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de k ezers l

Het Gereformeerd Politiek Verbond
1 ' , t .-* • - "" '•' . • ' . —•

icht zich in verband met de a.s. verkiezingen tot U met een PROTESTATIE1), dat is: een Openbaar

letuigenis voor de Waarheid Gods.

1. De norm voor de politieke dienst
tiet G.P.V. gelooft en belijdt, 'dat de HEILIGE SCHRIFT de WIL 'GODS op volmaakte wijze bevat;
én dat de gehele manier van de dienst, óók van de politieke dienst, welke de DRIE-ENIGE GOD van
--illen en een teder eist, daarin uitvoerig is beschreven;
an dat de DRIE FORMULIEREN VAN ENIGHEID, de officiële BELIJDENISSCHRIFTEN van DE
GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, de hoofdsom daarvan leren.

2. Tegen het huidige Regeerbeteid
Het G.P.V. stelt zich krachtens zijn gebondenheid aan Schrift en Belijdenis TEGENOVER HET
HUIDIGE REGEERBELEID, dat in ongehoorzaamheid aan het Woord des HEEREN in velerlei
opzicht een nationale catastrophe dreigt te veroorzaken.
Omdat deze Overheid het gezag van Gods Woord in Haar ambt niet erkent noch oefent, wordt de
vrijheid van Haar onderdanen principieel niet geëerbiedigd.
Dat Regeerbeleid bergt het gevaar in zich, dat het leidt tot de totalitaire, bureaucratisch ingerich-
te „staat".

3. Gezag en vrijheid
Het G.P.V. gelooft, dat alleen de uitoefehing van het OverMdssezag overeenkomstig Gods Woord
de vrijheid der onderdanen beschermt tegen bandelooste mgekeerd de Schriftuurlijke en
grondwettelijke vrijheid het Overheidsgezag behoedt voor tyranme.

4. Eis en roeping in het heden
Het"G.P.V. komt tot U niet mét een tot in bijzonderheden uitgewerkt verkiezingsprogram, doch ziet
overeenkomstig Schrift en Belijdenis IN DE HUIDIGE SITUATIE HET VOLGENDE ALS DE EIS

'DES HEEREN voor onze Overheid en als de KORTE SAMENVATTING VAN DE ROEPING voor
de volksvertegenwoordigers in dé Staten-Generaal om die eis bij de Overheid aan te dringen.

v) Het woord Protestatie stamt uit de reföriïïatietijd der 16e eeuw.



5. Kerk en School
Het G.P.V, gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, overeenkomstig de grondwettelijke
rechten, DE VRIJHEID VAN DE KERK VAN CHRISTUS te eerbiedigen;
de STICHTING EN INRICHTING DER VRIJE SCHOLEN niet te belemmeren; Haar reglementering
van het Onderwas te beperken, zodat ook aan dat Onderwas noch door de Overheid zelf noch via
Haar door internationale organisaties, als bijv. de U.N.E.S.C.O., humanistische methoden en inhou-
den worden opgedrongen en opgelegd. ' ,

6. Overzeese Rijksdelen en Indonesië
rtet G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, inzake NIEUW-GUINEA en de staats-
•echtelijke regeling van de RIJKSDELEN SURINAME en DE ANTILLEN, alsook betreffende de
•enmaal te kwader ure aanvaarde STAATKUNDIGE VERHOUDING TUSSEN NEDERLAND EN
INDONESIË, Haar grondwettig souverein gezag volledig te handhaven.
Dit houdt onder meer in: het opkomen voor de réchten van nu onderdrukte minderheden, zoals Am- f'
bonezen en Indische Nederlanders.

7. Buitenlandse politiek
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, in Haar buitenlandse politiek ALLE
MOGELIJKE MEDEWERKING te verlenen aan de VERWERKELIJKING van een INTERNATIO-
NALE RECHTSORDE, welke aan GODS WOORD is genormeerd;
en met het oog op onze nationale veiligheid en welvaart VERDRAGEN EN OVEREENKOM-
STEN met BUITENLANDSE MOGENDHEDEN te sluiten en eenmaal gesloten ZE OOK NA TE
KOMEN, met dien verstande, dat daardoor DE SOUVEREINITEIT VAN ONZE ORANJEKROON en
DE NATIONALE ZELFSTANDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID van ons land niet worden
aangetast.

8.
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, om terwille van de ongerepte hand-
having van de Souvereiniteit van onze Oranjekroon en onze nationale zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid zich met alle geoorloofde middelen te verzetten tegen het streven van die-internationale
organisaties, die uiteindelijk als zogenaamde supra-nationale organen de Souvereiniteit .der deel-
nemende Staten gedeeltelijk of geheel aan zich willen trekken, zodat .nationale zelfstandigheid en
onafhankelijkheid te löor gaan. '
Want van heler harte medewerken aan bijv. de, ook door onze Overheid voorgestane sectorsgewijze
beoogde FEDERALISATIE VAN EUROPA (economisch, militair en staatsrechtelijk) heeft tenge^
\rolge, dat onze Overheid de Haar door GOD verleende en dus van GODSWEGE te handhaven
ZWAARDMACHT,' welke toch het wezenlijke van Haar Overheidsbevoegdheid uitmaakt, UIT HAN-
DEN GEEFT. .

9. Defensie
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is, om niet mede te werken aan de vor-
ming van het heden geprojecteerde Europese Leger, maar om ons volk voor te houden, dat het
zich OPOFFERINGEN moet getroosten, opdat onze Overheid een kwalitatief sterk en goed uitge-
rust NEDERLANDS Leger opbouwe, en wel op deze wijze, dat het geschikt is om voor een bepaald
noodzakelijk en geboden krijgsdoel zich met de Legers van andere Mogendheden te verenigen en
een strijdbare eenheid te vormen. Op deze wijze alleen kan worden verwacht, dat niet slechts onze
buitenlandse maar ook onze binnenlandse militaire veiligheid in zelfstandigheid worden gewaarborgd.



10. Binnenlands beleid
Het G.F.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is om, wat Haar binnenlands beleid be-
treft, OVER DE GEHELE LINIE TE BREKEN MET HAAR PLAN-POLITIEK, bij welke politiek
wordt uitgegaan van de gedachte, dat aan de Overheid de directie over de maatschappij, toekomt
(ook wel „dirigisme" genoemd). .
Ln weerwil van het feit, dat deze Overheidspolitiek in de practijk niet wars is van het compromis
en een irrationalistische inslag heeft (eigen „beginsel" aanpassend aan wat voor het ogenblik nodig
an nuttig lykt), is zij toch staatssocialistisch en corporativistiscb gekleurd, daar zij steunt op de
stelling, dat „de staat" de corporatie is, aan welke de opperste leiding van en het totale toezicht op
het ganse volksleven toekomt („actieve cultuurpolitiek" geheten).
Doch deze Overheidspolitiek is geen Schriftuurlijke gezagsoefening, zodat zij vanwege haar totali-
tair karakter het particulier initiatief op alle gebiedj/erlamt en een ongeoorloofde beknotting van

> onze rechtmatige vrijheden met zich brengt.

\\. Monetaire Politiek
Het G.P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is:
onze nationale armoede voor ons volk niet te verbloemen;
een einde te maken aan Haar schijnwelvaartspolitiek;
een ernstige poging te doen om tot „gezond" geld te geraken, wat onder meer inhoudt: herstel van
de zelfstandigheid van de Nederlandse Bank en opheffing van de Crediet-Contröle;
en een vrijer internationaal handelsverkeer stelselmatig en. krachtdadig te bevorderen.
Alleen daarvan zijn goede resultaten te verwachten voor onze nationale economie en voor de ver-
sterking van de sociale zekerheid.

12, Sociaal-Economische Politiek
Het G-P.V. gelooft, dat het de roeping van onze Overheid is:
de PUBLIEK-rechtelijke Bedrijfsorganisatie los te laten, teneinde de PRIVAAT* of BEDRIJFS
rechtelijke te bevorderen en te sanctionneren, waardoor monopolievorming wordt tegengegaan;
sociale voorzieningen een particuliere basis te doen behouden;

v., de regeling der arbeidsvoorwaarden binnen het raam der wettelijke bepalingen aan het overleg
tussen patroons en arbeiders of hun organisaties over te laten; »
de prijsvorming uiteindelyk niet langer door^subsidie te hinderen;
de middenstand de hem toekomende plaats en vrijheid te hergeven;
de particuliere woningbouw te stimuleren; :

de belastingheffing voor het gevaar vatf herverdelings- of nivelleringspolitiek"te vrijwaren;
en tenslotte ook de dreiging af te wenden, dat- mede door ondermijning van het PRIVAAT-recht
de RECHTSPRAAK haar on-afhankehjkheid verliest, door te gaan fungeren als sluitstuk van de
Overheidspolitiek in dusgenaamde „rechtvaardige handhaving van de geleide economie".

13. Het ambt der Overheid en der onderdanen
Het G.P.V. gelooft, dat het kortom HET AMBT VAN ONZE OVERHEID is, om in onderworpen-
heid aan Jezus Christus, de Koning der koningen en de Heer der héren, naar uitwijzen van Zijn
Woord, ons volk voor te gaan in gehoorzame dienst dés HEEREN en ons volk daartoe voor Haar
deel op te roepen,
opdat Zij recht ,en gerechtigheid doe in Haar binnenlands regeerbeleid,
en ook voor het internationale volkerenleven tot een zegen moge worden gesteld.



En wij, Haar onderdanen, hebben DE SCHULDIGE PLICHT, om ons aan de Overheid te ond^r-
werpen;

belastingen te betalen;
Haar eer en eerbied toe te dragen! •
Haar gehoorzaam te zijn in alle dingen, welke niet strijden tegen Gods Woord;
voor Haar te bidden in onze gebeden, opdat de HEERE Haai wil leiden m .al Hare wegen;
trouw te arbeiden;
sober en ingetogen te leven; . '
opdat onze Overheid Haar amb1 rr. jt vreugde moge bedienen en het Haar gemakkelijk, zij het Ko
ninkrijk van Jezus Christus te bevorderen en hei goede vooi Haai onderdanen te zoeken.

14. Motfef en doel
Het G.P.V. formuleert en concretiseert bij cleze verkiezingen de voornoemde eisen tot.hervorming
van ons Overheidsbeleid, niet omdat het zijn motief en doeJ zoekt in nationale zelfstandigheid, ma-
teriële welvaart en burgerlijke vrijheid als waren dat de hoogste góed^n-van ons volk, maar om-
dat het als de rechte dxangreden en het juiste oogmerk van Schriftuurlijke reformatie belijdt hei
hérstellen en bestellen van HET RECHT DES HËEREN over ons volksleven. Hij immers heeft er
recht op door ons gediend te worden.
Het Gereformeerd Politiek Verbond roept ons gehele Nederlanse Volk op, om hem in deze, boven
in het kort omschreven, Schriftuurlijke, en dies waarachtige NATIONALE POLITIEK te steunen.
Opdat de Naam des HEBREN geëerd worde, ons volk zijn door GOD hem gewezen plaats mogt
behouden, bevestigen en met ere innemen, en onze nationale zelfstandigheid, onafhankelijkheid 'en
welvaart temidden van vele nationale ert internationale gevaren onder de inroeping van de hulp var
de God des Verbonds ongerept rogen bewaard blijven tot de toekomst van onze Heere Jezus Christus.
Voor U en voor ons allen samen is immers nog van kracht het oude profetenwoord: „TOT DE
WET EN TOT DE GETUIGENIS! VOOR WIE NIET SPREEKT NAAR DIT WOORD, ÏS ER GEEN
DAGERAAD" (Jesaja 8:20). ' '

CANDÏÏUTETVMJST:

LIJSTNUMMER 12
A. ZIJLSTRA te Groningen

L R LANING te Groningen

A. A. BASQSKI te Apeldoorn

J AC- WIJN ANDS te Worrner

W- VAN DER KAMP te Kampen
D. ROÖRDA te Rozenburg

UITQAVB a.P.V. — SECRET ARIA AT; D. G, HAAK, BEBKEL (Z.-H.)
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GEEN LEGER, GEEN NATIE .

Een geslaagde bijeen
te Rotterdam

Op Zaterdag 16 Februari jl. hield het Verband der Zuidhollï
van het Politiek Gereformeerd Verbond te Rotterdam haar 3de
medewerker DrA^Jj jgërSr»fl^-Sprak er een helder betoog uit over
wij onze dienstplichtige 'zWons naar het Europees leger sturen ? •*•

Zijn uiteenzetting werd met gespannen aandacht door de talri
lijke afgevaardigden aanhoord. Na een levendige bespreking, wen
gemeen goedgekeurd.

Hier volgt een bondige samenvatting van deze uiteenzetting.

Ons volk wordt nu overstelpt met propaganda
voor een Verenigd Europa. Men zegt dat het tijd-
perk der soevereine staten voorbij is en handelt
dienovereenkomstig. Na het Schuman-plan krijgen
we het Europees Leger terwijl nog andere plan-
nen in de mappen liggen, Spreker wil het hebben
over het Europees leger en achtereenvolgens be-
handelen :

— hoe de gedachte ontstaan is,
• — hoe zij het nationale gezag ondermijnt,

— welke houding er dient te worden aangeno-
men.

HOE MEN ER TOE GEKOMEN IS.

Toen in 1850 de Afnerikanen meer en meer aan-
drongen op een snelte herbewapening van Duit-,
land, kwamen de Fransen met de gedachte vcwsf
den dag. Zij wensten niet zoals de Amerikanen
een coalitie van nationaleNlegers, wat de herxïprich-
ting van een Duits nationaal leger zou Jnhouden.
Zij stelden voor dat er een NEuropees leger zou tot
stand gebracht worden onder de leiding van een
Europees ministerie van defeiisie,

Men zag daarin de oplossing van het Duits
vraagstuk. Men wilde wel Duktse soldaten doch
ge.eri Duits leger.

Men vraagt zich echter af waartam men toen zijn
toevlucht niet nam tot een meeApractische op-
lossing die erin zou bestaan hebben in de plaats
van een Duits Bondsleger de oprichting van af- \^ekkender nog dan voor <
zonderlijke Duitse' Landlegers toe te\staan.- Deze .se Minister Bech had gel
oplossing zou ten andere in Duitsland aelf invloed-' /land en België sprekejrtï -t
rijke voorstanders hebben gevonden. Op\ll Janua- / wel het einde vanjïun be
ri jl. nog verklaarde Ehard, de BeierseNMinisterV Staat zou betekenen,
president (Jat er in een Duits leger afzonderlijke Men bedertke slechts
Beierse eenheden moesten voorkomen, di\t in landse regering haar ei

waren slechts Duitsland,
land vertegenwoordigd.
Skandinavië hadden afgev
dat de invloed der Duitse
ter overwegend was. De
Revolutionnaire leiders ei
Duitse gelijkberechtiging
deze besprekingen heel bf

HET EUROPEES-EÊGE
NATIONAAK"GEZAG.

Met heJtfEuropees Lege
bedoel^i^aan met het Atl
hierxniet slechts om het
J-róepen aan een geallieei
'de tijd van de Russische
bestendige inrichting die
de zwaardmacht voor imi

Daar waar het Atlant
strategische constructie is
een politieke constructie.

Spreker bepaalt als vol
legers :

Zij zijn enerzijds een tel
de roeping der national
staan zij in voor de handh

Valt de zwaardmacht w
warrang en ongebondenhe

Öe gevolgen voor klein*

de hoogste commandos Beiers zouden zrjnNen die
in Beierse garnizoenen zouden worden onoprge-
bracht.

Ook in andere Lander van de BondsrepuÖiïek
werden dergelijke wensen uitgedrukt. Waarom
werd dit thema niet uitgediept ? Alleszins'zou dtt
de waarde van de Europese coalitie niet hebbeti
verminderd. Wel integendeel. De Duitse soldaatf
zou aldus meer de indruk hebben gekregen dat
hu dient om zjjn eigen huis en omgeving te ver-
dedigen. Het gevaar zou vermeden worden dat hij
zich opnieuw gaat beschouwen als de onontbeer-
lijke redder van Europa.

,Na enige aarzeling heeft Amerika aan dit plan
van Europees Leger zijn steun toegezegd. Vele
Amerikanen zien overigens daarin een stap in de
richting van de «Verenigde Staten van Europa».
Dit denkbeeld- heeft slechts een demagogische
waarde wijl in Noord-Amerika de gefedereerde
Staten nooit soeverein zijn geweest, en niet' door
verschillende volkeren bewoond zijn maar door
eenzelfde verengelst mengvoUt.

Toen dit denkbeeld door Frankrijk en Amerika
werd voorgedragen trokken Engeland en de Skan-
dinavische landen zich spoedig terug.

Duitsland en Italië zijn echter wel voorstanders
van het Franse Plan. Het geldt hier « Besiegte »
die weer « Partner » willen wórden.

België en Nederland hebben aanvankelijk te-
gengestribbeld. Maar de volksvertegenwoordiging
keurde deze houding niet goed en drong aan op-
dat men vlugger zou opschieten.

In verband met de vreemde invloeden die,op de
partijen wegen verklaarde spreker als volgt de
houding van de grote Protestantse Anti-Revolu-
tionnaire partfl, die de Federalistische denkbeelden
met alle kracht verdedigt In de Zomer Van het
afgelopen jaar heeft er te Köéag
gadering plaats gehad van v
van verschillende protes^a^se'j

heidso*erwegingen zou w
.bepaald doel, zij er de t
voos vragen aan de Europ
Ieder die over betrekkelij
tiegroepen weet te beschi
tieke eisen af te dwinge
Slechts moet men trachte
aannemelijk te maken voc
commissaris. Men bedenk
^dldaat werd voorgedrage»

Kleine staatsgreepjes e
titeaal territoor kunnen
slagen. Men stelle zich vo
tingsdoor vrijkorpsen van
gebieSen. Eén geweldige
op eigen grondgebied wor
het natfisaiale leger mogel'
daar de,\egering van V
op eigen grondgebied nie
de hand gewezen.

Een .overheid, die has
handen geeft, houdt op 1
Staat, waarvan dé overhe
van de zwaardmacht, hoi
Staat te bestaan. /

Wij zijn,een volk/met i
om moeten wij onze natii
zeer als mogelijk trachtei
onze aanspraak op een n
vervallen wij/sran een fiei
Ie minderheid.

Ten slofte zal de oph
zelf-stanijfigheid ook niet
Europese Defensie. Welk
troepen znnj ? Het Vade

:s een krachtig moti
verzet op te stuwen
;ten rnetóüet vooruit
de, jiaii^fee' eigenhfl*
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GEEN LEGER, GEEN NATIE , Ütfl >

Een geslaagde bijeenkomst
te Rotterdam

Op Zaterdag 16 Februari jl. hield het Verband der Zuidhollandse kiesverenigingen
van het Politiek Gereformeerd Verbond te Rotterdam haar 3de jaarvergadering. Onze
medewerker Dr 'A.'!. "^^fenigOprak^er een helder betoog uit over het 'thema : « Moeten
wij onze dien^tpllcntfge' 'zTOis naar het Europees leger sturen ?

Zijn uiteenzetting werd met gespannen aandacht door de talrijk opgekomen plaatse-
lijke afgevaardigden aanhoord. Na een levendige, bespreking, werden zijn conclusies al-
gemeen goedgekeurd.

Hier volgt een bondige samenvatting van deze uiteenzetting.

Ong volk wordt nu overstelpt met propaganda
voor een Verenigd Europa. Men zegt dat het tijd-
perk der soevereine staten voorbij is en handelt
dienovereenkomstig. Na het Schuman-plan krjjgen
we het Europees Leger terwtJl nog andere plan-
nen in de mappen liggen. Spreker wil het hebben
over het Europees leger en achtereenvolgens be-
Handelen :

— hoe de gedachte ontstaan is,
— hoe zij het nationale gezag ondermijnt,
— welke houding er dient te worden aangeno-

men.

waren slechts Duitsland, Zwitserland en Neder-
land vertegenwoordigd. Noch Engeland, noch
Skandtnaviè" hadden afgevaardigden gestuurd. Zo™
dat de invloed der Duitse kringen te Königswïn-
ter overwegend was. De uitspraken, van Anti-
Revolütionnaire leiders en persorganen voor een
Duitse gelijkberechtiging worden in het licht van
deze besprekingen heel begrijpelijk.

i ONDERMIJNT HETHET
NATIONAAU'GEZAG, ]

legers,

i tof d

i, wat de I
leger zou jnhouden.
Topaas leger zou tot
de leiding van. een

van het Duits
soldaten doch

Met hefËuropees Leger wordt heel wat anders
bedoe^clan met het Atlantisch Pakt. Het gaat
hierxniet Slechts om het toevertrouwen van onze
troepen aan een geallieerd oppercommando voor

^MVT—v b .— ~u,,-, 'de tyd van de Russische dreiging maar om een
m met de gedachte vqtfr bestendige inrichting die aan de Europese Staten

zoals de Amerikanen de zwaardmacht voor immer ontnemen moet.
- - '- Daar waar het Atlantisch Pakt een militair-

strategische constructie ia, is het Europees Leger
een politieke constructie.

Spreker bepaalt als volgt de taak der nationale
legers :

Zfl ztfn enerzyds een teken van de hoogheid van
de roeping der nationale Overheid. Anderzijds
staan zij in voor de handhaving der goede orde.

Valt de zwaardmacht weg, dan ontstaat er ver-
_,_ warrmg en ongebondenheid. ,..-— -———

lossing die erin zou bestaan hebben in de plaats pe gevolgen voor kleine landen^arjfTVeel onrust-
van een Duits Bpnctsleger de oprichting van af- wékkender nog dan voor de grote. De Luxemburg-
zonderlijke Duitse Landlegers toe te\staan. Deze /e Minister Bech had gelijfe toen hij voor Neder-

~ " " Lvloed-' /land en België sprekena zei dat dit voor hèji vr'y-
'anua- / wel het einde varuhun bestaan als onafhankelijke

'«r*/ Staat zou betejterien.
ike Men bederike slechts dat wanneer de Neder-

landse regering haar eigen troepen uit veilig-
heidsoverwegingen zou willen gebruiken voor een
bepaald doel, zij er de toestemming, zou moeten
voop vragen aan de Europese defensiecommissaris.
Ieder die over betrekkelijk kleine gewapende ac-
tiegroepen weet te beschikken kan proberen poli-
tieke eisen af te dwingen en de wet te stellen.
Slechts moet men trachten zijn actie min of meer
aannemelijk te maken voor de Europese Defensie-

HOE MEN ER TOE GEKOMEN IS.

Toen in 1S50 de Amerikanen meer en meer aan-
drongen op een .snelfe herbewapening van Duit-

f land, kwamen de Fr ' * ' " ^
ƒ den dag. Zij wenste:

een coalitie van nationali
ting van een Duits natii
Zij stelden voor dat er e
stand gebracht worden
Europees ministerie van

Men zag daarin de opli
vraagstuk. Men wilde Wel PI
geen Duits leger.

Men vraagt zich echter..'af waarom men toen zijn
toevlucht niet nam tot een meerXpractische op-

^ tot in
en die

oplossing zou ten andere in Duitsland ;
ryke voorstanders hebben gevonden. O_
ri jl. nog verklaarde Ehard, de Beierse
president dtat er in een Duits leger af;
Beierse eenheden moesten voorkomen,
de hoogste commandos Beiers zouden zij
In Beierse garnizoenen zouden worden ond-
bracht.

Ook in andere Lander van de Bondsrequ
werden dergelijke wensen uitgedrukt. Wai
werd dit thema niet uitgediept ? Alleszins13
de waarde van de Europese coalitie niet l
verminderd. Wel integendeel. De Duitse
zou aldus meer de indruk hebbén gekregen dat \. Men bedenke dat een Spaak als.can-
hrj dient om zijn eigen huis en omgeving te ver-
dedigen. Het gevaar zou vermeden worden dat hjj
zich opnieuw gaat beschouwen als de onontbeer-
lijke redder van Europa.

, Na enige aarzeling1 heeft Amerika aan dit plan
van Europees Leger zijn steun toegezegd. Vele
Amerikanen zien overigen» daarin een stap tn de
richting van de «Verenigde Staten van Europa».
Dit denkbeeld- heeft slechts een demagogische
waarde wftl in Noor d-Amerika de gefedereerde
Staten nooit soeverein zgn geweest, en niet' door
verschillende volkeren bewoond. z§n maar door
eenzelfde verengelst .mengvoUt.

Toen dit denkbeeld door Frankrijk en Amerika
werd voorgedragen trokken Engeland en de Skan-
dinavische landen zich spoedig terug.

Duitsland en Italië zijn echter wel voorstanders
van het Franse Plan. Het geldt hier « Besiegte s-
die weer « Partner * willen worden.

België' en Nederland hebben, aanvankelijk te-
gèngestrtbbeld. Maar de volksvertegenwoordiging
keurde deze houding niet goed en drong aan. op-
dat men vlugger- zou opschieten.

In verband met de vreemde invloeden die op de
parttien wegen verklaarde spreker als volgt de
houding van de -grote Protestantse Artti-Revolu-
tiöimatre partij die de Federalistische denkbeelden
:mét alle, kracht i verdedigt. In,/de Zomer van het
afgelopen jaai heeft e-r te i

ng plaats KeHad vfc
«•schillende

Üdaat werd voorgedragen.
\Kleine staatsgreep j es en aanslagen op liet na-
töwiaal ttrritoor kunnen niet meer worden, afge-
sloten. Men stelle zloh voor een plotselinge bezet-
ttng\door vrgkorpaen van de gecorrigeerde grens-
gebieden. Een geweldige buitenlandse inmenging
op eigen grondgebied wordt door de'óphefnng van
het nationale leger mogelijk gemaakt. Des te meer
daar de\eg^rmg van Vreemde, "troep eneenheden
op eigen grondgebied niet meer kan worden van
de hand gewfesen.

Eten overheid, die haar zwaardmacht uit de
handen geeft, houdt op een overheid te z$n. De
Staat, waarvan de overheid vrijwillig afstand doet
van de zwaardmacht, houdt op als onafhankelijke
Staat te bestaan. /

Wg zijn,een volk/ïnet een eigen roeping. Daar-
om moeten wjj onze nationale zelfstandigheid zo-
zeer als mogelijk trachten te vrijwaren. Geven wij
onze aanspraak op een nationaal leger prjjs/dan
vervallen'wij,/van een fiere Natie tot een nationa-
le minderheid.

Ten alerte zal de opheffing van de nationale
zelfetandlglield ook niet bevorderlijk, zijn voor de
Europese Defensie, Welk zal het moreel van de
troepen z^üit ?.Het. Vaderland en zfln roeping ia

ts een krachtig motief geweest om dé' geest
•stuwen. Nu zullen de soldaten;,
vooruitzicht- van de opheffing
fcgrenhe^d Qf men d& oprU>g wint

resultaat %è$- b^tzie^Eex znn, AL-,

moreel, een leger van deserteurs.
Daarna weerlegt de spreker de argumenten van

degenen die beweren dat de Verenigde Staten van
Europa in de lijn liggen van de traditie van Karel
de Grote en dat een Europese eenheid moet ge-
bouwd worden op de Duits-Franse verzoening, om,
dat deze Staten teaamen de romp van Europa
vormen.

De voorstelling negeert het werkelijke Midden-
•r^jk. Ook moeten wij tegen de waanbeelden van de
Europese Federalisten vooropstellen aparte bond-
genootschappen met onze Zuider- en Noorderbu-
ren (België" en de Skandinavische landen) die ook
hun zelfstandigheid willen handhaven.

.WELKE HOUDING AAN TE NEMEN.

Wij mogen deze ondermijning van het wettig-
Nederlands gezag niet steunen en moeten aandrin-
gen opdat onze regering zich uit de besprekingen
over het Europees Leger zou terugtrekken, Wi}
kunnen dan zoals Engeland, Denemarken, Noor-
wegen, enz. gewoon aan de Atlantische verdedi-
ging deel nemend'

Wordt hieraan geen gehoor gegeven dan schep-
pe de regering- vrijwilligheid, zodat wie wil aan
het Europees Leger kan deelnemen maar degenen
die trouw willen blijven aan de eigen nationale
instelling toestemming krijgen om In Nederlandse
eenheden1 onder Nederlands gezag hun dienst-
plicht te vervullen. •

Bij de .beantwoording van de vragen die door
verscheidene toehoorders gesteld; werden ver-
klaarde spreker dat het niet in, zijn bedoeling lag
nu reeds de houding aan te geven die in de toe-
komst zal moeten worden aangenomen. Hij heeft
.slechts willen betogen dat het Europees, Leger uit
den boze is en volstrekt onaanvaardbaar:

Wrj moeten vooralsnog niet in opstand Icomen
maar .tot b«t uiterste pogert de regering van deze
weg1 af -te brengen. Moest men d&arirï niet slagen
dan <zöu de toestand binnen drie of- zes maand op-p
nieuw Moeten wïxrdejl o
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AFSCHEEPT.

M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E Z A K E r

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

BETREFFENDE

Gereformeerd Politiek Verbond.

NR 4621 AFD. Kabinet,

'S-GRAVENHAGE,

Bijlagen: div. MEN GELIEVE BI) HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Vergezeld van de bijlagen van het schrijven van
Uw Seoretarls-Generaal van 14 Juni 31., no. 27974, aan
Mr. H.W. Felderhof, heb ik de eer Uwer Excellentie hier-
nevens aan te bieden het uitsluitend uit open bronnen
verkregen resultaat van het door de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst ingevolge Uw verzoek gehouden onderzoek.

Te Uwer informatie moge dienen, dat het Hoofd van
de B.V.D, mijn tussenkomst heeft verzocht voor de toe-
zending van het resultaat van bedoeld onderzoek, omdat
de leiding van deze dienst zich bezwaard gevoeld belast
te worden met het houden van onderzoeken omtrent orga-
nisaties, wier activiteit gean aanleiding geven tot een
vermoeden van een extremistisch karakter en welke des-
wege ook niet in aanmerking komen om als uitvloeisel van
de aan de B.V.D. bij het Koninklijk besluit van 8 Augus-
tus 1949 opgedragen taak eigener beweging te worden waar-
genomen en gevolgd. Bovendien is als practisch bezwaar
naar voren gebracht, dat de beschikbare personeelsbezet-
ting en uitrusting van de dienst meebrengen, dat de
dienst zich bij zijn activiteit beperkingen moet opleg-
gen en daarom er op is aangewezen zijn aandacht aller-
eerst en het meest te richten op de communisten en al-
les wat met dit probleem samenhangt.

Ik kan mij in het algemeen met de gestelde be-
zwaren verenigen en meen daarom goed te doen die onder
Uwe aandacht te brengen.

Ik zal het op prijs stellen wanneer voor de toe-
komst gevallen, waarin twijfel kan rijzen over de vraag,
of de B.V.D. een taak te vervullen heeft, door mijn tus-
senkomst worden voorgebracht.

Overeenkomstig de door
Minister Teulings ge-
parafeerde minuut»

DE MINISTER 20ÏÏDER PÖRTBFEUILIE,
Voor de Minister,

DE SECHETARIS-GEHERAAL,
(get.) Prinsen.

DE MIHISTER-PHESHasira.

Aan de Heer Hoofd van de B.V.D.,
ter kennisneming.

9887 - '50



TAH *»*<lravenhag»* 25 Juli 1951
2AK3H Javastraat 68

l,* T» 5.
5o,
Betreft! Gereformeerd
Politiek Verbond

UITGEBOEKÏ

Xk heb da 997 uwer Bxoellentie hiernevens aan t»
/ bidden het uitsluitend mit open bron verkregen resultaat
'van het dezerzijds op verzoek van de linister*Presidsnt

gehouden onderzoek omtrent het Ctoreformserd Politiek
Verbond»

In dit verband moge in herinnering worden gebraoht,
dat dit onderzoek met het eerder op uw veraoek gehouden
onderssoek inzake het Volksverbond voor Veiligheid, Vrijheid
en Vrede door Mr. Binthoven ter sprake werd gabraeht bij
het onderhoud dat hij op 29 Juni jl, met Uwe Ixeslleatie
mocht hibben,

lij deze gelegenheid is er door Mr. linthoven op ge-
wezen» dat het principieel onjuist zou zijn, indien de
B.V.B, aich eigener beweging met een onderzoek ten aanzien
van deae organisaties zeu bemoeien, aangezien er geen enkele
aanleiding aanweeig is om te vermoeden, dat deze een ex-
tremistisch karakter vertonen, terwijl als praetiseh be-
zwaar geldty dat perseneelsgebrek ateeda medegebracht
heeft de aandaoht te concentreren op de voornaamste
tegenstanders nl* de oommimisten en wat met deze samen-
hangt, Mr* linthoven mocht bovendien wijzen op de gevaren,
welke verbonden zijn aan een gebruik van de B»V*B. voor
onderzoeken ten aanzien van organisaties, welker activiteit
wellicht gericht is tegen het beleid van de huidige rege-
ring, «aar niet zou vallen binnen het kader van de bij het
K.B. van 8 Augustus 1949 aan de»e dienst opgedragen taak.

Aangezien ik meen te hebben begrepen, dat voor dit
standpunt, dat ook mij als het enig juiste voorkomt, ook
bij ïïwe Ixoellentie volledig begrip bestaat «sou ik het
Bear op prijs stellen, indien daarvan uwerzijds blijk zou
kunnen worden gegeven aan ds Miniater-Preaident in ver-
band waarmede ik gemeend heb voor de toezending van het
resultaat van het gehouden onderzoek aan de Minister-Presi-
dent ïïw tussenkomst te mogen verzoeken»

Teor het geval Uwerzijds met de voorgestelde
/. ling kan worden ingestemd is een öoncept-brief gericht

aan Üjne Sxoellentie de Minister-President bijgevoegd,
vergezeld van «en afschrift van het aan mij gerichte
schrijven van de Secretaris-Seneraal van het Ministerie
van Algemene Zaken met de daarbij ontvangen bijlagen.

Het Hoofd van de Dienst,

Mr, H,W/ Felderhof,

Aan Zijne Excellentie
de Vice-Minister-President
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
KABINET VAN DE

MINISTER-PRESIDENT

No.27974 GEHEIM.

's-Giavenhage,
Plein 1813. No. 4
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In aansluiting op ons te-
lefoongeeprelc zend ik ü hierbij een
pamfletje van het Gereformeerd Poli-
tiek Verbond, handelende over de
betrekking tot de Kroon van ons Qran
jehuis.

Indien mogelijk zou de
Minister-President gaarne worden in-
gelicht over wat van deze organisa-
tie bekend is en wie er het bestuur

k? van vormen*

.«T DE SECBETARIS-GENERAAL
van het Ministerie van Algemene

Zaken,
voor deze:

£t*4*4**i
m —

(Hr.O,W.$^osephus Jitta)

De Heer Mr. H.W.Eelderhof ,
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Javastraat 68,
DEH HAAG.

JJ/8
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Aan: E»B*
?ant

Betreft* ï̂Neformeerd Politiek ferbond*

Het Geref oraaerd Politiek Verbond werd opgericht in een
vergadering te Anersfoort op l April 19$8* Bij 31 1 Ver-
bond» dat optreedt onder de naam G,?.Y, ,zi jn soiaenteöl
185 kiesverenigingen, tezamen ongeveer 6700 leden tellen-
de, aangesloten* t>e kiesverenigingen sljn over het gehele
land verspreid, de provincie Groningen Is echter numeriek
verre in de laaerdörheid* Bij de laatste verkledingen voor
de "Tweede Kamer oer Staten-Generaal werden ongeveer
45000 stemmen op het G» P. V* uitgebracht.

Mikken» artikel 2 v«n het Reglement fan het G»P»V* aal-
len de bij het Yerboad aangesloten Tersnigingea tot regel
des geloofs hebben de lei l i ge Schrift, TOarvan de drie
foroulieren -van lenigheid, als de officiële belijdenis-
schriften van de Gereformeerde Kerken in ftedevla&d de
hoofdsom leren en zich ten doel vollen stellen uit de
Heilige Schrift de wil des ïeeren met betaekfeing tot de
taak van Overheden en volken en hou onderlinge verhoudin-
gen te verstaan en uit te drogen. Bij de discrusaie over
de vaststelling -vin de redactie van het bovenaangehaalde
artikel» Trwam naar -roren dat de meerderheid van de bij
het G*P.V» aangealoten leden van neming Is dat de taak
van het $»?*Y* ligt in het getuigen en niet in het Oggg-

. De grondslag van deze politieke vereniging iidan
tide eerste plaats Godsdienstig en niet politiek.

let optreden in de politiek w>rdt gezien als een verleng-
sttik van het

Be verhouding van het individu tot de Overheid ia volgens
de grondslag van het G.P.V. oasehreven in Rotaeinen 13»
Ifet 6*F*7* aiet de Overheid éos als een dienares van God
en als een Macht die door God geislld Is* Als zodanig la

. het G.P.V. anti-revolutionnaljr* Zij «al naar menselijke
v maatstaven r«»volTitionnair «orden als de menselijke wetten

in strijd «ijzt net de Goddelijke wetten*

Set <x*P*Y* heeft geen politiek program* ir ai jn wel ver-
scheidene bij het G.P.V. aangesloten leden, die het op-
stellen van een soort verkieslngsprosraBStta voorstaan*
maar deze leden, waarvan de hear A. Zijlstra te Haren.
o«d-lld van de Tweede Kamer der Staten-*Generaal voor de
toti-revolntionnaire Partij een der voornaaifflten is. si jn
ia het G.P*7. in de minderheid» Oe meerderheid wil de
practisehe politiek toetsen aan de lollige 5ehrift(art.2
van het Eegleaent") en op grond daarvan haar houding bepa-
len* ^r si j n echter wel enige punten aan te wijzen
het tt*P*Y* een concreet standpunt heeft ingenomen en wel
wat betreft de bevoegdheden van H*S* de Koningin, die ai j
grotere bevoegdheden en meer zelfstandigheid wil toekenne:

Lt In overeenstefflming ast de letter van de Grondwet*



let G.P.V. heeft zdch verder uitgesproken tegen ««ai ge-
dasltslljke prijsgeving va» de söu*e*einlti»it door ons
lan» ton behoeve van een federale Europese staat en Is
is liet algemeen *en tegenstandster «in d» federale ge-
dachte. Het G.P.7, IA een vooratandster van ingrijpende
bezuinigingsmaatregelen ter stabilisatie van de nunt. Het
ia een voorstandster van een sterk Nederlands leger en
is een voorstandeter van de verbreking van 6» diploma-
tieke betrekkingen ast de door het eoaraimistte overheerste
landen»

let orgaan van het G.P.V. is "Ons Politeuaa** dat eenmaal
per mand ««n alle bij het G. P. V* aangesloten leden wordt
toegesonden. Hoofdredacteur van dit maandblad ia Da* P.A.
de Boef t te Helpman(Groningen).

Lid van ««a kiesvereniging, aangesloten bij hst G.PtV.
kunnen si j» nonnen ea vrouwen, die ds leeftijd van 18
jaar tobben bereikt en instemmen a» t de grondslag zoals
QHjseureven in art. 2 van het Reglement. De leden van d*
kiesvereniging eteaaen schriftelijk over de toelating van
«13e niswr lid, dat *ieh als zodanig aanmel4U

Be leiding van het G*f**T* berust bij de "Ver bondsraad*1 1
die uit steven leden bestaat, nl. De. P -A. de Boef t, Gere-
formeerd predikant. De Savorin Lohmanlaan 14a te Groningei

Ds. Joh. Prancke. Gereforaeerd predikant, G.W. Burgler-
plein 20b te Hotterdam, 2e vooradtterj
D .C. Baak, onderwijzer aam een Gereformeerde school te
Berkel, secretariflt
G. Vink, administrateur wGeref * Ge«insbladn van förattslaan
21 te 4peldoorn, penningraeeoter?
P* Jongeling, ffoof dredacteur van "Het Gereformeerd Geains-
blad "Kanaalstraat 8 te Apeldoorn, .Ug. ad^metf
F* Groen, industrieel, Graaf ?lori80traat 118 b te Hotter-

L*F* Laning, Inspecteur van «en
Petrus Ca»per»singel 191 a te Groningen, lid?
Ds* P. A* de Boef t staat in Gsref , kerkelijke !cringen(be-
doeld is Geref * art* 51 H:.0»> bekend als een man die aich
«elf verteert in de dienst van de Geswf . ̂ erk. Hij is ia»
pulaief en niet bepaald diplomatiek* A10 predikait heeft
hij een se** goede naaa. In de Synodale Geref . kerken
wordt hij als een der ergste tegenstandera beechouwd. ïïij
is een tegenstander van het samengaan met andere politieke
partijen en van saaenspreking net andere kerkgenootschap-
pen. Volgens si jn opvattingen is het de pwht van d*
leden van de andera kerkgenootstóappen, ai ca los te naken
van het kerkgenootschap waar zij deel vaa vit maken en
sieli te voegen bij de Geref, Kerk(art, 51 x*0«)«
Hij sprsékt veel bij andere kiesverenigingen an neemt dan
steeds een gedeelte van de Bijbel als uitgangspunt,
Bs. Be Beeft «as vMr 1940 legerpredikant en was de enige
papedücant die van l W tot 1945 vrijwillig als legerpre-
dikant dienst deed in een kaap van Nederlandse krijgsge-
vangenen in Duitsland*
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Hij is zeatlon jaar predikant gefeest In Rotterdam en «as
daar speciaal belast met de evangelisatie onder de buiten-
kerkelijken. Set is niet onmogelijk dat hij t.a.t. ala af»
gevaardigde v*» bet G*P.V, zitting naemt ia de Tvseede Ka-
iser der Staten-Genöraal»
Bs* Joh. Prancke staat in de kringen van de Geref* Kerk
(art* 31 K*O«) zeer gunstig bekend* Hij schrijft veel over
sociale en economische problemen en geeft IA veel opzich-
ten de toon aam In het G.P.V. op deze terreinen. Hij Is
tacti schor dan Ds* de Hoeft, maar in wezen gaan *e van
hetzelfde atandpunt uit* Hij Is de schrijver van een
brochure "Aan hot Nederlandse Volkn dat als bijlage hierbij
wordt overgelegd*
De heer D»C. Haak, Beafat 16 te Berkel.ls onderwijzer aan
een Geref , school te B«rkel. Hij heeft te Berkel-Bodeni je
steeds een vooraanstaande plaats lagenenen la S» Antl-re-
volutionaaire kiesvereniging en «as lange tijd voorzitter
van
Ha de splitsing in de Geref . kerken fcwaasn er ia Berkel-
Rodenija örnatige sseill^kheden ia de kiesvereniging, ver-
band houdende ast d e moeilijkheden ia de Oexwf * fesrken,
1*oon het bleek dat saaenwerking onmogelijk «asf besloten
ds leden van de Geref. Kerk (o*a* art» 31 f«Q*> te Berkel.
•sn aelfstandige A.H. kiesvereniging op te richten. Ha dat
dW» was opgericht werd de fCiesvereniging door list modera-
msa van de A*H. partij niet geacoeptaerd. asngesisn zij
van mening ^msen, dat twee A»»»lcieay»rsaigiagaB in
plaats, onnodige kraehtsverspilling betekende. Ha vele sa
laagdurigo gesprekken n»t A» heef J. Schouten «a anderen
kwam hst tot «sa breuk net ds /UH. partij «a werd besloten
tot oprichting van een "Gereformeerde kiesvereniging".
Bit was het begin van het $«?»?« Be hee* Saak heeft bij
de tot standkoülng van het G*P.V* een belangrijlcs vol 0»»
speold. Hij wordt oveneens genoemd voor een eandidatuur
voor list parlement. Hij is ouderling van de Geref» ^erk te
Berlael sa staat in Berkel ia Geref, kringen zeer goed aaet*
geschreven.

De heer G* Vink te Apeldoorn is als administratsar «mie*
aaaa op bet redactiebarsati van ast "Gersformeerd Gstóns-
blad** te Apeldoorn, aij trssdt wsinig op d» voorgrond «a
ast f «i t dat hij deel nitaaskt van de Verbondsraad is e «n
gevolg van aljn vakmanscha.p als penningmeeatsr. Do laatste
tijd schrijft hij ook geregeld bijdragen ia hst "Gerefor-
meerd Gezinsblad**» dis van een grote belezenheid olijk
geven»

De heer p* Jongeling is hoofdredacteur van bet "Gerefor-
meerd Gezinsblad", Hij was tot 19*8 hoofdredacteur van
"De Klenw» Provinciale Courant" hst A.H* dagblad voor do
provincie Groningen . Hij is zeer goed op de hoogte van
alle politieke onderwerpen sa ia naar mening van de n*est*
leden van hst G.P.Y. de eerst aaigaweaen raan om voor het
G. P. V. zitting te nemen in het Parlement, «at bij tot nog
toe weigert, la de bezettingstijd nam hij eea vooraan--
staaade plaats Sa ia het verzet ia de Prov. Groningen.



TFan begin 1944 tot de bevrijding was hl3 ia Dachau gein-
torneerd, Hij heeft vt>or de A*B* partij zitting gehad ia
de ï*ov* Staten van Groningen. Hij treedt «eer op de voor
ftrond en is goed T^espraalet* tin d» kringen van de Synodale
Gexef * kerken wordt M j, naast Do* de loeft» als een der
felste tegenstanders beschouwd.

Do heer P* Groen is directere van een chemische fabriek
te Rotterdam. H13 is roor^itter- van het Sociaal «conomL;

een vakverwnlgins van werkgevers en werknemers,
die lid zijn van de Geref . S&pfc en sich niet thuis voelen
in bet O «H»?» Hl^ is zeer kapitaalkrachtig en waarschijn-
lijk een financiële steunpilaar van het G.P.V, Hij is
medewerker van het "Gerefomeerde Gewlnablad** en schrijft
mseatal bijdragen over sociale en econ«fliflche oaoderwexpea
Op politiek terrein ts»eedt hij niet op de voorgrond»

Be heer £*P* lanlng b^eft als af ̂ vaardigde van de Creref*
kioBvereniging te Groningen zittlns in de gemeenteraad en
is tevens lid van de PTOTT. Staten* Hij is een vlot spre-
ker en wordt in h» t algemeen wel gewaardeerd, ook door
sijn tegenstanders* Hij is ouderling van de Geref . Kerte
te Groningen en staat gunstig bekend* In de bezettings-
tijd nam hij deel aan het verset in t-0. verband.

Als orgaan van het @*P»V* kan men tevens, zij het dan
bijkomend» "beschouwen hot Gerefonaeerd Gezinsblad, een
landelijk blad» dat viermaal per week verschijnt en prac-
tlsch in alle gezinnen behorende tot de Geref , ?:erk (o.h,
art* 51 K",0.) gelesen wordt,

Ala bijlagen worden hierbij gevoegd:
6 9X* Gereformeerd Gezinsblad;
l ex* One Politetöasa$
l ex» Ja, tenzij****»!;
l ex* brochure "Aan het ïïederland
l ex. Reglement van het Gereformeerd Politiek Verbond

(G.P.V.J..

vf 3-Gravenhage, 21 Jtcoi 1951*
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?erg«8«ld van da bijlagen van het sohrijven van Uw
Sterttarla-tentraal van 14 Juni jl» Ho* 27974 aan Mr»
H* W * ftldtrhof heb ik d» e»r ïïwtr Excellentie hiernevens

./« aan te bieden het uitsluitend uit open bronnen verkregen
resultaat van het door de B*T*B. ingevolge ¥w verzoek ge-
houden onderzoek»

ïe Uwer informatie moge dienen» dat het Hoofd van
de B»T.D, mijn tussenkomst heeft verzooht voor de toezending
van net resultaat van bedoeld onderzoek, omdat de leiding
van deze dienst zich beswaard gevoelt om met het houden van
onderzoeken te worden belast omtrent organisaties wier ao*
tiviteit geen aanleiding geven tot een vermoeden van ttn

1 extremistisch karakter en welke deswege ook Biet in aan-
merking komen om als uitvloeisel van de aast d* B.T,D. bij
het K.B. van 8 Augustus 1949 opgedragen taak eigener bewe-
ging te worden waargenomen en gevolgd* Bovendien ia al»
praotisoh beswaar naar voren gebracht, dat de beschikbare
personeelsbezetting en uitrusting van de dieast meebrengen»
dat d* aandaoht allereerst dient te worden geooneentreerd
op d» voornaam»te tegenstanders, al» de communisten en alles
wat met de t en samenhangt.

Ik kan mij ia het algemeen met dt gestelde bezwaren
verenigen om welke redenen de verzoohte tussenkomst dan ook
door mij Is verleend*

Aangezien de beslissing omtrent de omvang van de aan
dt B.V.D. opgedragen taak mijn verantwoordelijkheid raakt
aou ik het op prijs «tellen» Indien ïïwtrzljds In de gevallen
waarbij de omvang van de taak van do B. T.33, in het geding
aou kannen w r den gebracht een veraoek tot mat houden van een
onderzoek tot mij sou kunnen worden gericht* waardoor mij
dt gelegenheid «al worden geboden htt ter sake te volgen be-
leid te bepalen.

Da Tiee-Minlster-President
Minister «onder Portefeuille,

Aan 21jas Excellentie
de Minister President,



RBSI.EHENT van het Gereformeerd Politiek Yerboad (G.P.V.)

(Opgerieht l April 1948)

Artikel 1.

Br bestaat e «n Verbond van Gereformeerde Kiesvereni-
gingen, optredend end er de naam "ff«reforaK>erd Politiek
Yeroen4« (C.P.T*)*

Artlkwl 2.

Be bij het Verbond - in art, l genoemd * aangesloten
verenigingen «allen tot regel dea geloef* hebben 4*
Heilige Schrift, waarran "De Brie Formtlieren T«K
Eaigheid", «10 de offioi*le belî deniaaehriften van
"De Gereformeerde Kerken IB Nederland" d* hoofdsom
leren «a «uilen zleh ten doel stallen uit 4* Heilige
Schrift 4e wil dea HEERXIï «et betrekking tot 4» taak
ran ererhedem en relkeB en hou onderlinge rerhoadingen
t» veretaan en uit te dragen»

OSQANISAÏ1S.

Artikel 5.

'S* reepliig ran 4e gelovigen, in art» 2 omschreven,
mede dringend tot vomlng van plaatselijke politieke
verenigingen, zal teveno vragen een organiaerlng In
wijder kring, zeala In regionale verbanden, door 4e
prae t ijk vereist t o*, a* oet het «og op verklealngen
voor Staten en fiaden.
Zander het aüntaet set de Yerbenderaad uit het oog te
verliezen, zullen deze verbanden hun zaken naar eigen
Initiatief regelen.
214 «uilen mede tot taak hebben binnen hun rayon 4e
opriehting van nieuwe verenigingen te stiamleren en,
waar nodig, VerbondBleden net raad en daad ter aijde
ataan»
Be aana»14lng voor het lldmaatsöhap zal geschieden
bij de «eoretaris van 4e Terbondaraad.

* 2 -



* 2 -

Teneinde het landelijk contact tossen de verenigingen,
aangesloten aiJ lust Vertoond, te onderhouden, zal de
algemene vergadering een Verbondsraad van minsten*
7 leden benoemen.
Aon deze Saad zal werden opgedragen» de bijeenroeping
en leiding der algemene vergaderingen, waartoe hij
de vereiste functionarissen uit zijn midden zal aan-
wijzen» terwijl de voorzitter door de algemene ver-
gadering zal werden gekozen,

OBgAAH.

Artikel 5.

Het orgaan zal aan alle leden der verenigingen worden
toegezonden. Be Redactie zal zijn opgedragen aan de
Verbondsraad,

Artikel 6,

Be Verbondsraad zal ten behoeve van het Verbond
blieatiea kunnen doen, zoals schetsen, rapporten,
adviezen, e «d.

Artikel 7,

Ba finanel«n, welke het Verbond de Verbondaraad ten
dienste zal stellen, zullen bestaan in de eontributiin
der aangesloten verenigingen en vrije giften*
Be oontributlën zullen elk 3 aar vastgesteld werden in
overeenstemming met de expleltatie-rekening van het
vorige kalenderjaar. Aan hen, die geen lid zijn van
een aangesloten vereniging zullen de pablieaties van
de Verbondsraad kunnen werden geleverd tegen een
door die Baad vast te stellen,

Artikel 3,

MinBtene eenmaal per Jaar zal» omstreeks Pasen, het
Verband een algemene vergadering honden, Op de Jaar-
vergadering zal de aftreding en verkiezing plaats
ben van de leden van de Verbondsraad. Ie aftreding zal
geschieden volgens rooater, met dien verstande, dat
elk lid «een langere zittingstijd zal hebben dan 5 jaar»
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Aftredende zullen omleuw gecandideerd kunnen, worden.
B» Kiesverenigingen sullen het recht hebben in elke
vaoature candidaten te stellen. Zo de Kiesverenigingen
vam haar reoht g*en gebruik maken, zal de Verbonds*
raad voor elke vacatare een tweetal »tell«a.
Tevens z«l ©p deze vergadering de Yerbondsraaö ver-
antwoording afleggen i&zeke het gevoerde beleid «a
hot financieel fcehoor én een begroting indienen,
Voorstellen, tor behandeling op do Jaarvergadering,
zullen tem ainate 2 aaanden veer deze vergadering be-
kend gemaakt worden aan de Verbondaraad, die deee
voorstellen aam de Xiostroroaigingon zal roxiésoado&*
Achten Verbondsraad of ook 6 aangesloten verenigingen
het houden van oen extra-algemene vergadering gowenot,
dan zal de Verbondara&d deze zo spoedig mogelijk uit-
schrijven.

STBMMIMCEH.

Artikel 9.

Stemmingen over personen «sullen schriftelijk, over
zaken f mondeling gesohieden. Bij stakiïig van «teiamen
over personen aal de oudste in laren benoead worden f
over aaken zal worden geacht, dat het voorstel ver*
worpen is.
Elke vereniging zal per afvaardiging één stem uit*
brengen.

Artikel 10.

Ia onvooraiene gevallen handelt de Verbondoraad,
onder nadere verantwoording aan de algeaene vergadering,

( Artikel 11.

Wijziging in deze regeling zal de algemene vergadering
kunnen aanbrengen op voorstel van de Verbonderaad of
van een of meer leden (verenigingen) van het Verbond
bij eenvoudige meerderheid van

Aldua vastgesteld door de Algemene Ver-
gadering van 19 April 194̂  en gewijzigd
dooi* de Algeaene Vergadering vam 11 April
195*.

DE VSHBOKDSSAAD,

Da.P.A.den Boeft, Voorzitter.
Da,Joh.Praneke, 2e Voorzitter.
D. C, Haak, Seeretaria.
S.Vink, Penningmeester*
P.Jongeling, Alg.Adjunct.
P.Sroen»
L* P. Lam ing.


