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FRAGMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
CHRISTELIJ -HISTORISCHE MIESVERENIGING
‘GEZAG EN VRIJ EID’ TE GOUDA (2)

DE SAMENWERKING TUSSEN CHU EN ARP
J. Smink

1.  Inleiding Hierdoor konden zij zich ook niet scharen achter
Heel lang kon men zeggen dat het verschil de manier waarop de antithese door Kuyper
tussen CHU en ARP, globaal genomen, hierin werd gepraktizeerd. Kuypers interpretatie van
bestond, dat de Hervormden hun stem uitbrach-
ten op de CHU en de Gereformeerden op de
ARP. A.  Kuyper (1837-1920),  de oprichter van
de ARP, werd vooral door zijn rol bij de diep
ingrijpende kerksplitsing, de Doleantie van
1886, een verdacht persoon bij de Hervormden.
Politiek konden zij hem daarom ook moeilijk
blijven volgen. In arren moede stemden ze dan
maar liberaal,’ In 1908 ontstond de CHU, als
resultaat van een samensmelting van de Vrije-
Antirevolutionaire Partij, de Christelijk-Histori-
sche  Kiezersbond en de Bond van Friese Chris-
telijk-Historische Kiesverenigingen.
Grote invloed op het CH-denken heeft de Her-
vormde theoloog Ph. J. Hoedemaker (1939-
19 10) gehad. Hij verdedigde de volkskerkge-
dachte,  waarvan Kuyper juist een overtuigd
tegenstander was. Heel de Kerk en heel het
Volk, de titel van een brochure, werd een ge-
vleugelde uitdrukking en vormde de samenvat-
ting van Hoedemakers idealen op kerkelijk en
politiek terrein: de belijdende volkskerk en de
staat met de Bijbel2  De CHU was èn beginsel-

de antithese, christenen tegenoverpaganisten,
leidde er volgens hen toe dat hij in feite de
gedachte van de neutrale overheid aanvaardde.3
De CHU wilde blijven vasthouden aan het chris-
telijk  karakter en de eenheid van de natie. De
Unie erkende wel dat er een antithese was, als
gevolg van de doorwerking van de beginselen
van de Franse revolutie, maar zij wenste zich
tegelijkertijd in te zetten voor opheffing daar-
van.

2. Tijdelijke gemeenteraad 1945
In het begin van juni 1945 heeft de voorzitter
van de Goudse CH-kiesvereniging contact ge-
had met de heren E.A. Polet en J. Stolwijk  van
de ARP, om een afspraak voor een bijeenkomst
van de besturen te maken waarop over samen-
werking zou worden gesproken. Het gesprek
werd uitgesteld tot na de regionale CHU-verga-
dering van 14 juli 1945, die in Gouda gehouden
werd. Tijdens de ledenvergadering van 8 augus-
tus werd ook over de relatie tot de ARP gespro-
ken. Het hiervoor genoemde gesprek met het

partij èn volkspartij. Haar beginsel was het
Evangelie zelf, niet de confessie van een bepaal-
de kerk en haar vertegenwoordigers wilden de
belangen van het hele volk in het oog houden,
niet alleen die van het protestants-christelijke

ARP-bestuur had toen al plaatsgevonden, ‘maar
het idee is dat er samenwerking moet komen op
breedere grondslag’. Wat zou het worden, ‘een
huwelijk in gemeenschap van goederen of op
huwelijks voorwaarden?’ Voorzitter Verboom‘
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wees op het verschil tussen Kuyper en Hoede- te praten. Op grond hiervan achtte Barth het niet
maker. ‘De Antithese zal ook in het geding juist om te spreken over christelijke politiek of
komen, het moet zijn, heel de Kerk en heel het christelijke cultuur. Het Evangelie kon volgens
volk. Wanneer wij met de A.R. gaan praten, hem geen politieke overtuiging geven en dit
moeten wij ook aan de tafel zitten en niet er bood christenen de mogelijkheid om voor een
onder. Ook met de kleine partijen moet gespro- niet-confessionele partij te kiezen. De antithese
ken worden. Wanneer wij het eens konden wees hij daarom af. In Hervormde kring onder-
worden zouden wij één Christelijke partij moe- vonden zijn opvattingen naast kritiek ook waar-
ten zijn’. dering.  In Gereformeerde kring, waar de neo-
Van de kant van de leden was er kritiek op een Calvinistische wijsbegeerte grote invloed had,
uitlating van J.J.R. Schmal, een vooraanstaand werd kritischer op Barth gereageerd.
CHU-er die later, van 1946 tot 1963, lid van de Volgens de notulen van deze ‘geanimeerde \
Tweede Kamer was. Tijdens de Statenkringver- vergadering’ op 8 augustus 1945 beantwoordde
gadering  had hij gezegd dat er weinig verschil de voorzitter de vragen en de secretaris consta-
was tussen CHU en ARP. Ook het optreden van teerde ‘dat er nog heel wat in order te maken is’.
het driemanschap van de Nederlands-Hervorm- Samen met de ARP werden in die maand namen
de Kerk lokte kritiek van de leden uit. op een lijst geplaatst “ter  voordracht aan de
Met dit driemanschap werden waarschijnlijk de burgemeester’ voor de noodgemeenteraad. Deze
Hervormde dominees K.E. Gravemeijer, H. tijdelijke raad bestond uit 25 personen. De leden
Kraemer en W. Banning bedoeld, die in juni en daarvoor werden, bij enkele kandidaatstelling,
juli 1945 verschillende kerkelijke gemeentes voorgedragen door een kiescollege. Dat kiescol-
bezochten om de beginselen van de nieuwe lege bestond zelf uit 75 personen, het drievoudi-
kerkorde toe te lichten en te bepleiten.4  Het ge van het aantal raadsleden, zoals was voorge-
betrof hier, zo kan men zeggen, de theologische schreven. Het was benoemd door de Commissa-
dimensie van de Nederlandse Volksbeweging, ris van de Koningin in Zuid-Holland.6 In het
die gebaseerd was op het werk van Kar1  Barth. notulenboek wordt verder over deze tijdelijke
Zijn denkbeelden waren van groot belang voor raad gezwegen. De vijf gekozen leden van de
de partijvorming op christelijke grondslag.’ protestants-christelijke groep, twee van de CHU
Barths theologie ging uit van een scherpe tegen- en drie van de ARP, maakten ook voor de oor-
stelling tussen God en mens. De mens gaat op log al deel uit van de gemeenteraad. Het waren
aarde slechts zoekend en tastend zijn weg. Hij J.K. Begeer, Burgemeester Martenssinge177 en
moet oppassen niet te snel menselijk over God D.C. van Esschoten, Groenendaal 97 (CHU) en

.- .;;  ii . _ iL‘:;*.;,z>I;&. . .o :> i~~~~~~.,~-~~-~~~.,-~;  i_ ..-. <,-,-,  .‘. ‘~..‘,Z .’ A. van den Berge, Van Beverninghlaan 32, E.A.<~,  re-.-  _ ~..  _.
Polet,  Raam 242 en A. van Wijk, Burgemeester.’ j
Martenssingel 8 ( ARP). Polet werd weer wet-
houder.
Zij zaten er weliswaar op persoonlijke titel,
vandaar de vermelding van namen èn adressen,
maar feitelijk was de gecombineerde fractie in
haar oude glorie hersteld. Bij de socialisten, bij
de liberalen en, in mindere mate, bij de katholie-
ken was dit helemaal niet het geval. Van de acht
SDAP-ers kwam er één terug, van de vooroor-
logse liberalen geen en bij de katholieken keer-
den twee van de vijf vroegere fractieleden te-
rug.7

3. Gemeenteraad 1946
Na afloop van de bestuursvergadering van 24
mei 1946 ging het CHU-bestuur naar dat van de
ARP-kiesvereniging, om de samenwerking bij
de aanstaande raadsverkiezingen te bespreken
De ARP deelde mee, dat zij een gesprek met de
SGP hadden gehad. De SGP wilde meedoen aan
een gezamenlijke kandidatenlijst, als zij de
vijfde plaats op die lijst zou krijgen. In dat geval
zou de tweede kandidaat van de CHU op de

J.K. Begeer (1.886 - 1946) zevende plaats komen.
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Met cijfers werd door de ARP aangetoond dat en grondbedrijf.
dit de juiste plaatsing zou zijn, hetgeen door de Niet iedereen was tevreden over  de samenwer-
CHU-bestuurders werd bestreden. Zij wilden, king met de ARl? Dit,werd  al duidelijk tijdens
voordat tot afspraken wèrd gekomen, dan ook de ledenvergadering, die aan de verkiezingen
liever de verkiezingen voor de Provinciale Sta- uooraf  ging. Het werd betreurd dat alleen de
ten afwachten, die op 29 mei zouden plaatsvin- naam van Polet op de aanplakbiljetten stond en
den. ‘Er komt dan ook geen overeenstemming. dat er in de propagandacommissie slechts één
Het zou immers te gek zijn4 A.R, en 1 C.H. CHU-er zat, In de jaarvergadering van 24 maart
dan zouden wij een plaats aan de S.G.P. geven’. 1947 was sprake van ontevredenheid over de
Er werd besloten op de ledenvergadering van 3 1 samenwerking in de fractie. In verband hiermee
mei een definitieve beslissing te nemen over kwam toen de zelfstandigheid van de eigen
samenwerking met ARP en SGP. raadsleden ter sprake. \
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten De hoofdschotel van de bestuursvergadering
van Zuid-Holland kreeg de CHU acht van de 82 van 2 juni ‘gold de millioenennota, zoals de
zetels, evenveel als in 1939,*  Dit resultaat ont- voorzitter het uitdrukte, namelijk de ingediende
lokte aan voorzitter Verboorn de opmerking: nota der A.R. voor gemaakte onkosten tijdens
‘God heeft een wonder verricht’. de verkiezingscampagne voor de Gemeente-
De ARP wilde op de gezamenlijke lijst voor de raadsverkiezingen’. De CHU moest f 368,-
raadsverkiezingen de eerste, tweede, vierde en bijdragen, terwijl er iets meer dan f 60,- in kas
zesde plaats. De CHU kwam dan in aanmerking was. Uit de opbrengst van de contributie zou dit
voor de derde en zevende, want de SGP wilde niet betaald kunnen worden. De vereniging had
immers de vijfde plaats. De zesde plaats werd toen circa 70 leden, van wie f 2,50  contributie
beschouwd als een verkiesbare en daarom wilde werd verwacht, maar er waren er ook die slechts
de CHU die, in plaats van de zevende. Er waren f l,- per jaar betaalden. ‘Een ieder geeft zijn
26 aanwezigen tijdens de ledenvergadering van mening ten beste, maar tenslotte wordt besloten
3 1 mei 1946. De secretaris was zich bewust van een circulaire in zee te doen gaan bij verschil-
het belang van de bijeenkomst en gaf de mening lende kapitaalkrachtige leden en daarna om
van de tien sprekers afzonderlijk weer in het antwoord te gaan, terwijl ook een paar niet-
verslag, Uiteindelijk accepteerde de vergadering leden worden genoemd. Tijdens de vergadering
met drieëntwintig tegen drie stemmen het voor- werd f lO,-  toegezegd, zodat er een begin is’. In
stel van de ARP en koos daarmee voor samen- de volgende bestuursvergadering, die van 3
werking met andere protestants-christenen, september, was het geld bijeen; deels uit giften,
boven een eigen lijst. Het bestaande beleid werd waarbij één van f lOO,-, deels uit contributie.
zo gecontinueerd, want de CHU was al in geen Nadat aan deze financiële verplichting was
twaalf jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen voldaan, was de kas opnieuw leeg. Nagekomen
alleen opgetrokken. Na een langdurige stem- giften zorgden er voor dat een maand later weer
ming kwamen J.K. Begeer en D.C. van Esscho- f 30,- in kas was. De financiële positie van de
ten als respectievelijk nummer één en twee uit CH-kiesvereniging bleef zorgelijk en ook later
de bus. Daarna volgden S. Swaneveld, A.J.  van trokken de bestuursleden er nog verschillende
Vliet, B.A. de Jong, C.M. Kamphuisen en A. keren op uit om vrijwillige bijdragen te bemach-
Verboom. tigen.  Tweetallen bezochten sympathisanten en
Het resultaat van de verkiezingen op 26 juli was bedreven, daar was men zich ter dege  van be-
gunstig en leverde de Protestants-Christelijke wust, op die manier ook nog propaganda voor
Partij (PCP) hetzelfde percentage stemmen als de CHU.
in 1939 op. Samen kregen ze wel twee zetels
meer, omdat de raad, in vergelijking met voor 4. Gemeenteraad 1949
de oorlog, was uitgebreid van 21 naar 25 leden. Al in de bestuursvergadering van 8 september
De PCP-fractie bestond uit zeven personen, te 1948 werd vooruit gekeken naar de volgende
weten de CHU-ers J.K. Begeer en D.C. van raadsverkiezingen. ‘De aanwezige leden bleken
Esschoten, de ARP-ers A.  van den Berge, allen voorstander voor het uitkomen van een
J.G.W.F.  Bik, E.A. Polet en A.  van Wijk en de zelfstandige lijst onzer CHU. De heer Van Vliet
SGP-er EK.  van Wingerden. J.K. Begeer over- deed enige vertrouwelijke mededelingen over de
leed op 23 oktober 1946. Hij werd opgevolgd gang van zaken in de raadsfractie, waarbij het
door AJ.  van Vliet, omdat S. Swaneveld door ook niet alles koek en ei bleek te zijn’. Men
drukke werkzaamheden geen raadszetel kon sprak af dit in de eerstvolgende ledenvergade-
aanvaarden. Polet ,werd weer wethouder: van ring, in oktober, aan de orde te stellen, maar het
gemeentewerken, bouw- en woningtoezicht, verslag van die bijeenkomst zwijgt hierover.
reinigings- en ontsmettingsdienst, .woningbedrijf In de vergadering van 27 januari 1949 sprak het
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Zittend van links naar rechts: F.K.  van Wingerden(SGP),D.C. van Esschoten(CHU),A. van den
Berge (ARP), A.  J. van Vliet (CHU), J.G. W.F. Bik (ARP), A. Heerkens (KVP) en E.A. Polet (ARP)

bestuur zich weer uit voor een afzondelijke lijst.bestuur zich weer uit voor een afzondelijke lijst.
‘Mocht het tot samenwerking komen dan alleen‘Mocht het tot samenwerking komen dan alleen
genoegen nemen met de 3e en 5e plaats op degenoegen nemen met de 3e en 5e plaats op de
lijst, hetgeen naar men aanneemt toch niet inge-lijst, hetgeen naar men aanneemt toch niet inge-
willigd zal worden. (. ..) De vertrouwelijke me-willigd zal worden. (. ..) De vertrouwelijke me-
dedelingen van den heer Van Vliet wat er in endedelingen van den heer Van Vliet wat er in en
om de gemeenteraad zich afspeelt verstevigtom de gemeenteraad zich afspeelt verstevigt
onze mening het met een eigen lijst te probe-
ren’. Uit het jaarverslag van 1948 blijkt dat men
‘in the winning  mood’ was ten ,gevolge  van de
gunstige uitslag van de Tweede Kamerverkie-
zingen in dat jaar. Bijna in de gehele kamer-
kring Leiden boekte de CHU daarbij winst, ten
opzichte van de verkiezingen voor de Provincia-
le Staten in 1946. Het resultaat van de ARP in
de kamerkring viel tegen. In het genoemde
jaarverslag lezen wij daarover: ‘Het is opmerke-
lijk dat de A.R. geen winst konden boeken maar
percentsgewijze zelfs terugliepen. En dat terwijl
zelfs Gouda’s meest kerkvolk trekkende predi-
kanten aanbevolen om op de A,R. te stemmen.
Het mocht niet baten, ook niet door de lawine
van pamfletten welke deze partij in onze brie-
venbus  liet glijden. Ik mag geen geheim verklap-
pen, maar één van deze twee predikanten deed
onze afdeling toch nog een flinke gift voor onze
verkiezingskas toekomen’. Als iedereen zich nog
wat meer zou inzetten, dan verwachtte het be-
stuur een nog hoger percentage van de stemmen

4

binnen te halen bij de raadsverkiezingen.binnen te halen bij de raadsverkiezingen.
In de jaarvergadering van 9 februari werd metIn de jaarvergadering van 9 februari werd met
zestien stemmen voor, twee tegen en twee ont-zestien stemmen voor, twee tegen en twee ont-
houdingen, besloten met een eigen lijst uit tehoudingen, besloten met een eigen lijst uit te
komen. De zittende raadsleden, A. van Vliet enkomen. De zittende raadsleden, A. van Vliet en
D.C. van Esschoten, stelden in de bestuursver-D.C. van Esschoten, stelden in de bestuursver-
gadering  van 23 februari, hun zetels beschik-gadering  van 23 februari, hun zetels beschik-
baar. Er kwam, voor zover het ons thema be-
treft, nog een interessant onderwerp aan de
orde. ‘De meeste tijd der discussies werd ge-
sproken over de figuur van dr. Bik thans zittend
raadslid voor de A.R. partij, welke persoon door
de heer Van Vliet in de aandacht van het bestuur
werd gebracht’. Bik was niet gereformeerd.
Voor hem speelde zijn Lutherse levensbeschou-
wing een belangrijke leidraad in zijn leven’  en
misschien was dit de reden voor de aanbeveling
van Van Vliet. Een telefonisch,gedaan aanbod
van de ARP voor de derde en vijfde plaats op
een gemeenschappelijke lijst werd ook nog
besproken, maar het ingenomen standpunt werd
niet gewijzigd.
Op 23 maart werd de kandidatenlijst vastge-
steld,  Op de eerste zes plaatsen kwamen uitein-
delijk  A. Verboom,  A.J. van Vliet, J. Kaptein,
H.J. Rabouw,  D.C. van Esschoten en A. Heij-
menberg.  In het vorige artikel werd al bericht
dat Van Vliet en Verboom  onderling van plaats
hadden gewisseld en dat secretaris Rabouw
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hierin aanleiding zag om af te treden. In de
bestuursvergadering van 23 september sprak
voorzitter Verboom  er zijn spijt over uit dat,

I door het ontbreken van ongeveer 70 stemmen,
de heer Van Vliet helaas niet was herkozen.

I

‘Verheugend blijft het dat deze “zware” ver-
kiezingsstrijd, die door de A.R. nu niet direct zo
fair is gevoerd, toch een vooruitgang van 158

1
stemmen heeft gegeven, hetwelk moed geeft
voor de toekomst’.
De ARP werkte bij deze verkiezingen weer

i samen met de SGP en zij behaalden zes zetels.
Een verzoek aan Verboom, om de fractieverga-
deringen van ARP/SGP  bij te wonen, werd van

I de hand gewezen.

I
5.  Gemeenteraad 1953
In de bestuursvergaderingen van oktober en
november 1952 is sprake van een meningsver-

I schil tussen ARP en CHU in de raad over het
stichten van een christelijke school in het noor-

l

delijk  gedeelte van de stad. In de Analytische
verslagen van het behandelde in de gemeente-
raad te Gouda, van de zittingen van 29 septem-

I
ber en 16 oktober 1952, kan men lezen wat er
aan de hand was. Twee protestants-christelijke
schoolbesturen waren van plan in Gouda-Noord H.J. Rabouw  (1912 - 1989)

I een school te bouwen. Het bestuur van de Prin-
ses Julianaschool, dat aangesloten was bij de in den buiten het door de rijksoverheid vastgestel-
1860 opgerichte Vereniging voor Christelijk de aantal schoolgebouwen om. Lang uitstel kon

1 Nationaal Schoolonderwijs (CNS), had al in tot afstel leiden. Verder speelde ook de verhou-
1939 van de gemeenteraad toestemming gekre- ding openbaar en bijzonder onderwijs een rol in

I
gen voor de bouw van een school in het noorden het debat.
van de stad; in de wijk Ouwe Gouwe. Uiteindelijk besloot de raad, met dertien tegen
Enige weken voor de raadsvergadering van 29 twaalf stemmen, om het resultaat van de onder-

I september had het bestuur van de Westerschool, handelingen van de schoolbesturen af te wach-
een school van de Stichting Christelijke scholen ten en het voorstel aan te houden.
uitgaande van de Nederlands Hervormde Ge- In de eerstvolgende raadsvergadering kon de

! meente te Gouda, ook een verzoek ingediend voorzitter, burgemeester K.F.O. James, meede-
om in Noord een school te mogen stichten. De len dat er tussen beide besturen overeenstem-

ì
Westerschool was aangesloten bij de, na de ming was bereikt.” Er was bouwrijpe grond
Doleantie van 1886 opgerichte, Vereniging voor beschikbaar op de hoek van de Bodegraafse-

1 Christelijk Volksonderwijs (CVO); een landelij- straatweg en de Willem de Zwijgersingel en het

i ke organisatie met een meer specifiek Hervormd schoolbestuur had al overleg gepleegd met de
karakter. Beide besturen waren nog in onder- aannemer. Met de bouw van de school, die de

1 handeling om samen tot de oprichting van één naam Koningin Wilhelminaschool kreeg, kon
I school te komen. ARP en CHU kregen in de spoedig worden begonnen, nadat de raad dit met

gemeenteraad verschil van mening over uitstel negentien tegen vijf sternmen  had toegestaan.

!
van de besluitvorming tot de volgende raadsver- De volgende raadsverkiezingen wierpen in de
gadering; de ARP was tegen uitstel en de CHU bestuursvergadering van 5 november 1952 hun
voor. Toewijzing alvast van een stuk grond aan schaduw alweer vooruit. ‘Ook werd nog ge-

!
de Prinses Julianaschool zou, volgens sommi- ïnformeerd naar een eventuele samenwerking
gen, de onderhandelingspositie van de Christe- met de A.R. en S.G.P. Algemeen was men van

1 lijk Nationale-school versterken. Anderen wil- oordeel dat alleen gaan in de gegeven omstan-
! den geen uitstel, omdat de firma Gebroeders digheden, gezien onze winnende positie, de

IJsselstein de beschikking had over een bepaal- beste wijze zal zijn’. Elke verkiezing in Goudal

i
de hoeveelheid bouwmateriaal, waarvoor zoge- na de oorlog bracht immers het aantal CHU-
naamde  systeemscholen gebouwd konden wor- stemmen omhoog. In het jaarverslag over 1952

i
5 a
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worden de volgende aantallen behaalde stem- nis en een aandrang om toch te blijven bracht
men genoemd: 1120 stemmen bij de Tweede geen resultaat’. In het vorige artikel is reeds
Kamerverkiezingen 1948,1339  stemmen bij de vermeld dat Verboom  uiteindelijk ook bedankte
verkiezingen voor de Provinciale Staten 1950, als voorzitter en als bestuurslid.
1645 stemmen bij de Tweede Kamerverkiezin- Over de uiteindelijke tekst van het antwoord aan
gen 1952. ‘Wij kunnen God danken voor deze de ARP was niet iedereen tevreden, zo bleek in
prachtige uitslag. Hij was het immers die ons de bestuursvergadering van 19 maart. ‘Op ver-
werk zegende’, schreef de secretaris erbij. Het zoek werden de beide afschriften voorgelezen.
bij de laatstgehouden Tweede Kamerverkiezin- Naar aanleiding hiervan werd besloten om
gen behaalde aantal stemmen ‘wettigt het feit enigszins belangrijke stukken door voorzitter en
dat er door ons een 2 tal raadszetels zal kunnen secretaris te laten ondertekenen’, Er werd niet
worden bezet’. genoteerd of de bewuste brief door de voorzitter
Op 3 februari 1953 waren twee bestuursleden, of door de secretaris was opgesteld.
Balt A. de Jong en H.J. Rabouw,  voorstander In het bestuur vond op 18 juni de evaluatie van
van een zelfstandige lijst. De heren A. Ver- de raadsverkiezingen plaats. Er waren door de
boom, E de Jong, D.C. van Esschoten en A,J. CHU twee zetels behaald, die door Pek en Kap-
van Vliet wilden een gezamenlijke lijst, ‘Zij tein werden bezet. Men besprak ook de eventue-
zien daarin voordeel. De voorzitter wil dan op le samenwerking in de nieuwe raad met de
de gezamenlijke lijst de plaatsen twee, vijf en ARP. ‘De verzonden propagandalectuur door de
acht, terwijl de secretaris de plaatsen twee, vijf A.R. zijn nu niet bepaald erg fraai geweest ten
en zeven wenst, want de A.R. heeft geen recht opzichte van de C.H.U.  (...) Men zal in elk
op de zevende plaats want zij komt zelfs voor geval enige reserve t.o.v. de A.R. heren in acht
de zesde plaats tekort aan stemmen’. Tot be- nemen. Voor een benoeming van de heer Polet
sluitvorming kwam het toen niet, waarschijnlijk tot wethouder zal in elk geval steun worden
omdat De Jong en Van Vliet de vergadering verleend’. Later bleek dat de samenwerking
verlieten wegens verplichtingen elders. tussen ARP en CHU in de raad als goed kon
Bij de ingekomen stukken van de jaarvergade- worden gekwalificeerd.
ring op 19 februari was een brief van de AR- In 1954 waren er weer verkiezingen voor de
kiesvereniging over samenwerking bij de ko- Provinciale Staten. In hetzelfde jaar verscheen
mende raadsverkiezingen. ‘Na een toelichting een gezamenlijk schrijven van de bisschoppen
van de voorzitter kwamen de tongen los van de aan de Nederlandse rooms-katholieken. Vooral /
voor en tegenstanders van samenwerking. Hier- het gedeelte dat handelde over de katholiek in
mede was geruime tijd mee gemoeid. Uiteinde- het openbare leven van die tijd trok de aandacht.
lijk werd tot samengaan besloten met 15 tegen 9 Het kan beschouwd worden als een reactie van /
stemmen, alleen onder de voorwaarde dat op die de Rooms-Katholieke kerk op het ernstige ver-
lijst voor onze candidaten de 2e,  5e en 7e wordt lies dat de KVP bij de verkiezingen voor de
ingeruimd en dat onder geen enkele voorwaarde Tweede Kamer in 1952 leed. Er vond toen, naar
een andere volgorde zal worden geduld’. Dit en Nederlandse begrippen, een opmerkelijke ver-
andere agendapunten kostte zoveel tijd, dat men schuiving  plaats, met winst voor PvdA en VVD.
niet toekwam aan de samenstelling van de kan- De herderlijke brief vertolkte de vrees dat de
didatenlijst. ‘Wijl de klok inmiddels de elf uur politieke doorbraak, via vakverenigingen, pers
had overschreden werd de vergadering ge- en dergelijke, zich over het gehele openbare
schorst en opnieuw vastgesteld op 4 maart’. leven zou doorzetten. Het mandement ontried
Op die dag was ook duidelijk dat de ARP het dan ook het lidmaatschap van de PvdA en ver-
voorstel van de CHU niet accepteerde, maar de bood dat van het socialistische Nederlands
plaatsen twee, vijf en acht op de lijst aanbood. Verbond van Vakverenigingen (NVV). Bij de
Over deze reactie ontspon zich weer een flinke statenverkiezingen herstelde de KVP zich ten
discussie van voor- en tegenstanders van samen- opzichte van de kamerverkiezingen, maar zowel
werking. Er werd opnieuw gestemd en negentien KVP, als ARP en CHU liepen, landelijk gezien,
personen waren nu tegen en zes voor een geza- terug in zetels in de Provinciale Staten. De CHU
menlijke  lijst. De CHU-lijst zag er na de stem- in Gouda bezon zich op 19 mei op de situatie.
ming, voor wat de zes eerste plaatsen betreft, als ‘De heer Pek besprak het probleem der Prot.
volgt uit: A.E. Pek, J. Kaptein,  A. Perdijk,  S. Chr. Partijen in verband met de laatste uitslag
Swaneveld, C.M. Kamphuisen en H.J, Rabouw. der Statenverkiezingen. Moeten wij contact met
De heren Verboom  en Van Esschoten hadden de A.R. zoeken omtrent in de toekomst te voe-
bedankt voor de hen door de leden toegewezen ren propaganda als tegenweer tegen de
onverkiesbare plaatsen op de lijst. ‘Vooral het P.v.d.A.? Is samenwerking mogelijk of samen-
bedanken van onze voorzitter gaf enige ontstelte- gaan? De heer Koerts was niet zo pessimis-
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!
tis[ch]  t.a.v. de C.H. evenmin als de heer Kap- niet te prefereren, hetgeen komt door de nega-
tein.  Er is voor de C.H. nog wel een toekomst tieve politiek welke zij voeren, als mede de

I

mogelijk, maar voor de A.R. wordt het moeilij- steeds plaats hebbende aanvallen op de politiek
ker. De heer Van Vliet zegt dat de A.R. nog met van A.R. en C.H. als zijnde alles behalve Chris-
dezelfde leuzen werkt als 75 jaar geleden en dat telijk.  Na nog wat heen en weer gepraat werd

I
is te veel verouderd’. besloten, met de stem van alleen de secretaris
In Gouda behaalde de CHU 1580 stemmen bij tegen, om samen te werken met de A.R. en dit
de statenverkiezingen in 1954. Dit was welis- voor te stellen aan de ledenvergadering te hou-

1
waar een paar honderd meer, dan bij de verkie- den op 10 december’.
zingen voor de Provinciale Staten in 1950, maar Na discussie werd de leden toen een drietal

I
niet zoveel als bij de laatste verkiezingen voor mogelijkheden voorgelegd: een eigen lijst, een
de Tweede Kamer en voor de gemeenteraad. gecombineerde lijst van CHU en ARP, een
Beide keren behaalde de CHU daarbij meer dan gecombineerde lijst van CHU, ARP en SGP.

1
1600 stemmen. De secretaris verklaarde de Zestien van de eenentwintig aanwezigen stem-
achteruitgang door te wijzen op het lijsttrekker- den voor het laatste. ‘Dan worden er wel enkele
schap van E.A. Polet voor de ARP bij deze voorwaarden gesteld aan de samenwerking n.1.:

I
statenverkiezingen, ‘wat zijn invloed niet heeft 1 . voor ons de plaatsen 2 - 4 - 7.
gemist’. Het bestuur was van mening dat activi- 2. er moeten dames op de lijst mogen staan.

I

teit in CHU-kring noodzakelijk was, als men bij 3. verkiezingskosten pro rato aantal zetels.
de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 4. gezamenlijke verkiezingslectuur onder toe-
1956, een behoorlijk resultaat wilde boeken. zicht van een gezamenlijke commissie’.

I
Niet tevreden was het bestuur daarom over de Op 11 en 28 december werd overleg gepleegd
aandacht die de CHU-raadsleden in de Goud- met de ARP en de SGP. De leden werden op 15
sche  Courant kregen ‘omdat zij vrijwel niets

I

januari 1958 hierover geïnformeerd. De op-
opneemt van hetgeen onze beide raadsleden in komst was zo groot, dat van zaal moest worden
een gemeenteraadsvergadering zeggen, terwijl gewisseld. Van de gelegenheid om het woord te

I

aan het gewauwel van de heer Nederhorst grote voeren werd druk gebruik gemaakt. Twaalf
aandacht wordt besteed’. De heer G.M. Neder- aanwezigen voerden een of twee keer het
horst was raadslid namens de PvdA. In de be- woord.

c
stuursvergadering van 7 april 1955 besloot men ‘Uiteindelijk moet er toch een eind aan de be-
zich hierover bij de krant te beklagen. Het hielp, sprekingen komen en dit resulteert tot het stellen
want een jaar later was er bij de jaarvergadering

I

van twee moties:
‘een verslaggever van de Goudsche Courant’ 1 . handhaving van de eis op de plaatsen 2,4 en
aanwezig. 7, of 2,4,6  enz. als de S.G.P. niet meedoet.

1

2. de vrijheid tot het stellen van candidaten
6. Gemeenteraad 1958 (waarmee bedoeld wordt het recht om da-
In de bestuursvergadering van 19 februari 1957 mes candidaat te stellen).

I
‘stelt de secretaris een vraag betreffende de De eerste motie wordt met 20 tegen 8 stemmen
gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar aangenomen en de tweede met 24 tegen 4 stem-
gehouden zullen worden en vertelt dan hetgeen men’.

I
hem bekend is over een mogelijke verwijdering Waartoe dit leidde lezen wij, zonder commen-
van zittende A.R. en K.V.P. raadsleden. Alge- taar in het verslag van de ledenvergadering van

i

meen was men van mening dat onze C.H.U. met 12 februari: ‘Door het niet samengaan met A.R.
een eigen lijst behoort uit te komen’. Eind sep- en S.G.P. komen wij dus met een eigen lijst uit.
tember van dat jaar was dat nog zo, maar in de (...) Er zijn 20 personen bereid gevonden een
bestuursvergadering van 28 november niet candidatuur  te aanvaarden. ( *. .) Onder de namen
meer. Ondertussen had op 18 november, in bevonden zich o.a. 4 dames en een candidaat uit
gebouw De Haven, een bespreking plaatsgevon-

I

de Luthers[e]  en een uit de Vrije-Evangelisch[e]
den met afgevaardigden van de ARP over een Gemeente terwijl er ook een candidaat is die
gemeenschappelijke lijst. ‘Omdat deze bijeen- men tot de richting der Gereformeerde Bond

I

komst slechts een informatief karakter had zijn zou kunnen rekenen. In alle gevallen dus geen
er ook geen vaste lijnen aan te geven zoals eenzijdig samengestelde lijst zoals wij 5 jaren
welke plaatsen kunnen wij innemen, of:  mogen geleden door de A.R. voor de voeten kregen

I
er ook dames op de lijst voorkomen, of: hoe is geworpen, hetgeen nog waar was ook’. Er werd
het met de S.C.P. gesteld. Alle [bestuurs]leden een lijst met vijftien namen vastgesteld. De
nemen aan de discussie deel en voelen veel voor

1

dames kwamen op de vijfde, zevende en der-
samenwerking. De heer Kaptein had ons reeds tiende plaats en de kandidaat van de jongeren
medegedeeld de medewerking van de S.G.P. viel er net buiten. De namen van de eerste zes
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J. Kaptein (1902 - 1969) C.M. Kamphuisen (1908 - 1969)

kandidaten waren: J. Kaptein,  J.J.A. Groene- aanmerking voor twee raadszetels. ARP en SGP
veld, C.M. Kamphuisen, H.J. Rabouw,  mevr. behaalden met een gezamenlijke lijst vier zetels.
N.J. van de Zee-Leebeek en W.  Otte.
Deze uitslag was vervelend voor Kamphuisen, 7. Gemeenteraad 1962
die op 16 december 1957 als raadslid was be- In zijn vergadering van 19 februari 1960, in Het
ëdigd en geïnstalleerd, omdat A.E. Pek wegens Blauwe Kruis, hield het bestuur zich bezig met
gezondheidsredenen ontslag had genomen als de toekomstige ontwikkelingen. ‘Hierbij bespre-
lid van de gemeenteraad. In de eerstvolgende ken de raadsleden over hun omgang met onze
bestuursvergadering nam A.J. van Vliet het A.R. broeders, die zeer prettig is en oprecht van
woord. ‘Over het passeren bij de gehouden aard. Het feit dat waarschijnlijk de gehele A.R.
stemming op 12 februari jl. door de leden wat raadsfractie bij een volgende raadsverkiezing,
betreft de candidatuur van de heer Kamphuisen mogelijk een vervroegde verkiezing door wijzi-
die als zittend raadslid de derde plaats kreeg, ging der gemeentegrenzen, het veld zal ruimen
terwijl onze voorzitter op de tweede plaats werd doet ons naar mogelijkheden uitzien om toch
gekozen. De heer Van Vliet kon zich hiermede een wethouder uit het Prot. Chr. kamp te behou-
niet verenigen. Ook de heer Kamphuisen niet. den. Zou het soms een C.H,man  kunnen zijn.
Door verschillende bestuursleden werd deze Wie zal het zeggen. In elk geval zal men toch
mening bestreden. De verkiezing is zo democra- over 6 leden moeten kunnen beschikken, om
tisch  mogelijk verlopen. (...) Wij kunnen op een lepel in de pap te hebben bij de wethouders-
eigen houtje geen omzetting van de lijst bewerk- verdeling. Besloten werd contact op te nemen
stellingen. De voorzitter doet dan mededeling met het A.R. bestuur’,
over een mogelijke promotie die in het verschiet Ook in de bestuursvergadering van 22 septem-
kan liggen waardoor hij mogelijkerwijs onze ber was de houding ten aanzien van de ARP een
gemeente in de toekomst zou verlaten. Dan belangrijk agendapunt, Er was een rapport van
schuiven de candidaten die onder hem staan de Unie binnengekomen, waarvan de volledige
automatisch  een plaats omboog en zijn alle titel was: Interimrapport van de commissie
moeilijkheden opgelost als hij zich voor de belast met het bestuderen van de verhouding
candidatuur terugtrekt. De heer Kamphuisen tussen de CHU en de ARP en de mogelijkheden
zegt dan voorlopig hierin te berusten’. van contact.
De verkiezingen vonden plaats op 28 mei en de In 1946 had de Algemene Vergadering van de
CHU kwam met ruim 1700 stemmen weer in CHU een resolutie aanvaard, waarin de kiesver-
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enigingen vrijgelaten werden om op plaatselijk In de ledenvergadering van 7 februari 1962
en provinciaal niveau nauw samen te werken
met de ARP In het interimrapport van de com-
missie-Van Gelder ging het over de samenwer-
king tussen de beide partijen op landelijk nir
veau. De commissie had vier noodzakelijk
geachte voorwaarden voor contact, samenwer-
king en samengaan gekozen en op alle vier
toetsingspunten kwam zij tot een negatief oor-
deel.” Het bestuur van de Unie sloot zich aan
bij deze terughoudende opstelling, stuurde het
rapport ter vertrouwelijke kennisneming naar de
kiesverenigingen en wachtte de reacties af.
Ondanks dit werd aan de basis de samenwer-
king bij gemeentelijke en provinciale verkiezin-
gen uitgebreid.
In Gouda is het bestuur van de kiesvereniging
over samenwerking bij de komende raadsver-
kiezingen verdeeld. Tijdens de jaarvergadering
van 8 februari 1961 maande de spreker, H.K.J.
Beernink, Tweede Kamerlid en voorzitter van
de CHU, tot voorzichtigheid bij de besprekingen_ .--- -
met de AKI? De ledenvergadering var I 26 april
werd hieraan speciaal gewijd en er w
zowel voor- als~tegenstanders,  druk ge;

erd, door
xgumen-

teerd. Uiteindelijk werd met vijftien tcegen  der-
1’tien stemmen besloten het gesprek met de ARP
1voort te zetten. ‘Echter niet tot elke prijs. Ge-
3vraagd worden: le de plaatsen 1,3  en 5 voor de
i Z.H.U. en 2e het recht om vrouwen candidaat te
stellen’. Over de stemming lezen w ij in het
verslag van de volgende ledenvergadc :ring,  die
van 25 oktober: ‘Er ontstond ook nogJ een dis-
puut over de vraag van de schriftelijke stem-
men. Dit zal niet meer gebeuren daar het regle-
ment zich uitspreekt over “ter vergadering
aanwezig zijnde leden”. Deze schriftelijke
stemmen hebben indertijd de schaal doen om-
slaan van tegen in voor! besprekingen’.
De nieuwe voozitter, J. de Kraker, zou eerst bij
de vorige voorzitter, die wegens gezondheidsre-
denen  was teruggetreden, vragen wat er na de
vergadering van 26 april met de ARP was afge-
sproken. In de bestuursvergadering van 21
december bracht de voorzitter verslag uit van
zijn bevindingen. ‘De S.G.P. liet weten dat als
wij vasthielden aan het plaatsen van vrouwelijke
namen op de candidatenlijst er geen verdere
besprekingen nodig zouden zijn omdat zij dit
niet kunnen accepteren. De A.R. liet op haar
beurt weten, dat zij geen reden zagen om het
verband met de S.G.P.te verbreken. Dit betekent
dat er geen gemeenschappelijke Prot. Chr. lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen zal zijn
want de C.H.U. laat de dames niet vallen. In elk
geval betekent het dat er geen verdere bespre-
kingen  nodig zullen zijn. Dit bespaart ons tijd en
geld’.

werd de kandidatenlijst vastgesteld, De eerste
zes kandidaten op de CHU-lijst werden J. Kap-
tein,  J.J.A. Groeneveld, Mevr. H.J. Groenen-
dijk-Bernard, H.J. Rabouw,  Joh. de Gruyl en
T.F. den Houdijker. Mevr. Groenendijk was
tijdens dezelfde vergadering ook als bestuurslid
gekozen, waardoor zij na de oorlog de eerste
vrouw in het bestuur van de kiesvereniging
werd. C.M. Kamphuisen, bij de vorige verkie-
zingen derde op de lijst, werd niet herkozen als
bestuurslid en zakte op de kandidatenlijst naar
lagere regionen. Mevr. Groenendij k deelde in de
bestuursvergadering van 23 februari mee, dat zij
meende als bestuurslid te moeten terugtreden,
‘omdat zij het wel een beetje onprettig vond dat
de heer Kamphuisen op twee plaatsen (...) door
haar was verdrongen. Dit was wel niet door haar
persoonlijk gebeurd, want het was een duidelij-
ke uitspraak van de ledenvergadering, die persé
een vrouwelijke candidate  wilde, maar het gaf
haar een gevoel van onbehagen alsof het haar
schuld was. (...) Daarna kwamen de leden stuk
voor stuk aan het woord. Allen waren het er
over eens, dat haar verkiezing reglementair was
geschied. Het resultaat was dat zij toch besloot
maar aan te blijven’.
Kamphuisen, die tijdens de bewuste ledenverga-
dering in het buitenland vertoefde, was teleurge-
steld en bedankte als lid van de kiesvereniging.
De uitslag van de op 1 juni gehouden verkiezin-
gen was erg gunstig: 1838 stemmen, twee zetels
en een wethoudersfunctie. ‘In het verleden was
de tweede zetel altijd een restzetel maar nu
hebben wij zelfs een overschot. Het werd voor
onze C.H.U. nog eervoller toen mr. J.J.A.  Groe-
neveld tot wethouder van Openbare Werken
werd gekozen in de plaats van de heer E.A.
Polet die zich niet herkiesbaar had gesteld, Voor
het eerst in Gouda een C.H.U. wethouder. Moge
God hem zegenen bij zijn werk’. Over de ARP
vermelde het jaarverslag: ‘De A.R. heeft in het
verleden al eens 5 raadsleden gehad. Momenteel
is zelfs haar derde raadszetel een restzetel.
Samengaan met de A.R. lijkt mij niet wenselijk,
Dit te meer nu het in die partij nog rommelt
ook. Over die moeilijkheden behoeven [we] ons
niet te verheugen, Het is mogelijk dat de C.H.U.
er van zou kunnen profiteren maar gezamenlijk
brengt het ons geen stap verder’. De SGP ging
‘tot veler verbazing (...) zelfs niet met de A.R.
in zee’ bij deze verkiezingen.

8. Gemeenteraad 1966
In de bestuursvergadering van 11 maart 1964
werd G. van Leijenhorst benoemd als voorzitter.
‘Deze wilde de benoeming aanvaarden en met
een kleine toespraak drong hij er toch vooral op

I
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aan principiële politiek te voeren wat mr. Groe-
neveld de opmerking uitlokte dat er in een ge-
meente zo weinig principiële voorstellen aan de
orde komen. Het zijn bijna uitsluitend alle zake-
lijke aangelegenheden’. In die vergadering
kwam ook de opvolging van burgemeester
K.F.Q. James aan de orde. ‘Algemeen zou men
het op prijs stellen als er weer een C.H. burge-
meester zou worden benoemd. Men had er
echter een zwaar hoofd in. Aan mr, Beernink is
later schriftelijk gevraagd zijn invloed te willen
aanwenden’.
In 1965 kwam het bestuur, volgens het jaarver-
slag, driemaal bijeen, maar daarvan staan in het
notulenboek geen verslagen. In het jaarverslag
werd ook melding gemaakt van de komst van de
nieuwe burgemeester, R.M. van Reenen.  ‘Dat
het iemand van A.R. huize werd zal wel voor
velen een verrassing zijn geweest’.
In de bestuursvergadering van 12 januari 1966
werden de eerste voorbereidingen getroffen
voor het opstellen van een kandidatenlijst. ‘Hoe-
wel het [in] de bedoeling lag zelf een groslijst
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
op te stellen zijn wij door het Uniebureau herin-
nerd aan artikel 37 van de statuten waarbij de
leden zelf 2 namen moeten opnemen, welke
bepaling werd uitgevoerd. Hierbij zijn 21 namen
te voorschijn gekomen waarbij dan de naam van wil zijn functie dan ook neerleggen en wil ver-
de heer Kaptein moet worden gevoegd. Mr. trekken als anderen erop aandringen om toch te
J.J.A.  Groeneveld krijgt het woord om te verkla- blijven. Van een advies komt niets terecht’. Dit
ren dat hij zich om gezondheidsredenen niet verslag werd door de desbetreffende persoon
weer beschikbaar wil stellen’. Bij de vaststelling zelf geschreven.
van het verslag, op 1 maart, werd deze tekst Tijdens de jaarvergadering op 16 februari werd
aangevuld met: ‘Verder acht hij het van groot de kandidatenlijst vastgesteld. Het verslag daar-
belang dat de ouderen in de Raad gaan wijken van werd gemaakt door J.W.  Bikker, de nieuwe
voor de jongeren, welk motief bij zijn beslissing secretaris. Voorzitter Van Leijenhorst memo-
om terug te treden het meest doorslaggevend is reerde dat jongeren een kans moeten krijgen en
geweest’. Een dergelijke omstandige vastleg- dat het bestuur daarom ‘meende er goed aan te
ging van een beweegreden wekt het vermoeden, doen in een pre-advies uitdrukking te geven aan
dat de werkelijke reden een andere zou kunnen zijn voorkeur voor bepaalde candidaten, om
zijn geweest. a.h.w. enige leiding te geven. Na deze uiteenzet-
De meerderheid van het bestuur wil een advies ting van de voorzitter vraagt de heer Rabouw
opstellen voor de ledenvergadering voor wat het woord om een minderheidsstandpunt uit het
betreft de eerste vijf plaatsen op de kandidaten- bestuur naar voren te brengen. Deze stelt als
lijst. De voorzitter ‘noemt de namen van Kap- zijn mening: le een pre-advies is overbodig, 2e
tein,  v.d.  Weele, Hijlarides, Rabouw  en mevr. in het pre-advies worden onvoldoende bekende
Groenendijk, hetgeen fel verzet wekt bij de personen naar voren geschoven en 3e in het
secretaris [H.J. Rabouw  - JS], die meent zelf advies in onvoldoende rekening met een even-
voor de tweede plaats in aanmerking te willen wichtige samenstelling van de lijst [gehouden]
komen voor hetgeen hij als secretaris voor deze daar naar maatschappelijke positie het accent
kiesvereniging heeft gedaan. (...) Mr,  Groene- komt te liggen op personen met een leidingge-
veld merkt dan op dat de kiesvereniging ontzet- vende  functie. Uit de leden brengt de heer A.E.
tend veel te danken heeft aan haar secretaris Pek zijn bezwaar naar voren om een rangorde te
maar bang is dat deze in de gemeenteraad mis- noemen, volgens zijn mening strookt een derge-
schien  te fel zou zijn. Iets beweren is nu een- lijke handelwijze niet met de Chr. Hist,  opvat-
maal gemakkelijk genoeg, Het gehele geval tingen  omdat de vrijheid belemmerd wordt. Bij
krijgt een onplezierig verloop en de secretaris deze opvatting sluit mr. Groeneveld zich aan’.
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Er zijn ook twee leden die hun waardering uit- 9. Heroriëntatie
spreken voor het geven van een advies van de De verkiezingen voor de Provinciale Staten in
kant van het bestuur. 1966 waren voor de CHU bijzonder gunstig

1
Er werd over de eerste vijf plaatsen afzonderlijk verlopen. Voor de eerste en enige keer in haar
gestemd. Voor de overige plaatsen werd collec- geschiedenis was de aanhang van de Unie pro-
tief gestemd, volgens het zogenaamde puntensy- centueel groter dan die van de ARP.‘*  Bij de

1 steem; uit de nog beschikbare kandidaten kon- daarop volgende verkiezingen, die voor de
den tien namen op het stembriefje worden in- Tweede Kamer, op 15 februari 1967, verloor de

i
gevuld, in volgorde van de voorkeur. Hoe hoger CHU weliswaar slechts één van haar dertien
de plaats op het briefje, hoe meer punten ie- zetels, maar vergeleken met het resultaat van de
mand kreeg. De uitslag voor wat de eerste vijf laatste statenverkiezingen was het verlies ge-

I plaatsen betreft was: J, Kaptein,  P.G. van der voeliger; omgerekend in kamerzetels was het
Weele, P. Hijlarides, mevr. H.J. Groenendijk- verlies dan drie zetels. De KVP verloor acht
Bernard en J. Bloemen. zetels en de PvdA zes, terwijl D’66 met zeven

! Bij de stemming voor de vierde plaats deed zich zetels de grote winnaar was.
nog een incident voor. Mevr. Groenendij k kreeg Tijdens de Algemene Vergadering van de CHU
26 van de 3 1 uitgebrachte stemmen en Rabouw

!
van 29 april liet voorzitter A.D.W.  Tilanus  een

drie. ‘De heer Rabouw  verklaart met een lagere volstrekt ander geluid horen over samenwerking
dan de 4e plaats geen genoegen te kunnen ne- met andere christelijke partijen, dan zijn voor-

!
men en wenst daarom verder niet in aanmerking ganger  H.K.J. Beernink het jaar daarvoor. Tila-
te komen. Ook bedankt hij als lid en als be- nus signaleerde een crisis in het politieke den-
stuurslid. De voorzitter betreurt het dat de heer ken. Velen toonden zich ongeïnteresseerd, ande-

I Rabonw deze consequenties meent te moeten ren zochten naar iets nieuws, Ook binnen de
verbinden aan de gang van zaken der stemming. christelijke partijen bestond onzekerheid. Hij
De heer Rabouw  verlaat de vergadering, waarna toonde zich bereid met andere partijen te zoeken

1 de stemming wordt voortgezet’. naar nieuwe formules en moderne woorden,
Over toenadering tot of samenwerking met de waarin zij tot uitdrukkin wilden brengen wat

1
ARP is in de beschikbare vergaderverslagen hen ten diepste bewoog. 3 In het voorjaar vanF

niets terug te vinden. In het jaarverslag van 1966 1967 begon de Groep van achttien het officiële
werd melding gemaakt van het feit dat de CHU overleg tussen KVP, ARP en CHU. De groep

I
met twee leden in de, dan uit 29 personen be- bestond uit zes leden van elk van de drie partij-

; staande, raad terugkeerde, ‘Gezien de stijging en. Uiteindelijk resulteerde dit in de vorming
van het inwonertal en de uitbreiding van het aan- van het CDA in 1980 en de opheffing van de

! tal beschikbare zetels betekent dit een relatieve drie afzonderlijke partijen. Mogelijk vormde de
achteruitgang. Toch was er zowel in absolute zin deelname van de KVP aan het overleg voor de

)
als verhoudingsgewijs duidelijke stemmenwinst. CHU een factor die de nog altijd sterke emotio-
(...) Nietemin is onze positie verzwakt, doordat nele en psychologische weerstanden ten opzich-
mr. Groeneveld die 4 jaren als wethouder is te van de ARP kon doen overwinnen. Door

I opgetreden in de nieuwe raad door de heer P.G. verruiming van het kader van de besprekingen,
i van der Weele is opgevolgd. De A.R.-traditie leken de verschillen tussen CHU en ARP van

heeft van deze wisseling gebruik gemaakt op- relatief geringer betekenis te worden. l4
0 nieuw voor zichzelf een wethouderszetel op te In het notulenboek van de Goudse CH-kiesver-
‘; eisen. Slechts node en uitsluitend in het belang eniging resten nog slechts de jaren 1967 en

I

van het gezamenlijk optreden van de Prot. Chr. 1968. Het spreekt vanzelf dat daarin ook aan-
groeperingen heeft onze fractie meegewerkt aan dacht is geschonken aan de veranderende maat-
de verkiezing van de A.R.-wethouder. Door deze schappelijke en politieke omstandigheden. ‘Het
gang van zaken zijn degenen  onder ons, die zich staat vast dat ons partijbestuur veel wijsheid zal
nog wat voorstellen van de samenwerking met nodig hebben om hierin de meest juiste weg tei
de A.R. een illusie armer en een ervaring rijker vinden. Als plaatselijke kiesvereniging dienen
geworden. Er is goed samen te werken met deze we daarom zoveel mogelijk achter het partijbe-

/ partij, mits de A.R. mag vertellen hoe het moet stuur te staan’, schrijft de secretaris in het jaar-
worden. Bij de landspolitiek is het niet anders, verslag van 1967. In dat jaar heeft de kiesver-
zoals mr. Beemink bij de besprekingen rondom eniging ook een enquête onder de leden gehou-
de kabinetsformaties heeft moeten ervaren’. den. In het begeleidend schrijven werd gerefe-
Op 18 november 1969 overleed J. Kaptein,  die reerd aan het rapport van de commissie-Schol-
ruim zestien jaar lid van de raad was geweest. ten, dat een kritische analyse van de organisato-
Hij werd op 8 december in de raad opgevolgd rische  werking van de Unie en een aantal sug-
door P. Hijlarides. gesties bevatte. Tevens werd gewezen op de

11 .
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Het bestuur vatte zijn conclusie als volgt samen:
- dat de meerderheid wel voelt voor prakti-

sche politieke samenwerking tussen KVP,
ARP en CHU, maar niet voor samensmel-
ting.

- dat de meerderheid de linkse politiek van de
christen-radicalen afwijst.

- dat een derde van de leden voorstander is
van één protestantse partij, waarvan de helft
deze wenst te beperken tot CHU en ARP.

- dat een derde deel van de leden geen samen-
gaan van de CHU met andere partijen wenst.

In de ledenvergadering van 19 november 1968

s  ..j
&.  :;

-X-.“>&
werd het concept van een nieuw CHU-beginsel-

e,.2&Í&& \ program besproken, ‘waarin duidelijk gesteld
wordt dat de christelijke politiek niet alleen de
relatie tot God wil aangeven doch tevens die
van ons tot onze naaste. Het bijbels getuigenis
dat tot ons komt, zowel in het O.T. als in het
N.T. heeft richtlijnen gegeven hoe we moeten
l e v e n ’ .

J.W.  Bikker  (1916  - 1989)
VA

1”  --
“V,,

roep om partijpolitieke hervormingen. ‘Niet
minder dan 97 leden hebben het formulier inge-
vuld. In het belang van een goed overzicht is
een schoolbord ingeschakeld, waarop in % de
antwoorden op de diverse vragen is ingevuld’.
De leden hadden bij het invullen de keus uit drie
mogelijkheden: ja, nee, geen mening, De hierna
te noemen cijfers met betrekking tot de uitslag
zijn destijds door mevr. Groenendijk op een
vragenlijst geschreven. Er waren vijf  vragen die
beantwoord konden worden. - -
1. Bent u voorstander van één confessionele

partij, waarvan roomskatholieken en protes-
tanten samen deel uitmaken (een soort
CDU)? 32% ja, 5 1% nee.

2. Voelt u voor een nauwe praktische politieke
samenwerking tussen KVP, ARP en CHU?

66% ja, 18% nee
3. Bent u voorstander van een volstrekt linkse

nolitiek. zoals de christen-radicalen die
doorstaan,  waarbij aangestuurd wordt op
samengaan of samenwerking met de PvdA,

n.
s e

PSP en D’66? Niemand voor, 77% tege
4. Bent u voorstander van een protestant

partij, van de CHU met:
a. de ARP? 15% ja, 48% nee.
b. de ARP, SGP en GPV? 16% in

c.  de SGP? geen cijfer:
5. Vindt u dat de CHU zichzelf moet blijven (

niet moet streven naar samensmeltin~
nauw samengaan met andere part--_.  _

- -  ‘”  J-’5  ingevuld.

=n
~“-“““b

of
;ijen?

28% ja, 40% nee.

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van
de toenadering tussen KV?, ARP enCHU  ble-
ven in Gouda niet zonder gevolgen. In de ge-
meenteraden van 1970 en 1974 vormden ARP
en CHU weer gezamenlijk een fractie. In 1970
kreeg zij vijf en in 1974 vier van de 29 zetels in
de raad. In 1978 deed een CDA-fractie
(KVP/ARP/CHU)  haar intrede in de Goudse
raad. Zij bezette echter slechts negen van de 31
plaatsen De tijden waren veranderd sinds Balt
A. de Jong zijn jaarverslag van 1946 schreef, en
wel in verschillende opzichten. De raad telde
toen 25 leden en zeven daarvan behoorden tot
de Protestants-Christelijke Partij (ARP/CHU/
SGP). Samen met de zes KVP-ers ‘zouden wij
zelfs een rechtse meerderheid kunnen vormen.
Daar de R.K. echter nog achter de Partij van de
Arbeid aanloopt is daar geen sprake van. ‘t Kan
echter verkeeren en wij weten niet wat er nog
gebeuren kan’, noteerde de secretaris toen. En
zo was het!

NOTEN

In de volgende aflevering zal de Goudse CH-Vrouwengroep
centraal staan.

- -

1. A.J. van Duist (red.), Herinneringen aun de Unie waarin
we ons thuis voelden (2e druk; z.p.  1980) 25.

2. Ibidem, 41.
3. H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie i908-

19801 (z-p.  1988) 127-128. ”
4. J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks-

beweging (NVB) (Deventer 1978) 120.
5. H. 3-4,van S&tming,  11,
6. G. Kooijman, Kroniek van Gouda (Alphen aan den Rijn

1984) 108.
7. H. Hermsen ,  Macht  en  moraa l  in  Gouda  (Doctoraa lscr ip t ie ;

Amsterdam 199 1) 22.
8. Keesings HistorischArchief(Amsterdam  1943-1946) 6747.
9. Theo de Jong, Dr. J.G.W.F.Bik  (83) overleden, Edinge 8



T I D I N G E  V A N  D I E  G O U D E

(1990) 1-3. BIJLAGEN
10. De twee besturen richtten hiervoor gezamenlijk de

Stichting Christelijke Noarderschool op. Haar grondslag

l was gelijk aan die van de Vereniging voor Christelijk 1 CHU-RAADSLEDEN 19351978

Nationaal School onderwijs. Het bestuur bestond uit negen
personen; vijf daarvan werden aangewezen door het be- Aantal stemmen’ % stemmen CH-Raadsleden

/
stuur van de CNS-school en vier door het bestuur van de
CVO-school. Het voorzitterschap werd bij toerbeurt, tel- 29 juni 1935 PCG - J.K. Begeer,
kens voor een jaar, uitgeoefend door één van de leden D.C. van Esschoten
aangewezen door de Vereniging van CNS en één van de 21 juni 1939PCG - J.K. Begeer,
leden aangewezen door de Stichting Christelijke Scholen. D.C. van Esschoten
Met ingang van 1 januari 1988 werd de Stichting Christe- 26 juli 1946 PCP - J.K. Begeer,
lijke Noorderschool opgeheven en werd de Koningin Wil- D.C. van Esschoten
helminaschool één van de zes scholen van de Stichting
Christelijke Scholen uitgaande van de Kerkeraad der Ne-

1946 A.J. van Vliet voor

derlands Hervormde Gemeente te Gouda. De andere vijf
Begeer

22 juni 1949 1278 6,5% A.Verboom
scholen waren de Westerschool, de Anne de Vriesschool,
de Plaswijckschool, de Driemaster en de Goejanverwelle-

27 mei 1953 1608 7,6% A.E. Pek, J. Kaptein

school. 1957 C.M. Kamphuisen

Ten gevolge van de door de Wet voorgeschreven schaal- voor Pek

vergroting, waardoor een beduidend groter aantal leerlin- 28 mei 1958 1702 7,2% J. Kaptein,

gen per school nodig is om op 1 augustus 1996 opheffing J.J.A. Groeneveld

te voorkomen, maken nu nog vier scholen deel uit van de 30 mei 1962 1838 7,7% J. Kaptein,
Stichting Christelijke Scholen. De Anne de Vriesschool J.J.A. Groeneveld
werd per 1 augustus 1992 versneld gesloten. De Driemas- 1 juni 1966 2158 8,2% J. Kaptein,
ter fuseerde, precies een jaar later, met een Rooms-katho- P.G. van der Weele
lieke school voor basisonderwijs en werd zo onderdeel van 1969 P.  Hijlarides voor
d e  S t i c h t i n g  R . K .  S c h o o l o n d e r w i j s  G o u d a . Kaptein
Ongeveer gelijktijdig vond er bij de Stichting Christelijke 3 juni 1970 ARP/CHU - P.G. van der Weele, P.
Scholen een statutenwijziging plaats, waardoor zij los Hijlarides
kwam te staan van de Centrale Kerkeraad der Hervormde 29 mei 1974 ARP/CHU  -
Gemeente te Gouda.

P. Hijlarides,

ll.  H. van Spanning, 11,248253.
W.J. Deetman

12. H.-M.T.D. ten Napel,  ‘Een eigen weg ‘ . De totsturtdkoming
1977 L. Heling voor
Hijlarides

van het CDA (1952 - 1980)  (Kampen 1992) 117-118.
13. H. van Spanning, 11,352-358,

31mei 1978CDA - -

14. Zie noot 12.
1. Het aantal stemmen is alleen vermeld als de CHU met een

eigen  l i j s t  u i tkwam.
PCG = Protestants-Christelijke Groep (ARP/CHU)
PCP =  Pro tes tan t s -Chr i s t e l i jke  Pa r t i j  (ARP/CHU/SGP)
CDA = Christen Democratisch Appel (KVP/ARP/CHU)

11 SAMENSTELLING GEMEENTERAAD GOUDA 1946- 1993

Jaar PvdA KVP ARP CHU CDA VVD CPN PSP PPR SGP RPF D66 BP GBG  PG

1946 8 6 7” 1) 12’ 3 1)
1949 9 6 6”’ 1 2 1 3)

1953 10 6 43’  2 2 1 3)

1958 10 6 43’  2 4 1 3)

1962 11 6 3 2 3 1 1
1966 10 7 3 2 3 1 1 2
1970 11 5 54’ 4) 4 1 1 2
1974 13 4 44’ 4) 6 1 1
1978 12 9 5 1%  3 2@ 2
1982 9 7 6 7, 17’ 1 28) 2 3
1986 13 7 6 28’ 1 2
1990 9 8 5 3*’ 1 29)

Verklaring der tekens:
1) Protestants-Christelijke Partij (ARP/CHU/SGP)
2) Partij van de Vrijheid
3) ARP/SGP
4) ARP/CHU
5) PSP/PPR
6) SGP/GPV
7) PSP/CPN
8) SGP/RPF/GPV
9) PG/GL
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