. Het Centraal Comité concludeerde dat het 
electorale samengaan met de S.G.P. bij de raadsverkiezingen 
van geval tot geval en van plaats tot plaats moet worden 
bezien, doch dat steeds het principieel anders gericht zijn van 
de S.G.P. in het oog dient te worden gehouden. 
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Het Centraal Comité besloot op 6 juli een drietal regionale 
sprekersconferenties resp. te Paterswolde, Arnhem en ~ot~ 
terdam te organiseren ter ondersteuning van de verkiezings~ 
activiteiten. Tev~ns werd besloten aan de kiesverenigingen 
en d•<! deelnemers Vfin de sprekersorganisatie een schetsen~ 
bundel (.,Stembus 1958") ter beschikking te stellen. 

Het Centraal Comité besloot op 28 september onder meer 
geen nieuw jaarboekje uit te geven nu jaarlijks een jaarver~ 
slag verschijnt. Daarin kunnen de namen en adressen van de 
moderamina der Kamer~ en Statenc•entrales worden vermeld. 
Zoals in sommige Kamercentrales reeds geschiedt, leent het 
vermelden van de secretariaats~adressen c.a. der kiesvereni~ 
gingen zich beter voor publicati·e door die centrales. 
Veel gegevens in een voor het gehele land geldend jaar~ 
boekje zouden als gevolg van de talrijke bestuurswisselingen 
in de kiesverenigingen, reeds weer vèroud•erd zijn als het 
bóekje verschijnt. Bovendien moet iedere mutatie in het led·en~ 
bestand thans met het oog op de to•ezending van het maan~ 
delijks contact~orgaan .,Nederlandse. Gedachten" aan het 
bureau van het Centraal Comité worden doorgegeven. Dit 
bureau belast zich gaarne met het doorgeven van de ge~ 
gevens aan de belanghebbende kiesverenigingen. Hierdoor 
kunnen verzuimen en vergissingen worden voorkomen. 
Voorbereidingen om tot een beter muta,tie~systeem te komen, 
bevonden zich eind 1957 reeds in een vergevorderd stadium. 
Bovendien overwoog het Centraal Comité, dat h•et uitgeven 
van een nieuw jaarboekje naast het jaarverslag voor de kies~ 
verenigingen een extra uitgave van f 6,.- á f 7,.- zou bete~ 
kenen. 

Het Centraal Comité aanvaardde op 21 december 1957 een 
voorstel van de Organisatie Commissie om met ingang van 
1958 de Kamercentrales voor een deel tegemoet te komen in 
de reiskosten, die leden van het Centraal Comité en het AI~ 
gemeen Organisatie Comité. maken voor het bezoeken van 
vergaderingen van deze organen. Dezelfde regeling geldt 
voor deelnemers aan de sprekersorganisatie, voorzover het 
hun reiskosten naa·r landelijke bijeenkomsten dier organi~ 
satie betreft. 

De middag van die dag wijdde het Centraal Comité aan 
het bespreken van een nota van de voorzitter, waarin deze 
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enkele hoofdlijnen van anti~revolutionair beleid, zoals deze 
zijn neergelegd in de door hem uitgesproken rede voor het 
Partij Convent van 26 oktober, nader toelichtte. Voor een 
samenvatting van de hier bedoelde hoofdlijnen zie men de 
paragraaf: De Partij Conventen (sub b). Na een oriënterende 
discussie verklaarde het Centraal Comité zich akkoord met 
de algemene opzet en de zakelijke inhoud daarvan. Het mach~ 
tigde het moderamen deze hoofdlijnen met in achtneming 
van een aantal gemaakte opmerkingen, verder uit te werken, 
teneinde aan de essentiële punten van het anti~revolutionair 
beleid ook in propagandistisch opzicht ruimer bekendheid te 
geven. 
Het Centraal Comité machtigde het moderamen sollicitanten 
op te roepen voor de vervulling van de vacature van adjunct~ 
secretaris. 
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2. DE PARTIJ CONVENTEN IN 1957 

a. Het voorjaars-Partij Convent d.d. 27 april 1957 

Het partijstatuut geeft een brede omschrijving van de taak 
en bevoegdheden van het Partij Convent. Daar dit orgaan 
tenminste tweemaal per jaar bijeen dient te kom~n. spreekt 
men gewoonlijk over het voorjaars~ en het· najaars~Partij 
Convent. 
Het voorjaars~Partij Convent vergaderde op 27 april 1957 
in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. 
In grote getale kwamen de leden op. Als gasten werden 
personen uit geestverwante organisaties op cultureel~ en 
sociaal~economisch terrein utgenodigd. 

. Helaas was minister Mr. J. Algera door verblijf in het bui~ 
tenland verhinderd aanwezig te zijn. Minister Prof. Dr. J. 
Zijlstra woonde de bijeenkomst wel bij.· 
Tot Zijne Excellentie richtte de voorzitter, Dr. W. P. H~rg~ 
huis zich met de volgende begroetingswoorden: 
.. Wij zijn ons bewust van Uw grote verantwoordelijkheid op 
Uw veelszins eenzame post. Het anti~revolutionair·~ volk leeft 
met U mede. God zegene U in Uw hoge ambt". 
Uiteraard richtte de voorzitter zich ook in hartelijke he~ 
waardingen tot de ere~voorzitter van het Centraal Comité, Dr. 
J. Schouten. 
Ook heette hij de op 1 april 1957 in functie getreden secreta~ 
ris van het Centraal Comité, Mr. W. R. van der Sluis, 
welkom. 
Aan deze begroetingen ging de rede ter opening van de bij~ 
eenkomst vooraf. In jaren waarin geen Deputai·~nvergadering 
wordt gehouden en dus geen eigenlijke Deputatenrede wvrdt 
uitgeE,proken, is deze rede van de voorzitter een belangrijke 
oebeurtenis. 
< Aangezien vrijwel de gehele pers en de radio (N,C.R.V.) 
waren uitgenodigd, werd aan deze rede ook buiten de ver~ 
• 
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gaderzaal grote aandacht besteed. De N.C.R.V. zond er eeri 
. gedeelte van uit op de eerstvolgende maandag. ' 

In zijn rede herdacht Dr. Berghuis de felle .volksopstand 
der Hongaren, de noodsprong van het gesarde kleine Israël 
en het gewapende ingrijpen van Engeland en Frankrijk in 
Egypte, dat l-eidde. tot het tragische politieke einde van Eden. 
Ook de voortschrijdende Europese integratie werd in het 
kort behandeld. 

Uitvoerig stond de voorzitter stil bij de politieke verhou~ 
dingen· in ons land, welke hij "niet gezond" noemde. De 
noodzaak van hoèt innemen van een duidelijke eigen plaats 
van onze pé,irtij werd daarbij onderstreept. 
Het gaat daarbij om het behoud. van de georganiseerde pro~ 
testants~Christelijke invloed in Nederland. In deze strijd wil 
de A.R.P. staan naast de C.H.U. Ook de K.V.P. ziet zij 
als een bondgenoot, al mogen wij niet blind zijn voor de g~ 
varen van de rooms~katholieke invloed, aldus de voorzitber . 

. In de geestelijke strijd liggen het socialisme en het libera~ 
lisme in hetzelfde vlak. 

"Daarbij gaat het voor ons zeker niet tegen de staat, 
die wij dankbaar als een genade~gave Gods voor dit 
leven ons ten goede aanvaarden en ook zien optreden. 
Maar het gaat wel om de door Bijbel .en ervaring ge~ 
leerde wetenschap, dat de staat in handen van .mensen 
een· gevaarlijke zaak .is, die met democratische regels 
alleen niet binnen de perken wordt gehouden. 
De ontzaglijke verantwoordelijkheid in het hanteren 
van staatsmacht blijkt uit wat de Bijbel ons van de 
overheden zegt, nl. dat zij zonen Gods zijn. Een los~ 
lat•en van de grenzen van haar bevoegdheden en macht _ 
zal ertoe leiden, dat de overheden zich maar niet meer 
"zonen" Gods weten, maar zich God zelf wanen: Dat 
het daarop tenslotte uitloopt, heeft de geschiedenis van 
onze eeuw wel bewezen." 

"Daartegenover stellen wij in positieve zin, dat de 
Christelijk~politi.eke, de anti~revolutionaire gedachte 
zowel voor de verdere oplossing van het sociale. vraag~ 
stuk als voor de •economische politiek, zowel voor het 
zoeken naar nieuwe maatschappijvormen als voor dat 
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van nieuwe internationale en bovennationale verban~ 
den, voor het dienen van het particuliere en het ge~ 
meenschapsleven, een richting biedt, welke is afge~ 
stemd op de moderne verhoudingen en vraagstukken; 
een richting, die niet een afschaduwing is en geen 
halverwege volgen van het socialisme, maar die een 
eigen en andere Wteg dan die van socialisme en libera~ 
lisroe in de politieke wereld van vandaag mogelijk 
maakt." 

Met name deze citaten geven een duidelijke indruk van de 
centrale gedachten, die deze openingsrede beheersten. Zij -
werd dan ook met grote aandacht gevolgd. 

Bij de verkiezing van een nieuw lid van het Centraal 
Comité werden 138 stemmen uitgebracht. De heer A. L. de 
Bruyne verenigde daarvan 92 op zich en de heer W. C. 
Bakker 43. 
Tijdens de behandeling van het eerste jaarverslag, betref~ 
fende het jaar 1956, doch revens handelende over de hoofd~ 
lijnen der reorganisatie, werd veel waardering voor dat 
werk uitgesproken. De voorzitter endosseerde deze met vol~ 
doening aan de adjunct~secretaris, de heer R. Gosker, die 
niet ber vergadering aanwezig kon zijn, aangezien hij de 
partij op het N.E.I.~congres te Arezzo vertegenwoordigde. 
Een 14~tal leden van het Partij Convent uitte naast deze 
waardering enige opmerkingen, die ;hoofdzakelijk verband 
hielden met de omstandigheid, dat het besproken verslag de 
eerste in zijn soort was. Dat het een aantal aangelegenheden 
ten bate van de kennis der historie van onze partij enigs~ 
zins uitvoerig behandelt, achtte de voorzitter in zijn beant~ 
woording van de sprekers eerder een voordeel dan een 
nadeel. Ook daarvoor bracht de voorzitter de heer Gosker 
hulde. 
Op verschillende vragen met betrekking tot het tweede ver~ 
slag (dat over 1957) werd met instemming en dus een toe~ 
zegging inhoudend, door de voorzitter gereageerd. 
Samenvattend mag worden geconcludeerd, dat het eerste 
jaarverslag van het Centraal Comité een goede ontvangst 
ten deel viel. 

De middagzitting van het Partij Convent was gewijd aan 
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wat -het partijstatuut noemt: ,.de bespl:'eking van het poli~ 
tieke beleid van de anti~revolutionaire Kamerfracties, tot 
welk doel de voorzitter van de Tweede Kamerfractie uitge~ 
nodigd wordt ter vergadering een overzicht te geven van 
de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar.'' 

Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot vestigde in dit overzicht 
allereerst de aandacht op het aandeel van onze fractie in de 
wetgevende arbeid, om vervolgens in een algemeen politiek 
betoog het standpunt van de fractie uiteen te zetten. Voor~ 
op stelde Dr. Bruins Slot zijn dankbaarheid wegens de 
goede samenwerking, vriendschap en de mate van politieke 
eensgezindheid, die de arbeid der fractie onder Gods zegen 
mocht kenmerken. 
Van fractiedwang was daarbij - ook blijkens de uitslag van 
verscheidene stemmingen in de Kamer - geen sprake. 

De periode, die Dr. Bruins Slot overzag werd volgens 
hem gekenmerkt door de onmacht van het parlement, ge~ 
paard gaande met een machtsposite van het Kabinet. Het 
"onaanvaardbaar" der regering was menigmaal hiervan het 
bewijs. Men denke bijvoorbeeld aan de discussie betreffende 
de vermindering van de melkprijsverhoging, de motie~Biewen~ 
ga inzake de blokkering der eigenaarslasten en de ziek•enfonds~ 
verzekering voor bejaarden. 

De fractievoorzitter duchtte een afglijden in een richting, 
die hij en zijn politieke vrienden niet wensen en die zich 
kenmerkt doordat het incident tot systeem verheven wordt. 
De meerderheid der -Kamer geeft hierbij helaas "de kat het 
spek in de bek". 
Deze toestand, aldus Dr. Bruins Slot, noopt de fractie de 
nadruk te leggen op het extra~parlementair karakter van het 
Kabinet, waarbij de a.r. zich noch als regeringspartij, noch 
als oppositie beschouwt. -
Het is begrijpelijk, dat met name onze geestverwante minis~ 
ters het in de gegeven situatie vaak zeer moeilijk hebben. 
Zij worden beschouwd als mensen van ons en waar het 
mogelijk is zal de fractie hun speciaal steun bieden, gelijk 
dat ook in het verleden geschiedde. 

Dr. Bruins Slot wees vervolgens de suggestie van Prof. 
Mr. P. J. Oud in diens "Groninger rede" af. Een zodanig 
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minderheidskabinet met de .,K.V.P. en A.R.P. samen op de 
bok van de koets met de P.v.d.A. als een stel wolven acnter 
hen aan en de heer Oud welwillend en loyaal aan de kant 
van de weg" is onaanvaardbaar. 
Na de houding van de fractie in het bestedingsbeperking~ 
debat breder te hebben toegelicht, zag Dr. Bruins Slot als 
hoofdtaak voor de fractie het zichtbaar maken van een dui~ 
delijke a.r. politiek. 
Daarbij is het .,geestelijk onderscheiden" van het grootste he~ 
lang om zich tegenover de tijdgeest op te kunnen stellen. Wij 
verliezen daarbij het socialisme maar ook het liberalisme 
niet uit het oog. 

, ~, , . , ,.Wij, hebben ze beide in de gaten te houden, al was 
· het alleen hier om, dat ook onze mensen gevaar lopen, 

hetzij door •een socialistisch, hetzij door een liberaal 
virus te worden besmet. Op deze grondslag zijn wij 
niet alleen in geestelijke zin oppositioneel maar ook 
positief ingesteld. Wij willen proberen het overheids~ 
beleid zodanig te beïnvloeden, ons polmek gedrag zo~ 
danig in te stellen, dat daardoor de gerechtigheid 
nationaal en ,_ voor zover we dat met onze zwakke 
krachten nog kunnen- - ook internationaal wordt 
ge~iend. 
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Dat gedrag is gericht op de bevordering en ontwik~ 
keling niet van een socialistische of een liberale, maar 
van een Christelijk~sociale maatschappij, waar allen, 
boeren, arbeiders. middenstanders èn vergeten groe~ 
pen het grootste belang bij hebben. En dat gedrag is 
zoveel mogelijk gericht op de handhaving van het . 
grote goed der vrijheid, die in onze gecompliceerde 
maatschappij toch al zo sterk in verdrukking raakt en 
waar noch liberalisme, noch socialisme raad voor 
weet. 
Naar de mate van onze krachten en in het bewust~ 
zijn van de beperktheid van ons inzicht hebben wij bij 
de incidentele politieke beslising•en, waarvoor wij in de 
laatste 6 maanden werden gesteld, getracht naar de 
hier geschetste maatstaven te handhaven." 
,.Quitl sunt regna sine justitia, nisi magna latrocinia, 



zei de Kerkvader Augustinus: "wat zijn staten zonder 
gerechtigheid anders dan grote roversbenden." 
Ik geloof. dat wij ons dat allen aan kunnen trekk~n 
aan deze en aan gene zijde van het ijzeren gordijn. 
Men zou er een boek over vol kunnen schrijVten. 

Het geheim van een Christelijke partij, het geheim 
dus ook van de Anti~Revolutionaire Partij, is, dat zij 
dat werkelijk mag verstaan en verwerken, _die macht 
der zonde en die staten, die roversbenden zijn en dat 
zij, om met Groen van Prinsterer te spreken: ,.in de 
dwaasheid van het Kruis, met het ootmoedig geloof 
der kinderkens", op die macht en die ongerechtigheid 
h•et antwoord heeft. 
En daarom, wij kunnen nog wel meer klappen krijgen, 
wij staan voor een zaak, die als het er op aankomt 
alleen Gods zaak is. 
Geve Hij, dat wij allen goede krijgsknecht•en van 
Jezus Christus mogen zijn." 

Een tiental leden van het Partij Convent bewees tijdens de 
bespreking dat de door Dr. Bruins Slot behandelde 
problematiek de aandacht der partij had. 
De voorzitter, Dr. Berghuis, trok aan het einde der vergade~ 
ring de conclusie, dat de partij vertrouwen stelt, zowel in 
haar Kamerleden als in de a.r. ministers. Een belangrijke 
en met spanning tegemoet geziene partijdag behoorde na het 
dankgebed, waarin Dr. Schouten voorging, tot het verleden. 

b. Het najaars-Partij Convent d.d. 26 oktober 1957 

Op 26 oktober 1957 kwam het Partij Convent opnieuw 
bijeen. 
Ditmaal in "Espalande" te Utrecht, dat vootal na het weg~ 
vallen van het oude ,.Tivoli" meer en meer het gastvrije·oord 
van grot>e vergaderingen onzer partij wordt. 
De voorzitter, Dr. Berghuis, kon weer vele aanwezigen wel~ 
kom heten. Helaas waren beide a.r. ministers verhinderd de 
vergadering bij te wonen. Wel gaf Dr. J. Schouten acte de 
présence. 
In zijn .openingsrede memoreerde Dr. Berghuis hoe het de 
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mens voor de eerste keer gelukte •een kunstmatig hemel~ 
lichaam om de aarde te laten voortsnellen. 

Grote aandacht werd in deze rede besteed aan de hoofd~ 
lijnen van het anti~revolutionair beleid in de huidige poli~ 
titeke en maatschappelijke omstandigheden. De rede sloot dus 
nauw aan op die, welke op het voorjaarsconvent gehouden 
werd. 
Men vraagt ons, aldus Dr. Berghuis, de strategische lijnen 
van het a.r. beleid in 4 of 5 punten aan te geven. Daarbij 
gaat het om iets, dat achter gespecificeerde actie~punten ligt, 
dus om de structurele lijn der ontwikkeling. Die actiepunten, 
zoals bijvoorbeeld de woningnood en woningbouw, de finan~ 
cieel~economische politiek, het loon~ en prijsbeleid, het vraag~ 
stuk van de huren, de werkgelegenheid, de verdere uitbouw 
van de sociale wetgeving, de vergeten groepen, de midden~ 
standers en de landbouw, alsmede het probleem van het wes~ 
ten en overig Ned•erland en zovele andere belangrijke zaken, 
zullen uiteraard in de uitwerking van de strategische lijnen 
met name aan de orde moeten worden gesteld, aldus de 
voorzitter. 
Deze openingsrede werd besloten met een korte en ver~ 
volgens een nog kortere samenvatting van deze hoofdpun~ 
ten: 

a. Zuiver houden positie overheid; strijd tegen versmelting; 

b. Overheidshemoeiing aan strakke teugel; versterken po~ 
sitie particulier initiatief; 

c. Europese integratie ter verdediging van recht en vrijheid; 

d. Nieuwe maatschappijvormen naar ieders recht en verant~ 
woordelijkheid; 

e. Nationale krachtsinspanning ten behoeve van het volk 
van Nieuw~Guinea. 

Het huishoudelijk deel van de vergadering bracht allereerst 
de verkiezing van Mr. W. Aantjes tot lid van het Centraal 
Comité met 105 van de 136 stemmen. Ds. P. M. van Galen 
te Gorinchem behaalde 30 stemmen. 
Doordat Prof. Dr. J. J. de Jong en de Heer R. Gosker he~ 
dankt hadden als lid van de Organisatie Commissie moest in 
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hun vacatures, alsm-ede in een ·derde plaats worden voor~ 
zien. 
Ov-er de door het Centraal Comité gestelde tweetallen werd 
als volgt beslist: 

1: 
1. C. J. van den Heuvel te Moerkapelle 98 
2. L. W. H. de Geus te Linschoten 38 

11: 
1. Dr. E. Diemer te Rotterdam 67 
2. E. van Ruller te Groningen 69 

111: 
1. Dr. A. V eerman .te Rijswijk 90 
2. P. Renkema te Appingedam 46 

De heren C. J. van den Heuvel. E. van Ruller en Dr. A. 
Veerman aanvaardden hun benoeming en hebben zich sinds~ 
dien ook in deze nieuwe functie ten behoeve van het partij~ 
w-erk niet onbetuigd gelaten. 

Vervolgens behandelde het Partij Convent de financiële 
stukken van het Centraal Comité, de A.R.J.O.S. en de Dr. 
Abraham Kuyperstichting. 
De bespreking ervan getuigde van meelevende en d-eskundige 
belangstelling van de leden van het Partij Convent. Kritiek 
werd in opbouwende zin uitgebracht en de stukken werden 
daarna in de aangeboden vorm goedgekeurd en vastgesteld. 

De middagvergadering bracht Drs. C. P. Hazenbosch, 
lid van de Tweede Kamer der Staten~Generaal. op het 
spreekgestoelte voor het uitspreken van zijn rede .. De Euro~ 
pese Economische Gemeenschap". De gespannen aandacht 
waarmede het auditorium de heer Hazenbosch volgde, he~ 
wees dat ook de actuele internationale problematiek onze 
partij in al haar geledingen bezighoudt. De heer Hazenbosch 
verklaarde zich ..- oog hebbendte voor de bezwaren van dat 
verdrag ..- een voorstander van de E. E. G. en de Euratom. 
Objectief gezien wordt het wezen van de Europese econo~ 
mische gemeenschap volgens de spreker gekarakteriseerd 
door vier elementen: 
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a. het geleidelijk afbreken van bestaande handelsbelemme~ 
ringen tussen de deelnemende staten; 

b. het innemen door deze staten va~ een gemeenschappelijke 
handelspolitieke positie tegenover de rest van de wereld; 

c. het aanvaarden van een gemeenschappelijke verantwoor~ 
delijkheid voor de economische en sociale ontwikkeling 
van het geheel en de samenstellende delen; 

d. er is geen weg terug. 

Duidelijk werden deze elementen achteenvolgens nader toe~ 
gelicht. Hetgeen de heer Hazenbosch omtrent het laatste 
element zei, vatte hij als volgt samen: 
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.,Er is geen weg berug. V el en zien hier tegen op. Het 
is echter een essentieel element van: het verdrag. De 
ervaring leer,t, dat juist de groten zich gaan onttrek~ 
ken als het gaat nijpen en de mogelijkheid is open~ 
gelaten om zich terug te trekken. Daarom is het juist 
voor Nederland van belang, dat er geen weg terug is. 
Integratie betekent structuurwijziging en dat doet nu 
•eenmaal pijn. Dit is echter nodig voor het voordeel op 
langer zicht. Wij moeten trachten de pijn te verzach~ 
ten. Het verdrag heeft dus aantrekkelijke en bedenke~ 
lijke kanten. Wij moeten kiezen, ja of nee. 
De grootst mogelijke meerderheid van de A.R. 
Tweede Kamerfractie heeft ja gezegd op grond van 
politieke en economische overwegingen. Politiek ge~ 
zien is een nauwere aaneensluiting van zoveel mogelijk 
west~Europes•e landen van groot belang, zowel met 
het oog op de positie van Sovjet~Rusland als met het 
oog op de positie van de Verenigde Staten van Ame~ 
rika. De aaneensluiting betekent het opg•even van een 
stuk zelfstandigheid. Maar wij moeten goed zien dat 
dit slechts in beperkte mate het geval is en dat het 
een zelfstandigheid betreft, die feitelijk niet veel meer 
voorstelde. 
In de E.E.G. zijn wij er bij en kunnen we reële in~ 
vloed uitoefenen. 
Het is jammer dat maar zes landen worden geïnte~ 
geerd. Dat is echter niet de schuld van deze zes. Een 



vergelijking met het continentaal stelsel is beslist on~ 
juistY de intentie en het effect zijn anders. De aaneen~ 
sluiting van de zes is voorwaarde voor verdere inter~ 
nationale samenwerking. Belangrijk is ook de associ~ 
atie van land•en en gebieden overzee. Afrika moet 
worden ontwikkeld en naar het westen getrokken. De 
politieke versterking van west~Europa is nodig voor 
de verdediging van de vrijheid en het behoud van de 
Europese cultuur, waarvan veel kwaads te zeggen 
valt, maar in ieder geval ook dat het Christendom er 
onuitwisbaar zijn stempel op heeft gedrukt. 
In economisch opzicht heeft een belangrijke rol ge~ 
speeld, dat een markt van 160 miljoen belangrijk ge~ 
noeg is om daarvoor risico's te nemen. Het is de enige 
weg om verder te komen. Het is niet toevallig dat het 
Engels initiatief ten aanzien van de vrijhandelszone 
samenvalt met de vorming van de E.E.G. Die kans 
moeten we grijpen en wij moeten ons niet door de 
moeilijkheden uit het veld laten slaan. Ons p1;obleem 
met het buitentarief is alleen in het kader van de 
vrijhandelszon•e oplosbaar.'' 
Ons volk wordt niet slapende rijk, met of zonder 
E.E.G. Wij moeten hard werken. En dan hebben wij 
met de E.E.G. meer mogelijkheden. 
Als men de vraag stelt welke mogelijkheden er an~ 
ders zijn, komt men in de sfeer van onwezenlijke spe~ 
culatiés. Een vrijhandelszone zonder E.E.G. is een 
illusie als men bedenkt, dat in de O.E.E.S. op het 
gebied van de tarievenafbraak in tien jaar niets is 
bereikt. Sommigen suggereren· een E.E.G. van vijf 
terwijl Nederland zich dan zou moeten associeren in 
het vrijhandelsgebied. De vragen die hier onmid~ 
dellijk rijzen zijn: zou er een E.E.G. van vijf komen, 
hoe zou onze positie dan worden? (deelgenoot in 
de K.S.G. en de Euratom en niet in de E.E.G.). Om 
nog maar te zwijgen over de verstr•ekkende conse~ 
quenties, die dit alles zal hebben voor de Benelux. 
Men kan gerechtvaardigde kritiek op het· verdrag 
hebben, die heb ik. ook. Maar gesteld voor de keuze 
kan het "ja" niet twijfelachtig zijn. Daarom schenkt 
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het diepe voldoening, dat dit .,ja" in de grootst moge~ 
lijke .. meerderheid van de A.R. banken heeft geklon~ 
ken. 

Vanuit deze essentiële punten ontspon zich de discussie 
waaraan verscheidene led•en ,van het Partij Convent deel~ 
namen. Nadat de heer Hazenbosch geantwoord had, werd 
deze partij~bijeenkomst besloten. Zij is ongetwijfeld vrucht~ 
baar geweest. Ook nu weer besteedden de uitgenodigde pers 
en de radio (N.C.R.V.) veel aandacht aan deze vergadering. 
Zij versterkte de onderlinge bandten en bracht de partij ook 
weer dichter naast de geestverwante organisaties, die sa~ 
menwerken in het Convent der Christelijk~sociale organisa~ 
ties: het Prot. Chr. Werkgeversv>erbond, de Christelijke Mid~ 
denstandsbond, de C.B.T.B. en het C.N.V., waarvan leden 
van de dagelijkse besturen overeenkomstig het partijstatuut 
tot het bijwonen van het Partij Convent waren uitgenodigd. 

He Partij Convent hield in 1957 derhalv>e twee druk be~ 
zochte vergaderingen. Het peil waarop de redevoeringen en 
de discussie stonden, bepalen haar waarde. Ook met het oog 
op de interne versterking werd telkens •een beroep op de aan~ 
wezigen gedaan. De voorzitter, Dr. Berghuis, zei met het oog 
daarop op 26 oktober het volgende in zijn slotwoord: 
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.,Na al hetgeen hier vandaag gedaan en besproken is, 
blijkt één ding wel zeer noodzakelijk. Dat is de eis 
•een goede en gezonde partijorganisatie op te bouwen 
en in stand te houden. Het is immers moeilijk, zo niet 
onmogelijk, de christelijke staatkunde te bevorderen 
zonder landelijk en plaatselijk een gezonde organisatie 
te bezitten! Met het oog hierop hteeft het Centraal 
Comité dit najaar de algemene leden~ en abonnee~ 
werfactie georganiseerd. De streefgetallen zijn zoals 
u weet: 100.000 leden en 20.000 abonnees van ,.Ne~ 
derlandse Gedachf:ten". Dit betekent, dai 6000 leden 
en 2000 abonnees zullen moeten worden geworven. 
De actie verloopt gunstig. Het aantal aangemelde Ie~ 
den bevindt zich tussen dte 1000 en 2000. Ook zijn er 
reeds honderden abonnees geworven. Het doel is 
echter nog niet bereikt. Het is gebleken, dat de actie 



vooral wat bètreft het platteland wellicht iets te 
vroeg is ingezet. Daarom zal de sluitingsdatum mis~ 
schien moeten worden verlegd. 
Teruggekeerd in Uw woonplaatsen kunt U onze partij 
een grote dienst bewijzen door onze g~zamenlijke acti•e 
zoveel mogélijk te stimuleren. Het Centraal Comité 
rekent op Uw aller medewerking. Het welslagen van 
deze actie is ook van d•e grootste betekenis voor de 
beide verki-ezingen, die in het a.s. voorjaar zullen wor~ 
den gehouden. God geve U allen de kracht en de 
lust om ook in dit opzicht met goede resultaten werk~ 
zaam te zijn t•er verbreiding van de beginselen, welke 
de Anti~Revolutionaire Partij voorstaat." 

De beide openingsredevoeringen van Dr. W. P. Berghuis 
werden afgedrukt in de brochure: .. De Anti~Revolutionaire 
Partij in de huidige situatie". 
De redevoering door Drs. C. P. Haz'enbosch gehouden op 
het Partij Convent d.d. 26 oktober 1957 werd met een andere 
belangrijke politieke rede, n.l. die van Dr. J. A. H. J. S. 
Bruins Slot, gehouden op 19 oktober 1957 bij de algemene 
beschouwingen ter behandeling van de Rijksbegroting 1958 
aan de vergetelheid ontrukt door publicatie in de brochure. 
getiteld: .,Ons werk in Nederland en Europa." 
Beide brochures zijn uitgegeven door de Anti~Revolutionaire 
Partijstichting, Dr. Kuyperstraat 3 te 's~Gravenhag·e. 

De samenstelling van het Partij Convent was op 31 december 
1957 aldus: 

Stemhebbende leden: 

Gekozen door de Statencentrales 116 
Gekozen door de Kamercentrales 59 
Stemhebbende leden van het Centr. Com. 37 
Leden Organisatie Commissie 6 
Dag. Bestuur Dr. Kuyperstichting 9 
Dag. Bestuur Verband van Gemeente~ 
en Prov. Bestuurders 5 
Dagelijks Bestuur A.R.J.O.S. 5 

Totaal: 237 
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Adv. leden Centraal Comité 
A.R. leden der Staten--Generaal 
Secretaris C.C. en directeur K.S. 
Leden financiële commissie 
Red. N.G. en A.R. Staatkunde 
Gasten 

Totaal: 

Totaal Generaal: 

5 
23 

2 
3 

17 
25 

75 

312 

Hierbij moet echter worden bedacht, dat in het bovenstaande 
een vrij groot aantal dubbeltellingen voorkomt. Enkele Kamer~ 
leden zijn namelijk tevens lid van het Centraal Comité etc. 
Het werkelijke aantal- leden is daardoor niet zo hoog. 



3. DE ORGANISATIE COMMISSIE 

a. De samenstelling 

Aan het eind v:an het jaar 1957 was de Organisatie Commissie 
als volgt samengesteld: 
Prof. Mr. P. J. Verdam, voorzitter; Mr. W. R. van der, 
Sluis, secretaris; Mej. J. van Leeuwen, de heren C. J. van 
den Heuvel, K. J. de Jong, E. van Ruller en Dr. A. Veerman, 
leden. 
De ;tweede voorzitter van het Centraal Comité, de heer 
J. Smallenbroek, woont in de regel de vergaderingen van cie 
commissie bij. 
Doordat Prof. Dr. J. J. de Jong wegens gezondheidsredenen, 
en de heer R. Gosker in de loop van de zomer als lid he~ 
dankten, werden de ontstane vacatures door het Partij Con
vent d.d. 26 oktober op de hierboven aangegeven wij..:e v~r~ 
vuld. Ook op deze plaats warde de beide afgetredenen dank 
gezegd voor hun belangrijk aandeel in de werkzaamheden. 

De Schetsenbundel-commissie. 

In verband met de werkzaamheden, verbonden aan de tE'n 
uitvoedegging van de tweede hieronder genoemde nota, stelde 
de Organisatie Commissie voor een sub~comÎnissie uit haar 
midden samen te stellen. 
De samenstelling hiervan is als volgt: 
Dr. A. Veerman. voorzitter, Prof. Mr. P. J. Verdam, E. van 
Ruller en Mr. W. R. van der Sluis. 
Aan het einde van 1957 bereidde deze commissie in v·erband 
me_t de op handen zijnde staten~ en raadsverkiezingen een 
schetsenbundel voor, getiteld "Stembus 1958". 

b. Werkzaamheden van de Organisatie Commissie 

In een zestal vergaderingen bereidde de Commissie organi
satorische en propagandistische activiteiten voor. Deze reeks 
van voorbereidingen vond haar afsluiting op de vergadering 



van 3 januari 1958, toen de laatste hand werd gelegd aan de 
ui~werking van de nadere nota inzake de staten~ en raads~ 
verkiezingen. Op 27 juni 1957 en 3 januari 1958 fungeerde 
de commissie ingevolge het partijstatuut als bestuur van het 
Algemeen Organisatie Comité. In haar vergadering van 3 
juni 1957 stelde de commissie de volgende nota's vast: 

De nota inzake de algemene leden- en abonneewerfactie. 

De hoofdpunten van deze nota worden hieronder weerge
geven: 

Het ledenverlies van pLm. 3000, dat het jaarverslag van het 
Centraal Comité over het jaar 1956 meldt, is op zichzelé me~ 
catastrophaal indien men let op het feit, dat in dat jaar de 
verhoging van de contributie tot gemiddeld f 6,- per jaar 
haar beslag kreeg. 
Desniettemin is verhoging van het ledental in het k01~1cnde 
!'ei zoen geboden en komt een zodanige actie in de herfst 195 7 
het meest gelegen. 

Het is. gewenst de actie~ 1957 niet sJ.echts door de kiesvereni
gingen te doen voeren, doch eveneens gelegenheid te geven 
aan individuele leden zich in te zetten. Hierdoor wordt d·e: 
n1.ogelijkheid geopend, in de vele plaatsen waar de kiesverelli
gingen zich minder actief betonen, een stimulans voor deze 
Hesverenigingen in het leven te roepen. Door deze werk
wijze zal voor velen, die - blijkens de op het bureau binnen~ 
komende correspondentie - persoonlijke belangstelling voor 
het welzijn van de partij aan de dag leggen, de gelegenheid 
word·~n geschapen een persoonlijke bijdrage te leveren. Niets 
staat hun daqrbij in de weg om de plaatselijke kiesverenigin~ 
gen te verzoeken de activiteiten te coördineren. 

Gelet op de herhaalde discussies in het Centraal Comité 
over d·eze zaak moet het ongewenst worden geacht een be
loningssysteem in het leven te roepen, inhoudende, dat ieder 
die nieuwe leden aanbrengt een geldbedrag ontvangt. Het 
verstrekken van gebruiksvoorwerpen voor elk gewonnen lid 
is wellicht - gelet op het f·eit dat· het Centraal Comité slechts 
een afdracht van f 2.50 per lid per jaar ontvangt evenmin 
aan te bevelen. Vanaf 1955 geldt reeds de regel. dat ieder, 
die een abonnee van .,Nederlandse Gedachten" werft, een hè~ 
drag vim f 1.- ontvangt. Gelijkstelling van de waardering 
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voor het winnen van abonnees met die voor het werven van een 
nieuw partijlid is uit psychologische overweging minder juist. 
Desniettemin verdient het aanbeveling, dat thans ook voor 
het werven van nieuwe leden een blijk van waardering wordt 
verstrekt. Féitelijk is de arbeid daartoe verricht imm~rs gelijk 
aan die, welke moet worden ondernomen om een abonnee te 
winnen, nl. het bezoeken van de adspirant~leden, c.q. ~lezers. 
Deze bezoekers zullen in vele gevallen dan ook niet kunnen 
inzien, waarom het één wel en het ander niet door een blijk 
van waardering voor de verrichte arbeid wordt gehonoreerd. 
Deze waardering dient zoveel mogelijk in een zodanige vorm te 
geschieden, dat de thuisblijvende echtgenote haar eveneens 
op prijs stelt. 

Hoewel de actie tot werving van leden gescheiden van het 
winnen van abonnees kan worden gevoerd, dienen beide 
acties zoveel mogelijk te worden gecombineerd. Dit moet ook 
op de te gebruiken aanmeldingskaarten tot uitdrukking 
worden gebracht: 

De nota inzake een schetsenbundel ten dienste van 
het scholingswerk. 

_Het volgende vormde de hoofdlijn van de nota: 

In het aanstaande herfst~winterseizoen zullen in diverse 
plaatsen opnieu~ cursussen worden georganiseerd. Het ver~ 
dient aanbeveling, dat het Centraal Comité tracht dit werk te 
stimuleren. Met name dient dit te geschieden in het seizoen 
1958~ 1959. De dan te scholen leden kunnen een grote steun 
vormen bij het propagandawerk, dat met het oog op de 
Tweede Kamerverkiezingen moet worden verricht. Ten einde 
een goede opzet van het scholingswerk te bevorderen. is met 
name de samenstelling van een schetsenbundel van grote 
betekenis. Daarmede zou gedurende de komende zomermaan~ 
den reeds kunnen worden begonnen. 
Zowel de docenten als de cursisten zouden deze bundel ter 
beschikking moeten krijgen. Men kan terzake van de samen~ 
stelling uit twee methoden kiezen. 

De eerste methode betreft het samenstellen van een bundel. 
waarin een groot aantal onderwerpen (20 á 30) schetsmatig 
wordt behandeld. Aan alle daarvoor in aanmerking komende 
aspecten van het staatkundig en maatschappelijk leven zou 
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in dit systeem aandacht dienen te worden besteed. Hèt voor
deel van deze aanpak is, dat men een afgerond werk krijgt. 

Daartegenover staan drie evidente nadelen: 
het werkje. veroudert snel, althans wanneer men, hetgeen 
toch de bedoeling moet zijn, de ond·erwerpen wil behande
len vanuit hun actualiteit. 
in één cursusseizoen zullen niet alle onderwerpen kunnen 
worden behandeld, zodat men óf een te vluchtig door
werken van de stof óf •een "elck wat wils"-studie in de 
hand werkt, hetgeen onjuist moet worden geacht. 
na één, hoogstens twee jaren moèt men een geheel nieuwe 
bundel samenstellen, omdat de eerste dan ni·et meer in 
trek zal zijn. 

De tweede methode is die van het verstrekken van jaar
lijkse afleveringen van de bundel. 
Het nadeel bievan is gelegen in het niet afgerond zijn· van 
de stof. Hiér staan echter duidelijke voordelen tegenover: 

het aantal te behandelert onderwerpen is beperkt en af
gestemd op het gemiddelde aantal cursusavonden per sei
zoen ( 6 á 8). 
de bundel is gemakkelijker samen te stellen en de prijs 
is uiteraard minder hoog dan die van de hierboyen be
doelde bundel. 
de cursisten zullen geneigd zijn enige jaren achtereen de 
cursussen te volgen om aan de hand van jaarlijks ver
schijnende en actuele onderwerpen behandelende bundels 
bij te blijven. 

in het gehele land worden dezelfde onderwerpen be
handeld: zodat met een geringer aantal docenten kan Wor-:

_doen .volstaan. 

Op grond van het bovenstaande ware te beshliten de tweedë 
methode toe te passen, met dien verstande, dat de onderwer
pen worden ingepast in vaste rubriek•en, die in elke jaar
lijkse aflevering voorkomen. De rubrieken zouden als volgt 
kunnen worden aangegeven: 

I. algemeen - geestelijke grondslagen 
11. sociaal-economische politiek 



UI. cultuur 
IV. het Rijk overzee 
V. internationale samenwerking 

In de jaarlijkse afleveringen, waarin naar behoefte de ene 
rubriek een zwaarder accent kan krijgen dan de andetê, 
zouden in de eerste rubriek als regd 2 of 3 onderwerpen 
kunnen worden behandeld, in de tweede rubriek twee en 
in de volgende rubrieken telkens één onderwerp per ru-
briek. . , 

V Óorts zou het volgende kunnen worden overwogen: 

I. de omvang van elk onderwerp beslaat. 5 à 8 pagfna's. 
De bundel 1957-1958 telt dus 40 à'60 pagina's. 

2. de opbouw der ond·erwerpen is schetsmatig en punts
gewijs. 

3. door de wijze van zetten, groter en kleiner lettertype, 
wordt onderscheid gemaakt wat de accentuering betreft. 

4. voldoende literatuuraanduiding met nauwkeurige VIerwij
zing naar hoofdstukken en pagina's der te raadplegen 
literatuur. 

5. in of onder de tekst van het onderwerp aanwijzingen 
voor de leiders der cursussen (bijv.: .. zorg dat de discus
si•e niet verzandt op dit of dat onderdeel''). 

6. eveneens aanwijzingen voor de docenten (bijv.: .,werk 
eens één van deze drie punten uit aan de hand van het 
boek .. Om welvaart en gerechtigheid"· van Prof.' Dr. 
T. P. van der Kooy''). 

R•eeds werd opgemerkt dat de schetsenbundelcommissie eind 
1957 voorbereidingen trof om de speeliale schetsenbutidel 
.. Stembus 1958" te publiceren. Daarna wordt de ,Samen
stelling van de eerste dèr hierboven bedoelde ,.normale1' 

bundels door de commissie ter hand genomen. 

De nota inzake de sprekersorganisatie. 

Het volg•ende uit deze nota warde gememoreerd:. · 
Het is gewenst, de sprekersorganisatie in te schakelen .hij 
de leden- en abonneewerfadie in het najaar 1957. 
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Tot deze organisatie zijn in 1955 personen toe~ 
getreden, die daartoe door het bestuur van de Kamercentra~ 
les, in overleg met de besturen der Statencentrales, werden 
aangezocht (in totaal -+ 200). . 
Daarbij werd er van uitgegaan voo.r; elke 5 kiesverenigingen 
een lid tot de organisatie te doen toetreden. 
Vóór 1 november dient de samenstelling van deze organi~ 
satie te worden herzien. Hiertoe zou i.v.m. bovengenoemde 
actie in de zomermaanden reeds voorbereidend werk kunnen 
worden verricht volgens deze richtlijnen: 

een goede geografische spreiding van de woonplaatsen 
der sprekers dient t•e worden nagestreefd, teneinde hun 
reis~ en verblijfkosten (die veelal ten laste van de kies~ 
verenigingen komen) zoveel mogelijk te drukken. 

met inachtneming van het hierboven gesrelde dient over~ 
leg te worden gepleegd met de Kamercentrales omtrent 
de eventuele aanvulling van de voor hun Kamerkies~ 
kring opgestelde sprekerslijst 

bij het uitnodigen der nieuwe sprekers worde ernstige 
aandacht geschonken aan de deelnemerslijsten der in het 
seizoen 1956~ 1957 door het Centraal Comité belegde 
contact~conferenties. Hierbij ware naast het aspect der 
geografische spreiding ook dat der functionele spreiding 
in acht te nemen. 

de Kamercentrales geven aan de kiesverenigingen he~ 
richt van de samenstelling der sprekersorganisatie, als~ 
mede het advies daarvan ook tijdens de actie~periode een 
intensief gebruik te maken. 

Bovendien worde het Centraal Comité geadviseerd de 
sprekersorganisatie uit te breiden met ongeveer 25 à 30 
landelijke sprekers. 
Voor andere gegevens omtrent de sprekersorgànisatie wordt 
naar de aldus genoemde paragraaf van dit verslag gewezen. 
Het Centraal Comité besloot de bundel .,Stembus 1958" 
aan alle deelnemers van de sprekersorganisaties toe te zen~ 
den. 
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De nota inzake de staten- en raadsverkiezingen, 

die later in een andere nota werd uitgewerkt. 

Zoals reeds elders in dit verslag is opgemerkt, werden 
de nota's door het Centraal Comité op 6 juli 1957 goedge~ 
keurd, nadat zij op 27 juni 1957 in de vorm van een advies 
door het Algemeen Organisatie Comité waren vastgesteld. 
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4. HET ALGEMEEN ORGANISATIE COMITé 

Dit Comité is samengesteld uit de leden van d•e Organi~ 
satie Commissie. alsmede uit personen, aangewezen door de 
besturen der achttien Kamercentrales (uit iedere Kamer~ 
centrale twee leden). Het heeft tot taak omtrent voorstellen, 
welke door de Organisatie Commissie zijn voorbereid, advies 
uit te brengen aan het Centraal Comité, alvorens dit Comité 
tot behandeling daarvan overgaat. 
Het was ingevolge deze statutaire taakstelling, dat het 
Algemeen Organisati•e Comité op 27 juni 1957 bijeenkwam om 
een agenda te behandelen, die grote gelijkenis vertoonde met 
die der vergadering van de Organisatie Commissie d.d. 3 juni 
1957. De in paragraaf 3 genoemde nota's passeerden de revu·e. 
Na een vruchtbare discussie werden deze stukken in de vorm 
van adviezen vastgesteld en aan het Centraal Comité aange~ 
boden. 

De informaties, die in de vergadering•en van het Algemeen 
Organisatie Comité door de leden, benoemd door de Kamer~ 
centrales, worden verstrekt vormen een onmisbare bron van 
gegevens voor de organisatorische opzet va~ de door het 
Centraal Comité uit te voeren projecten. Aangezien in de 
meeste gevallen de voorzitters van de Kamercentrales in 
het Centraal Comité zitting hebben, terwijl veel secretarissen 
en penningmeesters van Kamercentrales lid van het Alge~ 
meen Organisatie Comité zijn, is de mogelijkheid van een 
gunstige wisselwerking op gewestelijk en landelijk niveau 
aanwezig. Uit een oogpunt van systemati·ek worde volledig~ 
heicishalve nog vermeld, dat het Algemeen Organisatie 
Comité op 3 januari 1958 onder meer de nadere nota inzake 
de staten~· en raadsverkiezingen eveneens in de vorm van 
een advies aan het Centraal Comité vaststelde. 

Behalve de leden van de Organisatie Commissie, die als 
bestuur van het Algemeen Organisatie Comité optreedt, had~ 
den in dit Comité eind 1957 de volgende leden zitting: 
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Voor de Kamercentrale 

Leeuwarden 
Groningen 
Assen 
Zwolle 
Arnhem 
Nijmegen 
Utrecht 
Den Helder 
Haarlem 
Amsterdam 
's-Gravenhage 
Dordrecht 
Rotterdam 
Leiden 
Middelburg 
Tilburg 
'a-Hertogenbosch 
Maastricht 

: M. Knol en Drs. W. K. de Roos 
: H. Kingmans en P. Rilnkerna 
: J. A. Harros en J. Hollenbeek Brouwer 
: P. A. Nawijn en A. Sein 
: D. Pereboom en H. A. van Willigen 
: B. Geleijnse en A. Wildeman 

L. W. HL de Geus en H. C. Smit 
K. Horjus en C. Kraay 
J. de Jong Czn. en J. F. Licher 
A, Troost en H. J. Verroeuien 
Mr. J. van Aartsen en P. L. Hut 
S. Hammer en H. H. Zwart 
W. A. Fibbe en A. R. de Kwaadsteniet 
C. van den Heuvel en A. Warnaar Jzn. 
J. Hommes en I. Tange 

: C. A. van Drimmelen en K. de Geus 
: J. Slot en C. W. Wachtels v. d. Berg 
: J. Lanser 
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5. HET PARTIJSECRETARIAAT (BUREAU) 

Op het partijbureau werden nieuwe gezichten verwelkomd en 
namen in onze rijen zeer bekend geworden personen afscheid. 
Dit laatste geldt vooral de heer R. Gosker, die per 1 juni als 
voorzitter van de Raad van Arbeid te Zwolle in functie trad 
en met ingang van die datum als adjunct-secretaris van het. 
Centraal Comité ontslag vroeg en op de meest eervolle wijze 
verkreeg. 
Het moderamen belegde in verband hiermede op 31 mei een 
afscheidsbijeenkomst. Daarop werd de heer Gosker, die ver
gezeld was van . zijn echtgenote, de dank van het Centraal 
Comité voor zijn vele werk voor en toewijding aan de partij 
overgebracht. De heren Schouten, Herghuis, Roosjen, Duy
maer van Twist en Van der Sluis spraken de heer Goskei 
toe, waarna deze bedankte. Een gouden polshorloge met in
scriptie en enige boekwerken werden de heer Gosker resp: 
namens het Centraal Comité en het op deze bijeenkomst vol
tallig aanwezige personeel als aandenken aangeboden. 
Als secretaris van de Commissie V rouwen Organisahe, welke 
commissie in f957 haar rapport vrijwel voltooide, verricht de 
heer Gosker nog belangrijk werk voor onze partij. 

Van hen die afscheid namen dient nog genoemd te worden 
mejuffrouw L. Buikema, thans mevrouw Van der Kruk, die 
in v•erband met haar huwelijk haar zeer gewaardeerde bureau
arbeid voor de partij beëindigde. 
Het aantal nieuwe gezichten was dit jaar talrijker dan dat der 
scheidenden. Trad de secretaris van het Centraal Comité, Mr. 
W. R. van der Sluis op 1 april in functie, op I januari waren 
reeds de chef de bureau, de heer A. van der Wees en de 
assistente mejuffrouw A. W. Vegt met hun werk begonnen. 
Vervolg•ens traden mejuffrouw J. M. A. van der Craats (die 
later naar haar vroegere branche terugkeerde) en de dames 
A. Aling, A. Mol en de heer A. 0. R. Rövekamp in dienst 
van de partij. De kern van vaste medewerkers werd sindsdien 
nog aangevuld door ·een tweetal dames in tijdelijke dienst. 
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Dank zij de bereidwilligheid van de eigenàrèssé van het 
kantoorpand, de Dr. Abraham Kuyperstichting en met name 
dank zij de inschikkelijkheid van de voormalige huurder van 
twee vertrekken aan de voorzijde van het huis, nl. de Christe~ 
lijke Bond van Patroons in het Meubileringsbedrijf, kon in mei 
1957 de personele uitbreiding van het bureau gevolgd worden 
door de noodzakelijk geworden ruimtelijke expansie. De se~ 
cretaris van htet Centraal Comité en de secretaris van de 
A.R.J.O.S. betrokken elk één der beide nieuw verworven ka~ 
mers. 

• 6. DE FINANCiëLE COMMISSIE 

Deze Commissie was in 1957 als volgt samengesteld: 
J. C. Haspels, voorzitter; Dr. J. de Nooy en W. C. Bakker, 
lecJen. De Commissie stemde in met de haar rer fine van advies 
voorgelegde financiële jaarstukken. 

7. , DE COMMISSIE VAN BEROEP 

Deze Commissie, die ook in 1957 gelukkig geen conflict te 
behandelen kreeg, bestond uit de heren: 
Mr. T. A. _van Dijken, voorzitter, Mr. Tj. de Jong en Mr. 
T. Bout. Plaatsvervangters waren Mr. P. S. Bakker, Mr. A. 
Huygen en Mr. P. F. Oosterhof. 
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8. DE CONTACT-CONFERENTIES 

EN ANDERE VORMEN VAN BEZINNING 

Kenmerkend voor het werk van de partij in 1957 zijn on~ 
getwijfeld de contact-conferenties, die het Cntraal Comité 
met personen uit diverse levenskringen belegde. De voorzitter 
van het Centraal Comité, Dr. W. P. Berghuis, omschreef het 
doel van deze contacten als volgt: • 
"Deze gerichte conferenties hebben t-en doel contact en ge~ 
zamenlijke bezinning omtrent belangrijke hedendaagse vraag~ 
stukken met vertegenwoordigers van verschillende levens~ 
gebi•eden, waar in Christelijk georganiseerd verband activitei~ 
ten worden ontplooid en die raakvlakken en veelal zelfs el~ 
kander overlappende vlakken met de politiek hebben. 
De behoefte aan deze conferenties is in de eerste plaats ont~ 
sproten uit de na de verkiezingen van 1956 sterk besefte om~ 
standigheid, dat de naar haar aard afzonderlijk georgani~ 
seerde sectoren van het Protestants~Christelijke leven ( mid~ 
denstanders, boeren, werkgevers, werknemers, enz.), ondanks 
ieders eigen werkterrein en verantwoordelijkheid, in deze tijd 
sterk op elkaar zijn aangewezen. Zij staan in wezenlijk op~ 
zicht en vooral tegenover de doorbraak-ideologie, die het 
Christelijf~georganiseerd zijn in de wortel wil aantasten, aan 
een gemeenschappelijk front en voor de gemeenschappelijke 
taak om de georganiseerde Protestants~Christelijke invloed in 
ons volksleven te bewaren .en te versterken. 
Behalve het om deze reden zoeken van contact met mensen uit 
geestverwante organisaties, is er overigens nog een ander 
motief. dat leidde tot het organiseren van deze conferentie~ 
serie. De Anti~Revolutionaire Partij acht hoet namelijk voor het 
verkrijgen van een beter inzicht in en voor een standpunt~ 
bepaling inzake allerlei actuele aangelegenheden gewenst in 
een wat breder verband dan het binnenskam-erse te spreken 
met mensen, die vanuit hetzelfde reformatorische uitgangs~ 
punt op het desbetreffende terrein actief en terzak-e kundig 
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zijn. Daarvan- zal, naar zij meent, een wederzijdse bevruch~ 
tende invloed moeten uitgaan." 
Volledigheidshalve worden aUe bijeenkomsten, die in dit 
kader tot eind 1957 werden gehouden opgesomd. 

De algemene bezinningsconferentie. 

Op 30 november en 1 december 1956 vond in het confe~ 
rentieoord .. Woudschoten" de algemene bezinningsconfe~ 
rentie plaats. Genodigden tot een getal van 110 werden 
daardoor in de gelegenheid gesteld met de referent·~n. Dr. 
W. P. Berghuis, Prof. Dr. J. Waterink en Prof. Dr. J. 
Zijlstra, van gedachten te wisselen over de algemene, de 
sociologische en de sociaal~economische asp~cten van het 
thema: ,.De handhaving van de georganiseerde protestants~ 
christélijke invloed in het Nederlandse volk." 
,.Nederlandse Gedachten" d.d. 8 december 1956 bevat een 
verslag van deze conf•erentie. · 

De landbouwconferentie. 

Op 13 december 1956 vond te 's~Gravenhage de z.g. 
Landbouw~contactconferentie plaats, waarop het lid van de 
Tweede Kamer, de heer A. W. Biewenga voor een gehoor 
van -+- 100 personen een algemeen oriëntei'end overzicht 
omtrent politiek~actuele landbouwproblemen gaf. Behalve re~ 
presentanten van werkgevers en werknemers uit de agra~ 
rische s•ector behoorden de a.r. Kamerleden, alsmede uiter~ 
aard de leden van het Centraal Comité tot de genodigden. 
Dit was met betrekking tot de beide laatstgenoemde cate~ 
gorieën ten aanzien van al deze contact~conferenties het ge~ 
val. · 
Op deze conferentie kwamen uiteraard in het bijzonder de 
actuele landbouwvraagstukken aan de orde, waarbij met name 
aandacht werd geschonken aan de structuurveranderingen, die 
plaatsvinden. 
Duidelijk bleek, dat in de landbouwkringen grote ongerustheid 
zoal niet ontevredenheid heerste over de landbouwpolitiek, zo~ 
als die thans wordt gevoerd. Het was voor de e-erst·e maal, 
dat een zodanige conferentie, speciaal voor de landbouw he~ 
stemd, door het Centraal Comité werd belegd. Dit werd ten 
zeerste gewaard•eerd; op herhaling werd aangedrongen." 
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De conferentie met Christelijk-sociale voormannen. 

Deze bijeenkomst werd op 29 en 30 maart 1957 eveneens 
in de hofstad gehouden. De ruim 1 00 gasten van het Centraal 
Comité beluisterden een uitnemend betoog van de ere
voorzitter van het Centraal Comité, Dr. J. Schouten, en 
waren daarna getuige van een boeiende discussie. De beide 
a.r. ministers, woonden een deel van de conferentire bij. 

In zijn inleidend betoog wees Dr. }. Schouten in de eerste 
plaats op de noodzaak, dat in grote lijnen alle schakeringen 
van ons maatschappelijk leven hun "representannen" in de 
besturen en colleges van onze partij aanwezig weten. Onze 
partij pretendeert immers een volkspartij te zijn. Dit moet dus 
in de samenstelling van haar organen tot uiting worden ge
bracht. Vervolgens wees de inleider er op, dat de Christe
lijke politieke partij en de Christelijk sociale organisaties 
ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid hebben. Zij 
staan zelfstandig ten opzichte van elkaar. Wel dienen zij te 
beseffen, dat ze dezelfde strijd voeren; in deze tijd met name 
ook om hun bestaansrecht. Er moet dus een nauw contact en 
zoveel mogelijk samenwerking zijn, vooral als men voor be
langrijke concrete beslissingen staat. Daarbij moet steeds 
worden bedacht, dat het gebruik maken van macht een 
uitermate gevaarlijke kant heeft. 

Met betrekking tot de sociale politiek merkte Dr. Schou
ten op, dat er gelukkig een grote. mate van overeenstemming 
tussen de A.R.P. en de Christelijk-sociale organisaties be
staat. Dat komt o.m. tot uitdruklcing in hun overtuiging dat 
het, nu de wettelijke ouderdomsvoorziening tot stand ge
komen is, in hoofdzaak op de weg van de laatstgenoemde 
organisaties ligt het concretiseren van verdere voorzieningen 
via de weg van het "zelf doen" be bevorderen. Met betrek
king tot het vraagstuk van de bezitsvorming is essentiëel de 
ontplooiing van de verantwoordelijkheid. Samen moet men 
dit vraagstuk onderzoeken. De herziening van de rechtsvorm 
van d•e onderneming en de daarmede samenhangende proble
matiek betreffende de inspraak van de werknemer verdienen 
eveneens in samenwerking door de A.R.P. en de Christelijk 
sociale organisaties te worden bestudeerd. 

Dr. Schouten besloot zijn betoog met de opmerking, dat onze 
partij en deze organisaties er diep van doordrongen dienen 
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te zijn, dat alles wat men op privaatrechtelijke of publiek~ 
rechtelijke grondslag ·doet, zeer nauw verbonden is met de 
religieuze en morele constellatie van ons volk. Van die religi~ 
euze en morele krachten hangt - menselijk gesproken - de 
verdere ontwikkeling van ons volkshestaan af. Niet het eigen 
belang, doch de geloofsovertuiging waarvan men uitgaat is 
beslissend voor de waarde van de A.R.P. en van de 
Christelijk~sociale organisaties. 

Prof. De Gaay Fortman bracht onze houding ten . op~ 
zichte van de staat naar voren. Wij moeten duidelijk vast~ 
stellen, dat ook de staat een gave Gods is, die op vele ter~ 
reinoen van het leven soulaas kan brengen, waar anderen dit 
niet kunnen. Daarbij dient evenwel niet uit het oog te worden 
verloren, dat de staat met de mensen ook verkeerde dingen 
kan doen - en omgekeerd! 
Met instemming werd het standpunt van minister Zijlstra 
gereleveerd, nl. dat de Overheid op allerlei vitale punten moet 
kunnen ingrijpen, doch dat zij zich zoveel mogelijk van "fy~ 
sieke controle~' dient te onthouden. Onze visie op de staats~ 
taak brengt met zich, aldus Prof. De Gaay Fortman, dat wij 
aan de menselijke en maatschappelijke verho.udingen grote 
aandacht schenken. De Christelijke politieke partij heeft thans 
meer dan ooit tot taak er op toe te zien, dat aan de maat~ 
schappelijke organen het op hun terrein ligg·ende werk ook 
werkelijk wordt overgelaten. 

De heer M. Ruppert wees op de remmende werking, die 
van de gedeeldbeid der Christelijke politieke partijen uitgaat 
bij de werving dezer partijen onder de arbeiders. Hij vestigde 
er nogmaals de aandacht op, dat alles in het werk moet 
worden gesteld om aan deze situatie een einde te maken. Het 
Centraal Comité deelde deze mening volkomen en sprak bij 
monde van zijn voorzitter de hoop uit, dat poging•en in die 
richting een beter resultaat zullen mogen hebben dan in het 
verlèd~n het geval is geweest. Sommige recente publicaties 
in C.H.U.-periodieken stimuleren die hoop helaas niet, aldus 
een der sprekers. 
Desniettemin moet met blijdschap worden geconstateerd, dat 
dit samengaan tussen protestantse Christenen, ook ondanks 
hun verschil van kerkelijke "kleur" in andere organisaties wel 
mogelijk blijkt. Dit is een belangrijk en moedgevend ver~ 
schijnsel. 
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Instemmend met een daa.rop betrekking hebbende opmerking 
van de heer Ruppert, gaven zowel de gasten als de gastheer, 
het Centraal Comité als hun mening te kennen, dat middelen 
en wegen moeten worden gevonden om er bij de Christelijke 
werknemers de aandacht op te vestigen, dat ook hun mege~ 
werking door de Christelijke partijen niet kan worden ont~ 
beerd. Daartoe zal onze partij bij het nemen van belangrijke 
beslissingen blijvend rekening moeten houden met alle scha~ 
keringen in haar gelederen, derhalve ook met de werknemers. 
Een meer uitgewerkt verslag van deze conferentie werd op~_ 
genomen in "Nederlandse Gedachten" van 6 april 1957. 

De predikanten-conferentie. 

Te Utrecht ontmoetten het Centraal Comité en verschei.,
dene a.r. Kamerleden op 13 mei bijna 100 predikanten van 
vrijwel de gehde Gereformeerde gezindte. 
Prof. Dr. H. N. Ridderbos en Prof. Dr. S. van der Linde leid~ 
den de geanimeerde discussie in door te spreken over 4e vraag 
in hoeverre en op welke wijze de. kerken en haar predikanten 
een taak hebben met betrekking tot de Christelijke politiek. 
"Nederlands•e Gedachten" van 18 mei bevat een persverslag 
over deze conferentie. 

De contact-conferentie met jonge afgestudeerde academici. 

Boeiend was ook het contact op 18 mei te Utrecht tussen 
de partijleiding en representant·en van de bovengenoemde 
categorie van anti~revolutionairen. Een 160~tal personen he~ 
luisterde de inleiding van Prof. Mr. W. F. de Gaay Fortman 
over het onderwerp: "Wat te doen met de Anti~Revolutio~ 
naire Partij." 
Een kortte rede van minister Zijlstra maakte eveneens indruk 
op de aanwezigen. De kern van deze rede werd weergegeven 
in "Nederlandse Gedachten" van 25 mei 1957, welk num~ 
mer eveneens een verslag van de conf•erentie geeft. 

De middenstandsconferentie. 

Deze bijeenkomst, op 3 juni te Amersfoort gehouden, deed 
deelnemers uit de partijleiding samenkomen met werkgevers 
en werkn>emers uit de middenstand. In totaal 90 personen 
waren die dag bijeen in heLpaviljoen van het BerghoteL 
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De heer H. van Eijsden, lid van de Tweede Kamer, gaf een 
algemene uiteenzetting van de middenstandproblematiek. 

In december is het contact tussen de partij en vele leiding~ 
gevende middenstanders opnieuw verstevigd tijdens een sa~ 
menzijn op dezelfde plaats, waarbij ook minister Zijlstra tot 
de gasten van het Centraal Comité behoorde. 

De stelling•en van de heer Van Eijsden op 3 juni en de 
toelichting daarop luidden als volgt: 

"In het jongste Program van Actie van onze partij is een 
nauw verband gelegd tussen het middenstandsbeleid en de 
algemene economische politiek, waarvan de richtlijnen in 
bedoeld program zijn ontwikkeld. 
Wanneer men let op de grote invloed, welke de algemene 
economische politiek heeft op het gehele bedrijfsleven, dan is 
het onmiskenbaar, dat ook de middenstand in al zijn gele~ 
dingen de gevolgen daarvan ervaart. Daarom is het onmo~ 
gelijk om over het middenstandsbeleid te spreken als over 
een op zich zelf staande zaak; men zal de samenhang zowel 
met de economische situatie van ons land als met de daar~ 
voor aangewezen politiek in zijn overwegingen moeten he~ 
trekken. , 

Gelet op een zeker gevoel van onbehagen, dat zich mo~ 
menteel in de middenstand openbaart ten aanzien van een 
aantal maatregelen uit de laatste tijd, is het noodzakelijk dat 
aandacht geschonken wordt aan enige centrale vragen, welke 
daarbij steeds naar voren treden. Het is gewenst bedoelde 
vragen nader te omschrijven en deze in de discussie te he~ 
trekken: 

1. Is het principieel verantwoord en praktisch noodzake~ 
lijk dat de overheid momenteel een politiek voert, welke 
er toe leidt, dat de vrijheid van de ondernemer ten aan~ 
zien van een aantal zaken wordt beperkt? 

2. Gaat onze gehele economische politiek niet in ster~ 
ke mate in collectivistische richting en moet hierbij dus 
van een ombuiging van het beleid in socialistische geest 
worden gesproken? Ligt het niet veel meer in de anti~ 
revolutionaire lijn om ons met kracht tegen de huidige 
politiek te verzetten en veel meer aan te sturen op een 
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groter mate van vrijheid dan thans aan het bedrijfsleven 
in het algemeen en de middenstand in het bijzonder is 
toegestaan? 

3. Leidt de politiek van .,samenspel van overheid en be
drijfsleven" waarbij aan de organisaties van werkgevers 
en werknemers grote invloed wordt toegekend (o.a. om 
voor hun leden ten aanzien van bepaalde maatregelen 
de verantwoordelijkheid te dragen) er niet toe, dat al
lerlei belangrijke aangelegenheden centraal worden ge
regeld en dat op grond van machtsverhoudingen de 
middenstand soms (sommigen zeggen: meestal) het kind 
van de rekening wordt? 

4. Heeft de huidige economische politiek, welke naar 
haar aard een macro-economisch karakter draagt, niet 
ten gevolge dat te weing rekening wordt gehouden met 
de grote verscheidenheid van het bedrijfsleven, zoals 
deze zich toch ook in belangrijke mate in de midden
stand openbaart? 

Deze vier vragen geven, zonder een uitputtende opsomming 
te bedoelen, wel ongeveer weer de problematiek, waarmede 
wij op het ogenblik te maken hebben en waarvan wij ons 
rekenschap hebben te geven. De conferentie, welke wij hou
den, zal er toe moeten bijdragen op dE-ze vragen een ant
woord te geven in overeenstemming met ons a.r. beginsel. 
Wil dit met vrucht geschieden dan zal in de eerste plaats 
rekening moeten worden gehouden met de ontwikkeling van 
ons economisch leven na de oorlog. Eveneens zal aandacht 
moeten worden gegeven aan de structurele problemen, 
waarvoor onze volkshuishouding staat, met name de vraag 
van de handhaving van de werkgelegenheid bij een stijgende 
beroepsbevolking. 

Een belangrijk gezichtspunt, dat daarbij naar voren treedt, 
zal blijken te zijn of handhaving van een zekere mate van 
welvaart --- voor zover mensen dat kunnen overzien --- mo
gelijk is, zonder dat een positief beleid van de overheid, zo
wel in structureel als in conjunctureel opzicht, wordt gevoerd 
en zo dit overheidsoptreden inderdaad niet kan worden ge
mist, hoever zij daarbij zal hebben te gaan. 
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Daarbij zal dus nagegaan moeten worden, welke betekenis 
hierbij aan de loon~ en prijspolitiek, alsmede aan de kartd~ 
politiek moet worden toegekehd. _ 

Apart zal nagegaan moeten worden, welke plaats de midden~ 
stand in dit beleid zal moeten innemen, en of de ond•ernemers 
in het midden~ en kleinbedrijf met recht mogen verlangen, 
dat met hun belangen bewust rekening wordt gehouden en 
dat zij niet worden achtergesteld bij andere groepen. 
Uiteraard zal daarbij ook belangstelling moeten bestaan voor 
de actuele problemen van de middenstand en voor zover de 
overheid daarbij een rol speelt, zal een positieve benadering 
daarvan ni-et kunnen worden gemist. 
Daarbij zijn verschillende aangelegenheden, welke van bij~ 
zondere betekenis zijn, zoals het vestigingsbeleid, de ontwik~ 
keling van de sociale verzekering voor zelfstandigen, het 
huurbeleid en de consequenties daarvan, de financiële situ~ 
atie van de middenstand, waarbij dadelijk de fiscale politiek 
aan de orde komt. r 

Al deze vragen houden verband met de mogelijkheid van 
handhaving van de middenstand te midden van een wereld, 
waarin het concentratieverschijnsel groter vormen aanneemt. 
Het is duidelijk dat al hetgeen tot dusver is opgemerkt in 
hoofdzaak moet worden beschouwd als een inventarisatie van 
onderwerpen, waarover het op de conferentie zal kunnen 
gaan. Het is van grote. betekenis dat daarover gezamenlijk 
wordt gesproken op basis van ons gemeenschappelijk uit~ 
gangspunt en deze korte uiteenzetting heeft alleen ten doel 
om dit:. voor zover nodig nog eens nadrukkelijk te doen uit~ 
komen . 

"Nederlandse Gedachten" van 8 juni gaf een verslag van 
deze conferentie. 

De contact~conferentie maatschappelijk werk. 

Deze bijeenkomst op 13 december te Utrecht gehouden, 
vormt de 7e, doch niet de laatste van deze serie contact~ 
conferenties. Voor een gehoor van ongeveer 100 personen 
refereerde de heer J. Schipper, lid van de Eerste Kamer, over 
het onderwerp "Van liefdadigheid en armenzorg naar maat~ 
schappelijk werk", vanuit de volgende stellingen: 
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1. Bij de bespreking van de vragen die zich groeperen 
om het maatschappelijk werk. dient gelet te worden op 
de omschrijving die het program van beginselen onzer 
partij in zijn huidige en in de voorgestelde redactie 
geeft *). 
In de nieuwe redactie komt de ontwikkeling der denk
beelden op dit terrein duidelijk t!e voorschijn. 

2. Waar d·-2 begrippen liefdadigheid en armenzorg in de 
nieuwe redactie van het program van beginselen niet 
meer voorkomen, is het gewenst inhoud te geven aan 
het woord maatschappelijke zorg en dit begrip in het 
ruimer·e verband van maatschappelijk werk te zetten, 

3. In het eindrapport van de Staatscommissie vervan
ging Armenwet wordt de maatschappelijke zorg aldus 
gedefinieerd: 
"De systematische bemoeiingen aangepast aan de indi
viduele aard en de omstandigheden van personen of ge
zinnen, welke ten doel hebben in h::staande maatschap
pelijke noden te voorzien of dreigende maatschappe
lijke noden te voorkomen." 

4. Bij de ontplooiing van het maatschappelijk werk krijgt 
het voorkomen van de maatschappelijke noden sterker 
signatuur dan het voorzien in die maatschappelijke 
nood. De totstandkoming van sociale v·::rzekeringswet
ten en voorschriften van sociale bijstand hebben pre
ventief gewerkt en de ,,liefdadigheid" een ander karak
ter gegeven. 

*) de huidige redactie luidt als volgt: 
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,.Van armenzorg in engere zin onthoudt de overheid zich. Alleen 
voor zover de particuliere en kerkelijke liefdadigheid te kort 
mocht schieten, kan ze hiertoe mo_eten overgaan." 
de nieuwe redactie heeft de volgende omschrijving: 
,.De overheid geve op het terrein van de maatsr:happelijke zorg 
de arbeid van de Kerken en particuliere organisaties ruim baan 
en drage, voor zover zij deze zelf ter hand moet nemen, aan deze 
instanties over. 
Bij haar bemoeienissen m1et de maatschappelijke zorg dient het 
streven der overheid er op te zijn gericht, dat de ondersteunde 
zoveel mogelijk tot volwaardige deelname aan het maatschappe
lijk leven worde gebracht." 



5. Uit dien hoofde komt de verhouding particulier initia~ 
tief en overheid in een ander licht te staan. De oude en 
nieuwe rzdactie van ons program van beginselén geeft 
daarvan een kenmerkend voorbeeld. In het oude treedt 
de onthouding van de overheid op de voorgrond, ter~ 
wijl in de voorgestelde redactie aan de overheid niet 
slechts een negatieve taak wordt toegewezen. Het par~ 
ticulier initiatief krijgt in beide omschrijvingen een 
primaire opdracht. 

6. Bij de totstandkoming van het Ministerie van Maat~ 
schappelijk Werk is ook de ontwikkeling, die de 
.. armenzorg" heeft doorgemaakt, duidelijk op de voor~ 
grond getreden. Daaromtrent verklaarde minister Van 
Thiel. dat het maatschappelijk werk in de samenleving 
onder meer de constructieve taak heeft om binnen zijn 
eigen opdracht voor de mens de voorwaard.zn te schep~ 
pen voor een zodanig optimaal verloop van de hem 
gevraagde sociale aanpassing, dat zijn ontwikkeling en 
ontplooiing als persoonlijkheid wordt bevorderd. 

7. De totstandkoming van het Ministerie van Maat~ 
schappelijk Werk heeft de stimulans tot samenbinding 
en coördinatie van de kerkdijke en particuliere in~ 
stanties versterkt, onder meer door de vorming van 
de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk, ter~ 
wijl ook van kerkelijke zijde naar meer overleg werd 
gestreefd. 

8. Het tempo waarin het Ministerie stimulerend en co~ 
ordinerend optrad en de wijze waarop gesubsidieerd 
werd, was enerzijds oorzaak, dat het kerkelijk en par~ 
ticulier imtiatief dit tempo moeilijk kon volgen, vooral 
omdat er een groot tekort is aan bekwame vrouwen en 
mannen en bevorderde anderzijds dat door het ver~ 
lenen van subsidie het tempo kon worden verhoogd. 

9. Bij de behandeling van de begroting voor 1957 heeft 
minister Klompé een opsomming gegeven van de taken, 
die haar Departement heeft te vervullen. Ten dde 
zijn dit zelfstandige taken, maar voor een ander deel 
is de medewerking van het particulier initiatief on~ 
misbaar. 
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De Rijks en Provinciale Overheid heeft tot dusver het 
particulier initiatief de baan niet versperd. De Ge~ 
meentelijke Overheid, die van de diensten van het 
particulier initiatief gebruik maakt heeft een zeer uit~ 
gebreide taak in materieel opzicht. 

10. Niet slechts voor de nationale, maar ook voor regio 
nale en gemeentelijke, kerkelijke en partculiere instel~ 
lingen ligt er op het terrein van het maatschappelijk 
werk een uitgebreide taak. 

11. De protestantse Christenheid, van haar roeping op 
het terrein van het maatschappelijk werk bewust, 
dient zich te bezinnen op de betekenis en waarde van 
deze arbeid en naar meer coördinatie te streven van 
de uitvoerende organen. 
De instanties van onze partij kunnen in haar over~ 
wegingen betrekken de vraag of zij bij de vervulling 
van deze taak een bepaalde opdracht hebben te ver~ 
vullen. 

12. Onze vertegenwoordigers in Raden en Staten beho~ 
ren, in nauw overleg met de instanties onder 11 ge~ 
noemd, toe te zien, dat de hoofdgedachte in het voor~ 
gestelde artikel XV toepassing vindt: 

Daarna sprak Prof. Dr. R. Schippers over "Wat verwacht 
het maatschappelijk werk van de politiek" 
De gedachtengang van de hoogleraar was door hemzelf als 
volgt zwart op wit gezet: 
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1. Onder "maatschappelijk werk" wordt in het volgende 
verstaan, het kerkelijke en particuliere maatschappe~ 
lijke werk, waarbij wordt aangenomen, dat de maat~ 
schappelijke zorg niet zonder meer als een onderdeel 
van het maatschappelijk werk is te beschouwen: en 
onder "politiek" het geheel gevormd door het fun~ 
geren van de overh•eid in rijk, provincie en gemeente 
en van de a.r. volksvertegenwoordigers, de a.r. 
partij, eventueel de a.r.~politieke pers. 
De volgorde "kerkelijk en particulier" is hier en in 
het vervolg willekeurig. Het is geen zaak van de po~ 
litiek zich bezig te houden met kerkrechtelijke rege~ 



lingen en aanspraken. Maatschappelijke zorg wordt 
hoofdzakelijk gezien als instrument om de onvol~ 
komenheden van ?e sociale politiek op te. vangen' en 
te verzachten; maatschappelijk werk als het opzette
lijk bevordere~ van de sociale integratie. 

2. De eerste wens van de kant van het maatschappelijk 
werk is dat de politiek duidelijk zal zien de taak der 
overheid om het maatschappelijk werk in de moderne 
samenleving te beschouwen en te behandelen als een " 
zaak van openbaar belang, die niettemin van ·eigen 
aard en eigen recht is. Hier is een analogie van de 
situatie bij het onderwijs. Zoals er in Nederland open
baar onderwijs moet zijn, zo zal er ook openbaar 
maatschappelijk werk moeten zijn, maar dit is dan 
van aanvullend karakter. Hiermee wil niet gezegd zijn 
dat de wettelijke regelingen voor het maatschappelijk 
werk analoog kunnen zijn aan die voor het onderwijs. 
De historische groei en de situatie van het moment 
zijn hierbij evenzeer van belang als de theorie. 

3. Eigen aard en recht van het maatschappelijk werk 
houden in, dat de beleidsvorming fundamenteel moet 
liggen bij het kerkelijk .en particulier initiatiteL 

4. Het erkennen van eigen aard en recht van het maat
schappelijk werk brengt ook mee dat de politiek streeft 
naar een betere departementale organisatie van het 
maatschappelijk werk. De politiek moet niet - mis
schien onbedoeld - willen profiteren ·van de onhel
derheden aangaande definitie en taakafbakening van 
het maatschappelijk werk. 

5. Het brengt eveneens mee, dat op het vlak van de 
burgerlijke gemeente voorrang Vlerleend wordt aan 
kerkelijke en particuhere initiatieven van maatschap
pelijk werk. 

6. Het enerzijds zi.en van het maatschappelijk werk als 
een zaak van openbaar belang en het anderzijds er
kennen van zijn eigen aard en recht maakt het tot 
stand komen van een wet op het maatschappelijk 
werk nodig. Het tot stand komen van zulk een wet 
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moet dan decentralisatie" rechtsgelijkheid en doelma~ 
tigbeid bevorderen. 

7. Om te doen uitkomen dat de overheid het maatschap~ 
pelijk werk ziet als van openbaar belang en tevens 
van eigen recht is in het algemeen gesproken een 
subsidie van 1 00 % ongewenst; een subsidie~per~ 
centage van 70 doet, globaal en in het algemeen ge~ 
sproken, het meest recht aan de aard van de verhou~ 
ding tussen overheid en maatschappelijk werk. 

8. Uit het onbehagen in de praktijk van het maatschap~ 
pelijk werk over het feit, dat overheidsinstellingen bij 
de salariëring van personeel in maatschappelijk werk 
niet gebonden zijn aan de strenge subsidiebepalingen, 
zoals die gelden voor het kerkelijke en particuliere 
werk, vloeit het verlangen voort dat de overheid zich 
zal gaan houden aan even strenge en stringente regels. 

In .. Nederlandse Gedachten" van 28 december 1957 werd 
een persverslag van deze conferentie opgenomen. 

In 1958 zullen, aldus besloot het Centraal Comité, nog 
een aantal conferenties, w.o. met anti~revolutionaire werk~ 
gevers, met a.r. onderwijzers en a.r.~vrouwen, volgen. 
Uit bepaalde gegevens mag men afleiden, dat deze samen~ 
komsten aan het doel hebben beantwoord. De behoefte aan 
voortgezet contact, die allerwegen tot uiting kwam, is daar
van een bewijs. Deze conferenties vormen dan ook geen af~ 
gesloten en afgerond geheel. Zij kunnen worden gezien als 
evenzoveel visitekaartjes, die de partij op vele .,adressen", 
sectoren van het maatschappelijk leven, aanbood en die ten 
doel hebben nader beraad in te leiden. 

Andere contacten. 

Behalve door de bovenstaande ontmoetingen is het partij~ 
beleid in 1957 mede beheerst door een aantal andere con~ 
tact en. We noemen zeer in het kort daarvan enkele. 

De moeilijkhed·en waarin de Ambonezen hier te lande ver~ 
keren zijn keer op keer in de bestuursorganen van de partij 
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aan de orde gesteld. Persoonlijke contacten met enkele náuw 
daarbij betrokken personen hebben plaatsgehad. Met hun in~ 
stemming en medewerking is besloten de verschillende 
aspecten van deze aangelegenheid nauwgezet in studie t<! 
nemen. 
Een commissie onder leiding van de voorzitter der partij, 
Dr. W. P. Berghuis, en voOrts bestaande uit: Mevrouw Prof. 
Dr. G. H. J. van der Meulen, de heren H. Algra, Dr. J. A. H. 
Scholten, J. Smallenbroek en Mr. W. R. van der Sluis, S1ecre~ 
taris, geassisteerd door Mr. J. A. Oosterhoff, is inmiddels 
haar arbeid begonnen. 

In samenwerking met het Verband van veremgmgen van 
anti~revolutionaire gemeente~ en provinciebestuurders beleg~ 
de het Centraal Comité op 24 oktober 1957 in Den Haag een 
ontmoeting met vele a.r. leden van provinciale staten en 
gemeenteraden in de grotere gemeenten. Het contact is 
wederzijds zeer op prijs gesteld. 
De vergadering stond onder leiding van de heer J. C. Has~ 

. pels. Minister Zijlstra woonde de bijeenkomst bij. 



9. DE LANDELIJKE LEl>EN- EN ABONNEEWERFACTIE 

(Operatie Oranjekaart). 

Het gedeelte van dit verslag, dat handelt over de verrich
tingen van de Organisatie Commissie bevat de kern van de 

. nota, die het advies d.d. 27 juni 1957 van het Algemeen 
Organisatie Comité en het overeenkomstig besluit d.d. 6 JUli 
1957 van het Centraal Comité tot basis diende. Aan de::e 
beslissingen dankt de .. Operatie 'Oranjekaart" dan ook haar 
ontstaan. Eind augustus 1957 werd de actie-regeling per 
circulaire bekend gemaakt aan alle kiesverenigingen. De 
Kamer- en Statencentrales ontvingen dit stuk ter kennis
P.eming. 
Het contact-nummer d.d. 14 september 1957 van .. N.eJer
landse Gedachten" stond vrijwel geheel in het teken van de 
start der acti•e op die datum. Nog in de loop van 1957 wer
den de kiesverenigingen en centrales nader ingelicht over de 
stand van de resultaten. Uiteraard werd iedere week in de 
rubrlek .. Partij in Actie" van .. Nederlandse Gedachten" aan
dacht geschonken~ aan de actie. 

. Wellicht vond het startschot van 14 september niet overal 
gelijktijdig de nodige weerklank. Misschien duurden de 
voorbereidingen hier en daar iets te lang; een feit is dat 
reeds eind 1957 duidelijk was, dat over het gehele land aan 
de actie werd meegedaan. Uitdrukkelijk moet hierbij worden 
opgemerkt, dat het niet binnenkomen van de zo bekend ge
worden oranjekaarten uit sommige kiesverenigingen, bepaal
delijk niet steeds een bewijs van in-activiteit was. Een lan
delijk opgezette actie treft het altijd dat zij op verschillende 
plaatsen net voorafgegaan is door een incidentele. activiteit 

- met hetzelfde doel. Ook bewerken de besturen van (geluk
kig) vele kiesverenigingen hun werkgebied voortdurend zo 
intensief. dat opzienbarende successen in een bepaalde perio
de nu eenmaal niet te verwezenlijken zijn. Aan de andere 
kant bewijst zulk een succes nog niet, dat de betrokken 
kiesvereniging haar werkterrein lange tijd braak heeft laten 
ligge14 
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Van al deze situaties zouden treffende staaltjes te noemét'l. 
zijn ter staving dezer stellingen. . 

Van slechts enkele zijden werden bezwaren kenbaar ge~ 
maakt tegen de - overigens zeer bescheiden opgezette -
regeling, die het mogelijk maakte vanaf het vierde aan ge~ 
melde nieuwe lid een blijk van waardering in de vorm van 
een boekenbon aan de succesvolle ledenwerver te doen toe~ 
komen. • 
De mogelijkheid gedurende dergelijke landelijke acties (in 
de plaats van boekenbonnen) aan de kiesverenigingen relf een 
bedrag in geld, in casu de tegenwaarde van de boekenbonnen 
in contanten uit te keren, was vóór april 1957 reeds 
door het Centraal Comité aanvaard. 
Eén kiesvereniging slechts berichtte op grond van haar be
zwaren tegen deze blijken~van~waarderingsregeling (die ten 
onrechte als .. beloning" gekwalificeerd werd) niet aan de actie 
te zullen deelnemen. Een andere liet deze conclusie in haar 
bezwaarschrift achterwege. doch liet dit uit de feiten blij~ 
ken. Enkele andere verenigingen lieten ook bezwaren horen, 
doch stemden met woord èn daad in met de Operatie Oranje~ . 
kaart. 

Het Centraal Comité is bij de weergave van de resultaten 
op grond van de boven weergegeven overwegingen zeer voor~ 
zichtig geweest in zijn commentaar op de publicaties der re~ 
sultaten. Men kan daarbij, de plaatselijke en regionale om~ 
standigheden onvoldoende kennend, immers zo gauw tot on~ 
billijke uitspraken komen. 
Niettemin moesren de resultaten van tijd tot tijd openbaar 
worden. ·gemaakt. Daarop konden de betrokkenen morele 
aanspraak doen gelden. 
Toen bij het verschijnen van .. Nederlandse Gedachten" van 
16 november het aantal aangemelde nieuwe leden de 3000 
overschreden had, werden in die editie alle kiesverenigingen 
genoemd, die op 9 november 10 of meer tijdens de actie ge
wonnen nieuwe leden bij het bureau van het Centraal Comité 
hadden opgegeven. De .. thermometerstand" per provincie 
werd eveneens in dat nummer aangegeven. 
De stand op 10 december werd in het nummer van d.d. 14 
december van .. Nederlandse Gedachten" toegelicht door het 
vermelden van elke kiesvereniging, die 5 of meer van 

51 



de toen 4.324 geregistreerde nieuwe leden bij het .,Centraal 
Comité" had opgegeven. 
Ditzelfde blad gaf de in één thermometerstand gecombineer~ 
de resultaten per provincie op 9 november en 10 december 
als volgt weer: 
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De stand in absolute aantallen per 9 november (zwart) 
en per 10 december (gearceerd). 

"'0 
.. c c "'0 ftJ 

c "'0 ..!!! c ..a ., 
"'0 -;; c 0 ..!!! ftJ 

OI ftJ "'0 ... OI c ., fA 
"'i: .. ..c 0 ..a c ca -= 

fA .c c ... .ë -;; :=- ., u "'0 .c ca "'0 ::J c ... "'0 ., ... -:c a; ... ..a e ., 
f Cl) a; ... 0 ·; 0 E ·;: > - 0 Cl) 0 

~ u.. o. 0 ~ ::::> z N N z .:J 
200 

100 

000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 



15% 

14% 

13 

12% 

11 °/e 

10% 

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2010 

1% 

De stand in percentages per 9 november (zwart) 
en per 10 december (gearceerd). 

c 
u -a Cl- c u c IV ~ ·c: 'iii c 0 u f ... 'i: C) u. 0 

54 

-a 
-;; c 

111 IV 
111 k :::- u ... -a 
~ ~ 0 

-..c u u ... -::> 

oog 
..! 
ö 
..c 
"'f 
8 z 

15'JI 



Periodiek ontvingen de Kamercentrales ter oriëntatie tus~ 
sentijdse actieoverzichten. Daarop werden per kiesvereniging 
het gedurende die periode bij het Centraal Comité aange~ 
melde aantal nieuwe leden en abonnees aangeduid. 
Tevens ontvingen die centrales het verzoek de kiesvereni~ 
gingen, die naar het oordeel der betrokken Kamercentrale, 
daarvoor in aanmerking kwamen, tot deelneming aan de 
actie aan te sporen. 
De aldus gespecificeerde stand per Kamercentrale was per 
31 december als volgt: 

leden abonnees 

Dordrecht 615 54 
Haarlem 561 43 
Groningen 526 56 
Zwolle 521 81 
Leeuwar~en 501 60 
Leiden 394 46 
Utrecht 341 57 
Rotterdam 312 59 
Assen 308 55 
Den Helder 294 28 
Amsterdam 285 22 
Arnhem 268 40 
's...1Gravenhag:e 162 25 
Middelburg 125 23 
Nijmegen 109 15 
Maastricht 57 4 
Tilburg 38 6 
's~Hertogenbosch 29 5 

Totaal 5446 679 

De totaalstand was eind 1957 dus 5446 ni·euwe leden en 
679 tijdens de actie geworven abonnees. 

Inmiddels was de noodzakelijkheid de actie te verlengen 
gebleken, aangezien duidelijk was, dat vele kiesverenigingen 
nog niet konden doen wat ze wilden verrichten. Derhalve 
besloot het Algemeen Organisatie Comité op 3 januari 1958 
het Centraal Comité te adviseren 1 maart 1958 aan te merken 
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als einddatum van de ,Opteratie Oranjekaart". Dit advies 
werd door het Centraal Comité aanvaard. 

,.Operatie Oranjekaart" bleek eind 1957 al duidelijk een 
succes te zullen worden. Dank zij de onvermoeide en toege~ 
wijde medewerking van velen in den lande. Het was eind 
1957 eveneens duidelijk, dat het 1 OO.OOOe partijlid spoedig 
bij het bureau van het Centraal Comité zou worden aange~ 
meld. Op 1 maart 1958 (het einde der actie) was het re~ 
sultaat c.a. 8600 nieuwe leden en pl.m. 900 nieuwe abonnees: 
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10. "NEDERLANDSE GEDACHTEN" 

Het weekblad en het maandelijks contact~orgaan van het 
partijblad .. Nederlandse Gedachten" bleven in 1957 de he~ 
langrijkste publiciteits~media van de partij. Met erkentelijkheid 
dient ook de belangstelling te worden gememoreerd, die 
de overige Nederlandse pers, met name de Christelijke pers 
steeds voor onze partij toonde. 
Dit bleek wel zeer sterk naar aanleiding van de beide in 
1957 gehoud•en Partij Conventen en tijdens de algemene 
leden~ en abonneewerfactie. 
Desalniettemin dient de ,.techniek" van deze goede relaties 
in de toekomst alle aandacht. Het is plezierig te wetten dat 
bekwame en onze partij zeer toegedane personen uit de pers~ 
wereld hiera"an eveneens hun aandacht willen schenken. 

a. De Commissie van Redactie 

De heer H. Algra was ook in 1957 voorzitter van de com~ 
missie van redactie van .. Nederlandse Gedachten" en leidde 
wekelijks de redactievergaderingen. Een belangrijk deel van 
de inhoud van .. Nederlandse Gedachren" vloeide uit zijn 
welversneden pen. Voorts maakten eind 1957 deel uit van 
deze commissie de heren Jac. S. Hoek, Sj. Jonker, A.R. de 
Kwaadsteniet, Mr. W. R. van der Sluis en J. D. Troostheide, 
terwijl de heer G. J. H. Griffioen secretaris van de redacti·e 
was en ook vele technische aangelegenheden, verband hou~ 
dende met het drukken en uitgeven van het blad, wekelijks 
door hem werden verzorgd. 
Tegelijkertijd met hun heengaan uit de Organisatie Commis~ 
sie namen Prof. Dr. J. J. de Jong en de heer R. Gosker ont~ 
slag uit de commissie van redactie. Voor hun werk in de re
dactie worde hun ook hier dank gebracht. 

De redactie streefde •er naar de inhoud van het blad zo 
verantwoord en goed mogelijk te doen zijn. Vanaf augustus 
werd vrijwel elke week op de voorpagina een politieke prent 
gebracht Vele lezers gaven blijk dit toe te juichen. 



De rubriek .. Wij luisterden mee" herleefde eveneens tot 
veler genoegen. 

b. De Raad van Advies 

Ingevolge het desbetreffende besluit van het Cen
traal Comité werd de Redactieraad omgedoopt in .. Raad 
van Advies". Deze raad kwam op 1 oktober onder leiding 
van de heer J. Smallenbroek voor het eerst bijeen. Tot zijn 
vergaderingen worden ook uitgenodigd de leden van het 
moderamef). van het Centraal Comité en de leden van d~ 
commissie van redactie. De raad kan de partijleiding advi
seren en aanbevelingen in algemene zin doen toekomen be
treffende de inhoud en de exploitatie van het weekblad. 
Hierdoor wordt de meningsvorming in bredere kring bevor
derd. 
In deze raad ha den eind 1957 zitting: de heer J. Smallen
broek (voorzitter), mevrouw L. A. Lever-Brouwer, Ds. D. 
Biesma Jr., Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, J. van Eibergen, 
H. van Eijsden, Ds. J. F. van Hulsteyn, Dr. H. Jonker, J. 
Laport, Prof. Dr. H. N. Ridderbos, C. Rijnsdorp, Prof. Dr. 
L. W. G. Scholten, Mr. Dr. E. P. V•erkerk en J. Tjalma. 

e. Het weekblad 

Het bleek noodzakdijk in verband met kostenverhogende 
factoren de prijs van het abonnement van het weekblad met 
ingang van 1957 te verhogen van f 6,20 op f 6.50 per jaar. 
De kwartaalprijs werd van f 1 ,55 op f 1,65 geb,racht. 
Het aantal abonnementen bleef. over het gehele jaar bezien 
vrijwel gelijk. Het bedroeg op 31 december 18410. 
Het is te betreuren, dat nog steeds onder de vrijw·el 100.000 
partijleden niet meer abonnees worden gevonden. Het ge: 
regeld kennisnemen van de inhoud van ons blad dient toch 
tot de beste voorlichting te worden gerekend? In de toe
komst zal moeten worden nagegaan welke middelen en we
gen naar een ruimere lezerskring van het weekblad voeren. 
Het streven daarnaar is •essentieel voor het partijwerk. Een 
beroep ~p alle meelevende partijleden om hieraan ook hun 
krachten te geven is in dit verslag zeker niet misplaatst. 

d. Het contact-orgaan 

Teneinde verwarring te voorkomen tussen het weekblad en 
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het contact~orgaan, dat in de tweede week van elke maand 
aan ieder partijlid wordt toegezonden, werd in 1957 begonnen 
in de kop van deze contact~nummers het verschil met het 
weekblad aan te duiden. Het doen verschijnen van het con~ 
tact~orgaan onder een andere titel bleek na serieuze onder~ 
zoekingen op thans nog onoverkomelijke moeilijkheden te stui~ 
ten. De oplossing voor de hier rijzende problemen dient af~ 
gestemd te worden op het vervullen van de wens naar een 
kwalitatief zo goed mogelijke voorlichting der partij~leden. 

' 

e. De Financiële Commissie van "Nederlandse Gedachten". 

Deze commissie die enige malen bijeenkwam onder voor~ 
zitterschap van de penningmeester van het Centraal Comité, 
de heer J. Tjalma, bestaat voorts uit de heren H. de Ruig, 
A. Stapelkamp, J. Wilschut en Mr. W. R. van der Sluis, 
secretaris. 
Mejuffrouw C. Helierna verzorgde ook in 1957 de advertentie~ 
acquîsitie met grote toewijding en bevredigende resultaten. 

·Toch liet voorzover thans kan worden nagegaan de he~ 
stedingsbeperking zich wat dit laatste betreft in de tweede 
helft van het jaar reeds duchtig gelden. 



11. SPREKERSORGANISATIE EN DOCUMENTATIEDIENST 

a. De samenstelling 

Het jaarverslag van het Centraal Comité van 1956 bevat 
reeds de weergave van de regeling inzake de sprekersorgani~ 
satie. Daarin is gesteld, dat door de besturen der Kamercen~ 
trales in overleg met de besturen der Statencentrales in ieder 
rayon een aantal sprekers is aangezocht tot een aantal van 
één spreker per 5 kiesverenigingen. Het zwaartepunt van de 
sprekersorganisatie, aldus werd geconcludeerd, ligt derhalve 
bij de Kamercentrales. Dit bleef ook in 1957 het geval. Daar~ 
om ligt het voor de hand, dat d•eze organen in hun werk~ 
gebied bekendheid dienen te geven aan "de name!l, die op 
hun sprekerslijst voorkomen. De kiesverenigingen kunnen 
hiermede slechts gebaat zijn, want het "sprekersprobleem" 
blijkt in het vergaderseizoen nogal urgent. Van enkele Ka~ 
mercentrales ontving het Centraal Comité in 195 7 bericht 
omtrent mutaties, zodat mag worden aangenomen. dat de 
Kamercentrales zich met deze zaak beziÇ(houden. Of dit ook 
met de kiesverenigingen in voldoende m,;te het geval is en of 
er in het geheel genomen van de kant van aile hetrokkenen 
de nodige aandacht aan deze materie wordt besteed, Jient 
nauwgezet te worden overwogen. Om onbillijkheden te ver~ 
mijden kan daarover hier moeilijk een uitspraak worden ge~ 
daan. Zoveel mogelijk zijn door het Centraal Comité in de 
loop van 1957 aan de besturen der Kamercentrales de namen 
doorgegeven van hen die, woonachtig in het desbetreffende 
werkgebied, tot het bijwon·en van de in 1957 gehouden cm~ 
tact~conferenties werden uitgenodigd, resp. van diegenen :an 
hen, die deze bijeenkomsten bijwoonden. De bedoeling hier~ 
van was de Kamercentrales te oriënteren omtrent personen, 
die bij htet brengen van veranderingen in de sprekerslijsten, 
voor plaatsing op die lijsten in aanmerking zouden kunnen 
komen. Deze suggestie heeft in verscheidene gevallen tot 
concrete resultaten geleid. Uiteraard bleef de beslissing hier~ 
omtrent bij de Kamercentrales. 
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b. De landelijke sprekersconferentie 

Evenals dit in vorige jaren geschiedde, organiseerde de 
Organisatie Commissi·e onder auspiciën van het Centraal 
Comité ook in 1957 een landelijke sprekersconferentie, die 
op 26 januari 1957 te Utrecht werd gehouden. Het voorzit~ 
terschap berustte bij de voorzitter van de Organisatie Com~ 
missie, Prof. Mr. P. J. Verdam. 
Het thema van die conferenti>e was de sociaal~economische 
positie van Nederland. De heer M. Ruppert leidde de ochtend~ 
vergadering in met een onderwerp getiteld "Enige opmer~ 
kingen over de huidige sociale verhoudingen in Nederland". 
Na de gemeenschappelijke broodmaaltijd sprak Prof. Dr. F. 
de Roos over "De economische positie van Nederland op dit 
moment." 
Een brede gedachtenwisseling tussen de referent en de deel~ 
nemers volgde . op beide toespraken. 

De omstandigheid, dat het Centraal Comité op 6 juli, daar~ 
toe door het Algemeen Organisatie Comité geadviseerd" 
besloot tot het houden van een drietal regionale sprekers~ 

· conferenties t·er ondersteuning van de verkiezingscampagnes 
in 1958, vormde met het drukke contact~conferentieprogram~ 

ma wellicht de reden dat een tweede landelijke sprekerscon~ 
ferentie niet in het najaar van 1957 werd gehouden. 
De voorbereiding van de bovenbedoelde regionale spr>ekers~ 
conferenties, respectievelijk te Paterswolde, Arnh>em en Rot~ 
terdam te houden, vergde reeds eind 1957 veel tijd en aan~ 
dacht. 

c. De Documentatiedienst 

De typografische uitvetering van de "Documentatiedienst" 
ten dienste van de sprekersorganisatie werd ook in 1957 door 
de drukkerij J. B. van den Brink & Co te Zutphen verzorgd. 
Deze 14~daagse periodiek werd t•en laste van het Centraal 
Comité aan de deelnemers aan de sprekersorganisatie, de 
leden van het C>entraal Comité en de a.r. Kamerleden toege~ 
zonden. 
De prijs bleef f 12,- per jaar p>er abonnement. Voor het 
studentenabonnement ad f 8, ......... per jaar nam de belang~ 
stelling gelukkig weer toe. De tótale oplage, derhalve in~ 
elusief de particuliere abonnementen, bedroeg eind 1957 on~ 
geveer 700. · 
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Ook buiten de kring der partijleden blijkt belangstelling voor 
dit blad te bestaan, hetgeen waardering voor deze persover
zichten inhoudt. 

12. HERZIENING VAN HET PROGRAM VAN BEGINSELEN 

Over dit onderwerp handelt het jaarverslag van het Cen
traal Comité over het jaar 1956 uitvoerig. Nadat de beide 
herzieningsrapporten in 1956 aan de kiesverenigingen waren 
toegezonden met het verzoek vóór 1 maart 1957 eventuele be
zwaren en opmerkingen in te zenden, is van deze mogelijkheid 
ruimschoots gebruik gemaakt. 
Na rubricering van de gemaakte opmerkingen en de inge
stuurde amendementen, waarmee heel wat werk gemoeid was, 
zijn de bescheiden medio 1957 toegezonden aan de kleine 
werkcommssie, bestaande uit de heren Dr. J. Schouten. voor
zitter; Prof. Mr. A. M. Donneer, Dr. J. Donner en Mr. K. 
Groen, secretaris. De commissie had de bestudering van 
deze zeer omvangrijke materie eind 1957 nog niet voltooid. 
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18. RADIO-ZENDTIJD 

Het Centraal Col!lité was zich steeds l1ewust dat de partij 
in deze tijd de voorlichting door middel van radio-uitzen
dingen niet kan ontberen. 
Kortheidshalve zij slechts gememoreerd, dat veeds in 'een 
brief d.d. 16 oktober 1956 de N.C.R.V., naar aanleiding van 
een samenspreking tussen het moderamen van het Centraal 
Comité en het dagelijks bestuur van de N.C.R.V., werd ver
zocht mede t>e werken aan het tot standkomen van een be
vredigende regeling terzake. 
Uit de reacties van de N.C.R.V. mocht worden afgeleid, 
dat ook deze omroepvereniging zich met dit vraagstuk bezig 
hield. 

Tijdens dit contact werd een andere mogelijkheid voor het 
verzorgen van radio-uitzendingen onder auspiciën van de 
partij geopend. 
Op de vergadering van het Centraal Comité op 28 sep
tember deelde de voorzitter namelijk mee dat de staatssecre
taris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hem in een 
brief van 12 augustus mededeling had gedaan inzake de 
door de staatssecretaris voorgenomen zendtijdvordering ten 
behoeve van de democratische politieke partijen. Het Cen
traal Comité stelde zich op het standpunt, dat deze moge
lijkheid instemming verdiende, doch niet kan worden aan
gemerkt als een regeling zoals die, welke het Centraa' 
Comité zich bij het contact met de N.C.R.V. had voorgesteld. 
Dit standpunt werd aan de N.C.R.V. meegedeeld, waarbij 
werd opgemerkt, dat meer en meer de noodzakelijkheid blijkt 
dat onze partij zich regelmatig in de aether kan qoen horen, 
teneinde ook op die wijze haar standpunt uiteen re zetten en 
prompt op de uitlatingen van anderen te kunnen reageren. 
Derhalve deelde het Centraal Comité de N.C.R.V. mee zijn 
destijds gedaan verzoek onverminderd van kracht te clof>n 
blijven. 
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De N.C.R.V. antwoordde op 8 oktober 1957 onder meer, 
dat de aanstaande regeling inzake de door de Overheid te 
vorderen z·endtijd diende te worden afgewacht, alvorens 
aan de wens van de partij kan worden voldaan. Het kwam 
het dagelijks bestuur van de N.C.R.V. blijkens die brief 
voor, dat het beter zou zijn dat het Centraal Comité na 
enige ervaring met die reg'eling zo nodig eventuele wensen 
kenbaar zou maken. 

Aan het einde van 1957 werd bekend, dat de staatssecreta
ris besloten had ten behoeve van de Anti-Revolutionaire 
Partij voor het eerst zendtijd te vorderen op 2 januari 1958 
voor de zender Hikersurn Il tussen 18 en 20 uur en zo 
vervolgens elke veertien dagen. De vaststelling van het juiste 
tijdstip van de aanvang der uitzendingen zou worden be
paald door de Regeringscommissaris voor het tadiowezen, 
na overleg met belanghebbenden. Na dit overleg waarbij ook 
de N.C.R.V. betrokken was, werd dit tijdstip vastgesteld op 
19.50 tot 20 uur. 
Het lid van de Tweede Kamer, Drs. C. P. Hazenbosch ver
klaarde zich bereid deze uitzendingen onder auspiciën van het 
Centraal Comité te verzorgen. Naast het geven van uiting aan 
de erkentelijkheid van de partij jegens de heer Hazenbosch 
wegens di·ens bereidwilligheid en jegens de N.C.R.V. terzake 
van de door haar toegezegde medewerking bij het verzorgen 
van deze uitzendingen, moge tenslotte worden opgemerkt, dat 
het Centraal Comité zich er van bewust is dat er aan deze 
regeling drie nare kanten zitten. 
In de eerste plaats is het verdrietig, dat deze zendtijd onze 
partij door middel van vorderingsmaatregelen van de rege
ring geworden moest. In de tweede plaats, dat de a-ether
achterstand op andere politieke partijen hierdoor nog in 
genen dele ingelopen is en tenslotte, dat de stem van onze 
partij nog niet wekelijks door de radio kan worden gehoord. 
Gelet ook op de teneur van het laatstgenoemde schrijven 
van de N.C.R.V. is het Centraal Comité echter verheugd 
over dit begin. 
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14. BUITENLANDS CONTACT 

In 1953 sloot onze partij zich aan bij de Nouvelles Equipes 
Internationales, de organisatie van Christelijk-democra
tische partijen en groepen in Europa, die haar zetel in Parijs 
heeft. · 
Voorzitter is de heer A. E. de Schrijver (België) en secre
taris de heer Alfred Coste Floret (Frankrijk). 
In 1957 werd doe voorzitter van het Centraal Comité één der 
vice-presidenten van de N .E.I. In die hoedanigh·eid woonde 
Dr. Berghuis· in 1957 alle vergaderingen bij van het Bureau 
(dagelijks bestuur) en het Comité Directeur (algemeen be
stuur), van welk laatste colleg-e ook de secretaris van het 
Centraal Comité lid is. 

Mede in verband met de totstandkoming van de verdra
gen inzake de Europese Gemeenschappelijke Markt en de 
Euratom vonden in het kader van de N.E.I. verscheid-ene be
sprekingen plaats, die hetzij door de voorzitter, hetzij ·door 
de secretaris van het Centraal Comité werden bijgewoond. 

Van 24 tot 26 april 1957 hield de N.E.!. haar elfde inter
national·e congres te Arezzo (Italië). Het Centraal Comité 
werd daar door de voorzitter, Dr. W. P. Berghuis, en de 
adjunct-secretaris, de heer R. Gosker, vertegenwoordigd. Uit 
de hieronder volgende resolutie blijkt, dat het congres zich 
met actuele en belangrijke onderwerpen bezighield. 

"Het elfde kongres van de Nouvelles Equipes Inter
nationales ( Intèrnationale Unie van Christelijke De
mokraten) in vergadering bijeen re Arezzo van 24 
tot 26 april 1957, 
heeft de gebeurtenissen bestudeerd die het 20ste partij
kongres van de russische kommunistische partij voor
afgingen, begeleidden en volgden, 
eert cLe nagedachtenis van alle martelaren voor de vrij
heid, die als slachtoffer van de kommunistische. on
derdrukking vielen, 
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Veroordeelt het bloedig geweld waarmee de Sovj-et 
Unie haar macht op de onderdrukte volkeren uit~ 
oefent, 
stelt vast dat deze geb-eurtenissen aantonen dat het 
kommunisme niet bij machte is een rechtvaardige 
sociale orde op te bouwen en de mensen vrijheid en 
geluk te brengen, ' 
het kongres is oer vast van overtuigd dat de vrede en 
de rechtvaardigheid niet kunnen worden tot stand 
gebracht zonder het herstel van de duitse eenheid in 
vrijheid en zonder het herstel van een werkelijke on~ 
afhankelijkheid van aU.e volkeren van midden en 
oost Europa, 
verklaart, met het oog op de tegenwoordige krisis van 
het kommunisme, dat op de christen~demokraten de 
zware plicht rust alle middelen en wegen te vinden 
om aan de verlangens van alloe mensen naar vrijheid en 
welvaart tegemoet te komen, 
verklaart vervolgens dat een politiek van sociale 
hervormingen gevoerd moet worden, aan de verwe~ 
zeulijking waarvan aldegenen moeten meewerk-en, die 
zich van hun verantwoordelijkheid voor God bewust 
zijn, beklemtoont de dringende noodzakelijkheid van 
de europese samenwerking en in het bijzonder van de 
ratifikatie van d·e verdragen over Euromarkt en 
Euratom, 
benadrukt de noodzakelijkheid t.a.v. de minder~ont~ 
wikkelde volkeren van Afrika en Azië een edelmoedi
ge politiek op langer termijn te voeren, 
boeklemtoont de wa-arde van het atlantisch verdrag 
voor de verdediging van de vrijheid en geeft de wens 
te kennen dat een verenigd Europa in het kader van 
de gemeenschap van de atlantische volkeren mee~ 
werkt aan doe opbouw van een sociale gemeenschap die 
ook bestaat voor alle volkeren die daadwerkelijk stre~ 
ven naar vrede, vrijheid en sociale rechtvaardigheid, 

zoals in het verleden zullen de N.E.I. ook in de toe~ 
komst opkomen voor het begrip tussen de volkeren 
van aUe werelddelen en voor de vrede tussen de naties. 
In die geest steunen zij alle initiatieven, die geschikt 



zijn om de demokratie te bevorderen. Ten overstaan 
van het kommunistische gevaar blijven de N .E.I. 
vasthouden aan het ideaal van de vrijheid dat alleen 
nog geschikt is om de nu nog onderdrukte volkeren 
te doen volhouden in hoop en vertrouwen." 

Het twaalfde internationale congres van de N.E.I. zal in 
mei 1958 te Scheveningen worden gehouden. In verband met 
de daarvoor te treffen voorbereidingen, stelde de Neder~ 
landse equipe van de N.E.I. een werkcommissie in waarvan 
Dr. K. J. Hahn (secvetaris buitenland van de K.V.P.) voor~ 
zitter is en waarin Mr. H. Beernink (C.H.U.), Mr. W. R. van 
der Sluis .(Centraal Comité) en de heer A. H. M. Mulder 
(Arjos) zitting hebben. 

De NederlC!ndse Afdeling. 

Voorzitter van de Nederlandse afdeling (equipe) van de 
N.E.I. was ook in 1957 Mr. E. M. J. Sassen LK.V.P.); tot 
secretaris werd op de bijeenkomst van 10 juli benoemd Dr. 
K. J. Hahn (K.V.P.), die de heer R. Gosker als zodanig 
opvolgde. Uitdrukkelijk werd vastgelegd dat deze functie~ 
verdeling geen claim voor de toekomst kan inhouden inzake 
het permanent vervullen van de voorzitters~ en de secreta~ 
risfunctie door dezelfde politieke partij. De huidige situatie 
werd op die vergadering aanvaard voor 3 jaren. De heren 
Dr. W. P. Berghuis (A.R.) en H. W. Tilanus (C.H.U.) 
vervullen het vice~ voorzitterschap van de afdeling. Voorts 
waren eind 1957 daarvan lid Mr. H. W. van Doorn (K.V.P.), 
en Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot (A.R.). Mr. W. R. van der 
Sluis (A.R.), Mr. H. Beernink C.H.U.) en Prof. Dr. G. C. 
van Niftrik (C.H.U.) 
De afdeling kwam op 10 juli en 13 november in vergadering 
bijeen. 

Vertegenwoordigilng in het buitenland. 

Op 13 en 14 mei 1957 vertegenwoordigden. de voorzitter 
en de secretaris van het Centraal Comité de partij op de 
partijdag van de Christlich Demokratische Union Deutsch~ 
land, die van 12 tot 15 mei te Hamburg werd gehouden. 
De goede relaties met deze zusterpartij waarvan vele Duitse 
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protestanten lid zijn, werden nogmaals bevestigd, toen de 
secretaris van het Centraal Comité van 9 tot 14 september 
met een aantal andere secretarissen van West~Europese poli~ 
tieke partijen de gast van de C.D.U. was. Vanuit de poli~ 
tieke academie van de C.D.U. "Eichholz" bij Bonn werden 
oriëntatie~trips door West~Duitsland ondernomen, teneinde 
dG- gasten ook op die wijze in staat te stellen indrukken op te 
doen omtrent de zich toespitsende stembus~campagne met 
betrekking tot de verkiezing van de leden van de Bondsdag 
op 15 september. 

Comité Monnet. 

Het Comité Monnet is enige jaren geleden gevormd ter 
stimulering van de integratie in West~Europa. Ook in 1957 
vertegenwoordigde Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot het Cen~ 
traal Comité in dit orgaan. Het bureau ervan is te Parijs ge~ 
V'estigd. 
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15. HET COMITé VOOR V ARENDEN 

Onder leiding van Ds. G. J. van Kamp te Amsterdam ad~ 
viseert het comité voor varenden het Centraal Comité om~ 
trent de relaties tussen de partij enerzijds en de schippers, 
vissers en zeevarenden and•erzijds. Tijdens zijn vergadering 
d.d. 2 november 1957 te Amersfoort bereidde het comité de 
toezending van verkiezingsmateriaal, circulaires, volmacht~ 
formulieren etc. aan varenden voor. Doordat h;::t Centraal 
Comité met deze aanpak instemde, konden duizenden van 
deze stukken voor het einde van 1957 aan de btrokkenen 
worden toegezonden. Het comité voor varenden was eind 
1957 als volgt samengestdd: 

Ds. G. J. v. Kamp, (voorzitter) 
Fred. Hendrikplantsoen 102 II 

Mr. W. R. 
van der Sluis, (secr. Centraal Comité) 

Dr. Kuyperstraat 3 
E. Termorshuizen, (secretaris) 

Dr. Kuyperstraat :~ 
P. Bosscha, Leraar Chr. Muloschool 
J. H. van Dijk, afb "IJsselmeer" 

H. Fernhout, 
D. Heininga, 

A. Hogeweg, 
P. Hoekstra, 
J. Nijhuis, 

pja Burgwal 55 I 
Bentincklaan 143 
afb "Oranje Nass!lu" 
pfa De Hoogte 1 
Statenweg 142c 
Kanaalstraat 1 
ajb "Eben Haezer" 
pja Roggeveenstraat 21 

D. Pot, R,ijksweg 29 
G. Runhaar, Ten Oeverstraat 10 
L. Schelhaas Jzn., Hoofdstraat 98 
W. Koster, Bentincklaan 83 
R. Ubels, Peizerweg 24 
J. Scholten, Peizerweg 21a 
G. Timmerman, ajb "Elizabeth" 

pja Schuddebeursstraat 44a 
G. van der Zee, J. Marisstraat 22 
G. Zielstra, afb "Confiance" 

pja Hoendiepskade tjo 32 

Amsterdam 

's-G ra venhage 

's-Gravenhage 

Vianen 
Kampen 

Hoogeveen 
Groningen 

Rotterdam C 2 
Wildervanek 
Amsterdam 

Delfzijl 
Zwolle 
Hoogeveen 
Hoogeveen 
Groningen 
Groningen 

Rotterdam-Zuid 
Zwijndrecht 

Groningen 
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J. A. Nap, Stieltjesstraat 18 
G. Schraa Hzn., 
Ds. K. S.G. 

Zijlstra, Statenweg 159c 
C. de Jager, Jan Evertsenlaan 19 II 
H. Oppewal, ajb "Risico" 

pja G. Oppewal 

Rotterdam-Zuid 
Zwartsluis 
il!i.J. 
Rotterdam 
Katwijk a. Zee 

Blij a 

Een period•e vol bezinning, discussie en actie ligt achter 
ons. 

Al was het jaar 1957 geen verkiezingsjaar, er moest in die 
twaalf maanden heel wat werk worden verzet. Dat werk was 
niet volmaakt en de resultaten ervan waren niet feilloos. Ook 
in de arbeid van organisaties, die zich naar de naam van 
Christus noemen, komt de gebrokenheid van deze wereld 
duidelijk aan het licht. Doch voor hetgeen verricht mocht 
worden past grote dankbaarheid. ' 

Dankbaarheid in de eerste plaats jegens God, die kracht 
schonk om de arbeid te doen. Deze dankbaarheid gaat ge~ 
paard met de bede, dat Zijn zegen op die arbeid moge rusten. 
Voorts is er plaats voor erkentelijkheid jegens allen, die, op 
welke plaats zij ook in de partij gesteld werden, hun plicht 
vervulden, gedreven door hefde voor de zaak der Christe~ 
lijke politiek. Tenslotte worde een woord van waardering 
geuit voor het vele werk, dat de medewerksters en mede
werkers op het bureau van het Centraal Comité hebben ver
zet. Zij hebben het in dit jaar bepaald niet gemakkelijk ge
had. V el en van hen begonnen in 1957 met hun werkzaam
heden voor -onze partij. Zij moesten zich dus inwerken, ter~ 
wijl reeds dadelijk het voll~ pond werd gevraagd. 

Moge ook het werk van en voor onze partij in 1957, 
vruchten dragen voor de toekomst. 

Het Centraal Comité, 
W. P. Berghuis, voorzitter. 
W. R. van der Sluis, secretaris. 
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BIJLAGE I. 

OVERZICHT LEDENTAL 
DER ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 

Aantal Aantal Aantal 
Statencentrales: leden leden leden 

1956 1957 P.C. 

1. Kamercentrale Groningen: 

1. Appingedam 2267 2141 3 
2. Bedum 3940 4045 5 
3. Groningen 1462 1491 2 
4. Oude Pekela 920 904 1 
5. Winschoten 791 818 1 

Totaal: 9380 9399 12 

2. Kamercentrale Assen:. 

1. Assen 1161 1244 2 
2. Emmen 1081 989 2 
3. Hoogeveen 2118 2205 3 
4. Meppel 1107 1152 2 

Totaal: 5467 5590 9 

3. Kamercentrale Leeuvvarden: 

1. Dokkum 4704 4871 6 
2. Franeker 2250 2561 3 
3. Heerenveen 1898 1966 ~ 
4. Leeuwarden 1415 1402 '2 
5. Sneek 1867 1949 3 

Totaal: 12134 12749 16 

4. Kamercentrale Zvvolle: 

1. Almelo 396 394 1 
2. Deventer 410 432 1 
3. Enschede 461 456 1 
4. Hengelo 352 384 1 
5. Kampen 1223 1358 2 
6. Ommen 2699 2554 3 
7. Zwolle 1375 1374 2 
8. N.O. Polder 468 536 1 

"., 
I 

Totaal: 7384 7488 12 
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Aantal Aantal Aantal 
Statencentrales: leden leden leden 

1956 1957 P.C. 

5. Kamercentrale Arnhem: 
1. Arnhem 462 568 1 
2. Ede 1661 1732 2 
3. Harderwijk 2058 2183 3 
4. Zutphen 1005 1031 2 
5. Apeldoorn 822 871 1 

Totaal: 6008 6385 9 

6. Kamercentrale Nijmegen: 

1. Doetinchem 399 397 1 
2. Tiel 514 551 1 
3. Winterswijk 1608 1683 2 
4. Nijmegen en Wychen 329 381 2 

Totaal: 2850 3012 6 

7. Kamercentrale Utrecht: 

1. Amersfoort 4681 4448 6 
2. Utrecht 1920 1564 2 

Totaal: 6601 6012 8 

8. Kamercentrale A.msterdam: 

1. Amsterdam 3642 4015 6+3 

Totaal: 3642 4015 9 

9. Kamercentrale Haarlem: 

1. Haarlem 1311 1271 2 
2. Velsen 506 576 1 
3. Nieuwer Amstel 1810 1945 2 
4. Hilversum 1447 1707 2 

Totaal: 5074 5499 7 

10. Kamercentrale Den Helder: 

1. 'Den Helder 1234 1247 2 
2. Hoorn 1032 1130 2 
3. Alkmaar 408 417 1 
4. Zaandam 766 791 1 

Totaal: 3440 3585 6 
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Aantal Aantal Aantal 
Statencentrales: leden leden leden 

1956 1957 P.C. 

11. Kamercentrale Dordrecht: 

1. Delft 5003 5385 6 
2. Dordrecht 2823 2855 4 
3. Ridderkerk 3123 3042 4 
a.* IJsselmonde 1381 1436 
b.* Hoeksewaard 756 688 
c.* Voorne Putten 485 496 
d.* Goeree 501 422 

Totaal: 10949 11282 14 

12. Kamercentrale Den Haag: 

1. Den Haag 3517 3277 6+3 

Totaal: 3517 3277 9 

13. Kamercentrale Leiden: 

1. Leiden 3238 3351 4 
2. Gouda 3530 3560 4 
a.* Alphen 1524 1492 
b.* Gouda 1526 1590 
c. * Zoetermeer 480 478 

Totaal: 6768 6911 8 

14. Kamercentrale Rotterdam: 

1. Rotterdam 5161 5331 7+3 

Totaal: 5161 5331 10 

15. Kamercentrale Middelburg: 
1. Goes 1272 1222 2 
2. Zeeuws Vlaanderen 536 518 2 

(Sluis en Hulst) 
3. Middelburg 1106 1168 2 
4. Tholen 126 121 1 
5. Vlissingen 671 713 1 
6. Zierikzee 388 365 1 

Totaal: 4099 4107 9 

16. Kamercentrale Den Bosch: 
1. Eindhoven 439 436 ( 5 
2. Heusden 945 929 ( 

Totaal: 1384 1365 5 
* = hulpcentrale. 
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·Aantal Aantal Aantal 
Statencentrales: leden leden leden 

1956 1957 P.C. 

17. Kamercentrale Tilbnrg: 

1. Bergen op Zoom 879 843 1 

Totaal: 879 843 1 

• 18. Kamercentrale Maastricht: 

1. Maastricht 301 336 1 

Totaal: 301 336 1 

Ingevolge het bepaalde in artikel 14 lid 5 der statuten verkiest een 
Kamercentrale, die niet in statencentrales is verdeeld 3 leden van 
het Partij Convent meer. 

Dit betreft de Kamercentrales Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage. 
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Totaal aantal leden per kamercentrale: 

Aantal leden Partij Convent 
I Staten- Kamer-

1956 1957 centrales: centrales: 

Groningen 

Assen 

Leeuwarden 

Zwolle 

Arnhem 

Nijmegen 

Utrecht 

.A.msterdam 

Haarlem 

Den Helder 

Dordrecht 

Leiden 

·Den Haag 

Rotterdam 

Middelburg 

Den Bosch 

Tilburg 

Maastricht 

9380 

5467 

. 12134 

.. 7384 

6008 

2850 

6601 

3642 

5074 

3440 

. 10949 

6768 

3517 

5161 

4099 

1384 

879 

301 

Totaal: 95.038 

9399 

5590 

12749 

7488 

6385 

3012 

6012 

4015 

5499 

3585 

11282 

6911 

3277 

5331 

4107 

1365 

843 

336 

97.186*) 

12 

9 

16 

12 

9 
6' 

8 

7 

6 

14 

8 

9 

116 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

9 

2 

2 

2 

2 

9 

10 

2 

5 

1 

1 

59 

*) per 31-12-1957 97186 leden, waarvan 1712 gehuwde vrouwen 
per 1- 9-1957 93828 leden, waarvan 1501 gehuwde vrouwen 

In deze opgave is derhalve het aantal afvoeringen per 31-12-1957 
verwerkt. De bruto ledenwinst was derhalve groter. Op de einddatum 
van de landelijke leden- en abonneewerfactie was de bruto winst: 
8600 leden en 900 abonnees. 
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BIJLAGE 2 

FINANCiëLE VERSLAGEN 

77 



BALANS PER 31 DECEMBER 1956 

ACTIVA 

Geldmiddelen: 
Kas 
Giro 
Nederlandse Handelmaatschappij 
Zuidhollandse Bank . . . . 

f 2.088.63 
32.739.64 
10.764.85 

2.157.38 
----- f 47.750.50 

Belegde gelden: 
Effecten 
Lening aan Schoolvereniging 

f 166.500.
" 36.000.-

Investering orgaan "Nederl. Gedachten" 

Vorderingen, voorraden ·e.d.: 

----- " 202.500.
" 25.000.-

Contributies, nog te innen f 
Jaarlijkse -bijdragen, nog te ontv. " 
Interest, nog te ontvangen . . . " 
Verkiezingsmateriaal, nog te ontv. " 
:Pensioenpremie, vooruitbetaald 
Bureaubehoeften, voorraad 
Kantoormeubilair e.d. 

93.347.70 
2.773.-
2.942.72 
8.000.-
2.341.20 
3.981.57 
3.500.-

----- " 116.886.19 

Overige activa: 
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Contributies Arjos, nog te innen . f 
Verkiezingsinsignes, nog te innen . " 
Lectuurdienst, voorraad en 
vorderingen 1 • • • 

Lectuurverspreiding " 

826.96 
753.08 

5.677.57 
542.20 

7.799.81 

Totaal f 399.936.50 



PASSIVA 
Kapitaal: 

f 159.161.12 Per 31 december 1955 
bij: Batig saldo 1956 " 52.617.24 

----- f 211.778.36 
Exploitatie orgaan "Neder!. Gedachten" 9.723.24 

Crediteuren e.d.: 
Contributies '57, vooruitontvangen f 
Jaarlijkse bijdragen, idem 
W•ettelijke sociale lasten 
Loonbelasting ' 
Pensioen verzekeringen 
Accountantskosten 
Bureaukosten 

. 467.90 
1.085.-
1.394.58 

976.59 
1.589.14 

720.-
302.15 

2.940.43 Reis. en vergaderkosten 
Verkiezingsmateriaal 
Streekvergaderingen 
Kosten, congres Nouvelles 

" 13.850.86 
1.102.56 

Equipes Internationales . " 
Jaarverslag Dr, A. Kuyperstichting " 
Buitenlands contact 
Kosten Jeugdorganisatie 
Kosten "Documentatiedienst" . 
Lectuurdienst, vooruitontvangen 

Reservefondsen: 

800.-
643.49 
143.14 
785.54 

1:836.56 
642.60 

Propagandafonds, per 31 dec. 1955 f 127.826.34 
bij: Toevoeging over 1956 " 35.000.-

af: Kosten bij de verkiezingen 
f 162.826.34 
" 125.342.29 

" 29.280.54 

-----" 37.484.05 
Jubileumfonds, per 31 dec. 1955 
af: Kaderconferentie Arjos 

Lectuurfonds, per 31 dec. 1955 
bij: Batig saldo 1956 

f 106.340.87 
786.55 

----- " 105.554.32 
f 

" 
5.249.91 

866.08 

" 
6.115.99 

Totaal f 399.936.50 

Nagezien en in orde bevonden, 
•v.g. T. v. d. KOOIJ 

Accountant. 
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RESULTATENREKENING 19M 

Contributies 
Interest . 
Jaarlijkse bijdragen 
Giften 
Diversen 
Contributie Arjos 

BATEN 

LASTEN 
I. Interne administratie 

Salarissen 
Sociale voorzieningen 

Bureaukosten e.d. 
Porti en telegrammen 
Telefoon 
Couranten 
Boeken en brochures 
Consumptie 
Bureaubehoeften 
Afschrijving inventaris 
Drukwerk en papier 
Huur 
Incassokosten 
Adresplaatjes 
Accountantskosten 
Diverse kosten 

II. Buitenorganisatie 

'· 80 

Reiskosten 
Vergaderingen 
Commissies 
Subsidies 
Sprekersorganisatie 
Sprekersconferentie 
Vergaderingen Partijconvent 
Deputatenvergadering 
Persconferentie 
Aandeel salarissen 
Aandeel sociale voorzieningen 
Aandeel interne administratie 

f 

f 

f 

f 226.227.09 
9.391.56 

12.330.25 
121.75 

57.15 
3.071.37 

Totaal f 251.199.17 

11.125.18 
2.888.39 

14.013.57 

1.182.81 
407.22 
309.86 
136.53 
280.33 

1.676.14 
778.05 

1.065.56 
980.-

49.70 
297.10 
252.-

54.68 
7.469.98 

8.528.94 
2.613.03 

627.10 
874.64 
420.95 
217.50 

3.632.95 
1.981.10 

59.12 
2.225.03 

577.67 
1.065.71 

22.823.74 

transporteren f 44.307.29 



transport f 44.307.29 
III. Buitenlands contact 

Contributie Nouvelles Equipes 
In ternationales f 725.-
Vergaderingen 
van het "Comité Directeur" 652.43 
Ned. Raad der Eur. Beweging 500.-
Vergaderingen secretarissen 
der VVesteuropese partijen 484.35 
Overige reis- en verblijfkosten 454.50 
Deelname congres van de 
Nouvelles Equipes Internationales 800.-

Bijdrage Comité Monnet 2.500.-
Reis- en verblijfkosten idem 314.75 
Aandeel salarissen 1.780.03 
Aandeel sociale voorzieningen 462.14 
Aandeel interne administratie 426.28 

9.099.48 

IV. Propagandadienst 

Toevoeging aan het Prop.fonds f 35.000.-
Schipperscomité 1.102.50 
Lectuurverspreiding 3.290.79 
Onderwijscongres 1.409.71 
Landbouwconferentie 516.55 
Bezinningsconferen tie 938.45 
Aandeel salarissen 4.895.07 
Aandeel sociale voorzieningen . 1.270.89 
Aandeel interne administratie 1.615.41 

50.039.37 

V. Jeugdorganisatie 
Vergaderingen f 749.21 
Reiskosten 897.65 
Bureaukosten 289.40 
Studentenconferentie 482.45 
Jaarvergadering 233.20 
Studieconferentie 889.97 
Buitenlands contact 2.054.79 
Organisatiecommissie 21.50 
VV erkgroepen 38.70 
Bezinningsconferen tie 57.32 
Diverse kosten 63.05 
Aandeel salarissen 5.785.10 
Aandeel sociale voorzieningen 1.501.95 
Aandeel interne administrati-e 3.197.13 

16.261.-.<2 

transporteren f 119.707.56 
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transport f 119.707.56 
Vl. Weekblad 

Lasten f 115.126.92 
15.893.40 Alfschrijving aanloopkosten 

Baten 
f 131.020.32 
" 131.020.32 

VII. Contactorgaan 

VII. 

IX. 

x. 
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Lasten 
Baten . 
af: Reservering 

f 8.351.67 
" 5.151.56 

f 68.200.11 

3.200.11 

Saldo 
' 

bijdrage van het Centraal Comité 

Brochuredienst 
Brutowinst op verkoop van broch. f 3.187.14 
Aandeel salarissen f 1.335.02 
Aandeel sociale voorz. . 346.61 
Aandeel interne admin. 639.43 

2.321.06 

Batig saldo f 866.08 
Toegevoegd aan het Lectuurfonds 866.08 

Documeutatieclienst 
Drukkosten f 3.500.-
Reis- en diverse kosten 396.66 
Aandeel salarissen 890.02 
Aandeel sociale voorzieningen 231.06 
Aandeel interne administratie 213.14 

Dr. A. Kuyperstichting 
Bijdrage kosten Coll. v. Advies f 8.000.-
Aandeel drukkosten jaarverslag 643.49 

Batig saldo over 1956 

Totaal 

65.000.-

" 
5.230.88 

8.643.49 
52.617.24 

f 251.199.17 

Nagezien en morde bevonden, 
w.g. T. v. d. KOOIJ 

Accountant. 



BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN 1958 

BATEN 
Verslag 

1956 
Begroting Begroting 

1957 . 1958 

1. Contributie 
2. Interest 
3. Jaarlijkse bijdragen 

. f 226.227.09 f 215.000.- f 241.000.

. " 9.391.56 " 6.500.- " 12.000.

. " 12.330.25 " 12.000.- " 12.000.-
4. Giften 
5. Bruto-opbrengst brochures 
6. Contributie ARJOS 

121.75 " " 
57.15 " 3.000.- " 4.500.-

3.071.37 " 3.500.- " 5.000.-

Totaal f 251.199.17 f 240.000.- f 274.500.-

LASTEN 
I. Interne administratie 

1. Aandeel salarissen 
2. A.andeel soc. voorzieningen 
3. Aandeel interne administratie 
4. Diversen 

U. Buitenorganisatie 
5. Reiskosten 
6 . .A,utovergoeding secretaris 
7. Vergaderingen C.C. en Mod. 
8. Commissies 
9. Subsidies 

10. Sprekersorg. en conferenties 
11. Cursus- en scholingswerk . 
12. Vergaderingen Partijconvent 
13. Deputatenvergadering 1958 
14. Persconferentie 
15. Aandeel salarissen 
16. Aandeel soc. voor:::ieningen 
17. Aandeel interne administratie 
18. Diversen . . . . 

' lU. Buitenlands contact 
19. Contributie Nouv. Equipes Int. 
20. Vergadering van het 

"Comité Directeur" 
21. Ned. Raad der Europese 

.f 

. " 

. " 

. " 

. " 

." . ,, 

. " 

. ,, 

. ,, 

. " 
Beweging" 

22. Verg. secr. der Westeuropese 
partijen " 

23. Overige reis- en verbl.kosten . " 
transporteren f 

Verslag Begroting Begrqting 
1956 1957 1958 

11.125.18 f 14.045.- f 22.500.-
2.888.39 ,, 3.250.-" 5.500.-
7.469.98 " 7.200.- ,, 9.625.-

" 505.-" 375.-

8.528.94 " 8.500.-" 7.000.-

" " 
2.500.-

2.613.03 " 3.500.-" 3.500.-
627.10 " 1.000.-" 1.000.-
874.64 " 1.000.-" 1.000.-
638.45 " 1.000.-

" " 
P.M . 

3.632.95 " 6.500.-" 4.000.-
1.981.10 " 2.500.-

59.12 " " 2.225.03 " 4.494.40 " 7.200.-
577.67 " 1.040.-" 1.760.-

1.065.71 " 1.440.-" 1.874.-
525.60 " 166.-

725.~" 750.-" 900.-

652.43 ,, 500.-" 500.-

500.-" 500.-" 500.-

484.35 " 800.-" 800.-
454.50 " " 

500.-

47.123.57 f 55.550.- f 74.700.-
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transport f 
24. Deelname congres van de I 

Nouvelles Equipes Intern. . " 
25. Bijdrage Comité Monnet .. 
26. Reis. en verbl.kosten idem 
27. Aandeel salarissen 
28. Aandeel soc. voorzieningen 

" 29. Aandeel interne administratie 
30. Diversen 

IV. Propagaadadienst 

31. Toevoeging a.h. Prop.fonds 
32. Schipperscomité 
33. Lectuurverspreiding 
34. Onderwijscongres 
35. Landbouwconferentie 
36. Bezinningsconferentie 
37. Verspreidingen i.v.m. 

staten- en raadsverkiezingen .. 
38. Spr. organisatie- en 

conferenties i.v.m. idem 
39. Aandeel salarissen 
40. Aandeel soc. voorzieningen 

" 41. Aandeel interne administratie .. 
42. Diversen 

" 

V. Jeugdorganisatie 

43. Vergaderingen Best. en Mod. 
, 44. Reis. en verblijfkosten 

45. Bureaukosten 
46. 'studentenconferentie 
47. Jaarvergadering .. 
48. Studieconferentie 
49. Buitenlands contact .. 
50. Organisatiecommissie . " 
51. Werkgroepen . " 
52. Bezinningsconferentie . " 
53. Methodiek- en schetsencomm. .. 
54. Redaktiecommissie 

" 55. Propaganda-actie 1957 f'58 
56. Diverse kosten 
57. Salarissen 

" 58. Sociale voorzieningen 
" 59. Interne administratie .. 

60. Kadercursus 
" 61. Diversen 

47.123.57 f 

800.-" 
2.500.-

" 314.75 " 
1.780.03 " 

462.14 " 
426.28 " 

35.000.-" 
1.102.50 
3.290.79 
1.409.71 

516.55 " 
938.45 " 

" 4.895.07 " 
1.270.89 " 
1.615.41 •• 

749.21 " 
897.65 " 
289.40 
482.45 
233.20 " 
889.97 " 

2.054.79 
21.50 
38.70 
57.32 .. 

" 63.05" 
5.785.10 " 
1.501.95 " 
3.197.13 •• 

55.550.- f 

450.-" 

" 2.247.20 " 
520.-" 
360.-" 
372.80 " 

30 000.-" 

" 15.000.-" 

" 

" 
10.000.-" 

3.932.60 " 
910.-" 

1.620.-" 
537.40 " 

800.-" 
1.700.-

" 750.-" 
200.-" 
750.-" 

1.500.-

" 

" 8.427.- " 
1.950.-" 
2.700.-" 

" 223.-" 

74.700.-

P.M . 
1.200.-

300.-
3.600.-

880.-
468.50 
351.50 

35.000.-
1.000.-

10.000.-

6.000.-

P.M. 
6.300.-
1.540.-
2.172.-

488.-

1.300.-
1.200.-

750.-
300.-
900.-

2.000.-

500.-

200.-
50.-

250.-

10.850.-
1.900.-
4.195.
P.M. 

105.-

transporteren f 119.707.56 f 140.500.- f 168.500.-
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transport f 119.707.56 f 140.500.- f 168.500.-

VI. Weekblad 
62. Bijdrage tekort weekblad . " 6.000.- " 5.500.-

VIl. Contactorgaan 
63. Bijdrage v.h. Centraal Comité . " 65.000.- " 65.000.- " 71.500.-

VIII. Brochuredienst 
64. Aandeel salarissen . " 1.685.40 " 2.700.-
65. Aandeel soc. voorzieningen ." .. 390.-" 660.-
66. A81ndeel interne administratie . " 900.-" 1.107.50 
67. Diversen . " 24.60 " 32.50 

IX. Documentatiedienst 
68. Drukkosten ." 3.500.-" 3.700.-" 3.500.-
69. Reis- en diverse kosten . " 396.66 " " 

500.-
70. Aandeel salarissen . " 890.02 " 1.123.60 " 2.700.-
71. Aandeel soc. voorzieningen . .. 231.06 ,, 260.- .. 660.-
72. Aandeel interne administratie ." 213.14 " 180.-" 298.-
73. Diversen . " 236.40 " 342.-

x. Dr. A. Kuyperstichting 
74. Bijdr. kosten Coll. van Advies 8.000.-" 1G.OOO.-" 16.000.-
75. Aandeel drukkosten jaarverslag " 643.49 " 500.-

Batig saldo . " 52.617.24 " 4.000.-" 

Totaal f 251.199.17 f 240.000.- f 274.500.-
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BALANS VAN HET ORGAAN 

NEDERLANDSE GEDACHTEN PER 31 DECEMBER 1956 

ACTIVA 

Inventaris, (adresplaatjes) 
Abonnementsgelden, te vorderen 
Advertenties, te vorderen 
Terug te ontvangen incassokosten 
Voorschot voor reiskosten 
Aanloopkosten 
af: Batig saldo kaderorgaan 1956 

Centraal Comité, in rekening-courant 

PASSIVA 

Centr. Com., voorschot verstrekt in 1955 
af: Afgelost in 1956 

Crediteuren, te betalen rekeningen 
Te betalen posten: 

Premies voor aanbreng abonnees 
Honoraria medewerkers 
Foto's en cliché's 

Vooruitontvangen abonnementsgelden 

f 

f 

f 

f 7.956.83 
18.274.55 

2.160.78 
320.95 

" 
150.-

46.315.55 
15.893.40 

30.422.15 
9.723.24 

Totaal f 69.008.50 

32.500.-
7.500.-

f 25.000.-
22.532.75 

6.842.75 
563.-
199.40 

Reserve, ontstaan uit batig saldo Contactorg. over 1956 " 

7.605.15 
8.719.04 
5.151.56 
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Totaal f 69.008.50 

Nagezien en in orde bevonden, 
w.g. T. v. d. KOOIJ 

Accountant. 



RESULTATENREKENING VAN HET 

KADERORGAAN NEDERLANDSE GEDACHTEN OVER 1956 

Opbrengst abonnementen 
Opbrengst advertenties 

BATEN 

- Incassokosten, meer ontvangen dan betaald 
Losse nummers 
Giften 

LASTEN 

Kosten van drukken, frankering e.d. 
Aandeel salarissen 

f 115.418.43 
14.603.35 

565.69 
426.89 

5.96 

Totaal f 131.020.32 

f 77.389.40 
10.680.17 

2.772.81 
1.491.99 

Aandeel sociale voorzieningen 
Aandeel kosten interne administratie 
Redactie, honoraria f 9.600.-
Reis- en verblijfkosten 

Honoraria medewerkers 
Propagandakosten 
Rente over voorschot van het Centraal Comité 
Foto's, illustraties e.d. 
Diverse kosten 

2.758.04 

Voordelig saldo, in mindering gebracht van 
"Aanloopkosten" " 

12.358.04 
6.237.20 
1.555.91 
1.300.-

859.33 
482.07 

15.893.40 

Totaal f 131.020.32 
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RESULTATENREKENING 

VAN HET CONTACTORGAAN NEDERLANDSE GEDACHTEN 

OVER 1956 

BATEN 

Vergoeding van het Centraal Comité 
Opbrengst advertenties 
Bladen gratis verstrekt aan schippers, 

vergoed door het Centraal 

LASTEN 

Kosten van drukken, frankering e.d. 
Aandeel salarissen 
Aandeel sociale voorzieningen 
Aandeel kosten interne administratia 
Redactie, honoraria \ 

reis- en verblijfkosten 

Honoraria medewerkers 
Afschrijving inventaris (adresplaatjes) 
Foto's, illustraties e.d. 
Diverse kosten 
Voordelig saldo, te reserveren 
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f 65.000.-
7.301.67 

Comité " 1.050.-

Totaal f 73.351.67 

f 52.781.12 
5.785.10 
1.501.95 
1.705.14 

2.400.-
689.50 

3.089.50 
1.566.05 
1.500.-

214.83 
56.42 

5.151.56. 

Totaal f 73.351.67 



BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VAN HET WEEKBLAD 

NEDERLANDSE GEDACHTEN OVER 1958 

Verslag 
1956 

Begroting Begroting 
BATEN 1957 1958 

1. Opbrengst abonnementen 
2. Opbrengst advertenties 

. f 115.418.43 f 111.500.~ f 123.500.
• ,, 14.603.35 " 12:500.- ;; 12.500.-

3. Incassokosten, meer ontvangen 
dan betaald " 

4. Losse nummers . ,, 
5. Giften 
6. Vergoeding van het Centr. Com " 

565.69 " 
426.89 " 

5.96 " " 6.000.-" 

400.-
100.-

5.500.-

Totaal f 131.020.32 f 130.000.- f 142.000.-

LASTEN 
1. Kosten van drukken, 

frankering e.d. 
2. Salarissen 
3. Sociale voorzieningen 
4. Kosten interne administratie 
5. Redactie, honoraria 
6. Reis- en verblijfkosten 
7. Hpnoraria medewerkers 
8. Propagandakosten 
9. Aanbrengpremie 

10. Rente over voorschot van het 

. f 77.389.40 f 
" 10.680.17 " 
•• 2.772.81 " 

1.491.99 " 
9.600.-" 
2.758.04 " 

• " 6.237.20 " 
1.555.91 " 

•' " 
Centraal Comité 1.300.-" 

859.33 " 
482.07 " 

11. Foto's, illustraties e.d. 
12. Diverse kosten ." 
13. Voordelig saldo, in mindering 

gebracht van "Aanloopkosten" " 
14. Machrijving "Aanloopkosten" . " 

15.893.40 " 
,, 

86.000.- f 
13.483.20 " 
3.120;-" 
1.800.-" 
9.000.-" 
1.500.-'- " 
8.000.-" 

1.300.-" 
2.500.-" 
3.296.80 " 

90.000.-
17.000.-
3.400.-
2.275.-
9.000.-
1.500.-
9.000.-

325.-

1.000.-
1.000.-

7.500.-
---------------------------

Totaal ! 1;31.020.32 f 130.000.- f 142.000.-
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BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN VAN HET CONTACT
ORGAAN NEDERLANDSE GEDACHTEN OVER 1958 

Verslag 
1956 

Begroting Begroting 

BATEN 
1. Vergoeding van het Centr. Com. f 65.000.- f 
2. Opbrengst advertenties . " 7~301.67 " 
3. Bladen, gratis verstrekt aan 

schippers, vergoed door het Cen-

1957 1958 

65.000.- f 71.500.-
7.500.- " 7.500.-

traal Comité . . ,, 1.050.- " 1.000.-

Totaal f 73.351.67 f 72.500.- f . 80.000.-

LASTEN 

1. Kosten van drukken, 
frankering e.d. f 

2. S&.larissen 
3. Sociale voorzieningen 
4. Kosten interne administratie ... 
5. Rèdactie, honoraria . .. 
6. Reis- en verblijfkosten 
7. Honoraria medewerkers 
8. Afschrijving inventaris 

(adresplaatjes) " 
9. Foto's, illustraties e.d. 

10. Diverse kosten . 
11. Voordelig saldo, te reserveren 

Totaal f 

52.781.12 f 55.000.- f 61.000.-
5.785.10 " 6.741.60 " 8.500.-
1.501.95 .. 1.560.- .. 1.700.-
1.705.14 .. 1.800.- .. 2.275.-
2.400.- .. 3.000.- .. :tooo.-

689.50 .. 500.-" 500.-
1.566.05 .. 1.000.- .. 1.000.-

1.500.- .. 1.500.- .. 1.500.-
214.83 .. 500.- .. 200.-

56.42 .. 898.40 .. 
5.151.56 .. 325.-

73.351.67 f 72.500.- f 80.000.-



VERSLAGEN 
VAN DE KAMERCENTRALES OVER 195 7 

1. Kamercentrale Leeuwarden (tevens Provinciaal Com. Friesland) 

De activiteiten van het Provinciaal Comité- richtten zich 
in het afgelopen jaar enerzijds op de versterking en de uit~ 
bouw van de organisatie, anderzijds werden voorbereidingen 
gdroffen voor de verkiezingen, die in het voorjaar van 1958 
zullen plaats vinden. 

De organisatie van de partij in Friesland is thans geheel 
aangepast aan de situatie, die de reorganisatie van onze partij 
nodig maakte. Men is er hierbij in geslaagd de functie van 
de gemeentelijke kiesverenig,ing ...- welke voorheen een een~ 
trale plaats innam in de Friese organisatie ...- voor een geroot 
gedeelte te handhaven. 

Ook in het afgelopen jaar zijn onder leiding en met mede~ 
werking van het Provinciaal Comité' de kiesverenigingen he~ 
zocht. Op deze wijze wordt contact gehouden m'et de kies~ 
vereniging,en; daarnaast stelt dit bezoek zich ten doel een in~ 
zrcht te krijgen in de gang van zaken en in de activiteiten 
van de kiesverenigingen. 

Door het !Provinciaal Comité' is in 't voorjaar van 1957 een 
speciale vergadering belegd, waar het actuele onderwerp "De 
ontvolking van het platteland en de positie van het Noor~ 
den" werd besproken. Over dit onderwerp is een rapport 
gemaakt dat aan alle kiesverenig,ingen werd toegezonden. 

De rapporten ov,èr "De positie der lagere Qv,erheden" en 
"Het Buurt~ en Dorpshuiswezen" zijn tevens klaargekomen. 
In het afgelopen jaar zijn ook weer een aantal vergaderingen 
met kerkeraden gehouden. Deze werden gemeentelijk georga~ 
niseerd. 
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De propaganda, die onder leiding1 van het Prov. Comité 
door de Provinciale propagandacommissie wordt gevoerd, 
richtte zich op de volgende activiteiten: het verzorgen van 
gezinsavonden (met film), spreekbeurten, politieke forums, 
cursussen, vraag~ en praatavonden. Het winterseizoen 1957 ~ 
1958 werd geopend met een grote Toogdag, die bestond uit 
een instructieve mliddag.vergadering en e·en meer gevarieerde 
avondv.ergadering. · 
De politieke cursus bestond dit jaar uit de onderwerpen: "De 
strijd voor nieuwe maatschappij~vormen en ,.Internationale 
Politiek". 

Het contact met de kiesverenigingen wordt onderhouden 
door een eigen contactorgaan "A.R.P.C.~NIEUWS", dat 10 
maal per jaar verschijnt. De A.·R. Vrouwen~actie en de Arjos 
in Friesland, die zich beide voortdurend uitbreiden, ontvin~ 
gen daadwerkelijke~ zowel als financiële steun van het Pro~ 
vinciaal Comité. 

Wat betreft de voorbereiding van de verkiezingen van de 
Provinciale Staten, die in maart 1958 zullen plaats vinden, 
werd door een commissie, ingesteld door het Prov. Comité, 
een Program van Actie voor genoemde verkiezingen samen~ 
gesteld. Tevens werd voorbereidend werk gedaan inzake de 
kandidaatstelling, de vorming van een verkiezingsfonds en 
de propaganda inzake de verkiezingen. O.m. werd een en~ 
quête~formulier voor modern huisbezoek ontworpen. 

Het ledental is in het afgelopen jaar iets teruggelopen. Zeer 
waarschijnlijk zaJ dit verlies ong·edaan worden gemaakt door 
de grote ledenwerfactie, die aan het einde van 1957 reeds 
meer dan 400 nieuwe leden had opgeleverd. 

S. van Albbema, secretaris. 

2. Kamercentrale Groningen (tevens Prov. Comité Groningen) 

Het ligt voor de hand, dat ook in de kamercentrale Gro~ 
ningen ip het jaar 1957 de ledenwerfactie. ter hand werd ge~ 
nomen. Dez·e geschiedde onder directe controle van het hu~ 
reau van het Provinciaal Comité. 
Evepals elders kwam de actie niet onmiddellijk op dreef, maar 
àl vrij· spoedig kwamen äe eerste resultaten binnen. Aan het 
eind van het jaar was er een winst van 625 leden, welk getal 
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later nog steeg. En feitelijk is op het moment, dat dit wordt 
bericht, de act-ie nog niet afgelopen. 
Sommige plaatsen hebben het aantal leden niet kunnen ver~ 
hogen. Dat betekent volstrekt niet gebrek aan activiteit. Het 
komt eenvoudig hierdoor, dat men er ,.aan de top" zit, wat 
het ledental betreft. Ja, hier en daar loopt het zelfs terug, om~ 
dat daar het verschijnsel van .,ontvolking" zich voordoet. In 
het hele noorden heeft men met dit euvel te maken. Het is . 
een bedenkelijk verschijnsel. In· de vergaderingen der kies~ 
verenigingen en in andere instanties wordt er dan ook volle 
aandacht aan geschonken. Maar men voelt zich in menig op~ 
zicht onmachtig . .,Den Haag" moet meer het roer wenden 
in de richting van het noorden, zo meent men. 

In Groningen bestaat sinds jaren de g•ewoonte, om enkele 
malen per jaar, in het daarvoor geëigende seizoen, een ( cur~ 
sus) vergadering te houden met afgevaardigden der kiesver~ 
enigingen. De;<;e blijken toch in een behoefte te voorzien, al 
zou mèn meer afgevaardigden willen zien. Gemiddeld zen~ 
den pl.m. 70 % van de 100 kiesverenig•ingen hun afgevaar~ 
digden er heen. Dez-e bijeenkomsten worden op een zaterdag-:
middag gehouden. Maar in november 1957 is er een zeer 
goed geslaagde proef geno·men met een m'orgen~ en middag~ 
vergadering, terwijl een eenvoudige koffiemaaltijd werd aan~ 
geboden. 't Is wel een min of meer l<:ostbare g·eschiedenis·, 
maar die weegt zeker op tegen de sa&mhorigheid die op deze 
wijze wordt ·verkregen. 

Evenals andere jaren heeft ook in 1957 de sprekersorga~ 
nisatie uitnemend werk .verricht. Die is in Groningen inge~ 
burgerd! Op deze wijz·e ontvangen alle kiesverenigingen een 
spreker (er wordt er n.l. één aang-ewezen), die ·een onder.,. 
werp behandelt, dat van te voren gezamienlifk is doorgespro;" 
ken. Zo blijft er ook contact tuss·en de kiesverenigingen en het 
Provinciaal Comité. 

Opgemerkt kan voorts wor·den, dat er een propagandacom.,. 
missie. vanwege het Provinciaal Comité . bestaat, die meer 
speciaal in actie komt ten tijde van verkiezingen. 
Q~ Statenv·erkiezing van 1958 wierp haar schaduwen voor.,. 
uit. Uiteraard hield in de laatste maanden van 1957 het Pro.,. 
vindaal Comité zich hiermede bezig. Het reglement voor de 
candidaatstelling en tenslotte het advies voot de samenstel~ 
ling der candidatenlijst moesten worden opgemaakt; Reeds 
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op 4 januari 1958 wer,d in een vergadering met de afgevaar~ 
digden der kiesverenig•ingen de definitieve candidatenlijst 
vastgesteld. Wij werken en bidden in de vurige hoop, dat wij 
in elk geval onz·e 8 zetels behouden! 

Zonder grootspraak kan worden opgemerkt, dat Gronin~ 
gen een bloeiend Provinciaal Arjosverband bezit. De samen~ 
werking met het Provinciaal Comité, dat financiële steun ver~ 
leent ·door een jaarlijkse subsidie en ook in een bijzonder ge~ 
val wel ·eens financiële steun geeft, is uitnemend. Het is dan 
ook voorg·ekomen( en dat zal zich wel herhalen) dat er g.e~ 
zamenlijk actie werd gevoerd. 

Eerlijkheidshalve moeten wij opmerken .- wat overigens 
e1ders ook wel het geval zal zijn .- dat niet aUe kiesver~ 
enigingen in Groningen actief zijn. Er zijn prachtige voor~ 
beel.den van schitterende activiteit, maar ook moet laksheid 
worden geconstateerd. Het is niet zo eenvoudig, om daar 
meer leven in de brouwerij te br·engen. Toch dient daaraan 
volle aandacht te worden g·eschonken. 

Wij willen dit kort resumié over de situatie in Groningen 
besluiten met de samenstelling van het Provinciaal Comité 
te vermelden, zoaJs die eind 1957 was. 
Wij hebben in ons gewest 5 statencentrales, maar admini~ 
stratief is de grote centrale Bedum gesplitst, zodat we er 
6 ,.gemaakt" hebben. Elke centrale levert 2 leden van het 
Provinciaal Comié. 
In totaal 12 leden. Voorts worden door de jaarvergadering 
met afgevaardigden der kiesv.ereniging•en 5 leden rechtstreeks 
gekozen. 
Al met al telt het Provinciaal Comité 17 leden, terwijl advi~ 
serende leden zijn de heren J. ~hels en A. W. Biewenga, Ie~ 
den van Ged. Staten. 

H. Kingmans, adj.secr. 

8. Kamercentrale Assen (tevens Prov. Comité Drenthe) 

Het jaar 1957 is voor de Provinciale Organisatie een pe~ 
riode geweest van hernieuwde en krachtig-e aanpak van het 
A.R. partij werk in Drenthe; nagenoeg alle aandacht werd ge~ 
concentreerd op v·ersterking van de interne kracht van de 
partij·organisatie. 

De kamercentrale hield 2 algemene vergaderingen (23 
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maart en 5 oktober). waar naast huishoudelijk·e zaken een 
inleiding werd g·ehouden door prof. dr. S. U. Zuiderna (her
ziening van Program) resp. mr. W. R. van der Sluis (huidige 
functie van de A.R. partij); 85 % van de kiesverenigingen 
liet zich hier V·ertegenwoordigen. 

Het Provinciaal Comité vergaderde 4 maal (6 maart, 10 
juli, 22 november en 20 december) en het moderamen 1 maal 
( 31 augustus). 

Door de .. sprekersorganisatie" ( 12 personen) werden 50 
spreekbeurten v.ervuld voor in totaal 35 kiesverenigingen: 
door de kiesver·enigingen wer·d gemiddeld 4 maal per jaar ver .. 
gaderd. Het vergaderbezoek is niet overal bevredigend en 
varieert van 10..-80 % van het ledental. 

Het Provinciaal ARJOS~verband mocht zich in een gezond 
verenigingsleven verheugen; momenteel telt Drente 36 clubs. 

Het aantal abonné's op .,Nederlandse Gedachten" nam toe 
met 75, waardoor het totaal in Drente is gebracht op 1102 
(groei in 28 kiesverenigingen). 

Het aantal kiesv•erenigingen bleef gehandhaaM op 61; Rol
de viel terug tot een ,,contactpunt", doch Paterswalde deed 
met 75, waardoor het totaal in Drenthe is gebracht op 1102 
hier en daar intensieve ledenwerfactie kon niet slechts verder 
gaande teruggang worden gestuit, doch nam het totaal leden~ 
tal met pl.m. 5 % toe, n.l. 5446 tot 5678. 
De statencentrale Assen g•roeide met 10 %, Emmen met 5 %. 
Hoog·eveen met 4 %. terwijl Meppel (mede in verband met 
vroegere activiteiten) nagenoeg gelijk bleef. 

Het contact van het Provinciaal Comité met de statencen
trales werd in 1957 verstevigd en meer dienstbaar gemaakt 
aan de organisatorische activiteit van de kiesverenigingen. 

Het provinciaal propaganda~comité zag haar taak uitge
breid miet punten rondom de kadervorming en heeft ook haar 
samenstelling aangepast aan de maatschappelijke geledingen 
binnen het partijverband. Het comité telt thans 21 leden 

. (waarvan de heer Th. Brouwer als voorzitter en de heer 
J. A. Harms als secretaris fungeert), vergaderde 3 maal ( 13 
februari, 12 juni en 7 dec·ember), organiseerde een provinciale 
studieconfer.entie ( 180 deelnemers uit 51 kiesverenigingen, 
met als referent prof. dr. J. J. de Jong< te Amsterdam) en een 
viertal kadercursussen (Assen, Hoogeveen, Emmen en Mep·· 
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pel met .in totaal 170 deelnemers uit 43 kiesverenigingen en 
. als referent de heer E. van Ruller te Groningen). 

Het· Comit{ organiseèrde besprekingen met de besturen 
van de 4 statencentrales, be.reidde de propaganda voor 
de Statenverkiezingen 1958, alsmede een predikantenconfe~ 
rentie voor en verzorgde de aanleg van een documentatie en 
brochurever koop. 

De kamercentrale Drenthe heeft alle aanleiding dankbaar 
op het verslagjaar 1957 terug te zien. 

J. Hollenbeek Brouwer, secretaris: 

4. Kamercentrale Zwolle (tevens Provinciaal Comité Overijssel) 

Het gebied van de Kamercentrale Zwolle strekt zich uit 
over de· provincie Overijssel en de Noordoostpolder. Tot de 
Kamercentrale behoren 8 Statencentrales, n.l. Almelo, De~ 
ve:Oter, Enschede, Hengelo, Kampen, Noordoostpolder, Om~ 
men en Zwolle. 

Gedurende het jaar 1957 vergaderde de provinciale orga~ 
nisatîe éénmaal n.l. 19 oktober 1957. In dez-e vergadering 
werden vastgesteld een regiement voor de organisatie van 
de A.R. partij in de provincie Overijssel en de Noordoost~ 
polder en een reglement voor de voorbereiding van de can~ 
didaatstelling voor de verkiezing van leden van de Provin~ 
ciale Staten van Overijssel. In de middagvergadering sprak 
prof. dr. S. U. Zuiderna over de ,.NaastenHefde in de poli~ 
.tiek". 

In het voorjaar van 1957 werd een provinciale conferentie 
ge<;>rcganiseerd waar behandeld werd het onderwerp: ,.Over~ 
heid en Maatschappelijk Werk". Tot de conferentie waren 
uitgenodigd het bestuur van de Prov. Geref. Stichting voor 
t,naatschappelijk werk en zijn adviseurs en de A.R. burg.e~ 
meesters en wethouders uit Overijssel. Spreker was de heer 
J. de Boer van 's~Gravenhage, penningmeester van de Geref. 
Sociale· Arbeid. De conferentie kan als geslaagd worden he~ 
séhouwd. · 

Het bestuur van de Kamercentrale kwam 4 maal in verga~ ' 
dering bijeen. · , 
Op 2. november 1957 werd door voorzitter en seér·etaris deel
genomen aan een bespreking van de Christen~democratische 
partijen en hun jongerenorganisaties in Overijssel, inzake het 
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contact dat sedert éen aantal jaren bestaat tussen deze poli~ 
tieke groepen en de C.D.U. in Munsterland/Westfalen. Een 
comité dat het contact "\'erder zal bewerkstelligen werd inge
steld. Namens het Provinciaal Comit~é werd daarin zitting 
genomen door de heer A. W. Bijl te Zwolle. De kosten zui
len worden gedragen voor 50% door de K.V.P., 30% door 
de C.H.U. en 20 % door de A.R.P .. Het voorzitterschap berust 
tot eind 1958 bij de vertegenwoordiger van de A.R.P. 

In de kamercentrale is een propaganda~commissie werk~ 
zaam, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse Sta~ 
ten~centrales. · · 
In 1957 werden ruim 30 kiesverenigingen bezocht, mede in 
verband met de achterstand in de betaling der contributie 
aan het Centraal Comité. In enkele gevallen werd aan kies~ 
verenigingen die in jaren niet hadden vergaderd, nieuw leven 
ingeblazen. De leden~ en abonnéwerfactie werd g~estimuleerd. 
Per 1 januari 1958 waren 521 nieuwe leden gewonnen en 81 
nieuwe abonnementen op "Nederlandse Gedachten" geplaatst. 
De Kamercentrale telt thans ruim 8000 leden. 
Hoewel de activiteit der kiesverenigingen nog lang niet over~ 
al te prijzen valt en er nog te veel zwakke plekken worden 
gevonden, menen wij toch dat er de laatste jaren een ver~ 
betering is ingetreden. Lang,zaa'm maar zeker zal deze voor~ 
uitgang zich naar we hopen, voortzetten. 

Met de provinciale afdeling van de A.R.J.O.S. wordt een 
goed contact onderhouden. De activiteit van deze jongeren~ 
afdeling valt te prijzen. 

Moge Göd zijn zegen geven aan onze verdere politieke ar~ 
beid in Overijssel, ook voor de komende verkiezingen en mo~ 
gen wij, dankbaar voor hetgeen Hij schonk Î!l het afgelopen 
jaar, in alles getrouw zijn. 

P. A. Nawijn, secretaris. 

5. Kamercentrales Arnhem en Nijmegen 
(tesamen vormende het Provinciaal Comité Gelderland) 

Het verslagjaar was geen verkiezingsjaar, zodat het bestuur 
zich met de interne organisatie heeft bezig gehouden. In het 
begin van het jaar werden een aantal vrag,en aan de kiesver~ 
enigingen gezonden, waaruit het bestuur zich een beeld kon 
vormen van de activiteiten van de kiesv·erenigingen. 
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Een nieuw reglement voor de organisatie van de anti~revo~ 
lutionaire partij in de provincie Gelderland kwam tot stand, 
waarop de goedkeuring van het centraal comité is verkregen. 

Ter voorbereiding\ van de verkiezing van de leden van 
de provinciale staten van Gelderland werd een leidraad doo1~ 
het bestuur vastHestdd, waarin aan de kiesverenigingen en 
de statencentrales een belangrijke plaats werd toegekend. De~ 
ze leidraad zal in het komende jaar aan de kiesverenigingen 
worden voorgelegd en in een vergadering van het provin~ 
ciaal comité worden vastg1esteld. 

Een nieuwe sprekerslijst voor Gelderland kwam tot stand. 
Het aantal nieuwe leden van de beide kamercentrales Arn~ 

hem en Nijmegen bedraagt, blijkens gegevens van het bureau 
van het centraal comité, op 14 f.ebruari 1958: 371 voor Arn~ 
hem en 188 voor Nijmegen. 
Het aantal nieuwe abonné's op .. Nederlandse Gedachten" he~ 
draágt respectievelijk 56 en 21. 

Een tweetal nieuwe kiesverenigingen werd opgericht, n.l. 
te Lichtenvoorde en te Buren. . 

Het provinciaal comité kwam. eenmaal bijeen op 9 februari 
1957. Er werden 4 bestuursvergaderingen gehouden: op 9 
februari, 21 september, 5 oktober en 7 december 1957. 

Moge Gods zegen in het komende jaar op de arbeid van 
de kiesverenigingen, statencentrales en het provinciaal co~ 
mité rijkelijk rusten. 

H. A. van Willigen, secretaris. 

6. Kamercentrale Utrecht (tevens Provinciaal Comité Utrecht) 

Het provinciaal comité Utrecht bestaat uit één kamercen~ 
trale. Deze telt 2 statencentrales, n.l. de stad Utrecht en cle 
rest van de provincie: de statencentrale Amersfoort. Tegen~ 
over een kleine, sterk geconcentreerde statencentrale, samen~ 
vallend met de centrale kiesvereniging te Utrecht, staat een 
statencentrale waar het middelpunt is uitgenomen en met zeer 
verschillend geaarde gebieden. Naast zuiver agrarische stre · · 
ken als de zuid~west hoek, staan sterk geïndustrialiseerde 
steden als Amersfoort, Veenendaal en enkele andere plaat~ 
sen; zowel luxe plaatsen als Bilthoven, Zeist, Driebergen, 
Doon,, Soest, Baarn en Loosdrecht als vissersplaatsen als 
Spakenburg. 
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Ook wat de kerkelijke gezindte betreft zijn de kleuren zeer 
geschakeerd. Geheel Roomse hoeken als Werkhoven~Sc~alk~ 
wijk~ Wijk bij Duurstede en aan de westkant Vleuten~Haar~ 
zuilen en overwegend Ned. Hervormde plaatsen als Veenen~ 
daal en dorpen waar het merendeel van de bevolking vrijge~ 
maakt-'Ger.eformeerd is als Bunschoten~Spakeuburg,, 
, Dh alles stelt aan de arbeid bijzondere eisen. 
Door de eigenaardige geografische situatie die wij hierboven 
noemden, .valt het werk van het Provinciaal Comité vrijwel 
samen met dat van de stat·encentrale Amersfoort .. Goed over~ 
leg heeft dubbel werk zowel als misverstand voorkomen. 

In het verslagjaar werd bijzondere aandacht besteed aan de 
kleine kiesverenigingen. Getracht werd door nieuwe contact~ 
en deze tot meer leven te brengen. De sprekersorganisatie 
verleende hier goede diensten. Voor grote moeilijkheden staan 
die kiesverenigingen, die na het kerkelijk conflict in 1944~'45 
veel leden moesten afstaan aan het G.P.V. als Loosdrecht, 
Bunschoten~Spakenburg en in veel mindere mate Amersfoort. 

Een woord van bijzondere vermelding verdient de provin~ 
ciale Atjos, die grote activiteit ontwikkelt. 

In de "kastelenhoek": Bunnik~Langbroek~Amerongen~Wijk 
bij Duurstede, waar veel hervormde kiezers wonen die a.r. 
stemmen, blijft het moeilijk om tot afzonderlijke bij het centraal 
comité aangesloten kiesverenigingen te komen. Veelal ver~ 
enigt men zich bij de verkiezing voor de gemeenteraden tij~ 
delijk tot een protestants~christelijke lijst. Ook in andere 
plaatsen komt dit voor. 

De ledenwerving is met een behoorlijk resultaat bekroond. 
Rui.!Ili 500 nieuwe leden gaven zich op en 70 abonnees voor 
Nederlandse Gedachten. Dit resultaat is te meer bevr·edigend, 
omdat reeds vroeger op meer dan één plaats veel aan leden~ 
werving gedaan was. Zo bezat de stad Utrecht reeds enig-e 
jaren een speciale "ledenwerver". Amersfoort en Zeist boek~ 
ten ook mooie success·en. Voor het bereikte in het verslagjaar 
mogen wij dankbaar zijn. 

Moge Gods gunst ook onze verdere arbeid bekronen. 

H. C. Smit, secretaris. 
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PROVINóiAAL óOMITé NOORDHOLLAND 

7. Kamercentrale Den Helder 

De activiteiten van onze Kamercentrale waren in het jaar 
1957 in vergelijking met die van het verkiezingsjaar 1956 be~ 
langrijk verminderd en richtten zich speciaal op de uitbouw 
der organisatie in ons gebied. O.m. werd het contact met 
zwakke verenigingen versterkt, vooral naar aanleiding van 
een schrijven van het CC. inzake voorkomende achterstallige 
contributie-afdrachten. Waar nodig en nuttig, werden de sta
tencentrales ingeschakeld. Enige vereni9'ing·en werden gereor
ganiseerd en tot nieuw leven gewekt. Ook de statencentrale 
Zaandarrl werd gereorganiseerd. 

In verband met de uitgestrektheid van onze kamercentrale, 
is het wenselijk de statenc·entrales intensief in te schakelen. 
Daartoe dienen de banden met deze partij-organen te worden 
verstevigd. Passende organisatorische vormen zijn punt van 
bespreking. Ook thans reeds zijn de statencentrales in het 
bestuur der kamercentrale vertegenwoordigd. 

De ledenwerfactie had volgens de gegevens van het bureau 
van het CC. per 31 december 1957 294 nieuwe leden opgele
verd. Bekend is dat e·en flink aantal leden door verscheidene 
verenigingen binnen het ressort van onze centrale nog niet 
is doorgegeven aan het bureau. -De actie voor ,.Nederlandse 
Gedachten" is door het samenvallen met de ledenwerfactie 
niet goed uit de verf gekomen. Per 31 december 1957 bedroeg 
het aantal nieuwe abonnees 28. In deze acties zijn vooral de 
grotere verenigingen opgevallen; In hoever in de grotere 
plaatsen sprake was van een grote achterstand of betere ac
tie, kan niet voor het gehele gebied worden vastgesteld. Vaak 
is er ook sprake van een regelmatig bijhouden vàn ledenwin
ning, met name in de kleine verenigingen. Helaas kan toch 
ook worden vastgesteld dat som:mige verenigingen niet heb
ben meegedaan. Wellicht leveren de eerste ·maanden van 
1958 nog iets op. 

De kiesvereniging te Assendelft is definitief opgeheven. 
Verzocht is de leden van dez.e opgeheven vereniging over te 
schrijven naar Westzaan of Krommenie. 

Wat betreft de algemene toestand in onze centrale kan 
worden opgemerkt dat bij vele verenigingen het gevoel leeft 
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geïsoleerd te staan in een gebied met weinig geestverwanten. 
Vooral de kleine verenigingen hebben soms moeite het hoofd 
boven water te houden. Deze verenigingen staan op de lijst 
van de aangesloten statencentrales voor een bezoek. Dez·e 
zaak heeft de volle aandacht. 

Onze kamercentraJe kwam in 1957 tweemaal in algemene 
vergadering bije·en en wel op 23 februari en 16 november. 
Het bestuur kwam biJeen op 15 januari en 17 september. 

Moge God ons in het jaar 1958 de geleg.enheid geven, de 
arbeid, die wij aanvingen in 1957, voort te zetten. 

K. Horjtis, secretaris. 

8. Kamercentrale Amsterdam 

In onze Centrale is gedurende 1957, in aansluiting aan en in 
overeenstemming met het in de nazomer van 1956 uitge~ 
brachte ,.Rapport inzake de verkiezingsactie 1956 in de Ka~ 
merkieskring Amsterdam", ernstig gepoogd de interne orga~ 
nisatie te versterken, het ledental uit te breiden en de dubbele 
verkiezingsactie, welke in 1958 moet worden gevoerd, zo 
goed mogelijk voor te bereiden. 
Het centraal bestuur, dat bestaat uit 23 kiesver·enigingsvoor~ 
zitters en 12 vrijgekozen leden, kwam in dit verslagjaar zes 
maal bijeen, terwijl het dagelijks bestuur, bestaande uit 5 per~ 
sonen, niet minder dan dertien maal heeft vergaderd. 

De algemene vergadering, !bestaande uit het centraal bestuur 
en de afgevaardigden der kiesverenigingen, de A.R.J.O.S. 
en de Studiegroep van A.R. Vrouwen en dat overeenkomstig 
het terzake in de Statuten bepaalde eenmaal in elk kalender~ 
kwartaal moet bijeen komen, is in dit verslagjaar vijfmaal ge~ 
houden, n.l. op 19 maart, 21 mei, 8 juli, 30 september en 13 
december. De eerste (de jaarvergadering) was gewijd aan 
vaststelling van de verslagen over 1956, het reglement ver~ 
kiezingen en het huishoudelijk reglement en aan de verkiezing 
van centraal bestuursleden, de tweede o.a. aan de vaststelling 
van een nieuw Gemeenteprog.ram, terwijl in de drie volgende 
onderscheidenlijk als sprekers optraden: Da:. J. A. H. J. S. 
Bruins Slot over: ,.Het huurdebat in de Tweede Kamer", 
Prof. Mr. ·W. F. de Gaay Fortman over: "Onz·e visie op de 
toekomst" en Dr. J. Schouten over de brochure: ,.Zullen wij 
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nog Anti~Revolutionàir blijven?" De voorlichting door deze 
sprekers gegeven werd z·eer gewaardeerd~ 

Tegen het einde van het jaar werd in het gelijknamige 
stadsdeel de kiesvereniging "Slotervaart" opgericht, waarbij 
de secretaris van het Centraal Comité, Mr. W. R. van der 
Sluis, door het vervullen van een spreekbeurt in de oprich~ 
tingsvergadering, zijn gewaardeerde medewerking heeft ver~ 
richt. 
De kiesverenigingen Holysloot, Haarlemmerpoort en Nassau 
kwamen mede door de arbeid ter versterking van de interne 
organisatie, tot hernieuwde activiteit. . 

· In het ·kader van de algemene actie tot werving van leden 
en abonnees voor "Nederlandse Gedachten" hebben wij, me~ 
d~ door inschakeling van een viertal actie~adviseurs, volgens 
de officiële opgave van het bureau ,van het Centraal Comité 
285 leden en 22 abonnees gewonnen. 

Aangespoord door het slag.en van onze kadercursus 1956/ 
1957, hebben wij ook dit jaar een kadercursus gehouden, 
waarin achtereenvolgens zijn behandeld de navolgende on~ 
derwerpen: 1. De problematiek, van de ondernemer in het 
midden~ en kleinbedrijf; 2. De reële waarde van het loon; 
3. Verdeling van het nationaal inkomen; 4. De maatschappe~ 
lijke gevolgen van de automatisering; 5. Subsidiebeleid; waar~ 
bij onderscheidenlijk als docent zijn opgetreden de heren: 
H. van Eijsden, B. Roolvink, Drs. J. V. Voorzaat, A. Nie~ 
mantsverdriet, (ter vervanging van Drs. J. G. Bavinck) en 
Dr. J. W. Noteboom. 

Met de voorbereiding der verkiezingen voor Provinciale 
Staten en Gemeenteraad is tijdig aangevangen. Ten opzichte 
van die voor de Gemeenteraad wordt - gelijk altoos na 1945 
- samengewerkt met de Christelijke Historische Unie. Deze 
samenwerking schenkt wederzijds bevrediging. In het kader 
van deze samenwerkiQg is op 29 oktober j.L een gemeen~ 
schappelijke forum~avond georganiseerd, waarbij onze ge~ 
meenschappelijke raadsfractie als forum optrad en die in meer 
dan één opzicht uitstekend is geslaagd. 
Aan het slot van dit uiteraard summiere overzicht kan met 
dankbaarheid worden geconstateerd, dat de activiteit in onze 
centrale, onder de krachtige leiding van onze jeugdige voor
zitter, Mr. J. H. Jonker, g·estaag toeneemt, al zijn wij op dit 
punt nog allen:ninst voldaan. 

H. J. Vermeuien, secretaris. 
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9. Kamercentrale Haarlem 

Het !Bestuur ·van de Kamercentrale Haarlem heeft ook in 
1957 zijn streven om de belangstelling en de activiteit van 
de onder de Kamercentrale ressorterende kiesverenigingen te 
stimuleren gehandhaafd. 
De voorbereiding·en van het Regionale Comité voor een re~ 
gionale conferentie waren reeds in een vergevorderd stadium 
toen van de zijde van het Centraal Comité een soortgelijke 
samenkomst bleek geprojecteerd. Dez·erzijds is toen besloten 
te voorkomen dat er in dit opzicht een doublure zou ontstaan. 
De ledenwerfactie werd gestimuleerd. · 

Ons maandblad Contact voorziet in een behoefte en vindt 
waardering, hetg.een blijkt uit de reacties welke wij van de 
lezers ontvangen en ook van de zijde van de besturen der 
kiesverenigingen, welke ook bepaalde suggesties doorgeven 
die in ons Contact worden op9'enomen. Het opgeven van de 
door de kiesverenigingen te houden vergaderingen geeft ons 
een goed inzicht in de activiteiten dezer onderdelen en de 
regdmatige opgave van alle bestuursmutaties is onontbeer~ 
lijk. Met de nieuwe secretaris van het Centraal Comité, Mr. 
W. R. van der Sluis, maakten wij in een bestuursvergadering 
op de meest aangename wijze kennis. 

Voor activiteiten in breder verband meenden wij dit jaar 
niet direct bijzondere aanleiding te hebben omdat voor de 
Staten~ en Gemeenteraadsverkiezingen andere instanties der 
Partij haar bijzondere taak vervullen. Het ligt zeker in onze 
bedoeling om in de winterperiode 1958/1959, wanneer wij _ 
met het oog op de komende Kamerverkiezingen daartoe meer 
aanleiding hebben, de ontwikkeling van meerdere activiteit 
ter hand te nemen en krachtig te stimuleren. 

Bestuur Kamercentrale Haarlem, 
J. de Jong Czn., voorzitter. 
J. F. Licher, secretaris. 

PROVINCIAAL COMITé ZUIDHOLLAND 

10. Kamercentrale Leiden 

Moest de boog in het vorig jaar wel extra sterk gespannen 
worden met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 
1956, dit jaar bracht een verdiende ontspanning, maar ook 
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bezinning op de situatie door de verkiezingsuitslag ontstaan. 
Over deze uitslag kon in het vorige verslag weinig wor~ 

den medegedeeld omdat voldoende statistische gegevens niet 
ter beschikking stonden. 

Nu dat wel het geval is, dienen zij in enig verslag te wor~ 
den opgenomen al was het maar als .,teken aan de wand". 

In de kieskring Leiden verminderde het aantal stemmen dat 
op de vier met eigen lijsten uitkomende Prot. Chr. Partijen 
werd uitgebracht van 34,9 % op 31.98 of met 2,98 %. 

Ons stemmenaantal verminderde van 40.058 tot 37.922 of 
van 14,67 % op 12,99 %. De kiezersaanwas in aanmerking 
genomen bedroeg de achteruitgang dus 1,68 % of bijna 5000 
stemmen. Dat meerdere kieskiingen nog . droeviger ervarin~ 
gen opdeden, strekt ons niet tot troost. Evenmin dat de te~ 
ruggang in de vóór de verkiezingsactie gehouden vergadering 
met de kiesverenigingen onzerzijds was voorspeld. 

,Als middel tot opvoering van de activiteit wordt bij het he~ 
zoeken van de kiesverenigingen aangedrongen op een betere 
taakverdeling. Het werk drukt veelal op één of enkele leden 
van het bestuur; deze houden dat op den duur niet vol. De 
kiesverenigingen die dit inzien, plukken ,....., mede door wijzi~ 
ging in de samenstelling van het bestuur ,....., daarvan soms 
onverwachte vruchten. Het is ook de enig mogelijke weg om 
tot de voor zovele verenigingen noodzakelijke sanering van 
de financiën te geraken. 

Het aantal K.V. v·erminderde door de combinatie Capelle 1 
en II. Ongeveer de helft nam deel aan de ledenwerfactie met 
voor sommigen behoorlijke resultaten. 

De verdere actie werd dit jaar door de statencentrales aan~ 
gepakt met het oog op de komende statenverkiezing. 

Het ontwerp statutenwijziging kon in het verslagjaar nog 
niet aan de K.V. worden aangeboden. Dit zal in 1958 ge~ 
schieden. 

Mededeling van verdere gegevens benevens een financiëel 
verslag moet hier in verband met de beschikbaar gestelde 
plaatsruimte achterwege blijven. 
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Chr. van den Heuvel,voorzitter. 
E. A. Palet, secretaris. 



11. Kamercentrale 's-Gravenhage 

Over 1957 valt, wat de activiteit van onze Centrale naar 
buiten betreft, weinig bijzonders te vermelden. 
Op elke bestuursvergadering wordt aandacht geschonken 
aan de opvoering van activiteit op het gebied van ledenwer~ 
ving en vergroting van het abonnementengetal van ,.Neder~ 
la.ndse Gedachten". 
Bij onze 17 aangesloten kiesverenigingen valt er onderling 
groot verschil in activiteit op dit gebied te constateren. 1 k.v. 
lijdt reeds jaren een noodlijdend bestaan. Voor een tweetal 
k.v. in het centrum der stad wordt de situatie van jaar tot 
jaar moeilijker. 
Hiertegenover staat dat in de buitenwijken zich verschillen~ 
de k.v. bevinden waarvan het ledental regelmatig toeneemt. 
Het totale ledental bevindt zich nog steeds beneden hetgeen 
bereikbaar moet worden geacht. Het moet mogelijk zijn het 
ledental op te voeren tot rond 5000. 

Veel aandacht werd besteed aan organisatorische zaken 
zoals herziening statuten, reglement voor de raadverkiezin~ 
gen e.d. 

Bijzondere belangstelling bestond voor het verkrijgen van 
een nÇ!uwere samenwerking met de C.H. Deze pogingen heb~ 
ben er toe geleid dat bij de raadsverkiezingen van 1958 door 
A.R., C.H. en S.G.P. een gemeenschappelijke lijst zal worden 
ingediend. 
Het contact met beide partijen laat niets te wensen over. 
Minder bevredigend verliep ons pogen in deze samenwer~ 
king ook het G.P.V. en de Protestantse Unie te betrekken. 
Ook deze zaak blijft onze aandacht houden. 
Algemeen leeft in onze kring de begeerte dat ook landelijk 
een nauwere samenwerking met de andere prot.chr. partijen 
zal worden nagestreefd en bereikt. 

Ons bestuur kwam zes keer in vergadering bijeen, terwijl 
een drietal algemene ledenvergaderingen werd gehouden. 
Met. uitzondering van een bijeenkomst waar Prof. Scholten 
sprak over Nw. Guinea was het bezoek op de ledenvergade~ 
ringen van Centrale en Kiesverenigingen zeer matig; in het 
algemeen benéden de 10 %. 
Dit vraagstuk vraagt bijzondere aandacht, omdat daardoor 
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het onderling contact steeds minder wordt en wij als partij 
de greep zelfs op onze geestverwanten dreigen te verliezen. 

P. L. Hut, secr. A.R Kieskringcentrale. 

12. Kamercentrale Dordrecht 

Alhoewel de Kamercentrale als zodanig niet rechtstreeks 
bij de verkiezing voör de Prov. Staten is betrokken, omdat 
het Provinciaal Comité met de voorbereidingen daartoe is 
belast, heeft onze Centrale in 1957 niettemin hieraan toch 
haar aandacht besteed in haar vergaderingen van het dage~ 
lijks bestuur, waarin o.a. de voorzitters van de drie tot haar 
behorende statencentrales t.w. Dordrecht, Ridderkerk en 
Delft, zitting hebben. 
Overigens stond dit jaar meer in het teken van de ledenwerf~ 
actie en de actie van abonnees voor ,.Nederlandse Gedach~ 
ten". Vooral het resultaat van de ledenwerfactie is voor ons 
niet ongunstig geweest, al moesten wij daarbij constateren, 
dat er nog veel k.v.'s waren, die aan deze actie weinig of 
niets hadden gedaan.-

Het moderamen vergaderde tweemaal, het algemeen be~ 
stuur tweemaal, terwijl twee algemene vergaderingen werden 
gehouden. Op de ene algemene vergadering gaven de heren 
drs. Dolman, J. v. d. Herik, Mr. Hollander, Schakel en dr. 
Veerman hun visie op verschillende artikelen van het con~ 
cept~beginsel en algemeen staatkundig program. Van de ge~ 
voerde discussie werd een verslag gezonden aan het C.C. 
Op de tweede vergadering sprak het Kamerlid, de heer H. 
van Eijsden over: Onze economische positie. 
Voorbereid werd een kadercursus voor Dordrecht en Rid~ 
der kerk, welke in· april 1958 staat gehouden te worden. 

De financiële positie van de K.C. is gunstig. De inkoJ:Ill.. 
sten, vorige saldi inbegrepen, bedroegen f 7.838.85; de uit~ 
gaven f 1.848.97. Batig saldo f 5.989.88. Aan de Provinciale 
Arjos werd f 600.- subsidie toegekend. Met de Arjos werd 
een goed contact onderhouden. Twee leden hebben zitting in 
het algemeen bestuur. · 

De Statencentrale Delft hield een geslaagde kadercursus. 
Drie zaterdagmiddagen werden hiervoor in beslag genomen. 
Gesproken hebben: Dr. Veerman over de vragen rondom de 
Chr. partijformatie, de doorbraak, de verhouding kerk en po~ 
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litiek, etc.; Drs. Hazenbosch over bestedingsbeperking, prijs~ 
stabilisatie en bezitsvorming. Prof. Dr. De Jong gaf een ver~ 
kiezingsanalyse met richtlijnen voor de toekomst. 

De Statencentrale Ridderkerk heeft zich bijzonder toege~ 
legd op contact met de vier hulpcentrales, waarbij speciaal 
gelet werd op de zwakke plekken. 
Tweemaal vergaderde het bestuur, terwijl zes vergaderingen 
werden gehouden in de hulpcentrales. Eén algemene verga~ 
dring vond plaats. Voorbereidingen werden getroffen met 
betrekking tot het bespreken van het rapport: Randstad en 
Delta. 
De Statencentrale Dordrecht hield in maart een algemene 
vergadering, waarin Dr. Bruins Slot sprak over: de politiek 
van vandaag. 
Tweemaal werd vergaderd met de voorzitters en secretaris~ 
sen der kiesverenigingen, terwijl ook overigens nauw contact 
bestond met verschillende k.v.'s. 

S. Hamroer, secretaris. 

13. Kamercentrale Rotterdam 

Het "rustige" jaar 1957 ...- immers geen verkiezingsjaar ..
is door de centrale A.~R. kiesvereniging te Rotterdam besteed 
om allerlei zaken aan de orde te steHen, die in verkiezings
jaren moei)ijk ter hand genomen kunnen worden. 

Het moderamen vergaderde 11 maal, het Centraal Bestuur 
2 maal en de centrale kiesvereniging 3 maal. Op de jaar~ 
vergadering, gehouden op 25 maart 1957 sprak ...- na afdoe~ 
ning van de huishoudelijke zaken ...- dr. J. Schouten over: 
"Flitsen uit mijn politieke leven". 

Op 4 oktober was de Centrale te Rotterdam in de gelegen~ 
heid kennis te maken met de nieuwe partijvoorzitter, dr. W. 
P. Berghuis, in een vergadering in de Beatrixzaal van het 
Groothandelsgebouw. 

Een speciale A.R.~vrouwenvergadering werd belegd op 15 
maart, alwaar het woord gevoerd werd door mevrouw dr. 
F. T. Diemer~Lindeboom en mejuffrouw H. van Leeuwen 
van de A.R.J.O.S. 

Voorts werden twee zeer drukbezochte vergaderingen ge~ 
houden ter bespreking van de brochure van dr. N. J. Hom~ 
mes. Op de eerste vergadering gaf dr. J. Schouten een korte 
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beschouwing over enkele belangrijke punten uit de brochure, 
waarna dr. Hommes gelegenheid kreeg zijn zienswijze toe te 
lichten. Op de tweede vergadering was het woord aan het 
publiek, waarna dr. Hommes en dr. Schouten achteréenvol~ 
gens nog spraken. 

Contact werd g'ezocht met de andere protcstants~christe~ 
lijke partijen. 
De moderamina van de A.R. en C.H. te Rotterdam spraken 
tweemaal samen, waarna in een wat groter verband gespro~ 
ken werd over de betekenis van de christelijke organisatie. 
Van de zijde van de C.H. Unie werd het woord gevoerd door 
de heer H. Kikkert, van A.R.~zijde door de heer J. Wilschut. 
Tot concrete uitspraken is men niet Hekomen. 

Een samenspreking met de S.G.P. te Rotterdam deed ver~ 
moeden, dat er mogelijkheid zou zijn om bij de raadsverkie~ 
zingen met een gemeenschappelijke lijst uit .te komen. De 
S.G.P. behaalt steeds ongeveer 7500 stemmen te Rotter~ 
dam, hetgeen enkele honderden stemmen te weinig is voor een 
zetel. Nader werd echter bericht gezonden, dat samenwer~ 
king om principiële Tedenen moest worden afgewezen. 

De pogingen om met het G.P.V. tot een gesprek te komen 
zijn tot nu toe niet gdukt. 

Evenals in 1956 werd ook in 1957 een samenspreking ge~ 
houden van het moderamen met vooraanstaande A.R.~leden 
van het C.N.V. te Rotterdam. 

Een afzonderlijke vergadering van het moderamen werd 
nog belegd om met de leden van het Partij Convent uit Rot~ 
terdam de agenda van de Conventvergadering te bespreken. 

In 1957 werd een nieuw reglement vastgesteld, dat inmid~ 
deis ook de goedkeuring van het Centraal Comité heeft ver~ 
kregen. 

Besloten werd de afdracht aan de centrale kiesvereniging 
vast te stellen op f 3,.....- per lid per jaar. Aangezien aan het 
Centraal Comité f 2,50 moet worden afgedragen, betekent 
dit, dat de contributie minimaal f 7,- moet zijn, willen ook 
de kiesver,enigingen zelf nog ov,er enige financiën kunnen 
beschikken. 

Gedurende het gehele jaar heeft Rotterdam verspreidings~ 
nummers van "Nederlandse Gedachten" afgenomen en wd 
tweemaal het ledental per kiesvereniging, zodat steeds on~ 
Heveer 10.000 exemplaren nodig waren. 
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Het Centraal Propagandabureau werd opnieuw samenge~ 
steld en bestaat nu uit ir. W. F. Schut (voorzitter), mejut~ 
frouw Grosheide en de heren H. A. Brokking, T. H. Daane, 
P. Dullaart, G. A. Nap en W. E. Veeneman. 

De ledenwerfactie werd in Rotterdam regelmatig voortge~ 
zet. De ene kiesv·ereniging toont hier meer activiteit dan de 
andere. In totaal kondën ruim 500 nieuwe leden worden ge~ 
noteerd, waardoor het totaai aantal leden de 5000 over~ 
schreed. 

A. R. de K waadsteniet, secretaris. 

14. Kamercentrale Middelburg (tevens Prov. Conüté Zeeland) 

In het bestuur van de Kamercentrale ....- tevens provinciaal 
comité - werden de heren P. Aarnoutse te Koudekerke en 
P. Scheele te Hoek vervangen door W. Poppe te Vlissingen 
en M. 0. Dees te Terneuzen. 

In het Moderamen kwam geen wijziging; de heer A. Schout 
bleef lid van het Centraal Comité; terwijl de heer J. de Wolf 
....- in plaats van de heer I. Tange ....- met de heer J. Hommes 
zitting hebben in het Organisatie~Comité. 

Het provinciaal comité kwam in 1957 vijfmaal in verga~ 
dering· bijeen, tweemaal in de gewone samenstelling en drie~ 
maal aangevuld met de secundus~leden ....- het z.g. "breed 
provinciaal comité'' ....- zulks ingevolge het reglement voor 
de wijze van candidaatstelling voor de Provinciale Staten. 

De jaarvergadering moest, wegens een zware operatie van 
de secretaris, worden verschoven van 25 mei r:aar 7 septem~ 
her. In de drukbezochte middagvergadering ~prak prof. mr. 
I. A. Oaepenhorst over "'Modernisering en reformatie". Mr. 
W. ·R. van der Sluis, de nieuwe secretaris van het Centraal 
Comité, woonde zowel de morgen~ als de middagvergade~ 
ring bij. 

De voorbereiding van en de candidaatstelling voor de Pro~ 
vinciale Staten zelve vormden wel de hoofdschotel van de 
gehouden vergaderingen. Besloten werd tot het vormen vah 
een "strijdkas" om, zo mogelijk, de kosten van de propagan~ 
da voor de Statenverkiezingen daaruit te betalen ....- aan de 
kiesverenigingen is gevraagd daarvoor 75 cent per lid af te 
drag·en - terwijl een commissie van 7 personen werd aange~ 
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wezen - w.o. 2 Arjosleden - voor regeling en verzorging 
van de verkiezingscampagne. · 

Ook werd gereeeld aandacht geschonken aan de leden~ 
werf~actie en het winnen van abonné's op .. Nederlandse Ge~ 
dachten". Op 31 december 1957 - in verscheidene plaatsen 
was de ledenwerf~actie toen nog gaande - was het ledental 
der gezamenlijke Zeeuwse kiesverenigingen toen gestegen 
van 3991 tot 4164. Het sterkst vooruit gingen de kiesvereni~ 
gingen in de Statencentrales Zierikzee en Vlissil;lgen met 
resp. 65 en 62 leden. 

De kiesvereniging te Kamperland mocht haar 50~jarig be~ 
staan vieren; de kiesverenigingen te Middelburg en 't Zand 
besloten zichzelf op te heffen en over te gaan tot vorming van 
twee districtskiesverenigingen, Middelburg~Noord en Mid~ 
delburg~Zuid, met als overkoepelend orgaan een gemeente~ 
lijke kiesvereniging. 

J. Hommes, secretaris. 

PROVINCIAAL COMITé NOORDBRABANT 

15. Kamercentrale Tilburg 

1957. Uiteraard een rustig jaar waarin naast 3 bestuurs~ 
vergaderingen ook 3 kamercentrale~vergaderingen zijn ge~ 
houden. 
Op één daarvan sprak prof. Diepenhorst, op een vergadering 
in oktober dr. Berghuis. 
Voor beide vergaderingen werden meer uitnodigingen ver~ 
zonden, zodat ze ook buiten het kamercentrale~bestuur be~ 
langstelling genoten. 

Na overleg met het partij~secretariaat werden de staten~ 
centrales in onze kamercentrale opgeheven. Naast voorzitter, 
secretaris en penningmeeser heeft elke verenigmg nu een ver~ 
tegenwaardiger in het kamercentrale~bestuur. 
De kiesverenigingen te Zevenhergen en Oudenbosch zijn in 
feite ter ziele, terwijl de vereniging van Drimmelen, door ver~ 
trek van een paar actieve bestuursleden, op non actief is ge~ 
steld. Getracht wordt om hierin verandering te brengèn. 
Te Gilze~Rijen kregen we vaste voet. Aandacht wordt besteed 
aan Etten~Leur, Woensdrecht en Ossendrecht. 
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Het Provinciaal Comité dat eertijds alleen maar hij verkieA 
zingen van leden voor de Provinciale Staten in actie kwam. 
zal ingevolge het besluit van heide kamercentrale~hesturen 
( 's~Hertogenbosch. en Tilburg) beter gaan functioneren. 
Reeds in juli werd contact gezocht met het Provinciaal Be~ 
stuur van de C.H.U., hetwelk resulteert in het samengaan bij 
de komende Provinciale Statenverkiezingen. 

Voor het bestuur van de kamercentrale, 
C. A. van Drimmelen. 

16. Kamercentrale 's-Hertogenbosch 

Het bestuur van deze Kamercentrale ÏJ.·eeft de activiteiten 
voor het merendeel gelegd in handen van de propaganda~ 
commissie. 
In ~an tijd tot 'tijd gezonden circulaires zijn de kiesverenigin
g·en opgewekt tot krachtige actie zowel wat de leden- en 
abonnéwerfactie als de propaganda voor de Statenverkiezin
gen betr·eft. 

De toename van het aantql leden is bevredigend, de abon~ 
néwerfactie is moeilijker, maar had toch enig resultaat. On
geveer 20% der leden is abonné op Nederlandse Gedachten. 

De getrouwe kiesverenigingen hebben drie tot zes verga~ 
de ringen gehouden met een opkomst van 10 tot 60 %. Het 
platteland is getrouwer in vergaderbezoek dan de stad. 

Er zijn 5 Arjosclubs. In september werd een goed geslaag~ 
de Arjos~toogdag in Nieuwendijk gehouden. 
- Alle kiesverenigingen, die nog achterstallige contributies 
hadden aan het Centraal Comité werden door de secretaris 
bezocht. Dit heeft zeer gunstig gewerkt. 

In 1957 werden de Statencentrales Heusden en Eindhoven 
opgericht. 
Het bestuur van de Kamercentrale kwam in ! 957 drie maal 
bijeen en hield ook een algemene ledenvergadering. 
Mr. W. R. van der Sluis kwam op een der bestuursvergade~ 
ringen met ons kennis maken. 

De voorbereiding van het samengaan van de A.R.P. en 
de C.H.U. voor de provinciale staten~verkiezingen in 1958 
heeft in 1957 reeds veel aandacht en tijd gekost. Maar de 
blijdschap over het eensgezind optrekken overtreft verre de 
inspanningen en moeiten, die men zich moet getroosten. 
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Het provinciaal bestuur kwam meermalen in vergadering 
bijeen. Voorzitter en secretaris hielden in ons rayon ver~ 
scheidene spreekbeurten. 

C. W. Wachtels van den Berg, secretaris. 

17. Kamercentrale Maastricht (tevens Prov. Comitê Limburg) 

Met een nieuw reglement, aangepast aan de tijdsontwikke~ 
ling, ging het provinciaal comité het jaar 1957 in. 
Dit reglement was noodzakelijk ter vervanging van het oude 
dat een reeks van jaren had dienst gedaan en niet meer vol~ 
deed aan de organisatorische opbouw van het partij~apparaat. 
Het ontsproot aan de' actieve medewerking van het voormalige 
bestuur en het legt een beter verband tussen het comité en 
de kiesverenigingen, terwijl het de invloed van deze vereni~ 
gingen door de verschillende afgevaardigden en hun plaats~ 
vervangers in het comité verbeterde en versterkte. 

Er werd gesproken van het voormalige bestuur. Het he~ 
stuur h~eft namelijk in het begin van dit jaar een gedaante~ 
verwisseling ondergaan. Twee leden, namelijk de voorzitter, 
de heer W. van Gooi, en de secretaris, de heer G. Wolzak, 
traden af en stelden zich niet herkiesbaar. 
De penningmeester uit het oude bestuur, de heer Lanser, werd 
herkozen, de secretaris~functie bleef evenwel een tijd lang 
onvervuld. In het najaar kon het provinciaal comité echter 
zijn nieuwe secretaris begroeten waardoor alle werkzaamhe~ 
den weer een vlot verloop hebben. -
Het is hier tevens de plaats om een woord van dank te rich~ 
ten tot de heren van Gooi en Wolzak, die beiden gedurende 
een vrij lange reeks van jaren hun volle activiteit ontplooiden 
in het belang van het provinciaal comité en die hierdoor in 
hun onderscheiden functies aan de verschillende kiesver<~ni~ 
gingen belangrijke diensten hebben bewez·en. 
In dit jaar werd driemaal vergaJerd, eenmaal in januar; en 
tweemaal in het najaar. 

De najaarsvergaderingen waren in het algemeen gericht op 
de voorbereidende werkzaamheden voor de statenverkiezin~ 
gen 1958, alsmede op de ledenwerfactie en alles wat daar~ 
mede samenhangt. 
Blijkens de opgave van het centraal comité van 7 december 
zit er ook in Limburg groei in de kiesverenigingen. De ge~ 
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. zamenlijke kiesverenigingen werden een 50~tal leden sterker, 
terwijl de groei er ook nu nog niet uit is. 
Maasbracht spande de kroon door als nieuw opgerichte kies~ 
vereniging te starten met 25 leden. D:e activiteit van de voor~ 
malige voorzitter van het provinciaal comité is niet vreemd 
aan de totstandkoming van de nieuwe kiesvereniging te 
Maasbracht. 
Verblijdend is ook dat onder inspanning van vele van zijn 
krachten de heer Noordebos te Maastricht er in schijnt te 
slagen om de kiesvereniging van Maastricht weer tot nieuw· 
leven te brengen. Met belangstelling wacht het provinciaal 
comité de verdere ontwikkeling af. 

· N. van Rooi jen. 
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NAMEN EN ADRESSEN 
van functionarissen van de Provinciale Comité' s, 

Kamercentrales en Statencentrales 

1. KAMERCENTRALE LEEUWARDEN 
(tevens Provinciaal Comité Friesland) 

A. Algra, voorz., 
S. van Abbema, secr., 
M. Knol, penn., 

Bureau Provinciaal Comité: 

P. C. Hooftstraat 15 

Jachthavenstraat 17 

adj.-secr.: Drs. W. K. de Roos, Spechtstraat 16 

Statencentrale Dokkum: 

P. van Tuinen, voorz., 
R. Dijkstra, secr., 
P. Kroes, penn., 

Statencentrale Franeker: 

S. van Abbema, voorz., 
J. Duker, secr.-penn., 

Statencentrale Heerenveen: 

D. Hellinga, voorz., 
H. J. de Vries, secr., 
E. Dijkstra, penn., 

Statencentrale Sneek: 

P. v. d. Mark, voorz., 
Th. de Vries, secr., 
H.A. Wind, penn., 
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Eelaan 264 
Streek G 46 d 
Murrumerstraat 12 d 

Slingewei 3 

Tjotterstraat 13 
Stationsweg 15 
Julianapark 2 

Leeuwarden 
Lollum 
Sneek 

Leeuwarden 

Dokkum 
Dokkum 
Ferwerd 

Lollum 
Sexbierum 

Nij Beets 
Drachten 
Nijelamer 

Sneek 
Koudur 
Sneek 



Statencentrale Leeuwarden: 

H. Algra, voorz., 
H. J. Koning, secr., 
Mr. B. D. van Raay, penn., 

Huizumerlaan 30 Huizum 
Vincent v. Goghstr. 27 Leeuwarden 
Spanjaardslaan 25 i Leeuwarden 

2. KAMERCENTRALE GRONINGEN (tevens 

H. R. J. van der Veen, voorz., Hondsruglaan 23 
P. Renkema, secr., Noordersingel 23 
0. Bakker, penn., 

Prov. Comité) 

Groningen 
Appingedam 
W esternieland 

· Bureau Provinciaal Comité: 
H. Kingmans, 

Statencentrale Appingedam: 

A. W. Biewenga, voorz., 
P. Renkema, secr., 
J. W. Bos, penn., 

Statencentrale Bedum: 

H. Ottevanger, voorz., 
S. Veenstrl!-, secr., 
J. de Boer, penn., 

Statencentrale Bedum-Zuid: 

F. A. Hazenberg, voorz., 
J. J. Bosma, secr., 
penn.: Vacature 

Statencentrale Groningen: 

J. Abels, voorz., 
A. Koebrugge, secr., 
K. Boersma, . penn., 

Statencentrale Oude-Pekela: 

Th. Huizinga, voorz., 
D. Ruiter, secr.-penn., 

Statencentrale VVinschoten: 

J. G. Krajenbrink, voorz., 
J. Vos, secr., 
A. Blaak, penn., 

van Royenlaan 79 

"Voorwerk" C 89 
Noordersingel 23 

Stationsweg 6 

Langestraat 9 

Radesingel 14 
Van Royenlaan 25 
J. C. Kapteynlaan 20a 

Raadhuiskade 43 

Hoofdstraat 15 
Luth. Kerkstraat 9 
Beu~emastraat 40 

Groningen 

Garsthuizen 
Appingedam 
Wagenborgen 

Ulrum 
Winsum (Gr.) 
Uithuizen 

Lutjegast 
Zuidhorn 

Groningen 
Groningen 
Groningen 

Stadskanaal 
Wildervank 

Oostwold-Oldambt 
Sappemeer 
Hoogezand 
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3. KAMERCENTRALE ASSEN (tevens Prov. Comité Drente) 

J. Smallenbroek, voorz., 
J. Bakker, perm., 
J. Hollenbeek Brouwer, secr., 

Iepenlaan 5 
Parkstraat 18 
Oosterhoutstraat 36 A 

Secretaris prov. organisatie "omité: 
J. A. Harms, Adelaarsweg 24 

Statencentrale Assen: 

W. Winter, voorz., 
G~ v. d. Veen, secr., 
P. Kuiper, penn., 

Statencentrale Meppel: 

J. Oosterhuis, voorz., 
A. Wouda, secr., 
W. van Arragon, penn., 

Statencentrale Hoogeveen: 

H. Dekker Wzn., voorz., 
R. de Vries, secr., 
L. Euving, penn., 

Statencentrale Emmen: 

J. Brouwer, voorz., 
R. de Lange, secr., 
R. Renkema, penn., 

Leutingewolde 40 
Ds. L. DijkMrastr. 15 
Nw. Rijksweg 15 

Wittelte 12 
Mr. Smeengekade ll 
Nolde A 325 

Hoofdstraat 160 
Noordseschut 47 
Dorpsstraat 49 

P71 
Hoofdstraat 33 
Zuiderdiep 329 

Assen 
Assen 
Assen 

Assen 

Roden 
Smilde 
Vries 

Dieverbrug 
Meppel 
Zuidwolde (Dr.) 

Hoogeveen 
Nieuweroord 
Ge es 

Nieuw-Buinen 
Borger 
Valthermond 

4. KAMERCENTRALE ZWOLLE ( tevens Prov. Com. Overijssel) 

J. van Westenbrugge, voorz., Wipstrikkerallee 86 
P. A. Nawijn, secr., Zuiderkade 345 c 
A. Sein, penn., Getfertsingel 127 

Statencentrale Almelo: 

H. J. van Heek, voorz., 
P. S. Bakker, secr., 
B. C. Richters, penn., 

Statencentrale Deventer: 

P. D. Baerends, voorz., 
G. de Zeeuw JGzn., secr., 
W. Rietberg, penn., 
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Parkweg 26 
Hanzelaan 32 
Hyacinthstraat 49 

Enkweg 41 
Brinkgroverweg 117 
Boschkampstraat 25 

Zwolle 
Blokzijl 
Enschede 

Almelo 
Almelo 
Oldenzaal 

Wijhe 
Deventer 
Holten 



Statencentrale Enschede: 

Mr. Dr. J. Metilink, voorz., 
A. Sein, secr., 
J. D. Mos, penn., 

Statencentrale Hengelo: 

A. Brandsma, voorz., 
H. J . .Overweg, secr.-penn., 

Statencentrale Kampen: 

P. A. Nawijn, voorz., 
D. R. Onderweegs, secr., 
Jac. Admiraal, penn., 

Getfertsingel 206 
Getfertsingel 127 
l.V[aaierstraat 29 

J. de Reijgerstraat 2 
Boschkamp 11 

Zuiderkade 345 c 
Magnoliaplein 18 
Prinsengracht B 92 

Statencentrale Noordoostpolder: 

L. Blijdorp, voorz., 
D. v. d. Zijden, secr., 
K. Mulder, penn., 
fll•,( 

Statencentrale Ommen: 

L. de Vries, voorz., 
J. Timmerrnan, secr., 
W. de Jager, pen!(·· 

Statencentrale Zwolle: 

W. Wieringa, voorz., 
M. v. d. Heide, secr., 
C. Keijzer, penn., 

Lindeweg 8 
Lindenlaan 25 
Industrieweg 

Grootestraat 280 
Rijssenseweg 22 
I 104 

Hortensiastraat 9 
Kuyerhuislaan 13 
Wipstrikkerallee 72 

Enschede 
Enschede 
Ensched~ 

Delden 
Hijssen 

Blokzijl 
lJsselmuiden 
Hasselt 

Ii.:mmeloord 
!<~mmeloord 

Emmeloord 

Kijverdal 
B;r.ter 
De Krim 

Zwolle 
Zwollerkerspel 
Zwolle 

5. KAMERCENTRALE ARNHEM EN NIJMEGEN, tesamen vor
mende het Provinciaal Comité Gelderland. 

B. Geleynse, voorz., 
H. A. van W1lligen, secr., 
D. Pereboom, penn., 

Statencentrale Arnhem: 

Keppelseweg 16 
Bernhardstraat A 317 
Stationsweg 64 

H. M. Jansen, voorz., Tooropstraat 12 
Mevr. J. Bik-Meima, secr.esse, Sav. Lohmanlaan 35 
Mr. F. Storm, penn., Boulevard Heuveling 9 

Statencentrale Ede: 

D. Pereboom, voorz., 
J. Rothuizen, secr., 
G. Hogeweg, penn., 

Stationsweg 64 
Nassauweg 8 
Rudolphlaan 6 

Doetinchem 
Haaften 
Ede 

Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 

Ede 
Wageningen 
Achterveld 



Statencentrale Zutphen: 

C. H. van Hierden, voorz., 
H. Folkringa, secr., 
H. B.oeterdink, penn., 

Statencentrale Apeldoorn: 

S. Brouwer, voorz., 
S. Reyenga, secr., 

· A. de Jong, penn., 

Statencentrale Harderwijk: 

D. J. Velsink, voorz., 
D. H. Hildebrand, secr., 
J. Koetsier, penn., 

Sfatencentrale Nijmegen: 

H. Wiersma, voorz., 
H. J. P. van Kuyl, secr., 
H. Elshout, penn., 

Statencentrale Doetinchem: 

B. Geleynse, voorz., 
B. Vrogten, secr., 
G. Hiddink, penn., 

Statencentrale Winterswijk: 

J. Sytsma, voorz., 
A. Wildeman, secr., 
G. J. Berendsen, penn., 

Statencentrale Tiel: 

H. A. van Willigen, voorz., 
D. van Ruller, secr., 
A. C. Cornelisse, penn., 

Statencentrale VVychen: 

M. de Bijl, voorz., 
J. W. van Hemmen, secr., 
J. D. Fuykschot, penn., 

Loenenseweg 52 
Spoordijkstraat 12a 
Oyerhoek 

Jachtlaan 186 
Tesselschadelaan ' 33 
Hoogakkerlaan 62 

Stationslaan 44 
Stationslaan 77 
Dahlialaan 5 

Groene Woudseweg 50 
Dagpauwoogstraat 14 
Molenweg 1, 

Keppelseweg 16 
A 244 
D 36 

Ragemanstraat 68 
Corleseweg 2 
0 22 

Bernhardstraat A 317 
Rijksstraatweg 
Korte Steeg 7d 

Kerkplein 133 
Hoofd chr. school 
Waaldijk 72 

Eerbeek 
Zutphen 
Warnsveld 

Apeldoorn 
Apeldoorn 
Apeldoorn 

Nunspeet 
Harderwijk 
Ermelo 

Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 

Doetinchem 
Hummelo 
Hengelo (Gld.) 

Eibergen 
Winterswijk 
Borculo 

Haaften 
Geldermalsen 
Eek en Wiel 

Bruchem 
Weil{ Ammerzoden 
Zuilichem 

6. KAMERCENTRALE UTRECHT (tevens Provinciaal Comité). 

Mr. G. A. Diepenhorst; voorz., Wilhelminalaan 4 c 
H. C. Smit, secr., Joh. Brahmsstraat 33 
L. W. H. de Geus, penn., Raadhuisstraat 18 
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Statencentrale Utrecht: 

Dr. J. de Nooy, voorz., 
C. A. Bakker, secr., 
G. Lenderink, p~nn., 

Statencentrale Amersfoort: 

A. Bakker, voorz., 
J. Lowie, secr.-penn., 

F. C. Dondersstr. 19a 
v. Ingenhouszstr. 25 
Dillenburgstraat 21 

Kerkewijk 182 
Eemnesserweg 88 

PROVINCIAAL COMITé NOORD-HOLLAND. 

Mr. A. Bruch, voorz., 
J. W. Holm, secr. (voorl.), 
P. K. van Baaien, penn., 

Oosterhoutlaan 5 
Talmastraat 13 111 
Spoorstraat 3 

7. KAMERCENTRALE DEN HELDER. 

Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 

Veenendaal 
Baarn 

Haarlem 
Amsterdam 
Weesp 

A. Lever, voorz., Sumatrastraat 7 Den Helder 
(tot 15 maart 1958) 1) 

K. Horjus, secr., Tuinstraat 5 Monnikendam 
C. Kraaij, penn., De Wildtlaan 3 Heiloo 
1) Sinds 17 mrt '58 voorz.: A. Admiraal, Westerstr. 230 te Enkhuizen. 

Statencèntrale Alkmaar: 

Mr. S. D. Sluis, voorz., 
J. Pieters, secr., 
A. Samplonius, penn., 

Statencentrale Den Helder: 

D. Barten, voorz., 
W. de Boer, secr., 
0. Koedijk, penn., 

Statencentrale Hoorn: 

S. D. Sietses, voorz., 
K. Horjus, secr., 
P. Verbeek, penn., 

Statencentrale Zaandam: 

Beukenlaan 1 
Ereedelaan 8 
Meerweg 39 

Oasterstraat 55 
Ooievaarstraat 48 

Zd. Boerenvaart 23 
Tuinstraat 5 
Joh. Poststraat 4~ 

Drs. A. Spaander Jr., voorz., Westzijde llOa 
A. Frankfort, secr., Wattstraat 5 
A. de Bree, penn., Overtoom 64 

Bergen (N.H.) 
Heiloo 
Bergen (N.H.) 

N oordscharwoude 
Den Helder 
Sint Maarten 

(N.H.) 

Enkhuizen 
Monnikendam 
Hoorn 

Zaandam 
Wormerveer 
W·estzaan 
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8. KAMERCENTRALE AMSTERDAM. 

Mr. J. H. Jonker, voorz., 

H. J. Vermeulen, secr., 
A. Troost, penn., 
Bureau: J. W. Holm, 

Bakh. v. d. Brinkhof 62 

Postjeskade 233 I 
Zwaardemakerstr. 65 
Talmastraat 13 111 

9. KAMERCENTRALE HAARLEM. 

J. de Jong, voorz., 
J. F. Licher, secr., 
H. M. C. Vissers, penn., 

Statencentrale Haarlem: 

Loosdrechtseweg 8 
Gr. Aelbrechtlaan 116 
Spieringweg 434 

Amsterdam. 
Slotervaart 

A'dam-West 2 
A'dam-Oost 
A'dam-Zuid I 

Hilversum 
Amstelveen 
Vijfhuizen 

Mr. A. Bruch, voorz., 
W. J. Scheltens, secr., 
D. J. Coumou, penn., 

Oosterhoutlaan 5 Haarlem 
Teding v. Berkhoutln. 5 Aerdenhout 
Herm. Heyermansln. 23 Heemstede 

Statencentrale Ililversnrnn: 

J. de Jong Czn., voorz., 
W. Gerholt, secr.-penn., 

Loosdrechtseweg 8 
Brederodelaan 4 

Statencentrale Nieuwer Amstel: 

P. K. van Baaien, voorz., Spoorstraat 3 
P. Clement, secr., Sportlaan 66 
A. Biesheuvel, penn., 

Statencentrale Velsen: 

H. J. Lips, voorz .• 

J. G. Dercksen, secr., 
C. Steenhoek, penn., 

Duinvlietstraat 81 

Kluijskenslaan 14 
Lange Nieuwstraat 558 

PROVINCIAAL COMITé ZUID-HOLLAND. 

J. Wilschut, voorz., Heemraadsingel 193 
<\.. R. de Kwaadsteniet, 

secr.-penn., Spoorsingel 51 b 

10. KAMERCENTRALE LEIDEN. 

Chr. v. d. Heuvel, voorz., Wittesingel 68 
E. A. Polet, secr., Raam 242 
Mr. Dr. E. P. Verkerk, penn., Valkenburgerlaan 1 
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Hilversum 
Bussum 

Weesp 
Aalsmeer 
Badhoevedorp 

Velsen-Noord 
(post Beverwijk) 

Santpoort (Stat.) 
IJmuiden-Oost 

Rotterdam 

Rotterdam 

Leiden 
Gouda 
Boskoop 



Statencentrale Gouda: 

H. Vink, voorz., 
C. J. v. d. Heuvel, secr., 
W. J. v. d. Brink, penn., 

Hulpcentrale Alphen afd Rijn: 

Voorzitter: Vacature 
Secretaris: L. Koning, 
W. J. v. d. Brink, penn., 

Hulpcentrale Gouda: 

E. A.. Polet, voorz., 
/L Griffioen, secr., 
F. Vink, penn., 

Hulpcentrale Zoetenneer: 

C. J. v. d. Heuvel, voorz., 
J. van Lien, secr., 
P. J. Verhoef, penn., 

Statencentrale Leiden: 

Mr. C. J. Woudstra, voorz., 
C. Hobo, secr., 
Drs. T. Spaan, penn., 

Jouhertstraat 107 
Moerkapelse Zijde 1 
Hooftstraat 242 

AJardamseweg 65 
Hooftstraat 242 

Raam 242 
Hoogstraat 63 
Kerklaan 9 

Moerkapelse Zijde 1 
W. v. Windenstraat 15 
Rodenrijseweg 209 

Gouda 
Moerkapelle 
Alphen ajd Rijn 

Ter Aar (Z.H.) 
Alphen ajd Rijn 

Gouda 
Haastrecht 
Moordrecht 

Moerkapelle 
Pijnacker' 
Berkel en Rodenr. 

v. d. Brandelerkade 16 Leiden 
Kom. van Aaiweg 15 Leiderdorp 
Veurselaan 98 Voorburg 

11. KA.MljlRCENTRALE 's-GRAVENHAGE. 

Mr. J. van Aartsen, voorz., 
P. L. Hut, secr., 
W. Verburg, penn., 

v. Alkemadelaan 203 
Rhijnvis Feithlaan 135 
Miquelstraat 128 

12. KAMERCENTRALE DORDRECHT. 

Mr. W. Verheul, voorz., 
S. Hammer, secr., 
H. H. Zwart, penn., 

Statencentrale Delft: 

F. A. Voskamp, voorz., 
T. van Barneveldt, secr., 
A. Hoek, penn., 

Statencentrale Dordrecht: 

B. Koekkoek, voorz., 
H. H. Zwart, secr., 
J. M. de Jong, penn., 

Joz. Israëlslaan 96 
Steenenstraat 12 
Oosteinde 57 

Leeweg 53 
Burg. Eisenweg 6 
Penninglaan 3 

Nieuwe Hoven 72 
Oosteinde 57 
Kortenhoefenschew. 73 

's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
's-Gravenhage 

Rijswijk (Z.H.) 
Oud-Beyerland 
Oud-Albias 

De Lier 
Houseiersdijk 
Schiedam 

Gorinchem 
Oud-Albias 
Lexmond 
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Hulpcentrale Voorne en Putten: 

A. Quak, voorz., 
C. Barendrecht, secr., 
A. Middelkoop, penn., 

Statencentrale Ridderkerk: 

H. Hogeweg, voorz., 
G. van Galen, secr., 
A. Quak, penn., 

Hulpcentrale Hoeksebewaard: 

Voorzitter: vacature. 
S. Hammer, secr.-penn., 

Raadhuisstraat 397 
Voorstraat 56 
Sportlaan 2 

Onderd.rijweg 170 
Lindelaan 7 4a 
Raadhuisstraat 397 

Steeneustraat 12 

Hulpcentrale Goeree-Overflakkee: 

J. J. c. la Fleur, voorz., 
C. EdeJJWaard, secr., 
S. Dekker, penn., 

Hulpcentrale IJsselmonde: 

G. van Galen, voorz., 
P. Faber, secr., 
J. van Helden, penn., 

Korte Weegje 9 
Korte Weegje 23 

Lindelaan 7 4a 
Rijksstraatweg 99 
1e Barendr.weg 120 

13. KAMERCENTRALE ROTTERDAM. 

W. A. Fibbe, voorz., 
A. R. de Kwaadsteniet, secr., 
G. van Bekkum, penn., 

Molenlaan 109 
Spoorsingel 51b 
Bergselaan 79b 

14. KAMERCENTRALE MIDDELBURG 

Zuidland 
Spijkenisse 
Oostvoorne 

H.I. Ambacht 
Zwijndrecht 
Zuidlanq 

Oud-Beijerland 

Middelharnis 
Sommelsdijk 
Nieuwe Tonge 

Zwijndrecht 
Rijsoord 
Barendrecht 

Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 

(tevens Provinciaal Comité Zeeland) 

A. Schout, voorz., 
J. Hommes, secr., 
I. Tange, penn., 

Statencentrale Goes: 

R. Zuidema, voorz., 
J. Hommes, secr., 
R. Buitenhuis, penn., 

Statencentrale Hulst: 

F. de Koeijer, voorz., 
C. A. de Kraker, secr., 
P. de Klerk, penn., 
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Vredehoflaan 8 
Havenweg 18 
Veerweg 55 

Rimmelandplein 1 
Havenweg 18 
Buys Ballotstraat 13 

c 123 
c 186a 
Pr. Hendrikstraat 13 

Vlissingen 
Nieuwdorp (Zl.) 
Kamperland (Zl.) 

Goes 
Nieuwdorp (Zl.) 
Kloetinga 

Zaamslag 
Zaà.mslag 
Axel 



Statencentrale Middelburg: 

J. de Wolf, voorz., 
A. Meulbroek, secr., 
H. H. Uyl, penn., 

Statencentrale Sluis: 

D. Geuze, voorz., 
G. W. Wilschut, secr., 
A. Leenhouts, penn., 

Statencentrale Tholen: 

P. Boudeling, voorz., 
H. Jansen, secr., 
D. Uyl Hzn., penn., 

Statencentrale Vlissingen: 

A. Schout, voorz., 
M. A. v. d. Putte, secr., 
W. Poppe, penn., 

Statencentrale Zierikzee: 

A. A. van Eeten, voorz., 
H. Koevoets, secr., 
G. M. bij de Vaate, penn., 

Dorpsstraat B 42 
Bleek 9 
Koudekerkseweg 69 

Pr. Mauritsstraat 15 
Kon. Julianastraat 19 
Zuidz.straat 51 

Julianastraat 22 
Noordweg D 97 

Vredehoflaan 8 
Wilhelminastraat 14 
Scheldestraat 70 

Ooststraat 55 
Zevengetijstraat 3 
's H. Louwendorp 6 

PROVINCIAAL COMITé NOORD-BRABANT. 

J. Slot, voorz., 
C. A. van Drimmelen, secr., 
J. van Kampen, penn., 

"de Oude Weide" 
Kerkring 14 
Tulpenstraat 27 

15. KAMERCENTRALE 's-HERTOGENBOSCH. 

J. Slot, voorz., "de Oude Weide" 
C. W. Wachtels v. d. Berg, 

J. Koning, penn., 

Statencentrale Heusden: 

secr., Hertog .Tanpark 29 
Mathijssenlaan 26 

J. Slot, voorz., "de Oude Weide" 
C. W. Wachtels v. d. Berg, 

wnd. secr., Hertog .Tanpark 29 
PenninJpneester: vacature. 

Serooskerke-W 
Middelburg 
Middelburg 

Oostburg 
Schoondijke 
Oostburg 

Anna Jacobapolder 
Tholen 
Poortvliet 

Vlissingen 
0. en W. Souburg 
Vlissingen 

Nieuwerkerk (Zl.) 
Zierikzee (Zl.) 
Zierikzee ( ZI.) 

Eethen 
Klundert 
Breda 

Eethen 

Waalwijk 
Eindhoven 

Eethen 

Waalwijk 



Statencentrale Eindhoven: 

Drs. B. Combee, voorz., 
G. Buiten, secr., 
T. Aardema, penn., 

Pasteurlaan 66 Eindhoven 
Lakerstraat 4 Eindhoven 
Thomas à Kempisln. 44 Waalwijk 

16. KAMERCENTRALE TILBURG. 

K. de Geus, voorz., 
C. A. van Drimmelen, secr., 
J. van Kampen, penn., 

J ulianalaan 
Kerkring 14 
Tulpenstraat 27 

's-Gravenmoer 
Klundert 
Breda 

17. KAMERCENTRALE MAASTRICHT 

N. van Rooyen, voorz., 
M. M. Bomhoff, secr., 
J. Lanser, penn., 

12-(\ 

(tevens Provinciaal Comité Limburg). 

Akerstraat 91 Heerlen 
Nic. Beetsstraat 158 Heerlen 
Helbeek 51 Venlo 



TIENDE JAARVERSLAG 

van de Nationale Organisatie van 

A.R. JONGEREN STUDIECLUBS 

ov.er de periode 1 oktober 19 56 tot 1 oktober 19 5 7 
uitgebracht aan de Algemene Vergadering 

gehouden op 14 december 19 5 7 te Utrecht. 

1. INLEIDING 

In politicis is de periode waarover dit jaarverslag handelt 
een tijdvak geweest, waarin men zich voornamelijk bezig 
moest houden met het nemen van maatregelen, verband 
houdende met de economische situatie. Moeilijkheden, ver~ 
oorzaakt door een te snelle expansi'e en een te hoge consump~ 
tie, moesten wel leiden tot een politiek waardoor een zacht'e 
rem werd aangetrokken. De moeilijkheden rondom de kabi~ 
netsformatie waren daar mede een symptoom van. 
Overzien wij het geheel echter dan past het ons een geluid 
van dankbaarheid te doen horen, voor de vele stoffelijke 
zegeningen, die ons Nederlandse volk ten deel vielen. 
De pogingen om te komen tot een grotere Europese eenheid 
werden belichaamd in de voorstellen tot instelling van een 
Europese markt en een samenwerking op het terrein van de 
kern~energie, Euratom. 
In het intenationale vlak werd aanvankelijk het politieke 
beeld beheerst door het brute en satanische geweld, waarmede 
in Hongarije een volk, dat zich verzette ,_ zich moest ver~ 
zetten ,_ teg,en een systeem van onderdrukking en geweld, 
werd neergeslagen. 
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Het is goed ons te realiseren, dat deze tragedie zich nauwe~ 
lijks een jaar geleden afspeelde. 
Werden de internationale verhoudingen eerst geheel door dit 
voorval bepaald, thans keren langzamerhand de normale ver~ 
houdingen en kontakten terug. Duidelijk is echter, dat het doel 
van de Sovjetpolitiek ook nu nog is de verovering van de 
wereldheerschappij. 
Binnen de Antirevolutionaire Partij vonden verschillende 
bijeenkomsten plaats, waarvan men het doel kan aangeven met 
één woord, nl.: bezinning. Wij zuUen de laatsten zijn, die de 
waarde van deze conferenties in twijfel zullen trekken, doch 
wijzen er op, dat het "zich bezinnen" niet betekent, dat er 
geen positieve daden worden gesteld. Integendeel, het één 
kan niet buiten het ander. En onmiddellijk willen wij de vin~ 
ger leggen bij een euvel, dat in de kring van jongeren -
wellicht het meest bij die jeugd, die niet tot onze organisatie 
behoort - aanwijsbaar is, nl. de houding van afwachten en 
nauwkeurig volgen van wat ouderen zeggen en doen, het zich 
veroorloven van - liefst veel - kritiek daarop, zonder dat 
men echter bereid is, zich daadwerkelijk zelf aan de zaak van 
de Antirevolutionaire politiek te willen geven. 
Iets daarvan komt ook tot uiting in het verlangen om in de 
politiek nu eens precies op een papiertje te hebben, hoe het 
overeenkomstig Gods Wil dient te gaan. Tegen dat ver~ 
langen zullen wij hebben te vechten, omdat het een gemak~ 
zuchtig verlangen is en het ons afhoudt van een ons en onze 
beginselen steeds weer opnieuw confronteren met de Bijbel. 

2. HET BESTUUR 

Het aantal gehouden bestuursvergaderingen in het afgelopen 
jaar was vier. Op 11 oktober 1956, 4 en 5 januari 1957, 30 
maart 1957 en op 28 en 29 juni 1957 werd vergaderd~ 
Het moderamen kwam bijeen op 6 december 1956, 27 decem~ 
her 1956, 28 januari 1957, 30 april 1957, 24 juni 1957, 9 
augustus 1957, 30 augustus 1957 en 3 oktober 1957. 
Daarnaast werd op allerlei plaatsen in ons land intensief 
kontakt onderhouden tussen de voorzitter, de secretaris en 
overige leden van het moderamen. 
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De samenstelling van het bestuur was per 1 oktober 1957: 

S. Silvis, Scheemda, voorzitter; 
mejuffrouw J. van Leeuwen, Rijswijk (Z.H.), vice~presi~ 
den te; (vrij gekozene) ; 
Tj. Pel, Heeerenveen, vice~president; (vrij gekozene); 
A. H. M. Mulder, 's~Gravenhage, secretaris; 
T. Hopman, Gouda, moderamenlid; 
D. J. Klein Onstenk (Dantumawoude (Fr.), vrijgekozene; 
Mr. C. J. Verplanke, 's~Gravendeel, vrijgekozene; 
M. Ruppert, Zeist, gedelegeerde Centraal Comité; 
J. Smallenbroek, Assen, gedelegeerde Centraal Comité; 
voor Groningen: A. Willering, Groningen; 
voor Friesland: Drs. W. K. de Roos, 

Leeuwarden; 
voor Drente: H. Eleveld, Smilde; 
voor Overijssel: 
voor Gelderland: 
voor Utrecht: 
voor Noord~Holland: 
voor Zuid~Holland: 

voor Zeeland: 
voor N .~Brabant~ Limburg: 

J. van Leeuwen, Wierden; 
Ir. R. Feitsma, Arnhem; 
G. J. H. Griffioen, Utrecht; 
Mr. C. Boertien, Diemen; 
T. Hopman, Gouda, 

(lid moderamen) ; 
C. Balkenende, Kapelle; 
J. H. G. Looms, Geldrop. 

Sinds het vorige jaarverslag werd de Gelderse vertegenwoor~ 
diger, de heer Pos te Vorden, vervangen door ir. Feitsma en 
konden wij de heer Willering te Groningen verwelkomen als 
provinciaal vertegenwoordiger, in verband met het optreden 
van de heer Silvis als voorzitter van de Nationale Organisatie. 
Intussen deelde de heer Looms mede niet langer zijn functie 
van voorzitter van het provinciaal verband Noord~Brabant en 
vertegenwoordiger in ons bestuur te kunnen uitoefenen. Een 
vervanger is op dit moment nog niet aangewezen. 
Na vele omzwervingen door de gebouwen aan de Dr. Kuyper~ 
straat kon de secretaris per 1 juni 1957 definitief een kamer 
als "zijn kantoor" in bezit nemen. Een woord van speciale 
dank aan het Centraal Comité, dat dit mogelijk maakte, mag 
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hier niet ontbreken. Eveneens mag niet onvermeld blijven 
het op 15 juni 1957 in dienst treden van mejuffrouw Aling, 
die haar volledige dagtaak vindt in het verzorgen van de 
correspondentie en administratite van de A.R.J.O.S. Dank~ 
baar maken wij ook melding van de medewerking, die werd 
ondervonden van mevrouw van der Kruk~Buikema en mejuf~ 
frouw Vegt, in de periode, dat mejuffrouw Aling nog niet 
bij het Centraal Comité werkzaam was. 
Teneinde een inzicht te verschaffen in de omvang van de 
correspondentie en de omvang van de administratieve werk~ 
zaamheden, zij hier vermeld, dat er in de periode van 1 
oktober 1956 tot 1 oktober 1957 rond 1100 brieven zijn 
verzonden; hierbij buiten beschouwing latende de circulaires, 
die aan de voorzitters, secretarissen, provinciale besturen e.d. 
werden gericht. Deze, 15 in getal, werden steeds in een oplage 
van 400 exemplaren verzonden. 
Zowel van de clubvoorzitters als van de secretarissen zijn 
thans adresplaatjes aanwezig. 
Een woord van hartelijke dank gericht aan de bestuursleden, 
de leden van de provinciale besturen, stedelijke verbanden, 
commissies en clubs, voor de prettige wijze, waarop steeds 
kon worden samengewerkt, mag niet ontbreken. Speciaal 
dient nog te worden vermeld de samenwerking met de pro~ 
vindale secretaressen en secretarissen. 
Zonder een goede persoonlijke verstandhouding zal het werk 
in een organisatie als de onze, die christelijk wil zijn en die 
er één is van jongeren, niet mogen plaatsvinden. 
Het is dan ook verheugend te kunnen vermelden, dat deze 
goede relatie over de gehele linie bestaat. 

8. OVERZICHT LEDENAANTAL 

Het is een blijde zaak te kunnen vermelden, dat er tijdens 
het verslagjaar veel activiteiten plaatsvonden op het vlak van 
het oprichten van nieuwe clubs en de propaganda. De resul~ 
taten tekenen zich daarvan af in het hieronder afgedrukte 
overzicht. 
Zowel het aantal clubs als het ledental is hoger dan dat in 
het vorig jaarverslag werd vermeld. Weliswaar is deze groei 
niet overweldigend, doch zeker voldoende om te bewijzen, 
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dat onze organisatie springlevend is en dat er van een inzin
king onder de A.R. jongeren geen sprake is. 
Toch willen wij er ook hier weer op wijzen, dat hetzelfde 
werk en dezelfde kosten, zonder merkbare vergroting, ook 
kunnen worden verricht voor 7500 leden. 
Bezien wij het aantal Antirevolutionaire stemmen, behaald 
bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal in 1956 dan blijkt dat 567.556 of 9,91 % te zijn. 
Wanneer wij daar op toepassen het percentage van jongeren 
( 23-35 jaar), dat volgens het verslag van de desbetreffende 
Staatscommissie onder de titel "Parlement en Kiezer", stemt 
op de A.R. Partij, dan volgt daaruit, dat 36 % van het totaal 
van A.R. stemmen of 204.320 personen jonger zijn dan 35 
jaar. Projecteert men daarop het aantal leden van onze orga
nisatie, rond 5200, het zijn van een studieorganisatie en aller
lei andere "verzachtende" omstandigheden, dan nóg kan niret 
worden geponeerd, dat we er zijn. 
Eerlijkheidshalve moet daarbij melding worden gemaakt van 
het feit, dat de A,R,J .O.S. onder de politieke jongerenorgani
saties. de groep is met het grootste aantal werkende leden. 
Voor elk lid van een Arjosclub is het immers een daad ge
weest om toe te treden en wordt hij niet, zoals dat bij enkele 
andere politieke jongerenorganisaties het geval is, formeel als 
lid gerekend, omdat hij als lid van de desbetreffende partij 
in een bepaalde leeftijdsgroep valt. 

Overzicht per provincie. 
1 oktober 1956 1 oktober 1957 

clubs M V tot. clubs M V tot. 
Groningen 46 405 197 602 47 439 230 669 
Friesland 42 451 107 558 35 327 231 558 
Drenthe 34 366 199 565 32 359 197 556 
Overijssel 35 426 243 669 37 457 257 ·714 
Gelderland 25 191 122 313 24 234 112 346 
Utrecht 21 201 71 272 22 199 128 327 
Noord-Holland 28 237 165 402 31 318 178 496 
Zuid-Holland 83 890 419 1309 86 772 413 1185 
Zeeland 18 177 60 237 22 212 70 282 

N oord-BrabantjLimburg 7 58 33 91 I ~ 59 30 89 
13 10 23 

339 3402 1616 5018 344 3389 1856 5245 
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4. DE PROVINCIALE VERBANDEN 

In afwijking van vorige jaren willen wij thans - zeer sum~ 
mier - enige indrukken geven over de situatie in de ver~ 
schillende provincies. Voorop stellen wij daarbij de zelfstan~ 
digheid en de eigen verantwoordelijkheid van de provincial>e 
besturen. Wij menen echter. dat de gehele organisatie er 
recht op heeft een globaal overzicht van de gang van zaken 
te krijg•en in alle gewesten. 

5. GRONINGEN 

Met de bekende volharding van de bewoners van deze pro~ 
vincie is hier gewerkt. Enkele verliezen medegerekend kon 
tenslotte een kJ.eine winst op het aantal clubs worden ge~ 
h<:>ekt. Opvallend is echter het groeiend aantal leden. 
De bestaande . districtsverdeling functionneert goed en werpt 
zijn vruchten af, ook ten aanzien van de werkverdeling bin~ 
nen de kring van het bestuur. 
In januari 1957 werd door het provinciaal verband, in samen~ 
werking met het provinciaal comité, een conferentie belegd 
met jarige intellectuelen. 

FRIESLAND 

Het aantal clubs is hier beduidend teruggelopen. Desondanks 
zijn wij niet pessimistisch gestemd, hoewel wij ons met het 
provinciaal bestuur terdege realiseren, dat het nog veel in~ 
spanning zal kosten om het oude aantal clubs weer te he~ 
reiken. 
Onze verwachtingen zijn wel gerechtvaardigd wanneer wij 
er aan herinneren, dat de eerste club in het nieuwe vergader~ 
seizoen in Friesland werd opgericht. 
Zowel de voorzitter als de secretaris traden tijdens het v•er~ 
slagjaar iri functie. 
Aan een door het provinciaal verband georganiseerde kader~ 
cursus is door pl.m. 50 personen deelgenomen. 

DRENTE 

Ook hier wisselde de voorzittershamer van eigenaar. Overi~ 
gens is de situatie in deze provincie op Arjosgebied vrij con~ 
stant, hoewel een kleine teruggang in ledental moet worden 
geconstateerd. 
Er is wel eens gest•eld, dat men in Drente aan het plafond 
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zit wat het ledental betreft. Wanneer men daarmede doelt 
op het aantal plaatsen waar een Arjos bestaat, dan kunnen 
wij dit beamen. Het aantal clubs kan naar onze mening wel 
worden uitgebreid, vooral in die plaatsen waar een groot 
corps van A.R.~kiezer's is en die zich momenteel snel uitbrei~ 
den. 
Regelmatig worden in deze provincie studieconferenties ge~ 
houden, die vrijwel steeds door een groot aantal jongeren 
wordt bezocht. 

OVERIJSSEL 

Zowel in het aantal clubs als in het ledenaantal is enige 
vooruitgang te bespeuren. Ook hier dient echter op de zwakke 
plaatsen te worden gewezen: de grotere steden .. 
De verdeling in districten krijgt steeds vastere vorm en he~ 
gint zijn vruchten af te werpen in deze moeilijk bereisbare 
provincie. Gelukkig verheugen de jaarlijks weerkerende stu~ 
dieconferenties in Nijverdal zich in stijgende belangstelling. 

GELDERLAND 

Hoewel verschillende clubs zijn afgevoerd en de oprichting 
van nieuwe zijn genoteerd, laat het eindcijfer thans zien, dat 
één club minder bestaat; wel kan van een groter aantal leden 
nota worden genomen. 
In verband met het plotsdinge vertrek van de voorzitter, 
ontstond een vacature, die eerst na enige tijd werd bezet. 
Ook voor deze provincie geldt- sterker nog dan de vorige -
dat ze slecht bereisbaar is. Het instellen van streekverbanden 
zal o.i. aan V'ele moeilijkheden soulaas kunnen bieden en de 
clubs stimuleren met elkaar de verantwoordelijkheid voor een 
bepaald rayon te aanvaarden. 
Kan een provinciale studieconferentie niet als middel dienen 
om kontakten te leggen en om inzicht te verkrijgen in de 
situatie? 

UTRECHT 

Hoewel een winst van één club tenslotte resulteert, is toch 
het gevaar niet denkbeeldig, dat de ARJOS in de Zuid~ 
Westhoek van deze provincie vaste voet verliest. 
Wanneer het stedelijk verband van de hoofdstad van het 
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Sticht al enkele jarèn achtereèn studie~weekends ( ~conferen~ 
ties) organiseert, die uitstekend blijken te voldoen en waaraan 
ook leden van clubs uit andere plaatsen deelnemen, is dan 
voor het provinciaal bestuur het tijdstip niet gekomen om een 
studieconferentie te beleggen? 

NOORD~HOLLAND 

De stellige indruk bestaat, dat er fn dit gewest een tekort 
aan onderling kontakt is, waardoor deze Arjosprovincie 
moeilijk te overzien en te besturen valt. 
In de afgelopen jaren moesten er verschillende clubs worden 
afgevoerd. Hoewel thans het totaal aantal clubs met drie is 
gegroeid, zijn er gebieden waar de ARJOS niet of slechts 
nauwelijks een voet aan de grond heeft (Gooi en IJ mond). 
Functionneren alle districten wel? 
Niet onvermeld mag blijven de grote activiteit, die door het 
bestuur van het stedelijk verband van Amsterdam wordt ont~ 
plooid. Activiteit, die niet wordt gezocht in spectaculaire bij~ 
eenkomsten, doch voornamelijk in het huisbezoek ter voor~ 
bereiding van het oprichten van nieuwe clubs. 

ZUID-HOLLAND 

Het aantal in deze provincie woonachtige Arjosleden he~ 
draagt 1185 of ruim een vijfde gedeelte van het totaal aantal 
leden van de Nationale Organisatie. Het aantal clubs is juist 
een vierde deel. 
Het besturen van een dergelijke provincie, met de hekende 
reisproblemen en de bestaande tegenstellingen tussen stad 
en platteland is zeker geen lichte zaak. Dat desondanks een 
winst van drie clubs geboekt kon worden is vermeldenswaard. 
Het feit, dat het totale ledenaantal terugliep van 1309 fot 
1185 verdient evenwel de aandacht. Gezien de omvang van 
dit provinciaal verband zal op de duur naar een andere he~ 
stuursvorm gezocht moeten worden. 
De regelmatig belegde studieconferenties worden steeds goed 
bezocht. De stedelijke besturen van Rotterdam en 's~Graven~ 
hage vormen onderling een groot contrast. In onze grootste 
havenstad gonst het ook van activiteit in Arjoskring. Wij 
spreken de wens uit, dat er uit de Hofstad spoedig ook 
verblijdende berichten zullen komen. 
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ZEELAND 

Het verlies, dat een vorig jaar moest worden geïncasseerd is 
door het oprichten van vier clubs geheel goed gemaakt. 
Rondom het Deltaplan werd door Arjos~jongeren veel activi~ 
teit ontplooid. 
Zowel het voorzitterschap als het secretariaat ging in andere 
handen over. 
Kan een provinciale studieconf·erentie bovendien niet bewerk~ 
stelligen, dat er een sterkere band tussen de clubs onderling 
tot stand komt? 

NOORDBRABANT 

In Noordbrabant verminderde het aantal clubs met één. Sinds 
enige tijd is de voorzitter niet meer in staat zijn functie uit te 
oef.enen, terwijl de secretaris om studieredenen te kennen 
gaf de Arjos~pen te moeten neerleggen. 
Naar het zich laat aanzien zal spoedig in beide vacatures 
zijn voorzien. 
Uiteraard heeft het werk in dit gewest onder deze situatie 
geleden. 
Tijdens enkdoe vanuit 's~Gravenhage ondernomen reizen is . 
echter wel gebleken, dat er meerdere actieve en enthousiaste 
leden aanwezig zijn, die bereid zijn in plaatsen, waar dat 
mogelijk is, pogingen te ondernemen, die kunnen leiden tot de 
oprichting van een club. 
Op de bijzondere moeilijkheden, die in beide zuidelijke pro~ 
vindes worden ondervonden, menen wij niet verder behC'even 
in te gaan. 

LIMBURG 

In het afgelopen jaar kreeg de Arjos vaste voet op Limburgse 
bodem. Er werden nl. in Treebeek en in Heeden clubs opge~ 
richt. 
Wanneer het mogelijk is het aantal clubs nog enigszins uit 
te breiden, dan zou tot instelling van een zelfstandig pro~ 
vindaal verband kunnen worden overgegaan. 

6. ENQUêTE 

In totaal hebben 189 clubs de enquête~formulieven inge~ 
zonden. De verdeling per provincie is als volgt: 
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Groningen. 27 Utrecht 17 
Friesland 14 Noord~ Holland 21 
Drente 19 Zuid~ Holland 39 
Overijssel 26 Noord~ Brabant 3 
Gelderland 12 Zeeland 11 

Omtrent de conclusies en cijfers, ontleend aan deze enquête 
mogen wij verwijzen naar een afzonderlijk te publiceren rap~ 
port. Het ligt in de bedoeling één en ander eerst in de kring 
van het hoofdbestuur en de provinciale besturen te bespreken 
en daarna tot publicatie over te gaan. 

7. VERTEGENWOORDIGING VAN EN IN PARTIJORGANEN 

In het begin van dit verslagjaar werd mr. A. B. Roosjen, 
die als gedelegeerde van het Centraal Comité in het Lande~ 
lijk Bestuur zitting had, vervangen door de heer M. Ruppert. 
Daarnaast heeft de heer J. Smallenbroek eveneens als gede~ 
legeerde zitting. 
Namens de Arjos maken ,__ als adviserende leden - deel uit 
van het Centraal Comité, de heren S. Silvis en mr. C. Boer~ 
tien, terwijl als lid van het Algemeen Organisatie Comité 
optreden de heren Tj. Pel en C. Balkenende. 
Voorts hebben de leden van het mod•eramen, 'op grond van 
artikel 29 van de Partij~statuten, zitting in het Partij Con~ 
vent. 
Wij willen het belang van het bestaan van de lidmaatschap~ 
pen van verschillende partij~organen door Arjos~figuren nog 
eens onderstrepen en zijn verheugd van een goede samen~ 
werking gewag te kunnen maken. 

8. JAARVERGADERING 

De jaarlijkse algemene vergadering, die op zaterdag 15 
december 1956 weer te Utrecht werd gehouden, stond wel 
in het teken van het afscheid van dr. A. Veerman, als voor~ 
zitter en van Sj. Jonker, als secretaris. 
Beiden vervulden genoemde functies sinds 1952. 
Een tiental Arjosdames, gestoken in kiederdachten van de 
verschillende provincies, onderstreepten de woorden en ge~ 
voelens van dankbaarheid, door aan beide heren en hun 
dames allerlei typische streekgeschenken aan te bieden. 
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Zowel aan dr. Veerman als aan Sj. Jonker is de ·Nationale 
Organisatie veel dank verschuldigd. Zij stippelden een beleid 
uit in een periode, die voor de ARJOS en haar ontwikkeling 
niet gemakkelijk en uiterst belangrijk was. 
Tijdens de morgenvergadering, waar 76 clubs vertegenwoor~ 
digd waren, werd de heer S. Silvis te Scheemda als voorzitter 
gekozen. 
Ook nu werd het jaarverslag eerst in discussiegroepen he~ 
sproken, zodat aan de hand van de vele vragen een grondige 
bespreking er van plaatsvond. 
's Middags sprak de heer J. van Eibergen, lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal een rede uit met als onderwerp 
.. Waar blijv>en de woningen?", die met intense belangstelling 
door de aanwezigen werd beluisterd, terwijl het slotwoord 
werd uitgesproken door dr. W. P. Berghuis. 
De algemene vergadering werd onder meer bijgewoond door 
de heren mr. A. B. Roosjen en J. Smallenbroek, leden der 
Tweede Kamer, prof. dr. J. J. de Jong, hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit, een afgevaardigde van de A.R. V rouw·en~ 
organisatie Scevar en vertegenwoordigers van de Christelijk~ 
Hstarische Jongerengroepen en van de Jongerenorganisatie 
van de K.V.P. 

9. STUDENTENCONFERENTIE 

Op 11 en 12 januari werd in .. De Witte Hei" te Huis ter 
Heide de jaarlijkse conferentie met studenten gehouden, waar~ 
aan door ongeveer 50 personen werd deelgenomen. 
De heer M. Ruppert, voorzitter van het Christelijk N)'ltionaal 
Vakverbond, zette uiteen welke de drijfveren zijn van de 
christelijke~sociale politiek, terwijl dr. W. P. Berghuis sprak 
over de huidige situatie van de A. R. Partij. 
De zaterdagmorgen werd gewijd aan het stellen van vrag,~n 
aan een forum, bestaande uit de heren dr. E. Diemer, Jac. S. 
Hoek, prof. dr. J. J. de Jong, E. van Ruller en P. Wybenga. 
Allen· rechtstreeks betrokken bij de christelijke dagbladpers. 
Hoewel deze bijeenkomst met studenten zeer zeker geslaagd 
kan worden genoemd, is overwogen in hoeverre ook op 
andere wifze de politieke belangstelling onder de studenten 
kan worden geanimeerd. 
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Deze conferentie was de achtste in haar soort, die door de 
ARJOS, daartoe in staat gesteld door het Centraal Comité, 
werd georganiseerd. 

10. LANDELIJKE STUDIECONFERENTIE 

"De Overheid en de ontwikkeling van het maatschappelijke 
werk" was het thema van de 12 en 13 oktober 1956 in "Ons 
Centrum" te Driebergen gehouden landelijke studieconfe~ 
ren tie. 
Ds. J. M. van Krimpen behandelde in een l'eferaat, dat de 
tevoren aan de deelnemers toegézonden stellingen toelichtte, 
de ontwikkeling in het jeugdzorgwerk, de vorming buiten 
schoolverband en de subsidiël'ende taak van de Overheid, 
terwijl prof. dr. J. J. de Jong sprak over de schadelijke ge~ 
volgen van de industrialisatie voor de samenleving en de ont~ 
wikkeling in het opbouwwerk. 
Aan de conferentie is deelgenomen door. 63 personen. 
H•et is jammer te moeten constateren, dat dit onderwerp niet 
op alle clubs is behandeld. Eensdeels is dit een gevolg van 
de altijd weer optredende moeilijkheden om in kontakt te ko~ 
men met de club, die aan de conferentiedeelnemer is toege~ 
wezen, terwijl anderzijds gebleken is, dat door sommige clubs 
het onderwerp niet werd gewaardeerd en er daarom ook geen 
pogingen in het werk werden gesteld om hierover op een 
clubbijeenkomst ,te spreken. Wij zijn van mening, dat een 
dergelijk oordeel eerst uitgesproken kan worden wanneer men 
een inleiding over dat onderwerp heeft aangehoord en he~ 
sproken, terwijl het voorts heel goed mogelijk is, dat een 
praktisch onderwerp als het onderhavige, in •een bepaalde 
omgeving nog niet actueel is, doch dat echter vroeg of laat 
zeker wel zal worden. 
In dit verband willen wij er nog eens op wijzen, dat het zowel 
voor de bezoeker van de conferentite als voor de club waar 
hij het onderwerp komt behandelen, remmend werkt wan~ 
neer men hem als "spreker" aankondigt. Het is en blij ft een 
Arjoslid, dat zijn Arjosplicht doet! 

11. STUDIEMATERIAAL 

In de maanden november en december 1956 werden op een 
tiental plaatsen in ons land kaderbijeenkomsten gehouden, 
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waarbij dr. A. V-eerman, mejuffrouw J. van Leeuwen en on~ 
dergetekende steeds aanwezig waren. 
In totaal waren 156 clubs op deze bijeenkomsten vertegen~ \ 
woordigd, hetg-een bevredigend kan worden genoemd. 
Eén der belangrijkste conclusies die uit deze "hearing" ge~ 
trokken moet worden is wel, dat, gezien het feit, dat er van 
de behandeling van politieke onderwerpen op J.V. en M.V. 
weinig terecht komt, de kennis bij de jonge leden zeer ge~ 
brekkig is. Het schetsenmateriaal blijkt voor deze groep te 
moeilijk. Een zeer eenvoudige uiteenzetting over de grond~ 
gedachten van de A.R. politiek over de organisatie en ge~ 
schiedenis van d•e A.R.~partij is noodzakelijk, terwijl daar~ 
naast -zeker niet gemist zullen kunnen worden kleine bundels 
met actuele onderwerpen. 
De verwezenlijking van de wens ten aanzien van een politiek 
handboek brengt vele problemen met zich mede. Stappen zijn 
ondernomen, doch verkeren t:~ans in een stadium, dat daar~ 

, over nog geen mededelingen kunnen worden gedaan. De ver~ 
zekering wordt echter gegeven, dat hieraan de meest moge~ 
lijke aandacht wordt besteed. -
Intussen werd voortgegaan met het samenstellen van een 
nieuwe bundel schetsen over actuele onderwerpen, hetgeen 
leidde tot de uitgave van de bundel 1957 met een oplage van 
1100 stuks. Hiervan zijn er momenteel nog ongeveer 300 in 
voorraad. 
Van de bundel "Volk en Staat" zijn er op dit moment nog 
200 voorradig. 
De voorb-ereiding van de uitgave van een bundel 1958 vordert 
intussen gestadig. Naar het zich laat aanzien zal de nieuwe 
bundel schetsen uiterlijk januari 1958 het licht kunnen zien. 

12. METHODIEK- EN SCHETSENCOMMISSIE 

Bij besluit van het hoofdboestuur van 4 januari 1957 werd de 
taak van de commissie, die destijds het hoofdbestuur advi~ 
seerde en bijstond inzake het schrijven en uitgeven van 
schetsen, gewijzigd, in die zin, dat voortaan deze commissie 
haar werkzaamheden ook zou uitstrekken over de op d·e 
Arjos~clubs te volgen werkwijze. Van deze commissie maken 
deel uit: dr. A. Veerman, voorzitter; mejuffr. J. van Leeuwen, 
mejuffrouw T. Laninga, de heren G. J. H. Griffioen, S. Silvis 
en A. H. M. Mulder. 
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Naast de werkzaamheden, verband houdende met het geven 
van een kadercursus, waarover elders wordt gesproken, be
steedde een sub-commissie, bestaande uit mejuffrouw T. La
ninga, de heren H. Bijmolt en Mulder, speciale aandacht aan 
de vergadertechni·ek en de werkwijze op de clubs. Eén en 
ander leide tot het uitgeven van de bundel ,.Tips voor het 
bestuur van een Arjosclub". 

Teneinde het grote belang van de wijze waarop het Arjos
werk op de clubs plaats vindt, te onderstrepen en hiervoor de 
aandacht van een breder kader te vragen, besloot het hoofd
bestuur een z.g. bestuursconferentie, waarvoor de bestuurs
leden en een tweetal extra afgevaardigden per provincie uitge
nodigd werden, te beleggen om hoofdzakelijk over genoemde 
onderwerpen te kunnen spreken . 

. Deze bijeenkomst vond plaats op 28 en 29 juni te Huis ter 
Heide en werd bezocht door ruim 30 personen. 

Uitvoerig werd er gesproken over de ,.Tips" en de werkwijze 
tijdens onze studieconferentie, terwijl aan de hand van enkele 
flanelbordschetsen de mogelijkheden werden gedemonstreerd, 
die deze methode voor ons werk biedt. Algemeen is deze 
methode gunstig beoordeeld, zodat één en ander verder zal 
worden ontwikkeld. Het ontwerpen van een flanelbord
schets vraagt echter naast studie en tijd, een zekere vaardig
heid en fantasie. 

Vermeldt kan nog worden, dat de Methodiek- en schetsen
commissi•e zich op dit punt voor liet lichten door een bij uit
stek deskundige, de heer J. P. van Leerdam te Utrecht, econo
misch adviseur bij de Chr. Metaalbewerkersbond. 

13. KADERVORMING 

.. Er is een grote groep jongeren, bij wie een sterke gehecht
heid bestaat aan doe Antirevolutionaire gedachte en de Anti
revolutionaire politiek. Jongeren, die zich in de Antirevolutio
naire grondovertuigingen willen verdiepen en die van de Anti
revolutionaire politiek mee dragers willen zijn. Die daarbij 
een openheid, een frish•eid tonen ...- een nuchtere zakelijk
heid en een warme onderlinge band ...- die het voorzitterschap 

138 



van de Arjos tot een voortdurende vreugde maken", aldus 
sprak dr. Veerman tijdens de laatstgehouden jaarvergaderinu. 
Wij stemmen geheel met het constateren van dit feit in. Wan~ 
neer echter onzerzijds niet tijdig deze bereidheid wordt opge~ 
vangen en in goede banen geleid, dan zal ze snel verflauwen. 
Voorts is in de praktijk gebleken, dat er een sterk verlangen 
is naar voorlichting en leiding, juist bij dieg·enen, waarvan 
thans reeds het geven van leiding wordt gevraagd. Daarom is 
het noodzakelijk intensief en op zo groot mogelijke schaal met 
de vorming van ons kader bezig te zijn. Dit geldt uiteraard 
niet alleen voor de Nationale Organisatie, doch •evenzeer voor 
de provinciale verbanden. 
De snelle verwezenlijking van de plannen, die daaromtrent bij 
het hoofdbestuur leefden, is zeker niet in de laatste plaats te 
dankoen aan de bereidwilligheid van het Centraal Comité van 
A.R. kiesV'erenigingen om ons financieel in staat te stellen 
een kadercursus op te zetten. 
Wij zijn zeer verheugd, dat dr. A. Veerman·zich bereid heeft 
verklaard de leiding van deze cursus op zich te nemen. 
Op 27 september 1957 werd met het verzenden van de lessen 
een aanvang gemaakt. Aan 109 personen wordt éénmaal per 
14 dagen een les toegezonden over een drietal vakken. Na drie 
zendingen ,.....- dus na zes weken ,.....- vindt er een mondelinge 
les plaats op zes verschillende plaatsen in ons land. Het ge~ 
heel wordt afgerond op een landelijke bijeenkomst van alle 
cursisten, waar ook aandacht zal worden besneed aan de wijze 
waarop men over een bepaald onderwerp tot een vergadering 
spreekt. 
Aan de cursisten, die de lessen met goed gevolg hebben door~ 
lopen zal een diploma worden uitgereikt, terwijl aan de 
besten onder hen een beloning in uitzicht is gesteld. 
Er worden lessen gegeven in staatsinrichting, A.R. beginse~ 
len, economie, A.R. praktijk, sociologie en parlementaire ge~ 
schiedenis. Als docenten werken mede: dr. A. Veerman, dr. 
W. Albeda, prof. dr. J. J. de Jong, dr. G. J. Stapelkamp, S. 
Silvis, J. Strijker, E. van Ruller, mr. C. J. Verplanke, mej. 
J. van Leeuwen, drs. H. van der Maas en ds. P. Visser. 
Het enthousiasme, waarmede dit plan is ontvangen wettigt 
een zeker optimisme en bewijst, dat er verder in deze rich~ 
ting gewerkt zal moeten worden. 
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14. VOORLICHTING EN INSTRUCTIE 

Een tijdens de reeds eerder aangehaalde kaderbijeenkomsf:!en 
veel vernomen vraag, was die naar meer voorlichting en aan~ 
wijzingen bij en voor het werk op de clubs. 
Er werden suggesties gedaan voor een voorzittersblad of een 
eigen Arjosorgaan,dat naast de rubriek in "Nederlandse Ge~ 
dachten" zou moeten verschijnen. 
Sinds oktober 1955 - het tijdstip, waarop "Nederlandse Ge~ 
dachten" als weekblad werd verspreid - is er steeds een ern~ 
stig tekort gevoeld aan mogelijkheden om het çrewon•e Arjos~ 
lid aan te spreken en een goed organisatorisch kontakt met 
hem te kunnen onderhouden. Zou dit euvel worden besten~ 
digd, dan zal dat op de duur wel moeten leiden tot een v•er~ 
flauwing van de belangstelling bij de clubs en bij de leden. 
Daarnaast wordt momenteel de mogelijkheid gemist om tus~ 
sentijds studieschetsen te publiceren en om in instruerende 
artikelen een eigen visie over bepaalde onderwerpen te geven. 
Eén en ander was aanleiding, dat het moderamen en het 
hoofdbestuur zich hiermede meerdere keren bezig heeft ge~ 
houden hetgeen geleid heeft tot het opstdlen van een plan, 
dat aan de provinciale besturen werd gezonden, teneinde de 
mening van vele kaderleden daarover te vernemen. De daarop 
verkregen reacties hebben geleid tot het aanhangig maken 
van een gewijzigd voorstel. Wij hopen, dat één en ander 
spoedig tot resultaten zal leiden. 

15. PROPAGANDA 

Een grootsch•eepse propaganda~actie werd dit jaar niet on~ 
dernomen. Bij de aanvang van het vergaderseizoen werd in 
enkele circulaires de speciale aandacht van de provinciale en 
van de clubbesturen gevestigd op de noodzaak en mogelijk~ 
heden van h•et maken van propaganda. 
In de loop van het verslagjaar werden 46 nieuwe clubs opge~ 
richt. De verdeling per provincie geeft het volgende beeld te 
zien. ~·; ''"'"-~":l 

Gelderland 4 Utrecht 3 
Overijssel 5 Noord~Holland 7 
Drenre 3 Zuid~Holland . 9 
Friesland . 2 Zeeland . 4 
Groningen 6 N.~Brabant/Limburg . 3 
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Helaas is deze winst in het aantal clubs voor een groot deel 
weer te niet gegaan doordat er verscheidene clubs ter ziele 
gingen. Niet genoeg kan er op worden gewezen, dat de moge~ 
14kheden in de verschillende gewesten om nieuwe clubs op te 
richten nog steeds lang niet zijn uitgeput, doch slechts dán 
gerealiseerd kunnen worden, indien de led•en van de pro~ 
vinciale besturen bereid zijn zichzelf bij een actie in te zetten 
en er persoonlijk op uit te gaan. Van de zijde van de Natio~ 
nale Organisatie wordt daarbij st·eeds zoveel mogelijk en voor 
zover gevraagd, alle hulp verleend. Zo werd een propaganda~ 
folder ontworpen met het thema "Wie jong is wil werken", 
waarvan een oplage groot 10.000 exemplaren geheel werd 
verkocht. Een in januari 1957 samengestelde Arjos~propa~ 
gandakrant met een oplage van 7.500 exemplaren werd niet 
geheel geplaatst. 

16. SOCIAAL-ECONOMISCHE WERKGROEP 

Tijdens het verslagjaar kwam een interim-rapport inzake de 
voorstellen Deltawet gereed, opgesteld door sectie llb, die 
werkte onder leiding van de heer C. Balkenende te Kapelle. 
Dit rapport werd tijdens een op 5 juli 1957 te Goes gehouden 
conf•erentie besproken aan de hand van een tweetal refe~ 
raten, van ir. G. Maas, directeur van de dienst van gemeente~ 
werken in Emmen en van drs. H. van den Berg, assisteb.t van 
prof. dr. R. van Dijk te Amsterdam. 
De referaten waren resp. getiteld: "De mogelijkheden en 
moeilijkheden, die zich voordoen bij het tot ontwikkeling 
brengen van een gebied" en "Sociologische problemen rond 
het Deltaplan". 
Aan deze bijeenkomst werd, naast een bevredigend aantal 
Arjosmensen, ook deelgenomen door een aantal prominente 
figuren uit het Deltagebied, als een gedeputeerde, burgemees~ 
ters, raadsleden enz. 

Het bestuur is samengesteld als volgt: 

als voorzitter treedt op de heer Tj. Pel en als secretaresse 
mejuffrouw J. van Leeuwe'n, terwijl het bestuur verder he~ 
staat uit de heren C. Balkenende, G. J. H. Griffioen, T. Hop~ 
man, drs. W. K. de Roos, J. P. Reehoorn en W. Veeneman. 
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17. BINNENLANDSE COMMISSIE 

Deze commissie, die onder voorzitterschap van dr. A. Veer~ 
man staat en waarvan de heren J. W. Ooms, mr. W. de 
Kwaadsteniet en J. van Leeuwen deel uitmaken, beraadt zich 
over problemen, verband houdende met de relatie tussen de 
jeugdorganisaties en de overheid. Mr. Chr. F. Bramer werd 
bij de bestudering van dit onderwerp gevraagd zijn mede~ 
werking te verlenen. 
Dit werk .....- waarvoor veel gegevens verzameld moeten wor~ 
den .....- is nog niet voldoende afgerond om in een rapport te 
worden samengevat. 

18. BEZINNINGSCOMMISSIE 

Het bestuur van de Nationale Organisatie besloot in zijn 
vergadering van 10 december 1955 over te gaan tot instelling 
van een "Bezinningscommissie", waaraan de volgende op~ 
dracht werd gegeven: 

,.Aan de commissi•e wordt opgedragen de arbeid van 
de ARJOS zoals deze is gegroeid en zoals deze zich 
verder zal moeten ontwikkelen in onderling verband 
De bezien, in het bijzonder in het licht van de grond~ 
slag en de doelstelling, zoals aangegeven in de sta~ 
tuten van de Nationale Organisatie. Aan de commissie 
wordt gevraagd een werkstuk De produceren, dat als 
leidraad kan dienen voor een nadere bespreking in 
het Bestuur van de Nationale Organisatie". 

Als voorzitter trad op dr. A. Veerman; als secretaris G. J. H. 
Griffioen en als l·eden H. D. W. Boven, J. W. Ooms, E. 
van Ruller, S. Silvis en mr. C. J. Verplanke. 
Nadat zeven maal vergaderd werd, heeft de commissie in 
haar slotvergadering dd. 21 maart 1957 een rapport vastge~ 
steld en dat aan het hoofdbestuur ter overweging aangeboden. 
Laatstgenoemd bestuur behandelde dit z.g. Bezinningsrapport 
in zijn vergadering van 30 maart d.a.v. en besloot het in 
dank te aanvaarden. 
Dit rapport kan worden gezien als een bron, waaruit door~ 
lopend geput kan worden en waar steeds opnieuw voorstel~ 
len het gevolg van kunnen zijn. 
Aan alle leden van de provinciale besturen werd een exem~ 
plaar toegezonden. 
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19. P.J.C.R. · 

Tijdens het vorige verslagjaar had er een opleving plaats van 
activiteitoen van de P.J.C.R., waarin alle politieke jongeren~ 
organisaties zitting hebben, één en ander tengevolge van de 
verkiezingen en van de gebeurtenissen in Hongarije. 
Nu de golven van het politieke leven niet meer zo hoog 
gaan, boeten de werkzaamheden van deze raad sterk aan he~ 
langrijkheid in. 

BESTUUR 

De door het aftreden van de heer Sj. Jonker als voorzitter 
ontstane vacature werd vervuld door de heer W. Scholten 
van de C. H. J. G.; het secretariaat berust bij "De Nieuwe 
Koers". In het bestuur hebben voor de ARJOS zitting: 
mejuffrouw J. van Leeuwen en A. H. M. Mulder. 

20. PROTESTANTS CHRISTELIJK KONTAKT 

Sinds een tweetal jaren kwamen vertegenwoordigers van de 
Protestants~Christelijke Jeugdorganisaties 3 of 4 keer per 
jaar bijeen, om met elkaar van gedachten te wisselen over één 
der facetten van het jeugdwerk. Steeds sterker werd de he~ 
hoeftoe voelbaar om een regelmatig kontakt op een sterkere 
organisatorisch•e basis tussen een definitief aantal deelnemen~ 
de organisaties. 
Tijdens een op 3 oktober jl. gehouden bijeenkomst is één en 
ander tot stand gekomen, zodat er in het ,.Protestants 
Christelijk Kontakt" thans een plaats van bezinning voor pro~ 
testants christelijke jeugdorganisaties over nationale en 
internationale vraagstukken, tot stand is gekomen. Uitdruk~ 
keiijk wil dit kontakt geen organisatie, doch uitsluitend een 
beweging zijn; een plaats, waar de jeugdorganisaties met el~ 
kaar kunnen spreken, elkanders meningen en standpunten 
leren kennen en overleg kunnen plegen. 
Aan dit "kontakt" werken mede: alle Hervormde op G.G., 
Chr. Gereformeerde en Gereformeerde jeudorganisaties, die 
van de Gereformeerde Gemeenten, de C.J.B.T.B., Werkende 
Jeugd, de Christelijke Sportunie en de jongerenorganisaties. 
van de C.H.U. en de A.R.P. 
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21. U.I.J.D.C. 

De activiteiten in het kader van de Unie van Jonge Christen 
Democraten hebben zich beperkt tot enkele conferenties over 
speciale onderwerpen; zo werd op 5 en 6 april 1957 te Brus~ 
se! een bij•eenkomst bijgewoond door de here» mr. Chr. F. 
Bramer, E. J. Mathies en A. H. M. Mulder, waar werd ge~ 
sproken over de situatie in de verschillende landen met he~ 
trekking tot de educatieve jeugdorganisahes en· politieke jon~ 
gerenorganisaties, de wenselijkheid tot meer onderling kon~ 
takt en het uitwisselen van gegevens. 
Namens de A.R.J.O.S. woonde mr. W. R. van der Sluis 
van 28 tot 30 juni 1957 een conferentie bij, waar over sociale 
vraagstukken werd gehandeld. 
In v,ersailles is een kaderkamp voor jonge Christen~demo~ 
eraten georganiseerd, waar werd gediscussieerd over: 

1. De ontwikkeling van de Christendemocratie; 

2. De sociale verantwoordelijkheid 'van de Christendemo~ 
era tie; 

3. De Christendemocratie tegenover de problemen van het 
Oosten; 

4. De Christendemocratie en de éénwording van Europa; 

5. De Christendemocratie en d•e sociaal~economische gevol~ 
gen van de technische ontwikkeling; 

6. De internationale verantwoordelijkheid van de Christen~ 
democratie. 

Namens de ARJOS waren aanwezig mejuffrouw A. Hart~ 
suiker en de heren Corporaal, ÜVterbeek en Slot, terwijl 
twee leden van de buitenlandse commissie van de C.H.J.G. in 
de geleg•enheid waren dit kamp bij te wonen, doordat van 
J.O.K.V.P.~ en van A.R.J.O.S.~zijde een plaats beschikbaar 
werd gesteld. 

Het bleek niet mogelijk dit jaar een congres te or.ganiseren. 
In dit verband kan echter nu al worden medegedeeld, dat in 
1958 dit jaarlijkse congres in Nederland zal worden gehou~ 
den. 
Eveneens werd in Nederland de voortzetting van de bijeen~ 
komst van Jon ge Europes•e Protestanten (vorig jaar in 
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Worms) belegd. Deze heeft piàats gevonden van 1.3 tot 16 
november 1957 te Kampen. 
Gaarne willen wij melding maken van onze blijdschap over 
het besluit van het Federatiebestuur van de Christtdijk~Histo~ 
rische Jongerengroepen om toe te treden tot de U.I.J.D.C. 
Wanneer dit besluit is gerealiseerd hopen wij binnen de 
Nederlandse equipe een prettige samenwerking en een goede 
verstandhouding te verkrijgen. Van ARJOS zijde hebben in 
d•e equipe zitting de heren Sj. Jonker, voorzitter, E. J. 
Mathies en A. H. M. Mu]der. 

22. BUITENLANDSE WERKGROEP 

Deze werkgroep, die, sinds het aftreden van de heer Sj. 
Jonker onder voorzitterschap staat van .mr. Chr. F. Bramer, 
stelde bij de aanvang van het verslagjaar een werkplan op. 
Ovel'eenkomstig de in dit plan gedane suggesties werd op 
16 februari 1957 te Utrecht een conferentie belegd, waar drs. 
C. P. Hazenbosch refereerde over: .. Euratom, K.S.G., Euro~ 
markt en Europa". Aan deze bijeenkomst werd door 60 per~ 
sonen uit alle deloen van ons land deelgenomen. Tot hen werd 
het speciale verzoek gericht om zoveel als hun mogelijk was, 
over, dit onderwerp op Arjosclubs 'te spreken. 
Voorts werd door enkele bestuursleden van deze werkgro·ep 
een internationale documentatie samengesteld en aan de he~ 
langstellenden voor internationaal werk toegezonden. Hier~ 
Eloor is het mogelijk geworden verschillende belangrijke ar~ 
tikelen, berichten, boek·en, brochures en vergaderingen onder 
de aandacht van een groter aantal personen te brengen. 
Meer dan eens is onderzocht op welke wijze de arbeid van 
deze werkgroep beter ten goede zou kunnen komen aan de 
Arjosclubs. Enerzijds zal dit kunnen worden bevorderd door 
middel van het ontwerpen van schetsen over belangrijke in~ 
ternationale vraagstukken, terwijl het publiceren van artikelen 
ook steeds de aandacht zal blijven vragen. Naar onze mening 
maken de clubs nog te weinig gebruik van de mogelijkheid 
om een deelnemer van deze werkgroep te verzoeken op hun 
club een onderwerp te komoen behandelen. 

In het bestuur van deze werkgroep hebben voorts zitting: 
de dames J. van Leeuwen, A. Hartsuiker en T. v. d. Pol en 
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de heren mr. H. A. Homan, E.. J. Mat.hies, T. Hopman, Sj. 
Jonker, D. Corporaal, G. J. H. Griffioen en A. H.M. Mulder. 

28. JUNGE UNION DEUTSCHLANDS 

De sinds javen bestaande goede verstandhouding tussen ho~ 
vengenoemde organisatie en de onze werd ook tijdens het 
verslagjaar bestendigd, mede door de ontvangst van een dele~ 
gatie jonge Duitsers van 23 tot 27 april 1957 te Haarlem. 
Tijdens deze ontvangst werd van gedachten gewisseld naar 
aanleiding van een referaat van m·r. C. van Rij, getiteld: "Wir 
und der Kommunismus" en over de Christelijke Vakbewe~ 
ging aan de hand van een causerie van de heer A. Borstlap. 
Er werden excursies gemaakt naar de Koeukenhof en naar 
Gouda, terwijl tijdens een bezoek aan de N.C.R.V. studio te 
Hilversum de heer J. de Jong een uitvoerige uiteenzetting om~ 
trent het radiowezen in ons land gaf. 
Eveneens woerd een bezoek gebracht aan 's~Gravenhage, waar 
de groep op het Dr. Kuyperhuis namens het Centraal Comité 
werd ontvangen. 
Tot tweemaal toe bracht een aantal Arjosleden een bezoek 
aan Herne, terwijl een groep Duitsers door het st-edelijk ver~ 
band van Amsterdam werd ontvangen, waarbij van gedachten 
werd gewisseld over de N.A.V.O. 
Door middel van d•eze uitwisselingsprogramma's worden vele 
persoonlijke kontakten gelegd, hetgeen de goede verstand~ 
houding tussen beide organisaties bevordert. 
Wij hopen, dat deze goede onderlinge verhouding in de toe~ 
komst voort zal blijven bestaan. 

24. NEDERLANDSE JONGERENRAAD DER 

EUROPEESE BEWEGING 

Het bevorderen van de belangstelling van de Nederlandse 
jeugd voor de Europese gedachte, door middel van voor~ 
lichting, documentatie en bijeenkomsten en het fungeren als 
kontaktcentrum, is het doel van deze raad. 
In de bestuursraad heeft mejuffrouw J. van Leeuwen zitting, 
terwijl mejuffrouw T. v. d. Pol en de heer A. H. M. Mulder 
als lid van de raad fungeren. 
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Tijdens het verslagjaar w>erden conferenties te Zaandam ge~ 
houden over het vluchtelingenvraagstuk; over de volken~ 
rechtelijke ontwikkeling tijdens de Suez~crisis en over de 
voorstellen tot het instellen van de Euromarkt, beide te 
Utrecht. 
Daartoe in de gelegenheid gesteld door de Jongerenraad, 
brachten de heren T. Hopman en A. H. M. Mulder een 
zesdaags bezoek aan Herlijn, waar een studieweek over de 
Oost~ Westproblemen werd belegd. Eén en ander geschiedde 
zonder financiële gevolgen voor de ARJOS~kas. 

TEN BESLUITE. 

Ook voor de A.R.J.O.S. was het achter ons liggende jaar een 
tijdvak van bezinning. Immers de in 1955 ingestelde commissie 
bracht op 21 maart 1957 een rapport uit, waarin haar ziens~ 
wijze is neergelegd over de arbeid van de A.R.J.O.S., zoals 
deze is gegroeid en zoals deze zich verder zal moeten ont~ 
wikkelen. Deze bezinning, die in elke organisatie noodzake~ 
lijk is en zeker wanneer zij een periode van 10 jaren achter 
de rug heeft, houdt geen direct verband met de uitslag van 
de verkiezingen in 1956 en de bezinning, die zich dientenge~ 
volge binmen de Partij aftekent. 
Toch zijn er, bij het zoeken naar de oorzaken van deze te~ 
leurstellende verkiezingsuitslag en bij het nagaan van de 
moeilijkheden, waarmede ons werk heeft. te kampen, over~ 
~enkomsten te signaleren. 
In het kort willen wij hiervan iets zeggen, uiteraard belicht 
vanuit het Arjoswerk. 
Voor vele jongeren is vandaag aan de dag het verband 
tussen de diepste overtuiging en de praktische gevoerde po~ 
litiek onduidelijk. De overtuiging, dat wij geroepen zijn tot het 
voeren van een christelijke politiek leeft en is sterk, maar even 
belangrijk is het te weten, wat die christelijke politiek van~ 
daag inhoudt. 
Vanuit die overtuiging zullen wij niet alleen een standpunt 
hebben te bepalen O'Jler de huidige problemen, doch zulllen wij 
de problemen zelf moeten stellen. Het gaat er in de eerste 
plaats om, dat wij de christelijke politiek wáármaken. 
Vervolgens zullen wij er voor m~ten zorgen, dat de polit:~1~ 
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bij de mensen b1ijft leven. Het mag geen zaak worden van 
een klein groepje mensen. Dat dit niet anders kan dan vanuit 
de overtuiging, dat ook politiek bezig zijn behoort tot het ambt 
van alle gelovig·en, is duidelijk. 

Wij moeten ook verder oppassen, dat wij de jongeren blij~ 
ven aanspreken in verstaanbare taal en de zaak van de chris~ 
telijke politiek niet door een ouderwetse verpakking afbreuk 
doen. 

Wat heeft dat te betekenen voor het werk van de ARJOS? 

Wanneer wij onze politiek opnieuw funderen en steeds op~ 
nieuw opbouwen dari dient ons schetsenmateriaal tegelijk 
principieel en actueel te zijn. Dat is geen gemakk·elijk werk en 
het is duidelijk, dat wij de verantwoordelijkheid daarvoor niet 
af mogen wentelen op de schouders van ouderen. Voor een 
heel groot gedeelte zullen wij dit zelf moeten do·en. Daarom 
is hier ook een oproep gewettigd gericht tot allen, die nu al 
leiding geven aan jongeren, of die daarvoor thans een op~ 
leiding ontvangen, jonge academici, leraren en onderwijzers, 
daarmede bezig re zijn en zich niet te onttrekken aan het 
Arjoswerk, zich niet te onttrekken aan de verantwoordelijk~ 
heid tegenover hun eigen leeftijdsgenoten. 

Alleen wanneer wij er in slagen onze studieschetsen zó op 
t•e bouwen en zulke aanwijzingen te geven, dat een gemiddel~ 
àe voorzitter er mee werken kan, dan mogen wij goede re~ 
sultaten verwachten. 

Het werk van de kadervorming zal steeds meer onze aandacht 
gaan vragen. Niet in het wilde weg, doch langs uitgestippeld•e 
lijnen. 

Daarom is het van zo groot bèlang, dat er in alle provincies 
studieconferenties worden gehouden en daarom zal misschien 
in de toekomst door de Nationale Organisatie een zekere 
coördinatie in de te behandelen onderwerpen gebracht moe~ 
ten worden. 

In dit verband willen wij nog eens extra de aandacht vragen 
van allen, die binnen onze organisatie met verantwoordelijk~ 
heid zijn belast. Zorg er toch voor, dat hetgeen landelijk of 
provinciaal wordt ondernomen, ook doordringt en tot zijn 
recht komt op de clubs, overal in het land. 
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Zendt daarom steeds zoveel mogelijk clubleden naar de studie~ 
conferenties en Iaat het er dan niet bij, maar behandel dat~ 
zelfde onderwerp in eigen kring nog eens. 
Nimm·er mag slordigheid of onverschilligheid er de oorzaak 
van zijn, dat op deze essentiële punten verslapping optreedt. 
Trouw - ook in het organisatorische - is van de grootste 
waarde. 

Tenslotte moet er op worden gewezen, dat, hoe belangrijk al 
ons werk in studeerkamer, op studieconf•erenties of op club~ 
vergaderingen ook moge zijn, het Arjoswerk nooit beperkt 
zal mogen blijven tot de leden van onze clubs. Het is onze 
plicht en verantwoordelijkheid om in de eerste plaats de jon~ 
geren de zaak van de christelijke politi-ek weer na aan het 
hart te leggen. Het is geen vanzelfsprekendheid meer, dat 
christenen, die niet politiek geïnteresseerd zijn, ook de 
christelijke politi·ek steunen. De christelijke politiek is van 
hun leven vervreemd. 

Daarom zullen wij steeds moeten getuigen en werven. Het 
gaat om de actualiteit van de A.R.~overtuiging in de samen~ 
leving van vandaag, maar meer nog in ons •eigen leven. Daar~ 
om zien wij de politiek als de zaak van geloof en hebben het 
zó aan onze leden en aan anderen voor te houden. 

Een levensgrote taak staat voor ons; wij hebben die taak ge~ 
zien, hoewel de omvang er van ons nauw-elijks scherp voor 
ogen staat. Wij moeten en mogen deze opdracht aanpakken 
- in het geloof, vanuit Gods Woord, met de hulp van de 
Heilige Geest. 

Dan wachten wij niet op anderen, dan wijzen wij niet naar 
ouderen, neen, dan pakken we aan, ons bewust dat God ons 
- van het eenvoudige Arjoslid tot het hoofdbestuurslid toe -
heeft aangewezen en op onze daden wacht. 
Zó mogen wij, dankbaar voor veel zegeningen, een jaar af
sluiten en zó mogen wij met vaste tred de toekomst tegemoet 
gaan. 

D-e secretaris van het bestuur 
der Nationale Organisatie: 

A. H. M. MULDER. 

's~Gravenhage, november 1957. 



VERSLAG 
VAN HET COLLEGE VAN ADVIES 

DER ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 
OVER HET JAAR 1957 

SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE 
EN VAN DE CENTRALE COMMISSIE 

Overeenkomstig het in 1956 vastgestelde rooster van aftre
den zijn per 1 januari 1957 22 leden afgetreden, in wier plaats 
17 personen werd•en uitgenodigd tot het College toe te treden. 
Slechts één uitnodiging werd niet aanvaard, zodat aan het 
begin van het verslagjaar het College 122 leden telde. 
In 1957 zijn aan het College door de dood ontvallen de heren 
C. de Ki•evit en Dr. G. van der Veen. Beiden hebben actief 
aan de werkzaamheden van het College deelgenomen. 
Nog gedurende 1957 werden, in verband met het aftreden van 
20 leden per 1 januari 1958, aan het Centraal Comité van 
A.R. Kiesverenigingen 18 personen door de centrale com
missie voor benoeming voorgedragen. Bij deze voordracht 
werd wederom in acht genomen het reeds eerder door de 
centrale commissie genomen besluit, aftredende l•eden behou
dens uitzonderingen niet terstond voor herbenoeming in aan
merking te doen komen, ook al staat het reglement zulks toe. 
Een gezonde .. doorstroming" wordt op d·eze wijze bevorderd. 
Het Centraal Comité heeft de voordracht overgenomen, zo
dat de nieuwe uitnodigingen nog voor de intrede van 1958 
konden worden verzonden. 
Per 1 januari 1957 bestond de centrale commissie uit de 
hèren prof. mr. A. M. Donner, die ingevolg•e diens verkiezing 
als zodanig door de Deputatenvergadering tot de zomer van 
1961 het voorzitterschap bekleedt, F. W. Dirker ec. drs., 
prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, dr. N. G. Geelkerken 
en prof. dr. S. U. Zuidema, terwijl mr. K Groen als haar 
secretaris optrad 
De heer F. W. Dirker, die aftredend was ~n 1957, werd in 
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de algemene vergadering van 17 januari 1957 bij enkele can~ 
didaatstelling herkozen. 
Daar de directeur van de Doctor Abraham Kuyperstichting 
optreedt als secretaris van het CoUege en van de centrale 
commissie, heeft d•e eervolle benoeming van mr. K. Groen tot 
directeur~afdelingschef aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke ·Bedrijfsorgani~ 
satie en in verband daarmede zijn ontslag als directeur van 
de Kuyperstichting met ingang van 17 januari 1957, tot 
gevolg gehad, dat zijn opvolger mr. J. H. Prins sedert deze 
datum de genoemde secretariaten bekleedt. 
Met speciale machtiging van de algemene vergadering 
maakte mr. Groen voorlopig voor de tijd van één jaar d·eel uit 
van de centrale commissie. 
Prof. dr. S. U. Zuiderna zag zich wegens zeer drukke werk~ 
zaamheden genoopt op 25 mei 1957 ontslag te vragen als lid 
van de centrale commissie. In dit verzoek heeft de oentrale 
commissie node berust. 
Vermelding verdient voorts, dat tijdens het verblijf van de 
voorzitter gedurende enkele maanden in Amerika, di•ens functie 
is waargenomen do<;>r prof. mr. W. F. de Gaay Fortman. 

VERGADERINGEN VAN HET COLLEGE 
EN VAN DE CENTRALE COMMISSIE 

Het College vergaderde op 17 januari 1957 in het Gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. In het openings~ 
woord, dat wegens tijdgebrek niet werd uitgesproken, doch 
waarvan de tekst is opgenomen in Anti~Revolutionaire Staat~ 
kunde van mei 1957, blz. 145 v.v., wees de voorzitter op de 
noodzaak van een nauwe band tussen partij en fractie. 
De heer M. Ruppert refereerde over het advies van de Soci~ 
aal~Economische Raad inzake de bestedingsbeperking. 
De centrale commissie vergaderde 9 maal, te weten op 16 
januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 11 juni, 9 september, 
3 oktober, 18 november en 23 december 1957. 
Tot de voornaamste taken van de centrale commissie he~ 
horen: het zich beraden over de vraag, of bepaalde aan ge~ 
legenheden in studie dienen te worden genomen; in verband 
daarmede het eventueel besluiten tot het instellen van' com~ 
missies en voorts het overwegen van en het mogelijkerwijs 
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besluiten tot openbaarmaking van aangeboden rapporten. 
Hoofdzakelijk waren het dan ook ond•erwerpen van deze aard, 
welke ged).lrende het verslagjaar de aandacht hadden van de 
centrale commissie. 
De mogelijkheden met betrekking tot het instellen van nieuwe 
commissies werden voor de centrale commissie beperkt in 
verband met de omstandigheid, dat de wetenschappelijk ge~ 
vormde medewerkers van de Kuyperstichting, die als regel 
met de secretariaten van de commissies waren belast, reeds 
volledig door de hun opgelegde taken in beslag worden ge~ 
nomen. Ook het werk van de reeds bestaande commissies 
ondervond hierdoor enige v•ertraging. 
Zo lang dan ook het wetenschappelijk gevormd personeel 
van de Kuyperstichting om financiële red~nen niet kan wor~ 
den uitgebreid, zal op de leden van de commissies in verschei~ 
dene gevallen een beroep moeten worden gedaan, hun mede~ 
werking te verlenen door het schrijven van nota's en het 
stellen van rapporten. Reeds bij de samenstelling van de 
commissies zal met deze factor rekening kunnen worden ge~ 
houden, door zo mogelijk een lid te benoemen, dat zich met 
de samenstelling van het rapport zou kunnen belasten. 
Ondanks de genoemde beperkende omstandigheid kond•en 
vrijwel alle onderwerpen welke bij de centrale commissie 
aanhangig zijn gemaakt, en die, naar het haar voorkwam, 
van voldoende gewicht waren om door het College te worden 
hehandeld, öf aan een vaste dan wel aan een bijzondere 
commissie worden voorgelegd. 
In dit verband zij gewezen op de instelling van een com~ 
missie inzake recreatie en zondagsrust, een subcommissie in~ 
zake de loonvorming en een commissie ter bestudering van 
het wetsontwerp inzake een algemene kinderbijslagverzeke~ 
ring. 
Het resultaat van een en ander was, dat van de stand van 
zaken tegen het einde van 1957 het volgende overzicht kan 
worden gegeven. 

A. VASTE COMMISSIES 

1. Sociaal-economische commissie. Voorzitter: prof. dr. B. 
Pruyt; secretaris: G. Hoogerwerf ec. drs. 
De commissie kwam eenmaal in vergadering bijeen. In~ 
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gesteld werden subcommissies · voor landbouwaangele~ 
genheden, loonvorming en middenstandsaangelegenheden. 
De subcommissie Landbouwaangelegtenheden (voorzit~ 
ter de heer Chr. van den Heuvel) vergaderde tweemaal. 
Besloten werd aan de vaste commissie een nota inzake 
het kleine~boeren~proMeem voor te leggen. 
De subcommissie Loonvorming (voorzitter prof. dr. B. 
Pruyt) vergaderde vijf maal. De werkzaamheden vinden 
goede voortgang. 
De subcommissie Middenstandsaangelegenheden (voor~ 
zitrer prof. dr. F. L. van Muiswinkel) werd nog niet 
bijeengeroepen. 

2. Commissie Bestuurswezen. Voorzitter: prof. mr. A. M. 
Donner; secretaris: mr. J. A. Oosterhoff. 
De commissie vergaderde niet in het verslagjaar. Schrif~ 
telijk werden opmerkingen gemaakt in verband met de 
behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Za~ 
ken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani
satie en van Justitie. 

3. Onderwijscommissie. Voorzitter: mr. T. A. van Dijken; 
secretaris: mr. J. H. Grosheide. 
De commissie vergaderde vijf maal. Enkele wetsont~ 
werpen werden besproken alsmede een aantal bijzon
dtere onderwerpen als het vraagstuk van een orgaan met 
verordenende bevoegdheid voor het onderwijs en de 
toelating van onderwijzers tot universitaire examens. 

4. Commissie voor Buitenlandste aangelegenheden. Voor~ 
zitter: dr. A. A. L. Rutgers; secretaris: G. Hoogerwerf 
ec. drs. 
De commissie vergaderde twee maal. Besloten werd een 
rapport samen te stellen inzake de_ hulpverlening aan 
onderontwikkelde gebieden. 

5. Commissie voor militaire aangelegenheden. Voorzitter: 
generaal~majoor mr. W. J. van Dijk; secretaris: G. Hoo~ 
gerwerf ec. drs. 

De commissie vergaderde driemaal. Zij stelde een 
rapport samen inzake de Nedterlandse verdediging, welk 
rapport aan de leden van het College werd toegezonden. 
De centrale commissie besloot tot openbaarmaking. 
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B. BIJZONDERE COMMISSIES 

1. Commissie inzake de sociale zijde der industrialisati-e. 
Voorzitter: prof. dr. J. Waterink; secretaris: mr. J. A. 
Oosterhoff. 
De commissie vergaderde in 1957 vier maal. Na in~ 
leidende besprekingen stelde de voorzitter een schema 
voor een rapport op. Hierover wordt nader van gedach~ 
ten gewisseld. 

2. Commissie Onderwijsvernieuwing. Voorzitter: prof. dr. 
K. Dijk; secretaris: mr. K. J. Matze. 
De commissie vergaderde vier maal. Besprekingen wer~ 
den gewijd aan de vraagstukken rondom de bestaande 
plannen tot reorganisatie van het voortgezet onderwijs. 

3. Commissie Humanistische geestelijke verzorging .. Voor~ 
zitter: mr. dr. J. Donner; secretaris: mr. J. H. Prins. 
Deze commissie vergaderdoe eenmaal. Zij bood haar 
rapport aan. De leden van het College worden in de 
gelegenheid gesteld er opmerkingen over te maken. 

4. Commissie Belastingwezen. Voorzitter: de heer Chr. van 
den Heuvel; secretaris: G. Hoogerwerf ec. drs. 
De commissie vergaderde vier maal en kwam met de 
beantwoording van de voorgelegde vraagpunten ge~ 
reed. Hierover zal aan de centrale commissie worden 
gerapporteerd. 

5. Commissie Subsidievraag stuk. Voorzitter: mr. J. J. Han~ 
gelbroek; secretaris: mr. W. C~ D. Hoogendijk. 
De commissie vergaderde vijf maal. De stof is uitge~ 
breid en ingewikkeld, zodat het einde der werkzaam~ 
heden nog niet in zicht is. 

6. Commissie Subsidiëring kerkbouw. Voorzitter: de heer 
J. J. G. Boot; secretaris: mr. J. H. Prins. 
De commissie vergaderde zeven maal. Zij bood haar 
rapport aan. De leden van het Colleg•e werden in staat 
gesteld er opmerkingen over te maken, welke verval~ 
gens door de commissie zijn overwogen en deels in het 
rapport zijn verwerkt. De centrale commissi•e besloot tot 
openbaarmaking. 

7. Commissie Woningbouw. Voorzitter: de heer A. Stapel~ 
kamp; secretaris: G. Hoogerwerf ec. drs. 
De commissie vergaderde tienmaal. Zij bood haar rap~ 
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port aan de centrale commtsste aan. 
8. Commissie Subsidiëring bibliotheekwezen. Voorzitter: dr. 

J. Karsemeijer, secretaris: G. Hoogerwerf ec. drs. 
Deze commissie vergaderde in 1957 vijfmaal en kwam 
in beginsel tot overeenstemming inzake de inhoud van 
het uit te brengen rapport. De totstandkoming van het 
rapport ondervindt evenwel onverwachte vertraging. 

9. Commissie Bejaardentehuizen. Voorzitter: dr. P. J. 
Platteel; secretaris: G. Hoogerwerf ec. drs. 
Na dat de hoofdlijnen van het uit te brengen rapport 
waren uitgezet, hebben enkele leden van de commissie 
op zich genomen enige nota's samen te stellen. Deze 
nota's worden binnenkort ingewacht, waarna kan worden 
overgegaan tot het opstellen van een rapport. 

10. Commissie Nieuw~Guinea. Voorzitter: dr. H. Kroes~ 
kamp; secretaris: G. Hoogerwerf ec. drs. 
De commissie vergaderde drie maal in het afgelopen 
jaar. Prof. dr. J. J. de Jong zag zich door ziekte genoopt 
af te treden als voorzitter. 

11. Commissie Verhouding gemeente en waterschap. Voor~ 
zitter: de heer P. C. Elfferich; secretaris: mr. J. A. 
Oosterhoff. 
In 1957 werd driemaal v•ergaderd. Inleidende nota's 
werden opgesteld en besproken. 

12. Commissie Recreatie en Zondagsrust. Voorzitter: dr. G. 
Kuiper Hzn.; secretaris: mr. J. A. Oosterhoff. 
De commissie zal binnenkort worden geïnstalleerd. 

13. Commissie Algemene Kinderbijslagverzekering. Voor~ 
zitter: mr. B. Colenbrander; secretaris: G. Hoogerwerf 
ec. drs. 
Deze commissie zal eveneens binnenkort worden ge~ 
installeerd. 

RAPPORTEN 

Gedurende het verslagjaar werd•en twee rapporten gepubli~ 
ceerd, te weten het rapport inzake de subsidiëring van par~ 
ticuliere ziekenhuizen en het rapport inzake de wettelijke 
regeling van het ziekenfondswezen. Teneinde de aartsluiting 
bij het College ,.oude stijl" tot uitdrukking te brengen, wer~ 
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den deze achtereenvolgens ondoer de nu.mmers 7 en 8 uit~ 
gegeven. 
Zoals uit het gegeven overzicht kan blijken, is de voor~ 
bereiding van de publikatie van onderscheidene andere rap~ 
porten reeds in een vergevorderd stadium gekomen. Intussen 
dient te worden bedacht, dat niet alle resultaten van het werk 

. van het College in gepubliceerde rapporten worden neerge~ 
legd. 
Geconstateerd mag worden, dat gedurende het jaar 1957 
belangrijke voortgang met de werkzaamheden kon worden 
gemaakt. 
Moge het College ook in de toekomst onder Gods zegen 
tot verdere ontplooiïng komen tot heil van partij en natie. 
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LEDENUJST 

COLLEGE VAN ADVIES 

mr. W. Aantjes Koningslaan 78 Utrecht 

jaar van 
aftreding 

1964 
1959 
1960 
1963 
1963 
1961 
1962 
1963 
1960 
1961 
1962 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1959 
1960 

J. Abels Mozartstraat 34 Groningen 
mr. J. van Alndel Gzn. Parkweg 1 b Scheveningen 
C. A. Bakker Ingenhouszstraat 25 Utrecht 
mv. F. Bakker-Bootsma Sweerts de Landasstr. 52 Arnhèm 
mr. P. S Bakker Bentinckstraat 150 Den Haag 
C. van Baren Jr. Pansieratraat 3 Scheveningen 
P. Bergsma Utrechtseweg 89a Hilversum 
mr. F. J. J: Besier De Mildestraat 19 Den Haag 
mr. J. S. Biesheuvel Paradijsstraat 36 Voorburg 
J. J. G. Boot Torenlaan 45 Hilversum 
ds. B. A. Bos Pascalstraat 10 Amersfoort 
mr. H. Bos Kzn. Lange Vijverberg 20 Den Haag 
D. P. Bothof Madoerastraat 17 Den Haag 
mr. W. Brak Cleyburchstraat 1 Rotterdam 
mv. J. Buesink-Oskam Corn. Muschstraat 8 Rotterdam 
mr. L. J. van der Burg Nachtegaallaan 15 Den Haag 
ir. J. F. Cusell Brederostraat 28 Zwolle 
mr. G. C. van Dam v. Hogenhoucklaan" 122 Den Haag 
mevr. dr. F. T. Dieroer-

Lindeboom Jul. v. Stolberglaan 17 
prof. dr. K. Dijk Raphaëlstraat 6 hs 
C. van Dijk litt. drs. Groningsestraat 2a 
Gen.-maj. mr. W. J. 

van Dijk Van Kijfhoeklaan 13 
mr. T. A. van Dijken Plein 18a 
F. W. Dirker ec. drs. De Lannoystraat 104 
ir. C. A. Doets Lingedijk 30 
prof. nir. A. M. Donner Amsteldijk 82 II 
prof. dr. H. Dooyeweerd OI'anje Nassaulaan 13 
dr. A .. C. Drogendijk Singel 270 

Rotterdam 
Amsterdam 
Scheveningen 
I 
Den Haag 
Den Haag 
Den Haag 
Leerdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Dordrecht 

1961 
1962 
1964 

1959 
1960 
1961 
1962 
1964 
1959 
1960 
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P. C. Elfferich 
dr. A. la Fleur 
dr. N. G. Geelkerken 
Kol. G.S. b.d. 

P. Gerssen 
dr. C.- Gilhuis 
Ç. Groen indol. drs. 
mr. K. Groen 
dr. W. F. van Gunsteren 
mr. A. W. Haan 
J. C. Haspels 
J. Haverkamp 
mr. A. J. Hazenberg 
C. van den Heuvel 
mej. H. W. Hoeneveld 
P. W. Hordijk 
J. de Jong 
Joh. de Jong 
K. J. de Jong 
ds. P. de Jong 
P. Kapinga 
dr. J. Karsemeijer 
S. Klein 
W. Koops 
ds. A. J. Kret 

dr. H. Kroeskamp 
/ prof. dr. G. Kuiper 

dr. G. Kuiper Hzn. 
prof. dr. G. A. 

Rotterdamseweg 160 
Julianalaan 105 
Zoeterwoudsesingel 44 

Kabeljauwallee 2a 
Nicolaïstraat 14 
Bentincklaan 53b 
Thorbeckelaan 235 
Stoeplaan 1 
Harmoniehof 45 bv. 
Gen. de la Reylaan 20 
Wilhelminalaan 16 
Leeuwerikstraat 180 
Wittesingel 68 
Albr. Dürerstraat 39 I 
Burgemeester 
Loosdrechtseweg 8 
Nw. Binnenweg 287a 
Alma Tacternastraat 12 
Hart Nibbrigkade 68 
Schiedamsedijk 60 E 
Singel 468 
Botanicuslaan 31 
Pasteurlaan 62 
Ned. Herv. Pastorie 
I 

Staringlaan 26 
Jan Luykenstraat 24 
Schubertstraa.t 19 I 

Delft 
Overveen 
Leiden 

Doorwerth 
Den Haag 
Rotterdam 
Den Haag 
Wassenaar 
Amsterd.-Z. 
Bussum 
Kampen 
Leeuwarden 
Leiden 
Amsterdam 
Middelharnis 
Hilversum 
Rotterdam 
Leeuwarden 
Den Haag 
Rotterdam 
Dordrecht 
Haren 
Eindhoven 
Krimpen afd 

Hilversum 
Amsterdam 
Amsterd.-Z. 

I 
Lindeboom Frans van Mierisstr. 

prof. dr. ir. H. J. van 
41 Amsterd.-Z. 

der Maas Voorstraat 42 
dr. W. :\lak Anth. v. Dijcklaan 10 
maj. D. Mantz All. Piersoukade 42 
mr. K. J Matze Sportlaan 1094 
drs. A. J. van der Meer Valkenboskade 618 
J. Modderaar ec. drs. Voorschoterlaan 50 
mevr. prof. dr. G. H. J. 

van der Molen Westerduinweg 5 

I 

prof. dr. F. L. van i 

Delft 
Baavn 
Voorburg 
Den Haag 
Den Haag 
Rotterdam 

Aerdenhout 

Muiswinkel Amsterdamseweg 469 Amstelveen 
A. R. van Nes Sportlaan 326 Den Haag 
K. Norel Jhr. v. Karnebeeklaan 42 Amstelveen 
mr. P. F. Oosterhof Wilhelminastraat 23 Assen 
D. W. Ormel De Lannoystraat 6 Den Haag 
A. Oudhof Prof. Ritzema Bosln. 86 Utrecht 
dr. P. J. Platteel Van Alkemadelaan 322 Den Haag 
dr. ir. J. Ph. Poley Gr. Hoefijzerlaan 42 Wassenaar 
drs. J. Poot Groenhovenstraat 20 Den Haag 
maj. M. J. D. mr. A. Pot Pippelingstraat 72 Den Haag 
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1962 
195~ 

1960 
1961> 
1961 
1963 
1963 
1962 
1959 
1960 
1963 
1961 
1962 
1963 
1963 
1959 
1960 
1961 
1962 
1964 
1960 
1961 
Lek 
1964 
1964 
1962 
1964 

1959 

1960 
1961 
1963 
1962 
1964 
1963 

1959 

1961 
1962 
1963 
1959 
1960 
1963 
1961 
1962 
1964 
1964 



:P. G. Ridder ec. drs. 
prof. dr. H. Ridderbos 
A. van Rijn Dzn, 
B. Rooivink 
mr. J. Roos 

Voorburg 1959 
Kampen 1960 
Den Haag 1961 
Hilversum 1962 
Den Haag 1964 
Leeuwarden 1964 
Wassenaar 1960 
Den Haag 1951 

drs. W. K. de Roos 
dr. A. A. L. Rutgers 
dr. F. L. Rutgers 
mej. mr. J. G. Rutgers 
M. W. Schakel 

W esterlookade 1.6 
Fernhoutstraat 14 
Van Hoeylaa;n 9 
Eemnesserweg 238 
Breitnerlaan 70 
Spechtstraat 16 
Raadhuislaan 10 
Kranenburgweg 50 
Joh. Vermeerstr. 69 
Burgemeester 
Hazeveld 15 

hs. Amsterdam 1962 

H. Scholtens ec. drs. 

dr. J. Schouten Henegouwerlaan 55b 
mr. D. W. 0. A. Schut Rembrandtweg 391 
ir. W. F. Schut Adrianalaan 161 
maj. H. F. Sijmons Cavaleriestraat 4 
dr. W. Sleumer Tzn. Van Ereestraat 188 
mr. W. R. van der Sluis Julianalaan 268 
C. Smeenk H!uygenslaan 75 
A. Stapelkamp P. Saenredamstraat 5 
dr. G. J. Stapelkamp Kontngslaan 77 
J. D. Thijs sin. drs. Laan van Poot 428 
A. Tjoelker Groningerstraat 61 

S. van Tuinen litt. drs. Burgemeester 
H. van den Tol Stadhoudersweg 41a 
A. in 't Veld Prinsengracht 1109 
kol. b.d. H. Veluwen-

N oordeloos 1964 
Alphen afd Rijn 

Rotterdam 
Amstelveen 
Rotterdam 
Breda 
Amsterdam 
Bilthoven 
Arnhem 
Utrecht 
Utrecht 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1959 
1960 
1961 
1962 
1964 
1959 Den Haag 

Surhuisterveen 

Dokkum 
Rotterdam 
Amsterdam 

1960 
1961 
1962 
1959 

m.r. J. Verdam 
kamp Van Alkemadelaan 233 Den Haag 

Stadhouderskade 125 Amsterdam 
De Lairessestraat 74 hs. Amsterdam prof. mr. P. J. ,verdam 

mr. W. de Vries Wzn. 

1960 
1961 
1962 

mr. M. va;n Vugt 
prof. dr J. Waterink 
prof. dr. G. Wielenga 
mr. H. de Wilde 
dr. J. P. I. v. d. Wilde 
J. Wilschut 
mr. dr. J Winsemius 
mr. C. J. Woudstra 
kol. der inf. 

Ruys de Beeren
brouckplein 1 

H;aringvlietstraat 19 
Vossiusstraat 21 hs. 
Moreelsestraat 6 
Brugsestraat 27 
Fred. Hendriklaan 33 
Heemraadsingel 193 
Kanaalweg 11 
v. d. Brandeterkade 16 

J. C. Zuiderna Bergstraat 16b 
prof. dr. S. U. Zuiderna Mr. Bardeslaan 9 

Delft 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Scheveningen 
Voorschoten 
Rotterdam 
Delft 
Leiden 

1964 
1960 
1961 
1962 
1959 
1960 
1961 
1962 
1959 

Roermond 1963 
Nieuwer Amstel 

L. van der Zweep 
1960 

Rooseveldtlaà.n 195 hs. Amsterdam 1961 
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VERSLAG 
VAN DE VERRICHTINGEN VAN DE 

DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 
OVER HET JAAR 195 7 

Ingevolge de statuten der Kuyperstichting wordt de stichti:t;~g 
bestuurd en beheerd door een Raad van Beheer, welke· is 
samengesteld uit: 

a. een voorzitter en een penningmeester, te verkiezen door de 
Deputatenvergadering der Anti~Revolutionaire Partij; 

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 Parti) 
aan te wijzen leden. 

De Deputatenvergadering van 25 april 1956 herkoos dr. J. 
Schouten tot voorzitter en de heer J. A. Fock tot penning~ 
meester. 
Door h•et Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen zijn 
aangewezen de heren mr. J. van Aartsen, dr. N. G. Geel~ 
kerken en ds. S. van der Molen. 
De centrale commissie van het College van Advies bestond 
aanvankelijk uit de heren prof. mr. A. M. Donner, voor~ 
zitter, drs. F. W. Dirker, prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, 
dr. N. G. Geelkerken en prof. dr. S. U. Zuidema. In de loop 
van 1957 is prof. Zuiderna wegens zeer drukke· werkzaam~ 
heden afgetreden als lid van de centrale commissie. In de 
daardoor ontstane vacature werd gedurende het verslagjaar 
niet voorzien. 
Namens de Kamercentrales hadden zitting voor kieskring 
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I 's-Hertogenbosch 
11 Tilburg 
111 Arnhem 
IV Nijmegen 
V Rotterdam 
VI 's-Gravenhage 
VII Leiden 
VIII Dordrecht 
IX Amsterdam 
X Den Helder 
XI Haarlem 
XII Middelburg 
XIII Utrecht 
XIV Leeuwarden 
XV Zwolle 
XVI Groningen 
XVII Assen 
XVIII Maastricht 

primus 
D. A. v. d. Schans 
C. A. V. d. Hooft 
H. J. W. A. Meijerink 
H. A. van Willigen 
A. Reyers 
P. L. Hut 
dr. N. G. Geelkerken 
N. van der Brugge 
C. Zaagsma 
A. Admiraal 
mr. A. Bruch 
A. I. Catsman 
H.C. Smit 
M. Knol 
P.A. Nawijn 
H. R. J. v. d. Veen 
J. Smallenbroek 
R. J. Mulder 

secundus 
J. Slot 
J. Koster 
H. M. Oldenhof 
B. Geleijnse 
mr. H. Bavinck 
W. Verburg 
D. Hortensius 
S. Hammer 
J. W. Holm 
W. J. Dirkmaat 
W. C. Bakker 
J. Hommes 
L. W. H. de Geus 
K. J. de Jong 
A. Sein 
P. Renkema 
H. Dekker Wzn. 
J. Lanser 

Het dagelijks bestuur der stichting bestaat uit de hierboven 
onder a t/m c vermelden. Prof. Donner fungeert als tweede 
voorzitter; de directeur der stichting is secretaris van het da~ 
gelijks bestuur en van de Raad van Beheer. 
De Raad van Beheer vergaderde twee maal, te weten op 
16 januari en op 9 oktober; het dagelijks bestuur kwam drie 
maal bijeen, te weten op 3 januari, 26 maart en 25 september. 

PERSONEEL 

Na reen diensttijd van ruim tien jaren vroeg mr. K. Groen 
in november 1956 in verband met zijn benoeming tot direc~ 
teur~afdelingschef, chef der afdeling Publiekrechtelijke Be~ 
drijfsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, met 
ingang van nader te bepalen datum ontslag als directeur der 
stichting. 
In de vergadering van de Raad van Beheer op 16 januari 
1957 werd aan de directeur eervol ontslag uit diens functie 
verleend. Op hartelijke wijze werd in deze vergadering af~ 
scheid genomen van mr. Groen. De voorzitter bracht bij die 
gelegenheid de bijzondere erkentelijkheid en waardering tot 
uiting voor de vele en belangrijke diensten, welke de schei~ 
dende directeur gedurende zijn ambtsperiode aan de stichting 
had bewezen. Ook van de zijde van het personeel werd te 
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kennen gegeven, dat mr. Groen in de meest aangename her~ 
innering zal blijven als toegewijde directeur en prettige chef. 
De bekwame leiding die mr. Groen gaf, zijn zeer veelzijdige 
kennis, zijn bijzonder grote werkkracht en de zorgvuldigheid 
welke al zijn arbeid kenmerkte, vormen evenzovele factoren, 
welke zijn vertrek als een zwaar verlies voor de Kuyperstich~ 
ting doen gevoelen. 
In de vacature, ontstaan door het vertrek van mr. Groen, 
werd voorzien doç:>r de benoeming van mr. J. H. Prins met in~ 
gang van 17 januari 1957, tevoren wetenschappelijk assistent 
aan de Kuyperstichting. . 
Als wetenschappelijk assistent werd mr. Prins opgevolgd 
door mr. J. A. Oosterhoff, die op 1 april 1957 in dienst trad. 
De aanvankelijke benoeming in tijdelijke dienst werd gevolgd 
door een benoeming van blijvende aard met ingang van 1 
oktober 1957. 
Ook ven aanzien van de heer G. Hoogerwerf ec. drs. werd 
overgegaan tot benoeming in vaste dienst. 
Als bibliothecaris bleef in 1957 aan de Kuyperstichting ver~ 
bonden mr. W. C. D. Hoogendijk. P•er 1 oktober trad in 
dienst van de Kuyperstiching de heer H. J. Rebel, tevoren 
onderwijzer aan de christelijke u.l.o.~school te Nunspeet, die 
geleidelijk een belangrijk deel van de werkzaamheden voor 
zijn rekening zal nemen, waardoor de heer Hoogendijk in 
toenemende mate kan worden betrokken bij het andere werk, 
dat door de staf van de stichting dient te word•en verricht. 
Secretaresse~administratrice bleef mej. M. van der Pol. 
Voorts waren werkzaam de dames 
J. C. van Dijk (tot 30 juni), 
T.H. van der Kamp, 
G. M. Knoester~Tuit (in gedeeltelijke dienst), 
J. M. van der Wijngaard, 
C. H. van Willigen (in gedeeltelijke dienst), 
T. M. Krijtenburg~Scheinhardt. 
Als concierge bleef de heer Joh. van Kuijk aan ·de stichting 
V'erbonden. 

GEBOUWEN 

De verhuur van kantoorruimten onderging in 1957 enige wijzi~ 
ging. Begin februari verhuisde de Nederlandse Federatie voor 
Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening van de bij haar in 
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gebruik zijnde parterre~kamer naar een hiervoor in gereedheid 
gebrachte reserveruimte in het sous~terrain. 
Voorts bestond bij het bureau van het Centraal Comité we~ 
gens uitbreiding der werkzaamheden en wegens uitbreiding 
van de personeelsbezetting, een nijpend tekort aan kantoor~ 
ruimte. De meest hiervoor in aanmerking komende kamers 
waren in gebruik bij de Christelijke Bond van Patroons in 
het Meubileringsbedrijf in Nederland. Door de zeer welwillen~ 
de medewerking van het bestuur van deze bond kon dit pro~ 
bleem worden opgelost. De bond kon zijn kantoor elders ves~ 
tigen, zodat het Centraal Comité per 1 mei 1957 over de nodige 
ruimte kon beschikken. 
Behalve de bovengenoemde insvellingen bleven in de gebou~ 
wen der Kuyperstichting gehuisvest de Kon. Ver . .,Oost en 
West" en het Centraal Bureau Constructiewerkplaatsen. 

, WETENSCHAPPELIJK- EN ADVIESWERK 

Gedurende het verslagjaar werden 130 schriftelijke adviezen 
uitgebracht. Een speciticatite daarvan is opgenomen in de bijla~ 
ge. Daarnaast werd mondeling (voor een deel telefonisch) een 
zeer groot aantal adviezen en inlichtingen verstrekt over uit~ 
eenlopende onderwerpen. Een belangrijk deel van de werk~ 
kracht van de directeur en van mr. Oosterhoff werd door de 
hieraan verbonden werkzaamheden opgeeist. 
Hiernaast dient ter~tond te worden gewezen op de vele 
werkzaamheden, welke voortvloei•en uit de nauwe band, welke 
bij de reorganisatie van (Je partij is gelegd tussen de Kuyper
stichting eri het College van Advies. lJit College kwam ge
durende het verslagjaar tot volle ontplooiing. 
De heer Hoogerwerf verricht vrijwel uitsluitend werkzaam
heden ten behoeve van het College, terwijl voorts het gehele 
apparaat van de stichting mede voor deze arbeid naar be
hoefte wordt ingeschakeld. Gebleken is reeds, dat de staf 
van wetenschappelijk gevormde medewerkers slechts een ge~ 
deelte kan doen van hetgeen voor een goede functionering 
van het College gewenst zou zijn. 
ln dit verband moge er tevens op worden gewezen, dat voor 
het opzetten van systematisch wetenschappelijk werk door 
het academisch gevormd personeel in het verslagjaar de no~ 
dige gelegenheid heeft ontbroken. 
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De samenstelling van . de Documentatiedienst berustte in 
hoofdzaak bij mr. Hoogendijk. 
Gelijk tevoren bleef aan het directoraat van de Kuyper~ 
stichting verbonden het secretariaat van het Verband van 
Verenigingen van A.R. Gemeente~ en Provinciebestuurders 
en van de redactie van het orgaan van dat Verband, De 
Magistratuur. De werkzaamheden welke hieraan zijn verban~ 
den werden in de loop van het verslagjaar geleidelijk aan de 
tegenwoordige directeur overgedragen, terwijl de officiële 
opvolging plaats vond in de jaarvergadering van het V er band 
op 15 november 1957. 
Het overgrote deel van de uit dit secretariaat voortvloeiende 
werkzaamheden kan tevens worden beschouwd als weten~ 
schappelijk en advieswerk der Kuyperstichting. 
Ook in 1957 werd weer een conferentie belegd met hier te 
lande studerende Amerikanen van calvinistischten huize. De 
heer H. Algra hield een voordracht over: Achtergrond en 
geschiedenis der Anti~Revolutionaire Partij. 

BffiLIOTHEEK 

Gezien de stijging van het aantal uitleningen mag de gang 
van zaken over het verslagjaar niet onbevredigend worden 
genoemd. Het aantal uitleningen is namelijk gestegen van 
1457 over het jaar 1956 tot 1784 in het jaar 1957, hetgeen 
een toeneming betekent van ruim 300 uitleningen of 20 % 
Mocht reeds het vorige jaar een stijging van het aantal 
uitleningen worden geconstateerd, deze stijging heeft zich 
over het verslagjaar voortgezet. Voorzover dit verschijnsel 
duidt op groeiende belangstelling binnen onze partij voor 
politieke vraagstukken en op de bereidheid zich zelfstandig 
in deze vraagstukken te v•erdiepen, dient deze ontwikkeling 
met kracht te worden bevorderd. Vooralsnog is evenwel 
niet duidelijk hoe zulks anders kan geschieden, dan door het 
verlenen van een goede service. 
Toch blijft het onbevredigend ....- ook in een tijd van een 
stijgend aantal uitleningen is het nuttig zich dit voor ogen 
te houden ...- dat de grote hoeveelheid materiaal. welke in 
de loop der jaren in de bibliotheek is verzameld. niet méér 
onder de mensen komt, maar slechts ter beschikking wordt 
gesteld Van diegenen, die daarom vragen. De vraag. op 
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welke wijze de studie te stimuleren, blijft actueel. 

Een zeer groot gedeelte van de uitleningen geschiedde weer, 
evenals in voorgaande jaren, ten behoeve van de A.R.J.O.S. 
Daarnaast maakten evenwel ook kiesverenigingen, mannen~ 
en vrouwenvereniginÇJen, alsmede tal van andere instanties 
en particulieren van de mogelijkheid literatuur van de biblio~ 
theek der stichting te lenen, gebruik. Zelfs de puzzlerage is 
niet ongemerkt aan de bibliotheek voorbijgegaan. Binnen 
enkele dagen werd talrijke malen de vraag ÇJesteld, waar en 
door wie toch was beweerd, dat wij calvinisten niet bij de 
chocoladeketel zijn grootgebracht. Hoewel de bibliothecaris 
aanvankelijk in de veronderstelling leefde, dat d·eze kwestie 
ergens in de lande politiek actueel was geworden, bleek 
spoedig, dat een der grote liberale bladen deze vraag in een 
puzzle had opgenomen. 
Het beheer van een bibliotheek vergt een relaóief grote 
administratie. Zowel de uitlening als het verwerken van 
nieuwe aanwinsten vordert veel tijd. Het stemt derhalve 
tot voldoening, dat de bibliotheek thans over voldoende 
personeel beschikt. 

De onderwerpen, waarover lectuur is uitgeleend, waren weer 
alles;;ins verscheiden. 
Het meest opvallend is wel de zeer sterk toegenomen he~ 
langstelling voor buitenlandse vraagstukken. De Partij van 
de Arbeid en de doorbraak nemen nog steeds een hoge plaats 
in op de lijst van gevraagde onderwerpen. In het laatste 
kwartaal was er een zeer sterke vraag naar lectuur over de 
brochures van dr. Hommes en drs. Puchinger. Nieuw is ook 
de vraag naar lectuur over subsidie voor kerkbouw. Op~ 
vallend is eveneens de toegenomen vraag naar onderwerpen, 
verband houdende met de ethiek. Toenemend is voorts de 
vraag naar lectuur over de V>erschillen en de eigenaardig~ 
heden, alsmede de mogelijkheden van samenwerking tussen 
de protestants~christelijke partijen. 

Teneinde een overzicht te geven volgt hieronder •een lijst 
van de meest gevraagde onderwerpen, in de volgorde van 
het aantal malen dat zij gevraagd zijn, waarbij in de laatste 
kolom is aangegeven het aantal uitleningen over hetzelfde 
onderwerp in het voorgaande jaar. De tweede kolom is 
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slechts ingevuld voorzover sprake is van een opvallende af
wijking. 

Polititek buitenland 114 56 
A.R. richting . 1 07 
Staatsstructuur, staatstaak, staatsinr. 91 
Levensbeschrijvingen (veel over Calvijn) 84 
P.v .. d.A., doorbraak 72 
Onderwijs . . . 61 29 
Algemene politieke vraagstukken 60 
Bezitsvorming 56 62 
Hommes, Puchinger 53 
Sociologie (veel over massificatie e.d.) 51 
Kerkelijke en godsdienstige aangelegenheden 47 
Economische vraagstukken 44 27 
Calvinisme 42 
Sociale kwestie 41 
Samenwerking chr. pol. partijen 39 
Bestuursrecht 36 
Vrouw en ... (pol., arb. beloning enz.) . 34 
Bedrijfsorganisatie 32 
Oorlog en defensie (atoomoorlog, N.A.T.O.) 28 14 
Ethiek 26 8 
Sport en ontspanning . 25 
Sociale verzekering . 24 
Politieke partijen (algemeen) 24 
Communisme . ., 23 
Wijsbegeerte 23 
Economische toestand 23 
Landbouw 23 
Subsidie kerkbouw . 22 
Gemeente 20 
S.G.P. en aanverwante stromingen 18 
Nieuw-Guinea 17 
Maatschappelijke zorg 17 
Socialisme 16 
Geschiedenis 15 
Cultuur 15 
Volkshuisvesting 15 
Liberalisme en aanverwante stromingen · 14 
G.P.V. 14 
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Burg•erlijk recht 
Arbeidsvraagstukken 
Overz. Rijksdelen 
Economie (algemeen) 
K.V.P. 
Humanisme 

14 
14 
14 
12 
10 
10 

De bibliotheek is in totaal met 488 aanwinsten verrijkt. 
Voorts moge worden opgemerkt, dat ondanks de vele nieuwe 
aankopen in menig geval ni•et die lectuur beschikbaar is, welke 
eigenlijk gevraagd en gewenst wordt. Er is in onze kring nog 
altijd gebrek aan populaire (niet oppervlakkige!) lectuur, 
waarin moderne problematiek op principiële wijze samen~ 
vattend wordt behandeld. 
Het verwerken van de "oud•e" bibliotheek is ook in het 
verslagjaar voortgezet. Hoewel daarmede uiteraard voort~ 
gang is gemaakt, valt niet te verwachten dat dit werk op 
korte termijn kan worden voltooid. 
Tenslotte zij met dankbaarheid vermeld, dat ook in het ver~ 
slagjaar de bibliotheek van v'erschillehde kanten geschenken 
mocht ontvangen. De boeken, welke op deze wijze aan de 
bibliotheek worden afgestaan, vinden hun besttemming in 
de partij. Laten degene, die voornemens z\jn hun boekenbezit 
in te krimpen, of geheel van de hand te doen, ook in de toe~ 
komst de bibliotheek van de Doctor Abraham Kuyperstich~ 
ting blijven gedenken. 

ARCHIEF 

Gedurende de verslagperiode is het archief regelmatig ge
raadpleegd ten behoeve van onderscheidene studiën. 
Een waardevolle aanvulling van het archief werd verkregen 
uit de nalatenschap van mevrouw Heemskerk-DP Zaremba, 
De Kuyperstichting had reeds de beschikking over een uit 
gebreid archief van wijlen mr. Th. Heemskerk. Door een 
schenking van de erfgenamen van mevrouw Heemskerk~De 
Zaremba kon dit archief aanzienlijk worden uitgebreid. 

A.R. STAATKUNDE 

In het begin van het verslagjaar werd in de vacatures, ont~ 
staan door het bedanken van de heren prof. W. Kremer, prof. 
dr. J. P. A. Mekkes en mr. Th. A. Versteeg, voorzien door 
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de benoeming van de heren mr. K Groen, ds. B. van Smeden 
en mr. C. J. Verplanke. De directeur van de Kuyperstichting 
is ambtshalve secretaris. 
De redactie vergaderde drie maal. 
Teneinde leesbaarheid van het orgaan te bevorderen en te~ 
vens om tegemoet te komen aan sommiger verzoek om kort>e 
artikelen, wordt er naar gestreefd in de gewone nummers 
een inleidend artikel van beperkte omvang op te nemen over 
een politieke kwestie in de ruimste zin van het woord. Daar~ 
naast wordt getracht af en toe een nummer te brengen, waar~ 
van alle bijdragen zijn gegroepeerd rondom een bepaald on~ 
derwerp. Zo is in de jaargang 1957 een nummer gewijd aan 
het gezin en een aan de vraag, welke taak de· overheid moet 
hebben in de nieuwe vormgeving van het maatschappelijk 
werk. 

Het aantal abonnees bedroeg 

ultimo 1956: 1667 + 180 studentenabonnementen 
primo 1957: 1606 + 184 
ultimo 1957: 1629 + 225 " " 

+ 138 abonnementen voor rekening van het 
Centraal Comité. 

primo 1958: 1529 + 206 studentenabonnementen + 139 abonnementen voor rekening van het 
Centraal Comité. 

De inhoud en de prijs van Antirevolutionaire Staatkunde 
geven echrer aanspraak op een veel grotere belangstelling dan 
uit het aantal abonnementen blijkt. 

Mr. J. H. Prins. 

's~Gravenhage, 23 januari 1958. 
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BIJLAGE I. 

OVERZEESE RIJKSDELEN 

Nieuw-Guinea 
Indonesische infiltratie op Nederlands Nieuw-Guinea. 

BUITENLANDSE POLITIEK 

Diplomatie 
A.R. houding inzake het gezantschap bij het Vaticaan. 

BINNENLANDSE POLITIEK 

Kabinetsformatie 
Houdicng van A.R. en C.H. bij de kabinetsformatie in 1956. 

STAATSWETENSCHAPPEN, POLITIEK 

Verkiezingen (gemeente) 
Is het tegengaan van verkiezing van candidaten met voor
keurstemmen geoorloofd? 

POLITIEKE PAR TIJEN 
Verhouding tussen christelijke partijen 

Politieke samenwerking m:et rooms-katholieken. 
Antirevolutionairen 

Kritiek op de A,.R. Partij als zou zij onvoldoende oog hebben 
voor wat recht en gerechtigheid in materiëel opzicht eisen; 
overzicht van de hedendaagse politieke vraagstukken; kan 
een "neutraal" georganiseerQ.e voorzitter zijn van een A.R. 
kiesvereniging? 

Socialisme 
Eén-Meiviering; onze houding tegenover het hedendaagse 
socialisme. 

Arbeid 
Kuyper en de Kinderwet-Van Houten; verplichte arbeidsdiènst 
voor vrouwen. 

RECHT 
Algemeen 

De rechtskracht van het positieve recht volgens Dr. Kuyper. 
Volkenrecht 

Mag NedQrland medewerken aan de Verenigde Naties? 
Oorlogsrecht 

Geoorloofdheid van repressailles en deportaties in bezettings
tijd. 

Kiesrecht 
Mag onderwijzer raadslid worden?; incompatibiliteiten (ge
~eente) (driemaal); verkiezing van de "Eerste Kamer; ver
binding van lijsten voor gemeenteraadsverkiezingen; samen
werking A.R.-C.H. bij gemeenteraadsverkiezingen; uitkomen 
met één lijst bij gemeenteraadsverkiezingen. 
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BESTUURSRECHT 

Verhouding publiekrechtelijke lichamen 
Gemeenschappelijke regeling tot oprichting Havenschap
Delfzijl; raad voor de IJ mond. 

Eeonomische- en re<·htspositie 
Schadevergoedingsregeling in provinciale ontgrondingsver
ordening; moeilijkheden inzake de plaats voor de bouw van 
een raadhuis; vergoeding reiskosten. 

Organen en instellingen (gemeente) 
Ambtsgebed; positie van het coll"'ge van b. en w.; vervan
ging van een wethouder; verhuur gemeentewoning aan wet
houder; huur en pacht van gemeente-eigendom door raads
leden; toepassing artikel 26 Gemeentewet. 

Organen en instellingen (provinciè) 
Reglem,ent van orde der Provinciale Staten. 

Openbare VVerken en bedrijven en takken van dienst 
Afschrijvingsmethoden in overheidsbedrijven; plezierreizen 
van ambtelijke colleges op kosten van publieke kas; tarief
stelling gemeentelijk gasbedrijf. 

Subsidie* 
IDnkele punten in verband met de wettelijke regeling subsi
diëring maatschappelijk werk, regeling subsidiëring maat
schappelijk werk; gemeentelijk subsidie voor Wit-Gele Kruis; 
subsidie humanistische militaire tehuizen; gemeentelijk sub
sidie Humanistisch Thuisfront; richtlijnen inzake subsidiëring 
uit gemeentekas; gemeentelijke subsidiëring van R.K. semi
narie; gemeentelijke subsidie voor kerkbouw; gemeentelijke 
subsidie voor kerken in verband met het geven van gods
dienstonderwijs op openbare scholen. 

Functionarissen (gemeente) 
A.R. houding inzake de benoeming van R.K. burgemeester 
(tweemaal). 

Personeel (gemeente) 
Positie van een raadslid tevens lid van een gemeentelijke com_ 
missie voor georganiseerd overleg; overplaatsing van ambte
naren; rechtspositie huwende ambtenares (vijfmaal); bevor
dering in rang van gemeenteambtenaren. 

Financiën (gemeente) . 
Aanwezigheid van ambtenaren bij het afdelingsonderzoek van 
de gemeentebegroting; gemeentelijke premieleningen; her
haalde overschrijving van de begrotingsposten. 

Financiën (rijk) 
Gegevens nationaal inkomen. 

Belastingen 
Baatbelasting. 

* Voor subsidie ten behoeve van het onderwijs zie onder onderwijs. 
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Openbare orde 
Politieverordening en persoonlijke vrijheid; gemeentelijke 
vergunning voor straatprediking; straatprediking door Jeho
vah's getuigen; naturalisatie; tapverbod tijdens de kermis; 
instelling van een weekmarkt. 

Openbare zedel\jkheid 
Toepassing Drankwet; voorschriften omtrent het dansen; 
dansverbod; sluitingstijd van café's. 

Volkshuisvesting en wederopbouw 
Toepassing woningwet (weigeren bouwvergunning) ; voor
schriften inzake woningwetbouw; eigendomsoverdracht van 
gemeentelijke woningen aan bewoners; bouw van houten wo
ningen; geen huurverhoging bij verwaarlozing woning door 
verhuurder; lidmaatschap van een woningbouwvereniging; 
garantieverlening gemeente ten behoeve van Bouwkas Neder
landse Gemeenten; bezwaren tegen vordering van woon
ruimte. 

Arbeid 
Beleid van minister Colijn (tweemaal); polemiek over het be
leid-Colijn; gegevens betreffende de periode Colijn; instelling 
van een koopavond; winkelsluiting in verband met vakantie
regeling. 

Verkeer en vervoer 
Afgifte rijvaardigheidsbewijzen. 

Maatschappelijke steun en voorzorg 
A.R. houding inzake het ontwerp van wet inzake een alge
mene ouderdomsvoorziening. 

Onderwijs 
Gemeentelijke subsidiëring godsdienstonderwijs op een open·· 
bare school (zesmaal); gemeentelijke subsidiëring van op 
openbare school door predikant te geven godsdienstonderwijs; 
art. XXXVI N.G.B. en de taak van de overheid inzake finan
dële steun voor godsdienstonderwijs op openbare lagere scho· 
len; gemeentelijke bijdrage voor het aanschaffen van een land
kaart ten behoeve va:n godsdienstonderwijs op een openbare 
school; aanvraag gemeentelijke medewerking voor de bouw 
ener kleuterschool; oprichting christelijke u.l.o.-school; be
voegdheid van de Rijksaccountantsdienst ten aanzien van hel. 
nijverheidsonderwijs; christelijk technisch onderwijs?; ver
goeding vervoerskosten bezoek inrichtingen van onderwijs; 
medewerking door gemeente aan stichting vrijgemaakte 
school; financiering bouw bijzondere lagere school; toepas
sing lager onderwijswet 1920 (inzake vergoedingen); subsidie
regelingen bijzonder nijverheidsonderwijs en middelbaar on
derwijs; gemeentelijk subsidie bijzonder hoger onderwijs. 

Volksontwikkeling en cultuurbevordering 
Culturele raad; standpunt ten aanzien van oprichting monu
ment Troelstra; regeling rechtspositie leraren muziekschool. 
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Sport en spelen, toerisme e.d. 
Gemeentelijke exploitatie van een zwembad; kermisvermake
lijkheden. 

Bevordering gemeenschapszin en nationale geest 
Dorpshuis; contact tussen overheid en burgers; het uitgeven 
van een gemeentelijk tijdschrift. 

Godsdienstig en zedelijk leven 
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Opening van patates-frites-zaak op zondag; zondagssluiting 
café's; kerk en openbare zondagsrust; openstelling gemeente
lijk zwembad op zondag (tweemaal); toepassing Zondagswet 
(tweemaal); gemeente en zondagsrust; sportbeoefening op 
zondag; handhaving van de zondagsrust door de gemeente
lijke overheid. 

LANDSVERDEDIGING 

, Oogstverlof militairen. 
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BIJLAGE 11. 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 1956 EN 1955 
VAN DE DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

LASTEN 1956 1955 

Bibliotheek f 3.206.93 f 3.486.98 

Salarissen 40.564.71 36.205.93 
Sociale lasten 5.071.04 4.578.36 
Pensioenpremiën 2.354.33 2.181.19 
Verlichting, verwarming etc. 4.739.18 

" 
4.191.15 

Belastingen 771.42 999.54 
Assurantiën 286.75 316.45 
Onderhoudskosten 2.983.-

" 
1.176.13 

Schilderen voorgevel 545.40 
Kantoorbehoeften 2.568.- 1.487.88 
Porti, telefoon, telegrammen 1.231.73 1.002.03 
Algemene onkosten 824.90 730.15 
Huishoudelijke onkosten 3.969.66 3.753.85 
Reiskosten 1.366.14 365.10 
A.R. Staatkunde .. 612.70 120.50 

Afschrijvingen 

Verbouwing kluis 2.412.-
Inventaris 1.380.-
Diversen 2.555.--. 

Honorarium Prof Smitskamp voor te 
schrijven partijgeschiedenis 750.-
Onvoorzien 2.783.09 787.03 
Batig saldo 4.555.89 8.117.39 

f 81.681.47 f 73.350.06 
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BATEN 

Interest 
Huren 
Surplus ontvangsten van schoolverenigin
gen voor het opmaken enz. van akten, le
ningen voor waarborgsom 
Vergoeding Centraal Comité A.R. Kies
verenigingen 
Diverse baten 

1956 1955 

f 62.622.93 . f 61.760.36 
" 11.023.54 " 10.887.76 

n.5o 

8.000.-
13.50 

111.44 

590.50 

f 81.681.47 f 73.350.06 

Nagezien en in orde bevonden, 
w.g. T. v. d. KOpiJ 

Accountant. 
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BIJLAGE m. 

BEGROTING VOOR HET JAAR 1958 

VAN DE DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING 

INKOMSTEN 

1958 1957 
Interest hypotheken en lenin
gen voor waarborgsom f 37.500.- f 37.371.-
Interest Obligaties f 13.750.
Dividend Aandelen " 15.000.-

af: Bankkosten 

Huren 

f 28.750.-
500.-

Vergoeding Centraal Comité 

"28.250.
" 12.000.
" 22.000.-

f 99.750.-

UITGAVEN 

Salarissen 
Pensioen premiën 
Sociale verzekering 
Bibliotheek 
Onderhoud 
Voorziening aan het dak . 
Uitbreiding telefoon 
Verlichting, verwarming, etc. 
Assurantiën 
Belastingen 
Huishoudelijke onkosten 
Algemene onkosten 
Kantoorbehoeften 
Porti, telefoon en telegrammen . 
Reis- en vergaderkosten 
A.R. Staatkunde 
Inventaris 
Onvoorzien 
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f 56.275.
" 2.970.-

4.795.
" 4.500.
" 5.000.-

" 5.300.-
450.-
800.

" 4.250.-
900.

" 3.600.
" 2.300.-

4.400.-
750.-
385.

" 3.075.-

f 99.750.-

f 13.632.-
" 11.500.-

f 25.132.-
403.-

24.729.
" 10.650.-

16.000.-

f 88.750.-

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.-

f 88.750.-



JAARVERSLAG 
van het Verband van Verenigingen van 

Antirevolutionp.ire 
Gemeen te- en Provinciebestuurders over 19 5 7 ~) 

Bij het Verband waren gedurende het jaar 1957 aangesloten 
tien provinciale verenigingen van gemeente- en provinciebe
stuurders (waaronder één vereniging voor de provin Cl en 
Noord-Brabant en Limburg) en de Vereniging van Burge
meesters, Wethouders en Gemeentesecretarissen "Groen van 
Prinsterer". 
Ingevolge het nieuwe Partijstatuut is het een voorwaarde voor 
aansluiting van een kiesv>ereniging bij het Centraal Comité 
- wa.ardoor zij toetreedt tot het partijverband -, dat zij van 
degenen die zij candidaat stelt voor de gemeenteraad de ver
klaring verlangt, dat zij, gekozen tot lid van de gemeente
raad, in fractieverband zullen samenwerken en toetreden tot 
de vereniging van a.r.-gemeente- en provinciebestuurders in 
hun provincie. 
De inwerkingtreding van het Partijstatuut heeft tot nu toe geen 
belangrijke stijging van de aantallen leden van de provinciale 
verenigingen tot gevolg gehad. Toch blijkt uit een vergelij
king tussen het totale aantal a.r. raads- en Statenleden in elke 
provincie en het aantal hunner dat lid is van een der· aange
sloten verenigingen, dat de gewenste situatie nog niet is be
reikt. Vooral in een jaar, waarin opnieuw raads- en Staten~ 
leden worden gekozen moge hierop nog eens de aandacht wor
den gevestigd. 
Na verwerking van de gegevens per 1 januari 1958 kan thans 
het volgende ov>erzicht worden gegeven. 

*) Dit verslag kon nog niet in de organen van het Verband worden 
besproken en vastgesteld. Het werd derhalve ingezonden als voor
lopig verslag onder de mededeling, dat het Verband en zijn bestuur 
zich uiteraard het recht voorbehouden er alsnog wijzigingen in aan 
te brengen. 

177 



Aantal stemheb-

Aantal leden 1) op Aantal a.r. raads- Aantal leden in bende afgev. ter 
Naam vereniging 1 jd.nuari en Statenleden 2) het bestuur van alg. verg. van het 

op 1 januari het Verband 3) in Verband 4) in 

1955 1956 1957 1958 1958 1955 '56 '57 '58 1955 '56 '37 '58 
Vereniging van A.R. Gemeen-
te- en Provinciebestuurders in 
de provincie Groningen 151 149 148 148 145 2 2 2 2 4 3 3 3 

Vereniging van A.R. Provin-
cie- en Gemeentebestuurders in 
Friesland 137 135 136 129 149 2 2 2 2 3 3 3 3 

Vereniging van A.R. Gemeen-
te. en Provinciebestuurders in 
Drenthe 75 78 77 77 78 1 1 1 1 2 2 2 2 

Vereniging van A.R. Gemeen-
te- en Provincie-5) bestuurders 
in Overijssel ·73 81 88 84 101 1 1 1 1 2 2 2 2 

Vereniging van A.R. Gemeen-
te. en Provinciebestuurders in 
Gelderland 71 71 72 74 133 1 1 1 1 2 2 2 2 
Utrechtse Vereniging van A.R. 
Gemeente- en Provinciebestuur-
ders 119 104 103 117 114 2 2 2 2 3 3 3 3 
Vereniging van A.R. Gemeen-
te. en Provinciebestuurders in 
Noordhoiland 108 117 113 114 127 2 2 2 2 3 3 3 3 
Zuidhollandse Vereniging van 
A.R. Gemeente- en Provincie-
bestuurders 361 352 367 362 391 4 4 4 4 8 8 8 8 



Zeeuwse Vereniging van A.R. 
Gemeente- en Provinciebestuur
ders 

Vereniging van A.R. Gemeen-
te- en Provinciebestuurders in 
Noordbrabant en Limburg 

Vereniging van Burgemees-
ters, Wethouders en Gemeente
secretarissen "Groen van Prin-

88 

44 

84 82 79 

46 44 43 

sterer" 261 279 288 308 

Centraal Comité van A.R. 
Kiesverenigingen 

Doctor Abraham Kuyperstich
ting 

Totaal 6) 1488 1496 1518 1535 

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

2) Gemeenteraadsverkiezingen van 1953, Statenverkie
zingen van 1954. Bij vevgelijking met kolom 2 be
denke men enerzijds het onder 1 vermelde, maar an
derzijds ook, dat combinaties van ambten mogelijk 
zijn, waarbij de betrokkene in kolom 2 toch uiter
aard maar eenmaal is medegeteld. 

125 1 1 1 1 2 :.! 2 2 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 3 3 4 6 6 6 7 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

22 22 22 23 36 35 35 36 

3) Naar de statutaire maatstaf van één bestuurslid per 
100 leden der vereniging of gedeeltE' daarvan. 

4) Naar de statutaire maatstaf van één afgevaardigde 
plus 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 :;ommigen lid zijn 
van "Groen van Prinsterer" èn van een der pro
vinciale verenigingen. 



be contributieregeling der onderscheidene verenigingen was 
op 1 januari 1958 als volgt: 
Groningen f 6,~ 

6,50 
" 10,-

6,50 
5,50 
4,-

Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord~ Holland 
Zuid~ Holland 

5,- f 7,50; f 10.-
4,50 f 5,-:-; f 6,-; f 7,50 

of f 10,-. 
Zeeland 7,50 
Noord~Brabant/Limburg 6,-
"Groen van Prinsterer" . 7.50 
Behalve voor Utrecht is bij deze bedragen inbegrepen het 
abonnement op De Magistratuur ad f 3,50 (voor leden van 
aangesloten verenigingen). 
In aU.e gevallen is het bedrag inclusief de bijdrage voor het 
V er band ad f 1 ,-. 

De aangesloten verenigingen hielden de volgende vergade~ 
ringen: 

Groningen 
25 mei 

30 november 

Friesland 
30 maart 

29 juni 

2 novemoer 
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Ir. Van der Burgt 

W. C. Bakker 

P. van der Mark 

Forum, bestaande uit: 
S. van Abbema, J. Du
ker, R. Renkema 

aantal aan
wezigen: 

Droogmaking van de 
Lauwerszee ook van 
belang voor de pro-
vincie Groningen? 42 

Gemeentefinanciën in 
deze tijd 63 

De ontvolking van 
het platteland in 
Friesland 24 
Bespreking leidraden 
gemeente- en provin-
cieprogram 18 

Bespreking moeilijk
heden van de ge
meenten door de be
stedingsbeperking 
enz. 23 



Drente 
18 mei 

30 november 

Overijssel 
30 maart 

Gelderland 
25 mei 

9 november 

Utrecht 
9 februari 

6 april 

9 november 

Noordholland 
16 januari 

30 maart 

6 juli 

7 december 

J. C. Haspels 

M.. W. Schakel 

Forumgesprek 

J. C. Haspels 

C. Smeenk 

J. de Goede 

G. A. Kieft 

mr. J. H. Prins 

A. Admiraal 

dr. J. de Nooy 

aantal aan
wezigen: 

Financiële verhouding 
tussen rijk en ge-
meenten 41 

Bij het atoom der 
democratie 41 

Gemeentepolitiek 30 

De financiële verhou
ding van rijk en ge-
meente 24 

Het nieuwe gemeen-
teprogram 28 

De persoonlijke kant 
van het gemeentebe-
stuur 23 

Samenwerken met an
deren in politiek ver-
band 23 

Subsidiëring van 
godsdienstonderwijs 
op de openbare lage-
re school 21 

Sociale zaken 27 

Wat kunnen we als 
a.r. raadsleden doen 
om onze beginselen 
meer ingang in ons 
volksleven te doen 
vinden? 24 

Bespreking concept 
leidraad gemeente-
program 18 

Gemeentelijke finan-
ciële problemen 32 



Zuidholland 

22 juni 

Zeeland 

20 mei 

4 november 

Noordbrabant en 
Limburg 

15 februari 

15 juni 

12 oktober 

Forum 

prof. dr. F. de Roos 

C. D. van Oosten 

M. W. Schakel 

M. H. L. Weststrate 

Groen van Prinsterer 

26f21 juni prof. dr. I. A. 

aantal aan
wezigen: 

Leidraden a.r. provin
cie- en gemeentepro
gram (met excursie 
nieuwe woonwijken 
Rotterdam) 70 

Kapitaalvoorziening 
der lagere publiek
rechtelijke lichamen 34 

Praatmiddag 52 

Raad en raadsleden 17 

Gemeente- en provin-
cieprogram 15 

Begroting en bezuini-
ging 26 

Diepenhorst Overheid en humanisme 

J. J. G. Boot Overheid en maatschap
pelijk werk 

In Friesland werd tevens een streekvergadering qehouden te 
Sneek op 2 maart. waarbij de burqemeesters J. Duker en S. 
van Tuinen op een praatmiddag als adviseurs optraden. 
In Zuid-Holland werden zes streekvergaderinqen gehouden. 
In deze vergadering~n we,rden vragen behandeld,- welke door 
bezoekers waren gesteld. 

Bestuur. 

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur vergaderden 
beiden op 6 september 1957. 
Het dagelijks bestuur bestond bij de aanvang van 1957 uit 
de heren mr. G. A. Diepenhorst, voorzitter, mr. K. Groen, 
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secretaris, W. M. de Jong, penningmeester en J. C. Haspels 
algemeen adjunct. In de vacature, ontstaan door het over~ 
lijden van de heer Jansen Manenschijn, was op dat moment 
nog niet voorzien. Tijdens de vergadering van het algemeen 
bestuur op 6 september werd de heer Haspels benoemd tot 
tweede voorzitter en de heer N. van der Brugge tot algemeen 
adjunct. 
Voorts legde de heer Groen, die zich als secretaris gedurende 
vele jaren bijzonder verdienstelijk had gemaakt, in verband 
met de verandering van zijn werkkring, zijn functie neer. In 
de jaarvergadering werd hem een geschenk aangeboden als 
bewijs van erkentelijkheid. Tot zijn opvolger werd benoemd 
mr. J. H. Prins. · 

T aarvergadering. 

De jaarlijkse algemene verqadering van het Verband vond 
plaats op 15 november 1957 te Utrecht. 
De morgenvergadering werd çreopend met een rede van de 
voorzitter onder de titel: In de gecroonde allemansgading. 
Dit openinqswoord is opgenomen in De Magistratuur van no..c 
vember 1957. 
In deze vergadering werden vervolgens de ontworpen 
leidraden voor een a.r. gemeente~ en provincieprogram met 
algemene stemmen vastgesteld. 
In de middagbijeenkomst refereerde dr. P. T. PlatteeL directeur 
van de gemeentelijke sociale dienst te Den Haag, over het 
onderwerp: De rol der overheid bij de ontwikkeling van het 
maatschappelijk werk. De hoofdzaken van dit referaat zijn 
samengevat in een artikel. dat is opgenomen in het nummer 
van Antirevolutionaire Staatkunde van november 1957. Een 
zevental van de ruim vijftiq aanweziÇJen nam deel aan de he~ 
spreking van dit belangwekkende referaat. 

Leidraden voor een a.r. gemeente~ en provincieprogram. 

In 1956 stelde het bestuur van het Verband een commissie 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 Stat>enverkiezingen. 
De commissie bestond uit de heren M. W. Schakel. voor~ 
zitter; mr. D. H. Okma; G. J. Stapelkamp ec. drs.; S. van 
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Tuinen litt. drs.; mr. C. J. Verplanke; mr. K. Groen, secre~ 
taris en mr. ]. H. Prins, adjunct~secretaris. 

Deze commissie kwam na zorgvuldige overweging tot een 
aantal wijzigingen en aanvullingen van de bestaande leid~ 
raden. Ontwerpen van de gewijzigde leidraden werden aan 
alle leden der bij het V er band aangesloten verenigingen toe~ 
gezonden en in die verenigingen besproken. Ook in een ver~ 
gadering van het algemeen bestuur werd aan de ontwerpen 
een brede bespreking gewijd. Deze besprekingen gaven aan~ 
leiding tot wijzigingen, terwijl er voorts voor de aangesloten 
verenigingen nog gelegenheid is geweest tot het indienen 
van amendementen, waarvan evenwel geen gebruik werd ge~ 
maakt. 
In de jaarvergadering werden, na een inleidende rede van de 
heer M. W. Schakel, de beide leidraden vastgesteld. Tevoren 
had ook het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen zijn 
instemming betuigd. 
Een krachtig beroép moge worden gedaan op alle betrokke~ 
nen teneinde te bevorderen dat de leidraden zoveel mogelijk 
ingang zullen vinden. 

Vergadering gewijd aan finarkiele aangelegenheden. 

Op donderdag 24 oktober belegde het V er band in samen~ 
werking met het Centraal Comitê een besloten bijeenkomst 
voor de bestuurders van grotere gemeenten. In deze bijeen~ 
komst vond een vruchtbare uitwisseling van gedachten 
plaats inzake de financiële moeilijkheden van de gemeenten. 
Dr. ]. de Nooy heeft de bespreking met •een inleiding ge~ 
opend, terwijl minister Zijlstra aan het slot van de vergade~ 
ring gelegenheid vond enkele opmerkingen te maken omtrent 
de financiële en economische situatie van dat ogenblik. 

De Magistratuur. 

In de samenstelling van de comm1ssJe van redactie van De 
Magistratuur kwam enige verandering. Dr. W. P. Berghuis 
zag zich genoopt af te treden terwijl twee nieuwe l•eden een 
plaats in de commissie hebben ingenomen, te weten de heren 
M. W. Schakel en B. van 't Riet. De secretaris mr. K. Groen 
werd ook in deze functie opgevolgd door mr. J. H. Prins. 

184 



· In het beleid van de commissie van redactie kwam geen wijzi~ 
ging. Een enkele maal werd critiek, andere malen waardering, 
ook van buiten eigen kring, vernomen. 

Besluit. 

De taak van het V er band bestaat in hoofdzaak in liet ver~ 
schaffen van materiaal aan de a.r. gemeente~ en provincie~ 
bestuurders, teneinde aldus te bevorderen de toepassing der 
anti~revolutionaire beginsden bij het besturen der gemeenten 
en provinciën in Nederland. 
Moge de;::e arbeid goede resultaten boeken, niet voor eigen 
macht, maar tot Gods eer en tot heil van ons volk. 

De secretaris, 

J. H. Prins. 

31 maart 1958. 
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STA TEN-GENERAAL 

ZETELVERDELING IN DE EERSTE EN TWEEDE KAMER 

DER STATEN-GENERAAL 

Eerste Kamer Tweede Kamer 

K.V.P. 25 P.v.d.A. 
P.v.d.A. 22 K.V.P. 
A. R.P. 8 A.R.P. 
C.H.U .. 8 C.H.U .. 
V.V.D .. 7 V.V.D .. 
C.P.N. 4 C.P.N. 
S.G.P. S.G.P. 

50 
49 
15 
13 
13 
7 
3 

75 150 
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OVERZICHT VAN DE INDELING WELKE DE 
A.R. TWEEDE KAMERFRACTIE MAAKTE VOOR HET 

CONTACT MET DE KAMERCENTRALES 

De A.R. Tweede Kamerfractie stelde de volgende indeling 
vast in verband met de gebleken wenselijkheid een goed 
contact tussen fractie en partij mogelijk te maken. 

Kamercentrale 

Amsterdam 

Kamerleden 

Mr. A. B. Roosjen, 
Zach. Jansestr. 21, A'dam 

Assen J. Smallenbroek, 
Iepenlaan 5, Assen 

Dordrecht Mr. B. W. Biesheuvel, 
Deyierweg 53, Wassenaar 

's-Gravenhage Prof. Mr. P. S. Gerbrandy, 
Kanaalweg 113 C, Schev. 

Groningen A. W. Biewenga Wzn., 
,.c. 'I 'Voorwerk C 89, Garsthuizen 

Haarlem Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, 
Merellaan 32, Aerdenhout 

Den Helder Mr. Th. A. Versteeg, 
Ger. Terborgstr. 29, A'dam 

's-Hertogenbosch J. van Eibergen, 
Majellapark 29, Utrecht 

Leeuwarden 

Leiden 

Maastricht · 

Middelburg 

Rotterdam 

Tilburg 

Ds. C. van der Zaal, 
Zuiderhaven 48, Harlingen 
Mr. Dr. E. P. Verkerk, 
Valkenburgerlaan 1, "Boskoop 
Drs. C. P. Hazenbosch, 
Hertenlaan 31A, Den Dolder 

H. van Eijsden, . 
Statensingel 39A, Rotterdam 
H. van Eijsden, 
Statensingel 39A, Rotterdam 
Drs. C. P. Hazenbosch, 
Hertenlaan 31A, Den Dolder 

020 : 50360 

05920: 2917 

01751: 2446 

01700 : 555614 

:11 

02500 : 27875 

020 :728304 

030 : 19308 

05178: 2356 

01727:2340 

03402:3059 

01800 : 80807 

01800 : 808Ó7 

03402: 3059 
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Utrecht 

Zwolle 

Gelderland 

Prof. Dr. L. W. G. Scholten, 
Oudwijk 35, Utrecht 

Mr. Dr. J. Meulink, 
Stationsplein 12, Enschede 

Ds. J. Fokkema, 
Acacialaan 7, Ede 

03400 : 19863 

05420: 5990 

08380: 9447 

De kamercentrales en de daarbij behorende kiesverenigingen 
kunnen van deze regeling gebruik maken door het vragen 
van inlichtingen over bepaalde polititeke aangelegenheden, 
het naar voren brengen van regionale belangen, het verzoek 
om bepaalde bijeenkomsten bij te wonen of aan besprekingen 
deel te nemen of het verzoek om een spreekbeurt te vervul~ 
len. In voorkomende gevaUen kan dit contact er toe leiden, 
dat in bepaalde plaatsen een spreekuur wordt georganiseerd 
of op andere wijze contacten worden gelegd. Uit boven~ 
staande omschrijving volgt, dat het niet wel mogelijk is een 
nauwkeurige omschrijving te geV'en, doch in het algemeen 
kan worden aangegeven, dat het contact dient om de band 
tusen partij en fractie te versterken. Wel is duidelijk, dat 
het initiatief in hoofdzaak van de organen van de partij zal 
dienen uit te gaan. 
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KORT VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DÈ 
A.R. EE&STE KAMERFRACTIE IN i957 

De fractie :bestond gedurende het afgelopen jaar uit 8 leden, 
terwijl Prof. Mr. Anema als voorzitter en Prof. Dr. Rip als 
secretaris der fractie fungeerde. De fractie vergadert weke~ 
lijks op dinsdagmorgen, als er in de betreffende week ver~ 
gadering. der Eerste Kamer is en de agenda van die week 
vergadering der fractie wenselijk maakt, wat als regel het 
geval is. 

Verdeling der werkzaamheden. 

Om een goede taakverdeling te verkrijgen, heeft de fractie 
de behandeling van de diverse begratingshoofdstukken als 
volgt over de leden verdeeld: 

Prof. Mr. A. Anema: Algemene beschouwingen over het Re~ 
geringsbeleid en de algemene beleidslijn bij Buitenlandse 
Zaken; 

H. Algra: Buitenlandse Zaken ( voorzoverre Indonesië en 
Nieuw~Guinea~beleid betreffende); Oorlog, Marine, 
Overzeese Rijksdelen, Onderwijs; 

Prof. Mr. I. A. Diepenhorst: Justitie, Onderwijs (alleen Hoger 
Onderwijs); 

ProLMr. H. J. Hellema: Aigemene financiële beschouwingen, 
Financiën, Begroting P.T.T. en van andere staatsbedrij~ 
ven, Economische Zaken; 

Prof. Dr. W. Rip: Buitenlandse Zaken (Europees gedeelte), 
Landbouw; · 

M. Ruppert: Algemene beschouwingen over het regeringsibe~ 
leid (het economisch~sociaal aspect), Sociaie Zaken (in 
samenwerking met de heer Schipper); 

J. Schipper: Sociale Za!ken (in samenwerking met de heer 
Ruppert), Onderwijs (het nijverheidsonderwijs), Maat~ 
schappelijk Werk; 
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J. Tjalma: Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. 

Wetsontwerpen, niet rechtstreeks met de begrotingen samen~ 
hangende, worden op dezelfde basis verdeeld. 

Commissiën. 

In de Kamercommissiën hebben de volgende leden van de 
fractie zitting: 

Commissie voor de verzoekschriften: de heer Schipper; 
Commissie voor de buitenlandse politiek: de heren Prof. 

Mr. Anema en Algra; 
Commissie voor de internationale economische samenwer~ 

king: de heer Prof. Dr. Rip; 
Commissie voor Zaken Overzee: de heer Algra; 
Commissie voor Financiën: de heer Prof. Mr. Hellema; 
Commissie voor Verkeer en Waterstaat: de heèr Tjalma. 

Missiën etc. 

Verschillende leden der fractie werden aangewezen voor het 
lidmaatschap van delegatiën en missiën, met name voor het 
Benelux~parlement, het parlement van Straatsburg, de ver~ 
schillende lichamen, die een taak hebben bij de Europese in~ 
tegratie. Dit leidde tot een bijzonder zware belasting van het 
lid der fractie, de heer Rip. 
Het lidmaatschap der Eerste Karnet moet als een nevenfunc~ 
tie worden waargenomen door personen, die elders hun ambt 
of. beroep uitoefenen. Er is geen enkele schadeloosstelling aan 
verbonden. De leden ontvangen alleen vergoeding voor reis~ 
en verlblijfkosten. De zeer uitdijende werkzaamheden van het 
lidmaatschap der Eerste Kamer, vooral in verband met de 
aanwijzing in verschillende delegatiën, die in het buitenland 
optreden, stellen de fractie soms voor grote moetlijkheden. 

Samenwerking. 

De leden der fractie trachten steeds door overleg te ko~en 
tot een gemeenschappelijke gedragslijn, zonder dat ooit ook 
maar in de verste verte wordt gepoogd, enig~ dwang uit te 
oefenen. Die fractievergaderingen hebben plaats in een geest 
van onderlinge waardering en vriendschap. 
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KORT VERSLAiG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE 
A.R. TWEEDE KAMERFRACTIE IN 1957 

Samenstelling. 

In de samenstelling van de fractie kwam gedurende dit jaar 
geen wijziging. Zij bestond uit de heren: Mr. B. W. Biesheu~ 
vel, A. W. Biewenga, Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, J. van 
Eiberg-en, H. van Eijsden, Ds. J. Fokkema, Prof. Mr. P. S. 
Gerbrandy, Drs. C. P. Hazenbosch, Mr. Dr. J. Meulink, 
Mr. A. B. Roosjen, Prof. Mr. L. W. G. Scholten, J. Smallen~ 
broek, Mr. Dr. E.P. Verkerk, Mr. Th. A. Versteegen Ds. C. 
van der Zaal. 

Bureau. 
' ' 

Het Bureau werd gevormd door de heren Dr. J. A. H. J. S. 
Bruins Slot, voorzitter, Mr. A. B. Roosjen, vice~voorzitter en 
H. van Eijsden, secretaris~penningmeester. 

Indeling. 

Teneinde een vlotte werkwijze te verkrijgen is de fractie ver~ 
deeld in een aantal commissies, die on9<eveer parallel lopen 
met de commissies, waarin de Kamer is verdl:'eld. Voor zeer 
belangrijke werkzaamheden werd een afzonderlijke commissie· 
,gevormd, bijvoorbeeld ter voorbereiding van het standpunt 
inzake de Europese Economische Gemeenschap. iBovendien 
hebben twee leden der fractie, namelijk de heren Mr. A. B. 
Roosjen en Mr. L. W. G. Scholten zitting in de Staatscom~ 
missie voor Defensie. 
Verder hebben zitting van de fractie in de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal: Drs. C. P. Ha~ 
zenibosch; 
Raadgevende Beneluxraad: Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot en 
Mr. B. W. Biesheuvel; 
Noord Atlantische Raad: Mr. A. B. Roosjen; 
Raad van Europa: Mr. B. W. BiesheuveL 
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Aan de parlementaire delegatie naar Suriname nam deel de 
heer Ds. J. Fokkema; aan die naar Nieuw~Guinea de heer 
Prof. Mr. L. W. G. Scholten. 

Werkzaamheden. 

Het was noodzakelijk, dat de fractie zich nauwlett·end reken~ 
schap gaf van haar taak bij de uitoefening van de wetgeven~ 
de macht en bij de controle op de regering. Vandaar dat één 
en andermaal in het debat rekenschap moest worden gege~ 
ven van de verhouding tot het zittende kabinet. Dat g•eschied~ 
de zeer uitvoerig bij het ontwerp tot wijziging van de Huur~ 
wet enz., Hand. II K, 1956~'57, 6 juni 1957, blz. 3819 v. 
De heer Bruins Slot:· ...... .Ik wil allereerst zeggen, dat het Ka~ 
binet, dat op het ogenblik zitting heeft, een extra~parlemen~ 
tair kabinet is, een extra~parlem1entair Kabinet in de volstrek~ 
te zin des woords. 
Bij de samenstelling van dit Kabinet en bij het formuleren van 
het program van dit Kabinet is de Anti~Revolutionaire Twee~ 
de Kamer~fractie niet gekend. Toen dit Kabiuet optrad, was 
ik - ik heb het ook in okt()ber van verleden jaar bij de alge~ 
mene politieke beschouwingen gezegd - van het program 
van dit Kabinet niet op de hoogte. Ik geloof ook, dat het pro~ 
gram! na de tot standkoming van het Kabinet langzamerhand 
in belangrijke mate is gegroeid. De Anti~Revolutionaire 
Tweede Kamerfractie is derhalve voor het program, waarop 
de leden van dit Kabinet zich hebben verenigd, te enenmale 
niet verantwoordelijk en zij is ook aan dit program in geen 
enkel opzicht gebonden. Ik moge er op wijzen, dat ik, namens 
de Anti~Revolutionaire Tweede Kamerfractie sprekende in de 
vergadering van 24 oktober 1956, dat ook aanstonds duidelijk 
heb gesteld. Dit was de eerste gelegenheid, waarbij ik het kon 
doen, want het was de eerste keer, dat wij als Kamer met dit 
Kabinet in contact kwamen. Ik heb toen onmiddellijk gezegd: 
De fractie, waarvan ik deel uitmaak, acht zich aan dit pro~ 
gram! niet gebonden en ook aan dit Kabinet niet gebonden, 
want het is een extra~parlementair Kabinet.. .... Wij wensen 
ons over dat extra~parlementaire karakter heen niet te binden 
aan het Kabinet. Daaraan zijn wij formeel noch moreel ge~ 
bonden. . 
M. cl. V. Ik wil nog iets zeggen over de besprekingen, die in 
juli-augustus zijn gevoerd. Ik wil dat doen, hoewel uit het~ 
geen ik nu heb gezegd blijkt, dat wij ons aan hetgeen in juli-
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augustus is besproken zeer beslist niet gebonden achten. Dit 
is een extra~parlementair Kabinet. In juli-augustus hebben 
wij gesproken over een ander Kabinet dan hetgeen tenslotte 
tot stand gekomen is. Wij zijn in juli-augustus bereid. ge~ 
weest een bepaalde gedachte bij de kabinetsformatie te aan~ 
vaarden in de overtuiging, dat er een bepaald Kabinet, naar 
onze smaak, zou komen. Dat is evenwel niet gekomen ......... . 
Ik wil dit zeggen. Wij hebben ons in juli-augustus akkoord 
verklaard met de gedachte van een huurverhoging van 25 %. 
waarvan de helft geblokkeerd zou worden. 
Deze vraag is hiermede niet volledig beantwoord, M. d. V ..... . 
Ik wil er nl. aan toevoegen, dat wij ons daarmee nog niet 
akkoord hebben verklaard met de thans voor o:p.s lig'gende 
wetsontwerpen. De Minister van Volkshuisvesting en Bouw~ 
nijverheid heeft wel gezegd: als je de blokkering aanvaardt, 
dan moet je niet terugvallen op het argument, dat het ad~ 
ministratief zo moeilijk is, want wij hebben het zo goed ge~ 
daan, als wij konden; deze escapeclausule kan dus' niet gel~ 
den. Ik m.oet echter opmerken, dat van onze kant in juli
augustus aan die verklaring, dat wij akkoord gingen met een 
huurverhoging van 25 %, waarvan de helft zou worden ge~ 
blokkeerd, is toegevoegd de reserve dat de lractie zich het 
recht wilde voor1behouden om op grond van de t.z.t. te ont~ 
werpen uitvoeringsregeling haar oordeel zou kunnen wijzigen. 

, Nu kan de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 
niet zeggen: dat kunt u niet doen, want wanneer wij dat zo 
expliciet gezegd hebben, is het ons goed recht om· dit te doen. 
In de tweede plaats hebben wij indertijd uitdrukkelijk gesteld, 
dat wij alleen spraken over een huurverhog'ng van 25 % 
door te voeren in 1957. Op het ogenblik hebben wij te maken 
met een wetsontwerp, waar ai!e huurverhogingen, die er 
eventueel in de komende jaren nog zullen volgen, mede onder 
begrepen zijn. 
In de derde plaats hebben wij toen aan het slot van onze me~ 
dedeling gezegd: het was wenselijk volgens de fractie om nog 
eens aandacht te geven aan de vraag van het betrachten van 
een zekere continuïteit in de huurverhogingen, waarbij iedere 
afzonderlijke huurverhoging moest worden gedacht in de or~ 
de van de grootte van 10 %. Zelfs ten aanzien van de komen~ 
de huurverhoging van 25 % zou deze suggestie volgens de 
mening van de fractie, zoals die toen kenbaar werd gemaakt, 
de aandacht verdienen ...... " 
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Voor de vastlegging van de verhouding dez fractie tot het 
beleid van het Kabinet in het algem.een en ten opzichte van 
de blokkering in het bijzonder is deze verklaring beslissend. 
De juiste opvatting van het gemeen overleg van Kabinet en 
Staten~Generaal is geformuleerd door de heer van Eibergen, 
toen de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij 
de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Werk~ 
loosheidswet (Tijdelijke wijziging verdeling premie werkloos~ 
heicisverzekering) de Kabinetskwestie had gesteld: Namens 
onze fractie is voldoende duidelijk gesteld, dat wij tegen het 
onderhavige wetsvoorstel zeer ernstig~ bezwaren hebben. 
Gelet op de betekenis van dit wetsvoorstel, zou dit echter niet 
kunnen betekenen, dat wij daarvoor zelfs een regeringscrisis 
zouden willen riskeren. 
Kennelijk ziet de Regering zelf dit anders. 
De Regering aanvaardt blijkbaar het grote bezwaar van een 
Kabinetscrisis op dit moment en dit terwille van deze thans 
voorliggende kwestie. 
Het op deze wijze bij een op zich zelf gezien niet bijzonder 
belangrijke aangelegenheid aan de orde stellen van de Kabi~ 
netskwestie heeft de fractie, waartoe ik de eer heb te beha~ 
ren, mét wrevel vervuld. 
Het is mede daarom, dat wij onze stem aan dit wetsontwerp 
niet zullen geven ........ ". Hand. 11K, 1957~'58, blz. 3507. 
Bij de algemene politieke beschouwingen, gehouden bij de he~ 
handeling van de begroting voor het jaar 1958, gaf de voor~ 
zitter van de' fractie, Dr. Bruins Slot een beknopte uiteenzet~ 
ting van de inzichten der fractie omtrent het te voeren he~ 
leid. Bij de beoordeling van het beleid der Overheid, moet 
uitgegaan worden van het principiële inzicht, dat men ten 
aanzien van de staatkundige· ontwikkeling heeft. Daarnaast 
moet men de feitelijke mogelijkheden in ogenschouw nemen. 
Naar beide zijden moet men zich voor gevaren hoeden. Ener~ 
zijds moet men oppas,sen niet te spoedig van een bepaald eti~ 
ket te worden voorzien, anderzijds moet men niet menen, dat 
politiek de bezigheid is, 'om zakelijke vraagstukken op zake~ 
lijke wijze op te lossen. Dit werd toegepast op de beoordeling 
van de welvaartstaat, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa~ 
tie en in het bijzonder op de staat, niet als liefdegemeen~ 
schap, maar als rechtsgemeenschap, zulks vooral ten aan~ 
zien van de alimentatieplicht. De overheidspolitiek betreffen~ 
de de bestedingsbeperking werd ontleend en beoordeeld en 
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daarnaast g~.:waarschuwd tegen een overschatti~g van de he~ 
lastingmogelijkheden, mede in verband met subsidiëring van 
kerkbouw. · 
De woningnood en de financiering v·an. woningbouw, 
waarbij de positie van de gemeenten de aandacht trok, de 
cónc·entratie van de bevolking in het westen en de ont~ 
volking in het bijzonder in de drie noordelijke provinciën, de 
noodzaak van een lev7nskrachtig platteland en niet te \-"erge~ 
ten de nood bij de bouw van scholen, waardoor de uitvoering 
van verschillende onderwijswetten werd ontwricht, tenslotte 
de voetbalpool en het vraagstuk Ambon, alles onder het al~ 
gemene licht van de strijd van het westen tegen het oosten. De 
grondgedachte van dit alles heeft de politiek der fractie ge~ 
durende het gehele jaar 1957 beheerst. Hand I-l.K. 1957 ~'58, 
blz. 209 v. 
Het ·geven van een overzicht over het kalenderjaar 1957 geeft 
enige moeilijkheden, omdat in het voorjaar een gedeelte van 
de begroting voor het jaar 1957 nog moest worden behan~ 
deld, terwijl in het najaar de behandeling van de begroting 
voor het jaar 1958 nog niet kon worden voltooid. 
Bij de behandeling van de begroting van financiën traden 
naar voren de heren Smallenbroek en Van Eijsden. De eerste 
verzette zich tegen het eens geuite streven van minister Hof~ 
stra, om door middel van fiscale maatregelen de verstatelij~ 

· king van de maatschappij in de hand te werken. E~n week 
làter kwam' de begroting van Binnenlandse Zaken aan de 
orde tegelijk met een voorstel tot wijziging van de financiële 
verhouding van Rijk, provinciën en gemeenten, over welke 
onderwerpen in het bijzonder Mr. Dr. Verkerk zijn mening 
uitsprak. Bij de behandeling van de begroting van Zaken 
overzee, gaf Dr. Bruins Slot eerst een beschouwing over de 
z.i. wankele bestaansgrond van dit departement, zoals dit bij 
de Kabinetsformatie reeds van Anti~Revolutionaire zijde was 
verdedigd. Vervolgens sprak Prof. Mr. Scholten vooral over 
de noodzaak onder het nieuwe statuut de integratie van het 
koninkrijk te bevorderen, waarbij hij vooral wees op het wen~ 
selijke van het inschakelen daarbij van de arbeid vim zending 
en missie, mede naar qan1eiding van het jubileum van de 
Herrnhutterzending in Suriname. 
In dezelfde maand m'aart behandelde de Kamer zeer uitvoerig 
de begroting van Landbouw enz. en tegelijkertijd die van het 
Landbouwegalisatiefonds. Het lag voor de hand, dat hierlbij 
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het woord voerden de heren Mr. Biesheuvel en Biewenga, 
terwijl de heer Van der Zaal aandacht wijdde aan de Visse~ 
rij. De eerste bepaalde zich daarbij niet alleen tot de econo~ 
mische gevolgen van het door de minister gevoerde beKid, 
maar plaatste alles ook in het licht van de groeiende Europese 
gemeenschap. De heer Van der Zaal moest het weinig op ge~ 
wekte beeld van de Visserij tekenen, niet meer een der groot~ 
ste welvaartsbronnen voor ons volksbestaan, maar in veel 
opzichten onderwerp van steunverlening. 
Bij de vaststelling van de begroting van Justitie pleitte Mr. 
Dr. Meulink voor grotere rechtszekerheid en vernieuwing van 
enkele regelingen, die hem als advocaat van nabij bekend 
waren, terwijl hij een geharnast betoog hield tegen de ge~ 
vaarlijke ontwikkeling van de voetbalpools, de stimulering 
van een volkszonde. 
Tegelijkertijd was aan de orde de begroting van· Binnenlandse 
Zaken, waarbij vooral de heren Mr. D(r. Verkerk en Smal~ 
lenbroek optraden. De laatste ging bij de replieken in op de 
critiek, die was uitgebracht op de benoeming van de burge~ 
meester van 's~Gravenhage en op het door sommige Kamer~ 
leden geconstrueerde aandeel van Anti~Revolutionaire mi~ 
nisters. 
Het lag voor de hand, dat bij de begrotingsbehandeling voor 
het jaar 1958 ongeveer dezelfde personen het woord zouden 
voeren. Bij de algemene financiële beschouwingen was het 
weer de heer Van Eijsden, thans terzijde gestaan door de hee~ 
Van Eibergen, die een zeer deskundige critiek uitbracht Of:> 
de ministeriële voorstellen. Daarbij aansluitend vona de heer 
Smal!enbroek gelegenheid bij de begroting van financiën he~ 
halve op de ontwikkeling van de kapitaalmarkt in te gaan 
op tal van moeilijkheden !bij de toepassing van het belasting~ 
recht. 
Bij de begroting van Zaken Overzee sprak de heer Ds. J. 
Fokkema over vraagstukken van Suriname en Antillen, hem 
voor een gedeelte uit eigen aanschouwing bekend. De begro~ 
ting van Nieuw~Guinea zou, evenals die van het vorige jaar, 
voorlopig buiten behandeling blijven. 
De begroting van Binnenlandse Zaken enz. bracht de des~ 
kundigen Smallenbroek en Mr. Dr. Verkerk naar voren, bei~ 
den uit andere functie vertrouwd met de regelingen van pro~ 
vincie. en gemeente, waarbij' de circulaire~regedng van het 
departement scherp werd gecritiseerd en tevens de moeilijk~ 
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heden, ondervonden bij scholenbouw naar voren werden ge~ 
bracht. De heer Drs. C. P. Hazenbosch bracht, evenals bij de 
behandeling van de begroting van het vorige jaar, nader het 
vraagstuk van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie onder 
de aandacht' van M-inister en volksvertegenwoordiging. 
Bij de behandeling van de begroting voor Maatschappelijk 
Werk was het de heer Ds. Fokkema, die bijzondere belang~ 
stelling kon vragen voor arbeid, bijvoorbeeld de nazorg, die 
nauw verband houdt met de protestantse levensbeschou~ 
wing, terwijl natuurlijk ook de nood van Ambonnezen en ge~ 
repatriëerden kon worden aangeroerd. 
Bij Economische Zaken was het de heer Van Eijsden, die de 
uiterst moeilijke taak wist te volbrengen, om in een korte he~ 
schouwing de concrete gegevens van het economisch beleid 
op juiste wijze te groeperen en hier en daar aan critiek te on~ 
derwerpen. 
De heer Smallenbroek trachtte de aandacht van de Minister 
te verkrij-gen voor de stand der werkloosheid, vooral in de 
drie noordelijke provinciën, een en ander verduidelijkt door 
een zeer uitvoerige noot in de Handeling·en. 
Hetzelfde onderwerp kwam natuurlijk aan de orde bij de be~ 
groting van Sociale Zaken en Volksgezondheid, toegelicht 
door de heren Van Bibergen en Biewenga. De eerste sprak 
daarbij tevens over de moeilijkheden voor het houden van 
zondagsrust bij de toenemende automatisering en continu~ 
arbeid, de laatste over de bezwaren vevbonden aan door de 
Overheid gestimuleerde migratie. 
De begroting van Lauelibouw enz. kon ditmaal summier war~ 
den behanddd, gelet op de uitvoerige besprekingen van land~ 
bouwkwesties dit jaar reeds gehouden. De begroting voor 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid kon het met nog minder 
tijd toe. 
Die begroting van Minister Algera kon slechts voor een ge~ 
deelte dit jaar worden behandeld. De zaken van de P.T.T. 
riepen de heer Van Eijsden weer naar het spreekgestoelte, 
die van het Zuiderzeefonds de heer Biewenga, als lid van de 
Zuiderzeeraad bij uitstek deskundige. 
In de maand december kwamen ook nog aan de orde de be~ 
gratingen van Justitie en Onderwijs, Kunsten en Weten~ 
schappen. Bij de eerste was het Mr. Dr. Meulink, die sterke 
afkeuring uitsprak over de puzzelrage. Bij de laatste spraken 
de heren Mr. Roosjen en Prof. Mr. Scholten .over onderwijs~ 
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vraagstukken. De eerste critiseerde gedocumenteerd en met 
fraaie voorbeelden geïllustreerd de nood bij verschillende 
takken van onderwijs, de laatste trachtte de bestaande ern~ 
stige vertraging bij dit Departement te verklaren uit. het feit, 
dat de Staat veel te veel gaat schoolmeesteren eh ook overi~ 
gens de grenzen tussen wet en algemene maatregelen van be
stuur uit het oog verliest. De heer Ds. J. Fokkema sprak over 
jeugdwerk en christelijke leeszalen, terwijl de heer Ds. C. van 
der Zaal zijn aandacht wijdde aan misstanden bij radio en 
televisie. 

Ongetwijfeld zou dit alles reeds voldoende vulling hebben 
geschonken aan een parlementair jaar. Maar daarnaast kwam 
nog een aantal uiterst belangrijke onderwerpen ae aandacht 
vragen. Sommige waren beperkt van omvang. Wij denken 
aart het vraagstuk van de processievrijheid, van Rooms~Ka~ 
tholieke zijde ter sprake gebracht bij een verdrag met de Ver~ 
enigde Staten, dat door de heer Bruins Slot historisch en 

' principieel werd behandeld. De uiteindelijke regeling der In~ 
dische pensioenen en de daarmede samenhangende vraag~ 
stukken, waarover Prof. Mr. Scholten sprak. Uit vroegere 
functie daarmede vertrouwd, voerde deze ook het woord bij 
de behandeling van een nqta van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, behelzende een z.g. Kweek..o 
schoolplan. Zo zouden wij kunnen wijzen op de wet tot in~ 
stelling van het Havenschap Delfzijl, waarover de heer Ds. 
van der Zaal het woord voerde, een wijziging van de Ziekte ... 
wet en van een gedeelte van de pensioertwetgeving, waar de 
heren Van Eibergen en Smallenbroek aan de behai:tdèlittg 
deelnamen. 
Maar dit kalenderjaar zal Vooral bekend blijven in de ge~ 
schiedenis door de grote wetsontwerpen en belangrijke inter~ 
pellaties. Van de laatste noemen wij met nadruk die van Mr. 
Roosjen over de Nationale Reserve, diè eigenlijk nog niet is 
geëindigd. · 
Bij vele van de belangrijke wetsontwerpen stond l\1r. Ver~ 
steeg met zijn uitgebreide juridische kennis de sprekers ter~ 
zijde. Vaak diende hij ook belangrijke amendementen in of 
greep hij zelfstandig bij de debatten in, als een juridiscq 
vraagstuk dit eiste. Natuurlijk was dit het geval bij de he'.:: 
handeling van dé herziening van het Burgerlijk Wetbol'tk. 
Mr. Versteeg beh(:lndelde daar het uiterst moeilijke Huwè~ 
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lijks~vermogensrecht en Mr. Dr. Meulink verdedigde de ali~ 
mentatieplicht, vooral op principiële gronden. 
Zeer belangrijk waren de deibatten over de bestedingsbeper~ 
king, waarover de heren Biewenga, Van Eijsden en Hazen~ 
bosch het woord voerden en de eerste door zijn bekende mo~ 
tie leiding gaf aan de besprekingen. 
De herziening, van de Huurwetgeving sloot hierbij aan door 
de aanwezigheid van gelijksoortige vraagstukken. Hier tra~ 
den vooral de heren Van Eibergen en Mr. Versteeg op. De 
Politiewet ontlokte aan Mr. Dr. Verkerk uitvoerige beschou~ 
wingen, evenals aan Prof. Mr. Gerbrandy, die zich tenslotte 
met het wetsvoorstel niet kon verenigen. 
De Pachtwet was van betekenis ver buiten de enge kring van 
belanghebbenden. De behandeling berustte vooral bij de he~ 
ren Biewenga en Mr. Versteeg. 
Voo.r het binnenland was van uitnemend gewicht de Delta~ 
wet, waarbij voornamelijk de heer Ds. Van der Zaal aan de 
besprekingen deelnam. En voor de internationale positie van 
Nederland kan de wet op de goedkeuring van het verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap de 
toekomst beheersen. Hier waren het vooral de heren Drs. C. 
P. Hazenbosch en Mr. Biesheuvel, die hun inzichten onder 
woorden brachten, waarnaast Prof. Mr. Gerbrandy zich een 
heftig tegenstander van de voorstellen toonde en dit tenslot~ 
te door tegen te stemmen bezegelde. De werkloosheid werd 
reeds genoemd en de critiek van de heer Van Eibergen. 
Verschillende kleinere, maar lang niet altijd onbelangrijke 
wetten werden niet genoemd. Zij zouden door de vermelding 
het !beeld van het parlementaire kalenderjaar niet v•erande~ 
ren. Het was echter een droeve omstandigheid, dat het jaar 
tenslotte uitliep op de openbare behandeling van het optre~ 
den van de Indonesische regering tegen de Nederlanders in 
haar gebied vertoevende. De sobere regeringsverklaring werd 
op een even sobere wijze beantwoord door de fractievoorzit~ 
ter Dr. Bruins Slot. Naast de erkenning van een Goddelijk 
bestuur oók in deze sombere dingen, behelsde deze tevens de 
verklaring van de vaste overtuiging, dat Nederland zijn uit~ 
gestoten verwanten zal helpen. 

De Anti~Rcevolutionaire fractie is bij dit alles overtuigd, dat 
zij lang niet heeft bereikt, wat zij als tolk van de Anti~Revo~ 
lutionairen in den lande eigenlijk had moeten bereiken. Daar~ 



voor is echter naast het contact door de pers en de veelvul~ 
dige correspondentie, die van àllerlei zijden wordt ontvangen 
en de talrijke bezoeken aan fractieleden gebracht ook nodig, 
dat bij de spreeklbeurten, door Kamerleden overal in den lan~ 
de gehouden, bezwaren en wensen door partijleden of anderen 
naar voren worden gebracht. De fractieleden hebben daar~ 
om besloten op regelmatige tijden spreekuur te houden in de 
verschillende gedeelten van de kieskring, die bijzonder aan 
elk is toegewezen. Het schijnt, dat dit nog te weinig bekend is. 
Steeds blijft bij dit alles als richtsnoer gelden, dat de Anti~ -
Revolutionaire fractie naar het oude woord ook in de Tweede 
Kamer der Staten~Generaal vertegenwoordigt de grondtoon 
van ons volkskarakter. 
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