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1.  INLEIDING naar de Bijbel, met het tweede naar de Historie.
Ze zijn volgens Groen niet te,  scheiden, want

De Christelijk-Historische Unie (19081980) zowel de Bijbel, als de geschiedenis wijzen de
kende een losse organisatiestructuur. Dit kwam mens op God.4
voort uit de door de Vrije-Antirevolutionairen De naam van de Goudse kiesvereniging
opgedane negatieve ervaringen met een als strak Gezag en Vrijheid is afgeleid van een door De
enhiëramhi~h  ervaren opbouw van de ARP.l
Het landelijk bestuur van de Unie nam, op poli-
tiek en organisatorisch terrein, een veel minder
dominante plaats in dan dat van de ARP. De
christelijk-historischen spraken daarom bewust
niet van een partij, maar van een unie. Het orga-
nisatorisch verband was zo los, dat pas in 1967
werd besloten dat de Unie een centrale ledenad-
ministratie zou opzetten. Het zwaartepunt van
de organisatie lag bij de CHU bij de kiesvereni-
gingen. Er waren 442 kiesverenigingen, toen in
19 17 de evenredige vertegenwoordiging en het
algemeen kiesrecht werden ingevoerd. Het
aantal van de CH-kiesverenigin en
later uitbreiden tot ongeveer 800.F

zou zich

De Goudse CH-kiesvereniging Gezag en
Vrijheid, opgericht op 30 mei 1913, was er dus
vroeg bij. Het oudste bestuur dat wij kennen, dat
van november 1928, bestond uit J. van de Endt
(voorzitter), C.A. Verschut  (secretaris), W.  van
Vliet (penningmeester), D, Bijlsma, J.G.C.
Kamphuizen, C. van den Oever (tweede secreta-
ris) en mej. Spieringshoek (tweede penning-
meester).

De naam Christelijk-Historisch werd door de
oprichters van de CHU ontleend aan de officiële
naam dan de ARP. Voluit luidde die Antirevolu-
tionaire- of Christelijk-Historische Partij. De
groep van A.F. de Savomin Lohman ( 1837 -
1924), die uit de ARP trad, zette bij de dubbele
naam van hùn partij het positieve deel van de
naam voor het negatieve3; het werd dus Christe-
lij :
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antirevolutionair, christelijk-historisch, christe-
lijk-nationaal en christelijk-protestant uitdruk-
kingen  voor dezelfde zaak. De bijvoeglijke
naamwoorden christelijk en historisch slaan
terug op Groens leuze ‘Er staat geschreven! Er
is geschied!’ Met het eerste wordt verwezen
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SavoÏmn  Lohman in 1875 geschreven studie.
Hierin toonde hij aan waar de grenzen van het
overheidsgezag volgens hem lagen èn dat de
macht van de staat beperkt moest zijn.

11, DE JONGERENGROEP

1. De jaren veertig
Al in 1927 had de CHU een Federatie van CH-
Jongerengroepen (CHJG) opgericht, waarvan in
1964 de naam werd veranderd in Christelijk-
Historische Jongerenorganisatie (CHJO), De
CHJG had als doel het verspreiden van kennis,
onder de jongeren van 16 tot 30 jaar, van het
politieke, economische en sociale leven, zoals
dat gezien werd vanuit christelijk-historisch
perspectief.”

In Gouda bestond in 1945 nog geen jonge-
rengroep  en het bestuur van de kiesvereniging
stelde pogingen in het werk om daarin verande-
ring te brengen. In de ledenvergadering van 12
november 1945 is één van de aandachtspunten
de propaganda onder de jongeren. ‘De voorzit-
ter vind[t]  huisbezoek nog het beste, er zal o.m.
contact gezocht worden met de jongelingsver-
eniging door bespreking met dnh. Kaptein.
Meerdereln] vinden dat er meer actie moet zijn
en [er] werd besloten een vergadering uit te
schrijven met een spreker speciaal voor de
jonge menschen’. Met de jongelingsvereniging
werd de Goudse Christelijke Jongelingsvereni-
ging Daniël bedoeld, die was opgericht in 1864
en een zo bloeiend bestaan kende dat zij tot
1953 een eigen gebouw bezat op de hoek van de
Naaierstraat en de Lange Groenendaal; het
vroegere café van Tuijthof. J. Kaptein vervulde
bijna veertig jaar diverse functies in de Her-
vormde Gemeente te Gouda.6  Eind 1945 was hij
jeugdouderling en actief voor de christelijke
jongemannenvereniging.

In de bestuursvergadering van 21 december
1945 werd evenwel besloten dat andere zaken



l Christelijke f[~nrlclili,~st’ere??iging  ‘Daniël ‘. Zittend, vierde van  rechts, J. Kaptein.

voorrang moesten krijgen tijdens de eerstvol- een groep is gevormd, en verzoek om steun van
gende  ledenvergadering; ‘een jongere[n]verga- de afdeeling’ . Er was toen echter geen jongeren-
dering  zal dan later volgen. Zoo  mogelijk met groep, want drie bestuursleden spraken af een
medewerking van eenige jongeren’. In die le- bespreking te houden om tot de oprichting daar-
denvergadering van 11 januari 1946 kwam het van te komen,
onderwerp wel aan de orde, want de voorzitter In de bestuursvergadering van 30 april 1947
bracht verslag uit van een gesprek dat hij met J. werden door H.J. de Ruiter, de latere burge-
Kaptein had gehad. Die kon, volgens de notu- meester van Maarssen en Maarsseveen,  ‘eenige
len, voorshands geen medewerking verlenen, mededelingen gedaan betreffende de a.s. op te
maar een reden werd niet gegeven. Er werden richten groep, waarbij wij met genoegen moch-
nu met Van Esschoten jr. onderhandelingen ten vernemen, dat reeds één der Goudsche Her-
gevoerd, om behulpzaam te zijn bij het oprich- vormde predikanten, n.1. ds. G. Elzenga hier-
ten van een jongerengroep. Twee maanden laten voor bereid bleek te vinden’. Secretaris Ra-
werd besloten een vergadering met een spreker bouw, die sinds 30 april in functie was, kapittel-
uit te schrijven. Ook De Jong, Rabouw  en Hen- de in het verslag van de bestuursvergadering
driksen zouden hiervoor propaganda maken. In van 1 oktober de bestuursleden over het nog niet
het jaarverslag van 1946 lezen wij wat het resul- hebben opgehaald van toegezegde donaties.
taat van hun inspanningen was. ‘De oprichrich- ‘Voorwaar een flink beeld van activiteit. Ook
ting[s]vergadering voor een jongerengroep, over de jongerenactie geen nieuws’. En in het

i waar den heer Budding gesproken heeft, had te jaarverslag van 1947 moedigde hij op de vol-
weinig opkomst zoo  dat hier besloten moest gende  wijze tot meer inzet aan. ‘Laten wij alle
worden de oprichting tot later uit te stellen’. De laksheid afleggen en met enthousiasme aan de
verslagen van die tijd blinken niet uit door dui- slag gaan. Het gaat om grote dingen. Het gaat
delijkheid, wat de jongerengroep betreft. In de om de doorwerking van het Christelijk-Histo-
bestuursvergadering van 22 januari 1947 werd risch beginsel in de staat. Daarvoor is alle laks-
gesteld dat ‘het verzoek van de jongerengroep heid uit te bannen. Ongeloof en revolutie klop-
zal behandeld worden op de verg[adering]  en pen aan de deur. Laten wij waken en bidden,
voorstellen f lO,-  bijdragen te geven’. Bij de maar ook werken Werken is immers het pa-
jaarvergadering van 24 maart 1947 is sprake rool’ .7 Even verder schreef hij : ‘Van het oprich-

3 van een ingekomen stuk: ‘van de jonge- ten van een jongerengroep hier ter stede is nog
re[n]groep  een mededeeling dat in veel plaatsen steeds niets gekomen. Laten wij hopen dat ook
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Gouda spoedig een jongerengroep moge heb- door Van Boeijen. Daar kwamen per avond
ben. Dit werk vindt in den lande grote voort- ongeveer 30 tot 35 mensen op af. Het bestuur
gang’. besloot met het CHU-Tweede-kamerlid J.J.R.

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer Schmal een dergelijke aanpak te bespreken. Dit
in 1948 besloot het bestuur, in zijn vergadering leidde waarschijnlijk tot een kamerkringverga-
van 8 september, om ds. H. van den Akker en P. dering  in Concordia op 9 november 195 1, waar
Vink te polsen of ze bereid zouden zijn mee te Schmal voor de pauze en ds. Van Ginkel uit
helpen een groep op te richten. Laatstgenoemde Amsterdam na de pauze sprak. Alle leden ont-
kwam speciaal naar de volgende bestuursverga- vingen daarvoor een persoonlijke uitnodiging èn
dering  om plannen daartoe te bespreken. Precies drie uitnodigingen voor vrienden en bekenden.
een jaar later, tijdens de vergadering van 14 Een andere actie om de jeugd bij de politiek
november 1949, werd aan de leden duidelijk te betrekken was het, gedurende een half jaar,
gemaakt hoe Vink het wilde aanpakken. Hij gratis beschikbaar stellen van twintig abonne-
wilde klein beginnen, met een groep van zes tot menten op De Jonge Nederlander. Dit was het
tien jongeren tot 35 jaar. Als zo’n groep een- eigen blad van de Federatie van CH-Jongeren-
maal was opgericht zou getracht moeten worden groepen (CHJG). De jongerengroep te Alphen
die uit te breiden bijvoorbeeld door het meene- aan de Rijn had zich met de voorzitter van de
men van vrienden of vriendinnen. Aldus werd Goudse kiesvereniging in verbinding gesteld om
besloten. abonnees voor het jongerenblad te werven. H.J.

Rabouw,  wie anders zou men bijna zeggen,
2,  De jaren vijftig verzorgde de acquisitie en de bezorging.
In het begin van 1950 werden een aantal daar- In de bestuursvergadering van 21 mei 1952
voor in aanmerking komende jonge mensen komt voor het eerst de jeugdgemeenteraad ter
door bestuursleden bezocht. Tn het verslag van sprake, waarover in de volgende paragraaf
de jaarvergadering op 28 februari worden de wordt geschreven. Rabouw  werd gemachtigd
namen van Mej. De Jong, C. den Engelse, 1. van ‘de jeugdraadsfractie bijeen te roepen en dan op
Esschoten en W.E de Jong genoemd, ‘die bereid die avond iemand uit Alphen a/d  Rijn bij de
waren van deze groep lid te worden’. Vink had besprekingen aanwezig te doen zijn voor het
bovendien nog een paar personen op het oog, nemen van maatregelen voor een vergadering’.
die volgens hem hiertoe ook bereid zouden zijn. Ogenschijnlijk kwam in 1952 eindelijk een CH-
Eén keer per maand zou de jongerengroep dan jongerengroep tot stand. In het jaarverslag
bij P. Vink aan huis bijeenkomen. schreef de secretaris daarover: ‘De poging tot

Of de groep ook daadwerkelijk is opgericht oprichting ener  C.H, Jongerengroep kreeg ook
blijkt niet uit het jaarverslag van 1950: ‘On- in dat jaar zijn beslag. Helaas werd het slechts
danks alle in het werk gestelde pogingen om een kleine groep. Maar wanneer zij volhouden
hier een jongerengroep te krijgen en wel een die komt dit wel voor elkaar’. Deze wens ging
levensvatbaarheid heeft, kunnen wij niet anders echter niet in vervulling, want in het jaarverslag
constateren, [dan dat] onze pogingen geen suc- over 1954 verzuchtte dezelfde schrijver, dat het
ces hebben opgeleverd’. met de jongerengroep misère was. Was de jon-

Als één van de oorzaken voor het gebrek aan gerengroep er nu wel, of was die er niet?
jongeren werd, in de ledenvergadering van 20 Aan het slot van het jaarverslag over 1955
juni 1950, genoemd dat op het Hervormde Jon- schrijft de secretaris Rabouw  enigszins cryp-
gelingsverbond angstvallig gewaakt werd de tisch:  ‘Rest mij nog te vermelden dat wederom
politiek buiten de deur te houden. Het gebrek de oprichting in 1954 van een jongerengroep
aan belangstelling voor de politiek was in die niet met succes bekroond werd’. Is er in 1954
tijd niet alleen bij jongeren te constateren. Het iets opgericht dat geen succes werd of vergist de
bestuur kwam drie maanden later, op 15 sep- schrijver zich in het jaartal en is het in 1955
tember, in Het Schaakbord, Kleiweg 13, speci- weer niet gelukt een jongerengroep op te rich-
aal bijeen om zich te bezinnen over ‘welke ten? Blijkbaar was er in Gouda nog steeds spra-
middelen er aangewend moeten worden om ke van ‘een jongerengroep voor zover hiervan
meer leven in onze kiesvereniging te brengen’, gesproken kan worden’, zoals secretaris Van
‘t Was een algemeen probleem want, ‘in iedere Vliet het enkele jaren eerder formuleerde.
vereniging schijnt hetzelfde euvel te bestaan, Rabouw  deed er alles aan om nieuwe leden
want overal wordt geklaagd [dat] de mensen voor de CHU te werven en schreef ‘men moet
niet meer op een vergadering komen’. Voorzit- vooral er om denken dat het hier veelal jonge
ter A. Verboom  herinnerde zich dat er vroeger mensen betreft’. In het jaarverslag over 1955
in Gouda, in het Heil des Volks in de Peper- lezen wij hoe hij te werk ging. ‘Uw secretaris
straat, kadervergaderingen werden gehouden nam op zich de nieuw ingekomen lidmaten der
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I
Ned. Herv. Kerk alhier na een toegezonden 3. De jaren zestig
circulaire te bezoeken. Dit zijn er vooral in Hierna werd het opvallend stil in de notulen en

/ Gouda Noord nogal verschillende geweest. De

I

de jaarverslagen, voor zover het de jongeren-
bezoeken hebben een gunstig onthaal gevonden groep betrof. Nog één keer maar, in de bestuurs-
hoewel dit bij sommige adressen een gehele vergadering van 26 april 1967, werd er aandacht
avond vergde, want als je binnengeroepen werd aan dit probleem geschonken. Er was een brief
kwam je er niet vlug meer uit. Zoals u wel zult binnengekomen van de heer Makaske en het

J begrijpen werd niet iedereen lid, maar bij dege- bestuur besloot ‘kort na de vakantiemaanden

t
nen die geen lid werden werd toch voor onze een nieuwe bestuursvergadering te beleggen.
C.H,U. een behoorlijke goodwill gekweekt. Dan zal in de eerste plaats onder ogen worden

i

Men staat over het algemeen zeer gunstig tegen- gezien of te komen is tot een jongerenafdeling’.
over onze Unie en zal er wel op stemmen. Een Het bestuur had daarbij vooral de ‘dringende
drietal personen zeiden A.R. te zijn, maar nim- versterking in de jeugdgemeenteraad’ op het

i

mer kwam ik iemand tegen die lid van de oog. Op 5 oktober werd die bestuursvergadering
P.v.d.A. was’. Die huisbezoeken leverden dat gehouden. De secretaris las toen het verslag van

j jaar minstens achttien nieuwe leden op. De de bijeenkomst van 26 april voor, dat onveran-
secretaris bleef deze werkzaamheden verrichten, derd werd vastgesteld. Van een bespreking van
zo lang hij deel uitmaakte van het bestuur. In de oprichting van een jongerenafdeling kwam
oktober 1956 besloot het bestuur dezelfde werk- het in die en latere vergaderingen niet, want in
wijze bij Luthersen en Vrije Evangelischen toe de beschikbare verslagen tot december 1968,
te passen. Over de eventuele resultaten daarvan werd daarover met geen woord meer gerept.
worden wij niet op de hoogte gehouden. Er waren andere interne zaken, zowel op

In het jaarverslag over 1956 deed de secreta- landelijk als op plaatselijk niveau, die een hoge-
ris de volgende oproep: ‘De jongerengroep in re prioriteit kregen. Zo werd op basis van een in
onze gemeente heeft dringend behoefte aan 1967 verschenen rapport van de commissie-
leden. Wie spoort zijn dochter of zoon eens aan Scholten  gewerkt aan de organisatorische ver-
om daar eens kennis te gaan maken, of brengt nieuwing van de Unie. Voor het bestuur van de
eens een bezoek aan de jeugdgemeenteraad plaatselijke kiesvereniging was dit de aanleiding
alwaar onze fractie een zeer goed figuur slaat voor het houden van een enquête onder de le-
getuige het feit dat zelfs een kleine partij een den. Verder vereiste het in 1970 tot stand geko-
wethouder kan opleveren’. men Beginselen en Werkprogramma van de

l Ver~iezingscampa,~ne  1966.
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CHU de nodige aandacht van het bestuur. Het aangevoerde redenen niet kon billijken, want het
voorbereidend werk was verricht door twee ARP-besluit was een besluit van het bestuur.
commissies. In de commissie die belast was met Burgemeester James gaf het bestuur ter overwe-
het opstellen van een ontwerp voor het nieuwe ging het punt van het wel of niet deelnemen aan
beginselprogram had de voorzitter van de Goud- de jeugdgemeenteraad eens met de leden te
se kiesvereniging, G. van Leijenhorst, zitting. bespreken. Bij de vergadering van 27 januari
De kiesvereniging kreeg zo informatie uit de 1954 was wel een delegatie van de Antirevoluti-
eerste hand over de werkzaamheden van beide onaire Jongeren Organisatie (ARJOS) aanwezig
commissies, en in het verslag van die bijeenkomst werd

vermeld, dat de ARJOS ook al bij de vergade-
111. DE JEUGDGEMEENTERAAD ring daarvoor aanwezig was. Op grond van het

in 1962 gemaakte overzicht, van de tot dan toe
1. De oprichting gehouden vergaderingen en behandelde onder-
In de gemeenteraad waren al enkele malen werpen, zou kunnen worden vastgesteld, dat de
stemmen opgegaan om in Gouda, ‘ter bevorde- ARP-jongeren alleen de vergadering van 2 juli
ring van de lokale gemeenschapszin’, een 1952 hebben geboycot. In 1952 en 1953 kwam
jeugdgemeenteraad op te richten. Wethouder de jeugdgemeenteraad, volgens het gememo-
C.H. Hagedorn (PvdA) gaf aan ambtenaar J.D. reerde overzicht, slechts één keer per jaar bij-
Sanders de opdracht om de mogelijkheid van een, de installatiebijeenkomst niet meegerekend.
een jeugdgemeenteraad eens uit te zoeken. De Maar, als wij de stukken wat kritischer beschou-
zogenaamde burgerdagen, die in Gouda werden wen, dan lijkt dit niet te kloppen. Er kunnen
gehouden voor de nieuwe kiezers, hadden niet namelijk van de beginperiode een aantal versla-
het gewenste succes, Burgemeester James won gen in het archief ontbreken. De lijst van 1962
inlichtingen in bij de voorzitter van het Leidse kan in dat geval ook niet meer als norm voor het
jeugdparlement. aantal gehouden vergaderingen worden ge-

Met name ook G.M. Nederhorst (PvdA) bruikt. Deze veronderstelling berust op de vol-
vond het een uitstekend middel om de bij de gende  feiten.
jeugd geconstateerde passiviteit, ten aanzien van - Het eerste verslag, dat van de vergadering
de publieke zaak, te doorbreken en spande zich van 2 juli 1952, vormt vermoedelijk een
daar later ook voor in. Op 10 april 1952 zond uitzondering op de regel. In het algemeen
burgemeester James een brief aan de plaatselij- zijn de bewaarde verslagen gemaakt door
ke kiesverenigingen. Zes van de zeven partijen ambtenaren, maar het verslag van deze
die in de raad vertegenwoordigd waren kregen vergadering is gemaakt door D.J, van der
het verzoek om een delegatie van drie personen Linden, van wie niet kon worden vastgesteld
voor de jeugdgemeenteraad aan te wijzen. Alle dat hij in dienst is geweest van de gemeente
partijen kregen daarin dus een gelijke vertegen- Gouda. Volgens het reglement van de jeugd-
woordiging. ‘Een punt van twijfel kan zijn of gemeenteraad was het overigens ook niet de
ook vertegenwoordigd moet worden een rich- bedoeling dat ambtenaren de verslagen
ting, welke niet de democratische grondslagen zouden maken, zoals verderop zal worden
van ons staatsbestel erkent’, staat in de genoem- aangetoond.
de brief. De CPN, die sinds 1946 in de raad - In het eerste verslag werd aangekondigd, dat
vertegenwoordigd was, kreeg geen uitnodiging.* de tweede vergadering zou plaatsvinden op

24 september 1952 en van deze vergadering
2. De ARP is geen verslag bewaard.
De CHU reageerde snel en zond twee dagen - Het tweede verslag in de verzameling van de
later als eerste een briefje, waarin drie namen gemeente, dat van de vergadering van 11
stonden. Het waren G. van Muiden, Eerste Kade februari 1953, is volgens het opschrift het
30, A. J. van Vliet, Willens 3 en mej. E. Lafe- verslag ‘van de vijfde openbare zitting van
ber, Walestraat 22. De ARP deed aanvankelijk de Goudse Jeugdgemeenteraad’. Dit verslag
niet mee. Het ARP-bestuur had vier bezwaren: werd wèl door een ambtenaar van de ge-
a . de herkomst van het initiatief; meente Gouda gemaakt, namelijk door
b,  de kennelijk door andere groepen gewenste ‘wnd. griffier M.C. Avé’. Hierna zijn de

publiciteit ; bewaarde verslagen niet meer genummerd.
c. de min of meer officiële vorm; - Het derde verslag in het archief in het Stads-
d. de principiële tegenstelling met enkele van kantoor, Agnietenstraat 24, is dat van de

de groepen, die hun medewerking wilden vergadering die gehouden werd op 27 janua-
verlenen. ri 1954. De jeugdgemeenteraad zou dus

De burgemeester schreef meteen terug dat hij de gedurende bijna één jaar niet bijeen zijn
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geweest. Deze frequentie van vergaderen duizenden, werden afgevaardigd. Plat gezegd is
lijkt te laag, als wij haar vergelijken met die het niet het belangrijkste hoe zij spreken, maar
van de volgende jaren. hoe zij stemmen; op besluiten niet op debatten

Hoogstwaarschijnliik zijn  er in 1952 en 1953
meer vergaderingen geweest, dan de bewaarde

komt het ten slotte  bij de raad er op aan. Bij u is
het juist andersom. (&..)  Wil deze jeugdgemeen-

verslagen aangeven. De reden waarom er ver- teraad  wat zijn, dan moet GIJ wat zijn’. De
slagen ontbreken zou de volgende kunnen zijn. onafhankelijke,voorzitter  van de jeugdgemeen-
In artikel 13 van het reglement stond dat de teraad,  de toenmalige kantonrechter mr. J. Zuur,
voorzitter van het bestuur van de jeugdgemeen- memoreerde daarna wat volgens hem de taak
teraad,  bij toerbeurt, ‘één, van leden van de van deze raad ~was:  ‘Hij wil niet politiek van
Algemene Vergadering aan[wijst]  mals  ~griffier’. invloed zijn, noch ‘ook een weergave vormen
In de praktijk werkte dit waarschijnlijk niet en van wat er onder jongeren in het algemeen ‘zou
met steun van B&W is men toen overgescha- leven naar aanleiding van vragen, van politieke
keld op professionele griffiers. Indien deze aard. De vertegenwoordiging in de raad is dan
hypothese juist is, dan hebben de jongeren van ook gelijk. De jongeren willen derhalve niet
de ARP meer vergaderingen gemist, dan hier- politiek “spelen”, maar zich voorbereiden op
voor, op’  grond van de:  aanwezige, verslagen, de ernst van hun plicht als as. staatsburgers’. In
werd vastgesteld. een korte notitie Doel en streven van de Goudse

Jeugdgemeenteraad (GJR) zegt vice-voorzitter
3.  De doelstelling F.A. Hoogendijk het zo: ‘Het gaat in de G.J.R,
De installatie van de Goudse jeugdgemeente-, niet, zoals in de vertegenwoordigende lichamen,
raad vond op 29 mei 1952 plaats, in de zaal om besluitvorming, waarbij machtsvorming
Kunstmin van de sociëteit Ons \ Genoegen. onmisbaar is. In de G.J.R.,  die een ontmoetings-
Vooraf waren de woordvoerders~  van de vijf plaats voor politieke meningen zijn wil, hebben
deelnemende jongerengroeperingen (CHU, de partijen haar politieke macht afgelegd. Hier
KVP, PvdA, SGP en VVD) al enkele keren is slechts plaats voor de blote politieke overtui-
bijeen geweest om organisatorische zaken te gingen zonder meer’, En in 1962 typeerde de
regelen. Zo werd bijvoorbeeld op,24 april het CHU-er J.G.C. Kamphuisen deze raad als een
Reglement Goudse Jeugdgemeenteraad vastge- ‘gesprek zonder enige vorm van beslissing’. De
steld. In zijn brief van 10 april sprak de burge- jeugdgemeenteraad besloot al in een vroeg
meester van een ‘jeugdraad of jeugdcontact’, _’ stadium om geen uitspraken te doen in de ‘vorm
maar de jongeren kozen zelf voor de naam van resoluties of moties. ‘De jeugdgemeente-
‘jeugdgemeenteraad’. Tn  zijn installatierede ging ’ \ raad is een politieke oriëntering. Men vergadert
burgemeester James hierop in en het volgende niet politiek, maar het is de bedoeling een voor-
citaat geeft duidelijk aan hoe hij de jeugdge- ‘bereiding te vormen om later in onderling over-
meenteraad~zag.  ‘Gij hebt er de voorkeur aan leg in politiek verband te vergaderen’, volgens
gegeven om U jeugdgemeenteraad te noemen. één van de sprekers tijdens de discussie. Over
Gij weet, hoe ik daarover denk. Gij hebt een het voorstel om resoluties~  en moties aan te
reeds elders bekende naam willen gebruiken, nemen werd tweemaal vergaderd. De eerste
maar gij zijt het met mij eens, dat het in het ‘\ keer staakten de stemmen. Het verslag van die \
algemeen geen voorkeur verdient om als onder- \ vergadering ontbreekt in het archief en dit be-
werp voor het onderlinge gesprek te nemen een \ \’  :, vestigt de veronderstelling dat er in 1953 vaker
punt van actuele lokale politiek, temeer omdat dan één keer is vergaderd. In januari 1954 werd,
de feitelijke voorlichting, welke aan de echte\ na discussie, met zes stemmen tegen en vijf
gemeenteraad in de vorm der ter visie gelegde \ stemmen voor, besloten het aannemen van
stukken wordt geboden, U ontbreekt. U zult er, resoluties en moties na te laten. Aanwezig wa-
naar ik meen, beter aan doen onderwerpen aan ren toen drie jongeren van de VVD, drie van de
te snijden welke van meer principieel belang \ \ ’ ARP, drie van de PvdA en twee van de CHU.
zijn en daarom ook in zekere zin interessanter \ \
en leerzamer. Tk  gaf U er verscheidene in over- 4. De inbreng van dti‘ CHU,‘ 1 ”
weging.  De naam jeugdgemeenteraad houdt nog
een nader gevaar in, waarvoor ge U zult hebben

‘: De jeugdgemeenteraad, met leden van ‘1s toten  \
met 30 jaar, bestond in ieder geval vanaf de

te hoeden. De vergelijking met de echte ge- installatie op 29 mei 1952 tot en met 4 novem- ’
meenteraad ligt voor de hand; maar ik behoef U ber 1965. De eerste vergadering vond plaats opa’
er wel niet op te wijzen, dat de leden van de 2 juli 1952. Deze data zijn ontleend aan het
raad niet alleen of in hoofdzaak hun gezag ont- eerste en aan het laatste verslag in het archief, \’
lenen aan hun eigen persoonlijkheid, maar aan zoals dat bij de gemeente Gouda berust. Voor
het feit, dat zij ieder door vele honderden, soms het goed functioneren van de jeugdgemeente-
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raad was het dus van belang, dat de verslagen hij uit militaire dienst komt weer hieraan zal
door professionele griffiers werden gemaakt. deelnemen. Het valt gelukkig nogal mede om _

Als wij het CH-notulenboek volgen, dan liefhebbers voor de jeugdgemeenteraad te krij-
komen de volgende feiten naar voren. In 1952 gen’. Dit contrasteerde met de belangstelling \
namen’ G. van Muiden, fractievoorzitter, A.J.~ voor de CH-jongerengroep, zoals wij hiervoor
van Vliet en mej. R. Lafeber voor de CHU zagen. In 1955 bestond de CHU-fractie in de
zitting in de jeugdgemeenteraad. Na ,de zomer jeugdgemeenteraad uit J.G.C. Kamphuisen, T.
van 1953 traden er mutaties op, omdat G. van den Houdijker en M.  G. Heijmenberg.
Muiden in militaire dienst moest. Volgens het Met behulp van de presentiegegevens, in de
jaarverslag van de CH-kiesvereniging was hij de verslagen van de vergaderingen van de jeugdge-
beste,  figuur in de jeugdgemeenteraad. Mej. meenteraad, kan dit beeld worden aangevuld.
Lafeber trad in het huwelijk en vertrok uit Mej. E. of R. Lafeber en C Schröder hebben,
Gouda en A.J. van Vliet, waarschijnlijk een neef volgens de beschikbare verslagen, geen enkele
van het bestuurslid, werd fractievoorzitter. Als vergadering bijgewoond. G. van Muiden is na
nieuwe leden traden tot de CH-fractie toe C. zijn militaire dienst niet teruggekeerd in de
Schröder en J. Eikelenboom. Toen deze muta- jeugdgemeenteraad; hij werd secretaris van de,
ties  in het bestuur aan de orde kwamen, ontlokte Nederlands Christelijk Middenstandsbond, later
dit C.M. Kamphuisen de vraag ‘wie de jeugdge- genaamd het Nederlands Christelijk Ondeme-
meenteraad regelt en of dit geen taak is van het mers Verbond en ging in Rijswijk wonen. Se-
gehele bestuur’. Blijkbaar had Rabouw  een en cretaris Rabouw  had het overigens goed gezien,
ander op eigen houtje gedaan. wat J.G.C. (Gerard) Kamphuisen betreft. Vanaf

In het verslag van de CHU over het jaar 30 december 1954 tot en met 5 juli 1960 ont-
1954 werd weer uitvoerig aandacht aan de brak’ hij maar bij één van de negenentwintig

jeugdgemeenteraad besteed. ‘De jeugdgemeen- vergaderingen, ,waarvan  het zeker is dat ze in
teraadsfractie bleef doordraaien hoewel de die periode werden gehouden. Op 7 december
afwezigheid van nu-.  G. van Muiden wel als een 1960 was hij afwezig wegens militaire dienst,
gemis wordt gevoeld, Gelukkig hadden wij in zo vermeldde de griffier, mej.,J.A.J.N,  Wannet,
de laatste bijeenkomst een~  nieuwe woordvoer- in het verslag. Vanaf 17 januari 1962 ‘was  hij
der n.1. Gerard Kamphuisen, wat zeker een weer aanwezig en dat bleef zo tot eind 1965. Op \
versterking van ons prestige betekende,, terwijl één keer na was hij steeds als enige CHU-er
wij ook zullen hopen dat mr. G. van Muiden als aanwezig inde jeugdgemeenteraad. Kamphui:

l J.G.C. Kamnhutsen  (aeboren  1938).
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sen was een woordvoerder, ‘die zijn partijtje
best kan meeblazen gezien zijn verkiezing tot
“wethouder” ‘, schreef de CH-secretaris eind
1964. ‘Hij is thans gehuwd en wil van lieverlede
het werk aan anderen overlaten. Deze zijn er
wel maar hun aantal is veel te gering. De doch-
ter van de oud-burgemeester van Benthuizen-
Moercapelle wil graag meedoen. Zeiden dat er
maar meer ’ .

vraagstuk Duitsland, de loonpolitiek, de vijf-
daagse werkweek, diverse stedebouwkundige
onderwerpen onder meer de slechting  van de
Agnietenkapel, het eigen huis,~de  mammoetwet
en de recreatie. Op 10 januari 1963 werd het
tienjarig bestaan van de jeugdgemeenteraad
herdacht. Aanvankelijk zou dit plaatsvinden op
28 november 1962, maar in verband met het
overlijden van H.K.H. Prinses Wilhelmina~  op
die dag, ,ging  dit niet door.

De op één na laatste keer dat in het notulen-
boek van de CHU aandacht werd gevraagd voor
de jeugdgemeenteraad was in het jaarverslag
van 1965. ‘Het werk in de jeugdgemeenteraad
ging ook weer zijn gewone gang. Wij mochten
de jeugdgemeenteraad eenmaal~  op het T.V.-
scherm aanschouwen [waar volgens] mij onze
afgevaardigde de heer Kamphuisen een voor-
treffelijke beurt maakte’. De opnamen werden
door de AVRO-televisie gemaakt tijdens ,de
laatste vergadering van de jeugdgemeenteraad
waarvan een verslag in het archief zit, die van 4
november 1965, Het programma werd vier da-
gen lateruitgezonden via Nederland 2,

De laatste keer dat de jeugdgemeenteraad in
het notulenboek van de kiesvereniging genoemd
werd was in 1967, zoals wij hiervoor bij de
pogingen om een CH-jongerengroep te vormen

Op grond,van  de beschikbare verslagen kan
men vaststellen, dat de jeugdgemeenteraad ze-
ker zestig keer bijeen kwam. J,G.C Kamphui-
sen woonde daarvan drieënveertig bij! Andere
jonge CHU-ers, die meer dan één keer een ver-
gadering  bijwoonden waren:, G. van Muiden
(3x) 1952-1953, A.J. van Vliet (5x) 1952-1954,
J. de Gruyl(5x)  1954-1955, M.G,  Heijmenberg
(4x) 1955-1958, T. den Houdijker (3x) 1955-
1957, A.C. Kaptein (14x) 1957-1961, G. Ver-
schut (2x) 1960 en L, Kaasjager (5x) 1961. Ter
gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
jeugdgemeenteraad werd een overzicht gemaakt
van de onderwerpen die aan de~orde  waren ge-
weest; meestal één per vergadering+ Om een
impressie te geven volgt hier een willekeurige
greep daaruit: de,  kwestie Nieuw-Guinea, de
bezitsvorming, de Euromarkt, de automatise- :
ring, de inkomensverschillen in Nederland, het

o--.  -..---.---.  ------ -  -  J-.~---.  ” -c --. ----.---  “. -- ,‘L .  L , > ,, ,cIC,“L>

van hem H. Berghoef (PvdA) en J. Gorter-de Koningh  (PvdA). Achter de collegetafel rechts J.J.A. Groeneveld
(CHU) en links J. M?  Blatzkert  (PvdA).
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zagen. Dit is dan tevens een bewijs voor het feit doel in zichzelf zijn, maar werd beschouwd
dat, hoewel er geen verslagen van zijn, de werk- als dienst aan de naaste, aan wie recht ge-
zaamheden van de ieugdgemeenteraad  na 1965 daan moest worden.

Y VL.‘

nog doorgingen, maar wel op een lager pitje dan
voorheen.

Zo zit er bij de archiefstukkerreen  brief van
14 februari 1968, waarin burgemeester R.M.
van Reenen  bericht dat hij de volgende dag niet
aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst van de
jeugdgemeenteraad. En in een brief van 17 juni
1969 berichtten B&W aan iemand, die,naar  het
adres van het secretariaat van de jeugdgemeen
teraad  vroeg, ‘dat naar wij hebben vernomen, de
jeugdgemeenteraad, die geruime tijd niet meer
is bijeen geweest,, in zijn huidige vorm niet
meer zal worden gehandhaafd’. Burgemeester
Broekens noemde, volgens de Coudsche Cou-
rant van 1  maart 1983, het jaar 1968 als eindjaar
van de jeugdgemeenteraad, toen hij, de dag
daarvoor, de tweede jeugdgemeenteraad instal-
leerde.9  Laten wij het daar maar op houden.

In 1983 werd er ook aan herinnerd, dat de
jeugdgemeenteraad van de jaren vijftig en zes-
tig, heel wat latere raadsleden en landelijk be-
kende politici voortbracht, alsmede personen die
op andere belangrijke posten terecht zijn geko-
men.”  GIJ was wat en daarom was deze jeugd-
gemeenteraad wat, om het ‘maar eens met de
woorden te zeggen, die burgemeester James bij
de installatie van de raad gebrnikte.

\

3. De CHU had een losse organisatiestructuur.
Ook na de reorganisatie, waartoe eind 1967
werd besloten, bleef de sterk gedecentrali-
seerde structuur bestaan. Tot en met de
laatste Tweede Kamerverkiezingen waaraan
de CHU zelfstandig deelnam, waren er
kamerkringen ~die in hun ~gebied  campagne
voerden, met uit eigen middelen gefinan-

\ cierd materiaal.
4. De CHU bleef vasthouden aan partijvorming

op christelijke grondslag, zonder te streven
naar het opbouwen van een netwerk van
christelijke organisaties op maatschappelijk
en cultureel terrein. De Unie bleef aandacht \
vragen voor de doorwerking van christelijke
beginselen in organisaties op algemene
grondslag,

2 .  C o n c l u s i e s  \ \
In deze tijd is er hernieuwde belangstelling voor
enkele van de genoemde Unie-kenmerken.t2  Zo
kreeg de laatstgenoemde CHU-opvatting, over
het functioneren van een christen-democratische
politieke ~groepering  ,in de maatschappij, een
eigentijdse context in onze sterk ,ontzuilde  sa-
menleving. De CHU heeft van het begin af aan
het Evangelie zelf als beginsel gekozen en niet

IV.  SAME&ATTÌNG  &CONtiLUhES  , ~ \’
de confessie van een bepaalde kerk. De Unie
was een beginselpartij en niet een confessionele. _

1,  Samenvatting
Aan het eind van de vier fragmenten over de
Goudse Christelijk-Historische kiesvereniging
Gezag en Vrijheid, zal nog kort worden samen-
gevat wat de Unie, als politieke beweging, wilde
zijn. Wij doen dit aan de hand van een artikel
van de heren H. van Spanning en J. van den
Assem.’ ’
1. De CHU aanvaardde verkiezingsprogram-

ma’s en streefde ook naar een eensgezinde
opstelling van de fractie. Men hield daarbij
echter vast aan het uitgangspunt dat een
volksvertegenwoordiger vrij bleef om zelf te
beslissen, Een CH-kamerlid mocht op grond
van zijn eigen geweten, zonder fractie-
dwang, stemmen. Wel kan worden vastge-
steld dat het stemgedrag in de Tweede Ka-

partij. ”
Een ander punt waarbij de visie van de CHU

tegenwoordig opgeld doet, is dat van de relatie
tussen de politicus en zijn eigen partij. Nu de
politieke partijen te kampen hebben met een
gebrek aan belangstelling, gaan er stemmen op
om het accent bij de verkiezingen te verleggen.
Tegenwoordig bepalen de partijen de volgorde
op de lijst, maar door de invoering van de voor-
keurstem als zwaarwegend element, zullen de
kiezers meer invloed krijgen 0~ de uiteindelijke
samenstelling van de fracties. De partijdemo-
cratie zal zo vervangen worden door een parle-
mentaire democratie. ” Dit zal de invloed van de
partij verkleinen en de bewegingsvrijheid van
de volksvertegenwoordiger vergroten. Hierdoor
zou er, net als bij de CHU destijds, minder
fractiediscipline en geen stemdwang;  zijn. Zo-

mer na 1963 meer homÖgeni  tei t vertoonde, \,_ doende zal de band mssen kiezers en gekozene
\ dan in de periode daarvoor. \ worden versterkt, iets wat de voorstanders van _’

2. De CHU toonde altijd een open opstelling de herinvoering van het districtenstelsel Ook
naar andere partijen en bleef zich verzetten beogen. De tijd zal leren op welke wijze de \
tegen uitingen van partijpolitiek machtsstre- bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing
ven. Politieke macht mocht niet ontaarden in zich, op landelijk, regionaal en plaatselijk ni-
partijmacht. Politiek mocht ook nooit een veau;  zal ontwikkelen.
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