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Politiek Ambacht: een beeld van het politieke landschap van 1918-2018 

 Drs. Willem Schneider 

 

 

Van de rand naar de macht:  

 

- Over de opkomst en ontwikkeling van vier politieke stromingen: liberaal, sociaal-

democratisch, confessioneel en lokaal 

 

- Over hoe de confessionele stroming zich in het politieke machtscentrum 90 jaar weet 

te handhaven. Of: hoe het confessionele paard de politieke kar trekt. 
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Inleiding  
 

De twintigste eeuwse politiek kenmerkte zich door een grote emancipatiegolf. Het parlement 

verving door de opkomst van sociale bewegingen  het censuskiesrecht in 1917 door het even-

redige kiesstelsel. Dit betekende dat iedereen boven 18 jaar mocht stemmen. Deze wijziging 

veranderde het politieke landschap drastisch. Zo groeide de SDAP, zodat de arbeidersklasse 

zich vanaf het vroege Interbellum kon emanciperen. In dit verband spreken historici symbo-

lisch over het “hoedenproletariaat”: de arbeiders gingen in de loop der jaren over van het 

dragen van "petten" naar het dragen van "hoeden", als teken van hun emancipatie naar de so-

ciale middenklasse. 

Deze ontwikkeling tekende zich ook in Hendrik-Ido-Ambacht af, evenals de latere emancipa-

tie van lokale partijen en de afnemende ideologische starheid van de grote partijen. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de Ambachtse politiek heb ik een inventarisatie gemaakt van 

het ontstaan en de ontwikkeling van politieke partijen in ons dorp. Het gaat dan om alle par-

tijen, ongeacht of ze niet, wel, kort of lang in de gemeenteraad hebben gezeten. Behalve de 

liberale partijen en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) zijn de meeste partijen in ons dorp na 

1918 opgericht, dankzij de eerdergenoemde emancipatiegolf. Daarom bestrijkt dit onderzoek 

de voorbije honderd jaar, en wel van 1918 – 2018. Ik besef dat deze inventarisatie onvolledig 

is, maar ze geeft wel een goed beeld van welke partijen een breed of langdurig draagvlak in 

de Ambachtse samenleving hebben (gehad). Het drukt dan ook de politieke en religieuze 

voorkeur uit, die Ambacht kenmerkte.  

 

Indeling: (niet)confessioneel 

Om een ander te ordenen heb ik een indeling gemaakt tussen de confessionele partijen en de 

niet-confessionele partijen. Deze indeling is gemaakt, omdat de confessionele partijen jaren-

lang in het middelpunt van de macht stonden en nog steeds staan. Zowel CDA (en de ARP en 

CHU) en/of de SGP zijn vanaf 1931 tot nu toe in het college van B&W vertegenwoordigd. 

Dat is opvallend in een eeuw van ontkerkelijking. ARP en haar opvolger CDA zijn zelfs de 

enige partijen, die van onafgebroken van 1931 tot nu toe een wethouder hebben geleverd.  

 

Door de "triple-alliantie" tussen de SGP, de ChristenUnie en ARP/CHU/CDA zijn de sociaal-

democraten en liberalen er sinds 1931 niet in geslaagd om ARP/CHU/CDA en/of de SGP in 

een raadsperiode buiten het college te houden. Er was dus geen "paarse" coalitie, mede omdat 

de wil tot intensieve samenwerking tussen de sociaaldemocraten, liberalen en lokale partijen 

ontbrak. 

Vanaf 1994 vormt de alliantie tussen SGP en GPV/RPF, later ChristenUnie, de harde kern 

(“de motor”) van de samenwerking. Deze nazaten van de ARP hebben zich hierbij verplicht 

om zich binnen de samenwerking niet naar buiten toe te profileren en samen de SGP met één 

lijst uit te komen.  

 De alliantie tussen SGP en ARP/CHU/CDA was structureel een veel lossere: informeel werd 

besloten tot verdere samenwerking. Ik heb de indruk dat de personele verhoudingen tussen 

raadsleden en wethouders bij deze samenwerking een belangrijke rol speelden. Tussen de 

1931 en 1949 bestond ten tijde van de wethouders van ARP en SGP een goede politieke en 

persoonlijke verhouding, na 1990 was dat ook het geval. De SGP-wethouder A. de Waard en 

de ARP-er C. van den Berg hebben elk vele jaren in het college gezeten. 

De samenwerking bleef niet beperkt tot onderlinge confessionele samenwerking, want in 

1949 overbrugde de SGP de kloof met de PvdA, de ARP deed dat in 1955.  
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De niet-confessionele partijen worden gevormd door de liberale stroming (de Vrijheidsbond 

voor de Tweede Wereldoorlog, de VVD na 1945, en D66) en de linkse stroming (de SDAP 

voor 1940, de PvdA na 1945, de CPN en GroenLinks). Tot de niet-confessionele stroming 

reken ik ook de lokale partijen (de Bezuinigingspartij uit de jaren 30, de lokale partijen uit de 

70 van vorige eeuw (H.I.Ambacht 2000+, Gemeentebelangen), en in de eerste twintig jaar van 

deze eeuw  (ONA, AUB en EVA).  

 

Trend: van getuigenis- naar bestuurderspartij  

In de loop van de tijd zie ik dat de "getuigenis- of protestpartijen" SGP en SDAP zich gelei-

delijk ontwikkelen tot "bestuurderspartijen". Ze ontdoen zich geleideolijk van hun belang-

rijkste ideologische iconen (vooral na 1945 en in de jaren 90 van de vorige eeuw), omdat het 

besturen van de gemeente geleidelijk hoog in hun vaandel kwam te staan.  

 

SGP 

Vooral bij de SGP constateer ik dat de punten, die als principieel werden gezien, langzamer-

hand worden opgegeven om als bestuurspartij te kunnen blijven functioneren.  Te denken valt 

aan: de weigering van de SGP om op kandidaat-wethouders van liberale en sociaaldemocrati-

sche huize te stemmen, de weigering om in het college met de SDAP in zitten, de weigering 

om vrouwelijke wethouderskandidaten van andere collegepartijen te steunen, de weigering 

om vrouwen op haar (gezamenlijke) kieslijst te plaatsen en vrouwelijke raadsleden in haar 

fractie op te nemen.  

Deze standpunten heeft de SGP uiteindelijk opgegeven en in positieve zin ingevuld: de staat-

kundig gereformeerden zaten met PvdA- en VVD-wethouders in colleges, de SGP’ers stem-

den op vrouwelijke kandidaat-wethouders.  

Tot slot kreeg de SGP zelfs een vrouw in haar raadsfractie. Weliswaar ging dat laatste door 

een U-bocht (via de ChristenUnie), maar het principe van stemmenmaximalisatie leek hierbij 

zwaarder te wegen dan het fundamentele standpunt dat de vrouw volgens de Bijbel niet zou 

mogen regeren.  

 

Verder constateer ik dat de SGP in de loop der tijd ook compromissen sloot ten aanzien van 

de zondagsrust. De SGP-fractie en -wethouders waren weliswaar tegen zondagssport (voet-

balsport op zondag en het zwembad open op zondag), maar het was voor hen geen punt om 

bij aanvaarding van bijvoorbeeld het raadsbesluit dat een nieuw zwembad op zondag open 

mag zijn, uit het college te stappen. Ook stond de SGP de afgelopen jaren als collegepartij 

(in)direct circusvoorstellingen op zondag toe. Door deze adaptatie en compromissen kon de 

SGP als bestuurderspartij zich handhaven.  

 

 In het licht van de ontkerkelijking en de invulling van Bijbelse principes is het interessant  

hoe de samenwerking/fusie tussen de confessionele partijen verliep. Ik ga in de volgende 

hoofdstukken daar verder op in. De SGP stapte langzamerhand af van de gedachte van "soe-

vereiniteit in eigen kring" en werkte intensief uiteindelijk samen met, de aanvankelijke ver-

foeide, ARP en de nazaten van de ARP: GPV en RPF. Ook de ARP, CHU en de ChristenUnie 

leverden hun voorkeur voor deze soevereiniteit in en gingen verder onder de vlag van respec-

tievelijk CDA en SGP-ChristenUnie.  

 

SDAP/PvdA 

Niet alleen de SGP, maar ook de PvdA is in de loop der jaren naar het midden opgeschoven. 

De SDAP zette zich flink af tegen de SGP en Vrijheidsbond, bij de PvdA was dat veel min-

der. Er trad een zeker relativisme op (een belangrijk kenmerk van de twintigste eeuw). Ook 
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hier, zo is mijn indruk, speelden persoonlijke verhoudingen tussen raadsleden en wethouders 

een belangrijke rol. Geleidelijk vormde de PvdA zich om tot een bestuurderspartij, die een 

halve eeuw (1948-1998) in het college zat. PvdA-wethouder C.J. van Hofwegen zat zo'n twin-

tig jaar in het college. Een opschuiving naar links in 1998 resulteerde echter in het verlies van 

het wethouderschap.   

De opkomst van de locale partijen wijst mijn inziens op een toenemende ontevredenheid van 

de ideologische benadering bij een deel van de bevolking. Anderzijds leken bekende Am-

bachters uit het sociale leven van ons dorp van deze ontevredenheid gebruik te maken om hun 

politieke ambities uit te voeren. Een middel hierbij was bijvoorbeeld het "overspringen" van 

de ene partij naar een andere partij. Deze methode zag ik met name bij de liberalen (D66, 

VVD), KVP en de lokale partijen.  

 

Hoofdconclusie  

Mijn hoofdconclusie van dit onderzoek dat is de lokale christelijke partijen door middel van 

fusie (CDA) en door bijna-fusie (SGP-ChristenUnie) streefden naar stemmenmaximalisatie en 

derhalve bestuurderspartij te blijven. Dit ging ten koste van de ideologische uitgangspunten, 

waarbij de kleine partijen (CHU en ChristenUnie) het meeste inleverden, namelijk hun ideo-

logische profilering.  

Bij de liberale, de sociaaldemocraten en lokale partijen leek de wil tot structurele samenwer-

king te ontbreken, waardoor de christelijke partijen de politieke ruimte kreeg om als bestuur-

derspartij te handhaven. De onwil tot samenwerking tussen de seculiere (landelijk en locaal) 

maakte het mogelijk dat de confessionele partijen decennia lang in het centrum van de macht 

verkeren.  

 

Dank voor informatie  

Als buitenstaander en onderzoeker was ik afhankelijk van de informatie die de partijen lever-

de. De bestaande partijen (helaas met uitzondering van de ChristenUnie) hebben meegewerkt 

aan mijn verzoek om documenten te mogen inzien. Vooral ben ik ex-raadsleden van Gemeen-

tebelangen, van het GPV en het huidige SGP-bestuur dankbaar voor de enorme schat aan in-

formatie dat zij mij hebben geleverd. Daarnaast heb ik informatie gevonden in de notulen van 

de vroegere raadsvergaderingen en krantenberichten, zoals De Dordrechtse Courant en De 

Brug. Bijzonder prettig waren de uitvoerige en leerzame gesprekken die ik had met 

(oud)bestuurders en (oud)raadsleden van AUB, CDA, CHU, D66, GPV, RPF, PvdA VVD en 

het huidige SGP-bestuur. Ook Arie Verhoeven, het bestuurslid van het Historisch Genoot-

schap, leverde me veel informatie.  

Het is voor de eerste keer dat het politieke landschap in Ambacht in de periode 19118-2018 is 

beschreven. Als u dit overzicht leest, ziet u nog witte vlekken. Ik heb niet van niet alle partij-

en het ontstaan en de ontwikkeling ervan in beeld. Mocht u daarom nog documenten hebben 

over een politieke partij of personen bij wie ik nog informatie kan krijgen, dan hou ik mij 

aanbevolen. 

 

December 2018  Willem Schneider  
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Deel I  Confessionele stroming 

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)i  

Voor de oprichting van de ARP in Hendrik-Ido-ambacht gaan we terug naar 1913. Tot dat 

jaar kende Hendrik-Ido-Ambacht één Antirevolutionaire kiesvereniging (ARKV) onder naam 

‘Nederland en Oranje’. De oprichtingsdatum van deze vereniging is onduidelijk door het in-

complete archief van de kiesvereniging.  

 

Twee kiesvereningen 

De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen in de periode 1918-1919 laten zien dat de 

ARP jarenlang na de stichting van de kiesvereniging de grootste aanhang in Ambacht had. 

 
 Tabel 1: uitslagen Tweede Kamer ARP 1918-1929  

jaar % Aantal stemmen 

1918 45,76 389 

1922 48,39 811 

1925 34,18 589 

1929 32,78 611 

Bron: Databank Kiesraad  

 

Mede door deze grote aanhang en de uitbreiding van de gemeente kon het bestuur het werk 

niet meer aan. In 1913 werd besloten om een tweede kiesvereniging op te richten: "Nederland 

en Oranje II." De grenzen tussen beide kiesverenigingen werden vervolgens vastgesteld aan 

de hand van de door de burgerlijke gemeente vastgestelde kiesdistricten. De twee kiesvereni-

gingen hadden elk hun eigen takenpakket, maar bij de kandidaatsstelling voor de Tweede 

Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad, was gezamenlijk overleg tussen de kies-

verenigingen een reglementaire vereiste. Slechts bij een meerderheid van stemmen in een ge-

combineerde ledenvergadering kon een lid tot kandidaat gesteld worden. 

 

 In de jaren dertig speelde de ARP, met name fractievoorzitter C. van den Berg, een belangrij-

ke rol in de politiek van Ambacht. Hij werd in 1927 door loting geen wethouder, maar in 

1929 na het overlijden van de liberale wethouder Stehouwer door loting juist wel wethouder. 

Van den Berg is vele jaren (tot 1949) wethouder gebleven. Van den Berg was ook de spil die 

in het begin van de jaren dertig heeft gezorgd voor de samenwerking met de SGP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: C. van den Berg 
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Interessant is het persbericht tijdens de doorstart van de kiesverenging Nederland en Oranje II 

na de Tweede Wereldoorlog. Voorzitter H. Hogeweg meldde volgens dat persbericht dat tus-

sen "voorstaande mannen van ARP, CHU en SGP" besprekingen gaande waren om in ons 

dorp te komen tot één Christelijk Nationale Partij (CNP). Hij gaf ook aan dat bij de achter-

bannen van deze partij grote bereidheid tot deze éénwording aanwezig zou zijn.  

 

In de notulen van de ledenvergaderingen van de SGP in 1945 kwam ik dat optimisme echter 

niet tegen. Het verslag van de eerste ledenvergadering, na de beeindiging van de Tweede We-

reldoorlog, meldde dat ARP en CHU met elkaar samenwerkten. Ze zouden ook van "plan zijn 

ons uit te noodigen. Daarom konden we niets anders doen, dan afwachten". In juli 1945 sprak 

de ledenvergadering er opnieuw over. Er ontstond een "flinke bespreking" over dit onderwerp. 

Het "beginsel" woog namelijk zwaar bij een aantal van de leden.  Uiteindelijk werd besloten 

om een "afwachtende houding" in te nemen. Daarna komt dit onderwerp niet meer in de le-

denvergaderingen aan de orde. Een en ander betekende dat bij de SGP dat een dit onderdeel 

van de "doorbraakgedachte" – de idee in de politiek na 

de Tweede Wereldoorog om tot één partij te komen - 

niet van de grond kwam. Daarom hebben deze drie par-

tijen geen Christelijke Nationale Partij (CNP) in ons 

dorp opgericht.  

 

Fusie  

Ruim vijftig jaar later, op 28 april 1964, werd besloten 

de kiesverenigingen ‘Nederland & Oranje’ I en II te 

fuseren tot één. Reeds lange tijd was daarover gespro-

ken. Het slechte functioneren van kiesverenging II was 

de druppel: Deze kiesvereniging kende een grote con-

tributieachterstand en een inactief verenigingsleven. De 

bestuursfuncties konden namelijk moeilijk vervuld 

worden. Met één Antirevolutionaire kiesvereniging in 

Hendrik-Ido-Ambacht moest er een daadkrachtige anti-

revolutionaire politiek gevoerd kunnen worden. De 

‘nieuwe’ kiesvereniging handhaafde haar naam ‘Neder-

land en Oranje’. 

 

Het is de vraag in hoeverre dit besluit positieve vruch-

ten heeft afgeworpen, want ook deze kiesvereniging 

kreeg problemen. Allereerst beperkten de achterstallige 

betalingen (de contributie was in 1962 en 1963 niet ge-

ind) van de contributie van kiesvereniging II de financi-

ele mogelijkheden.  

 
 

Bron: Dordts Dagblad 8 augustus 1945 

 

Daarnaast wisselde de samenstelling van het bestuur nog al eens. Op een gegeven moment 

was de het benoemen van de bestuursleden zo moeilijk (mede vanwege het teruglopende le-

denaantal en de drukke werkzaaheden van de ‘actieve’ leden), dat het bestuur in 1969 aan de 

leden de vraag voorlegde of opheffing van de kiesvereniging misschien niet beter was. Slechts 
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27 reacties volgden. Al deze 27 leden pleitten voor het handhaven van de kiesvereniging. Dit 

gaf het bestuur toch weer voldoende vertrouwen om het verenigingswerk voort te zetten. 

 

Conflicten  

Tot slot zorgden de gemeenteraadsverkiezingen van 1962, 1966 en 1970 voor onenigheid. In 

de laatste twee gevallen leidde dat tot het aftreden van de secretaris. Het betreft de heren M. 

Vink en W.C. Mudde. Vink was in 1966 formeel geen secretaris meer, maar als bestuurslid 

verantwoordelijk voor de propaganda. Tegelijkertijd bleef hij verantwoordelijk voor de leden-

administratie. In beide gevallen kon de secretaris zich niet neerleggen bij een voor hem lager 

toegewezen plaats op de kandidatenlijst dan gehoopt. Het chaotische functioneren van het 

bestuur moet daarbij ook genoemd worden: zowel in 1966 als in 1970 werden de eigen re-

glementen overtreden, waardoor het bestuur een nieuwe ledenvergadering bijeen moesten 

roepen. De kandidatenlijst voor de verkiezingen van 1966 bestond uit de volgende personen 

(zie bijgevoegde lijst). De lijsttrekker was de heer W. Flach, de heer Mudde stond op de zesde 

plaats.  

    

 

Het grootste conflict vond plaats in 1970. Bij de samenstelling van de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraad kwamen deze twee AR-raadsleden nauwelijks in beeld. Zij werden in eerste 

instantie respectievelijk de veertiende en vijftiende plek toegewezen. Het merkwaardige was, 

dat in de week voorafgaand aan de desbetreffende ledenvergadering, er maar liefst 26 nieuwe 

leden ingeschreven werden. Nog opmerkelijker was dat bij het indienen van de kandidaten 

voor de groslijst vier briefjes met vrijwel exact dezelfde namen genoemd werden van perso-

nen. Zij waren geen lid van de kiesvereniging. Kennelijk was hier sprake van georganiseerde 

actie. De raadsleden Bax en Mudde beschouwden deze gang van zaken in ieder geval als een 

dolkstoot in de rug en meenden dat hier sprake was van een gerichte hetze.  

 

Oorzaak zou zijn, dat beide raadsleden zich in vroeger jaren kritisch hadden uitgelaten over de 

koers van de twee plaatselijke predikanten van de gereformeerde kerk (ds. Van Veen en ds. 

Brilman), die op hun beurt niet gesteld zouden zijn op de herverkiezing van de genoemde 

heren. Oud zeer en de houding ten opzichte van de kerk werden dus zichtbaar in de Antirevo-

lutionaire kiesvereniging. Uiteindelijk werd het conflict bijgelegd, maar de schade was in-

middels al aangericht. Het conflict was immers vrij uitvoerig in de kranten verhaaldii, Mudde 

had bedankt als bestuurslid en werd niet verkozen tot de gemeenteraad.  
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Terugkijkend op haar bestaan: de ARP was van 1931 tot 1978 duidelijk een bestuurderspartij. 

Ze heeft in deze periode constant in het centrum van de macht gezeten door hetzij met de SGP 

hetzij met de PvdA te regeren. Alleen in de periode 1949-1955 zat de ARP in de oppositie. De 

ARP heeft het ook diverse wethouders die langdurig regeerden. Zo was de heer C. v.d. Berg 

vanaf 1931 tot 1949 wethouder. Zijn opvolgers waren: de ARP-er W. Flach (1955-1970), P.A. 

Bax (1970-1990) (ARP/CDA).  

 

Christelijk Historische Unie (CHU) 

Landelijk is de Christelijk Historische Unie op 9 juli 1908 opgericht. De uitslagen voor de 

CHU in H. I. Ambacht in de periode 1917-1929 laten een beeld van tussen de 17 (in 1918) en 

198 stemmen  (in 1929) zien. In 1918 en 1922 kwam de CHU landelijk met twee lijsten uit.  

 
Tabel 2:  Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen CHU 1918-1929  
jaar CHU   

 

   % Aantal stemmen  

1918 2 17 

1922 13,5 446 

1925 11,6 199 

1929  10,6 198 

Bron: Databank, Kiesraad  

De bovenstaande tabel laat zien dat vanaf 1922 een potentiële achterban voor de CHU aanwe-

zig was. Wanneer de afdeling van de CHU in ons dorp is opgericht, is niet duidelijk. Docu-

menten of aanwijzingen heb ik daarvan nog niet kunnen vinden. In het jaarboekje van 1929 

van de CHU kwam ik de naam van de voorzitter tegen. Dat was: de heer R. v. d. Berg Bzn.  

De naam van de toenmalige secretaris ontbrak echter in dat jaarboekje. In de jaarboekjes van 

1927 en 1928 van de CHU werd de kiesvereniging van H. I. Ambacht niet genoemd. Dus mo-

gelijk is 1929 het jaar waarin de kiesvereniging werd opgericht.  

 

Een andere aanwijzing is het jaartal waarin het eerste raadslid in de gemeenteraad kwam.  

Zo nam de CHU in 1931 deel aan de verkiezingen, maar zonder succes: ze kwam twee stem-

men tekort om in de raad te komen. In 1935 wist de partij wel in de raad te komen, ten koste 

van een zetel van de ARP. Ook in 1939 komt de CHU in de gemeenteraad. In 1946 behaalde 

de CHU twee zetels, daarna is de CHU tot de vorming van de CDA-fractie (in 1978) steeds in 

de Ambachtse raad vertegenwoordigd geweest. 

 

 In 1952 bestond de kiesvereniging uit 40 leden en het bestuur bestond uit de heren: D. Ste-

houwer (voorzitter), C. Plaisier (secretaris) en W.H. Leentvaar (penningmeester). In 1952 had 

de CHU twee raadsleden: D. Stehouwer en H.B. Zinkweg. De kandidatenlijst van de CHU uit 

1966 telt tien leden met als lijsttrekker de heer A. Borsje (zie foto).  
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Eerste vrouwelijk raadslid christelijke partijen 

Na de raadsverkiezingen 1970 kreeg de CHU twee in plaats van drie raadsleden. De CHU 

plaatste als eerste protestants-christelijke partij in een vrouw hoog op de lijst. Dat was mevr. 

A.J. Verseveldt-Sesselaar, komend uit de omgeving van Delfzijl. Ze was lerares aan de "huis-

houdschool" in Zwijndrecht en was heel actief in de Ambachtse gemeenschap.  

 

In een interview met de Dordtenaar op 2 april 1970 gaf Verseveldt aan dat "de vrouwen meer 

bij de politiek betrokken worden". Haar kandidaatstelling verliep gemakkelijk: "Voor de le-

denvergadering werd ik kandidaat gesteld. Toen de stemming had plaatsgevonden kwam ik 

als derde uit de bus". De overwegend (hervormde) achterban had dus geen problemen met 

een vrouw die hoog op de lijst stond.  

 

“De vrouwen moeten meer bij de politieke betrokken worden. Ze moeten ook naar raadsver-

gaderingen gaan. De Ambachtse vrouwen moeten actief gemaakt worden. Er ontbreekt nogal 

wat aan de inspraak van de vrouwen.” 

Bron: blad Het Zuiden; Mevrouw AJ. Verseveldt-Sesselaar (24 april 1970) 

 

Ze hoopte op voorkeurstemmen van de Ambachtse vrouwen, maar verwachtte dat niet. Ze 

dacht dat de Ambachtse bevolking niet zat te wachten op een vrouwelijk raadslid: "men is 

hier nogal conservatief". 

Mevrouw Verseveldt was in de aanloop naar haar raadslidmaatschap actief betrokken bij het 

raadswerk. Ze las daarvoor de stukken en had ook een mening over het functioneren van de 

raad in het onderstaande gedeelte: stukken kwamen te laat, de leiding in de discussie kon be-

ter.  

 

“Vrij onbegrijpelijk”, zo kwalificeert de CHU-kandidate de gemeenteraad van Hendrik-Ido-

Ambacht. “De stukken komen vrij laat. Je hebt eigenlijk geen tijd om ze goed te bestuderen. 

De discussieleiding in de raad zou wel wat verbeterd kunnen worden. Bij de zaak van de 

krotopruiming was het bijvoorbeeld jammer dat er niet in derde termijn gesproken mocht 

worden, omdat eigenlijk niet alles duidelijk was,” zo zegt mevrouw Verseveldt. 

Bron: blad Het Zuiden; Mevrouw AJ. Verseveldt-Sesselaar (24 april 1970) 

 

Zij stond op de derde plaats, maar uiteindelijk kreeg de CHU na de verkiezingen slechts twee 

zetels.  

Tijdens een tussentijdse wisseling in 1972 werd mevr. Verseveldt het eerste vrouwelijk lid 

van een christelijke partij. Mevr Van Zweeden (D66) was haar ongeveer een jaar eerder voor-
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gegaan (januari 1971). Haar D66-

fractiegenoot, de heer J. Menk, gaf tijdens 

de Algemene Beschouwingen voor 1972 

(najaar 1971) al aan dat de komst van mevr. 

Versevelt in de raad aanstaande was. "Het 

eerste vrouwelijke raadslid had haar intre-

de gedaan en de tweede staat op de Chris-

telijke Historische Drempel", zo zei Menk. 

 

Op 28 februari 1972 was het moment aan-

gebroken: mevr. Verseveldt werd raadslid. 

Ze dankte de voorzitter voor zijn bemoedi-

gende woorden. "Een aanmoediging vond 

ze wel op zijn plaats, want op de publieke 

tribune ervoer ze als toehoorster dat de 

zaken niet zo eenvoudig zijn als een buiten-

staander vermoedt. Het nieuwe raadslid is 

ook blij dat het evenwicht in de raad is her-

steld als  zowel links als rechts op gelijke 

hoogte een vrouw zit."  

"Spreekster is vanuit het Noorden des 

Lands in Hendrik-Ido-Ambacht komen wo-

nen en zal gaarne als raadslid voor dit ple-

zierige dorp willen werken. Om haar af-

komst niet te verloochenen zal zij allen bij  
 

Bron: blad Het Zuiden; Mevrouw AJ. Verseveldt-Sesselaar (24 april 1970) 

 

de koffie een plak "Groninger koek" aanbieden.".iii  

 

Verseveldt werd in de CHU-fractie onder meer woordvoerder op het gebied van recreatie en 

sport. Maar ze maakte zich als raadslid met name hard voor de komst van een "medisch cen-

trum". "Wij hebben als vrouwen daar het meest mee te maken. wij zijn degenen die met een 

ziek kind naar Dordrecht moeten gaan. Daarom kan een vrouw deze zaak het best bepleiten", 

zo zei mevr. Verseveldt in dit interview uit april 1970. 

Ze was ruim 15 jaar Ambachts bestuurslid van het actiecomité "Een ziekenhuis in Zwijn- 

drecht". De meeste raadsleden in Ambacht zagen een streekziekenhuis in Zwijndrecht niet 

zitten. Zo'n ziekenhuis zou "veel te klein zijn en daarbij niet volwaardig".  

 

Uiteindelijk heeft deze inzet ook haar vruchten afgeworpen. Er kwam niet alleen een medisch 

centrum, maar zelfs een streekziekenhuis. In 1972 werd grond aangekocht op de locatie Ter 

Steeghe in Zwijndrecht. Pas vijftien jaar later kon de 'eerste paal' worden geslagen voor het 

Jacobus ziekenhuis, dat in september 1989  in gebruik werd genomen. 

  

Het was destijds de gewoonte om als raadsleden met elkaar na vergaderingen iets te drinken. 

Dat was ook het geval na één van de eerste raadsvergaderingen die mevr. Verseveldt mee-

maakte. Ze trakteerde de  mannelijke leden op een Groningse drank, namelijk een glaasje je-

never Hooghoudt.  
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In een gesprek met haar vertelde ze me nog een andere anekdote. Tijdens haar 25-jarige brui-

loft kreeg mevr. Verseveldt voor de grap een zogenaamde fles Groningse jenever. Zonder dat 

ze het wist zat daar gewoon leidingwater in. Na de eerste borrel durfde niemand te zeggen dat 

het geen "echte" jenever was. Daarom bedankten allen voor een tweede glasje.  

 

Verhouding CHU-PvdA  

Interessant is de politieke verhouding begin jaren 70 tussen de CHU en de PvdA. Deze was 

niet optimaal. Bij de verkiezing van de wethouders in september 1970 gaf het CHU-raadslid 

P. van Sluis namelijk aan dat hij de PvdA-kandidaat niet wilde steunen, omdat de PvdA had 

verloren en achterkamertjespolitiek bedreef. De CHU wilde daar juist van af: "Bij de behan-

deling van het initiatiefvoorstel van de CHU in juni 1970 tot openbaarmaking van de commis-

sie- en afdelingsvergaderingen van de gemeenteraad is wel gebleken dat de PvdA-fractie geen 

openbaarheid wenst", zo vertolkte Van Sluis van het standpunt van zijn fractie. Deze transpa-

rantie was één van de speerpunten van de CHU tijdens de verkiezingen van 1970: "openheid: 

commissievergaderingen openbaar, geen informele raadsvergaderingen".  

De secretaris van de PvdA-afdeling de heer P. Kors (later PvdA-raadslid) reageerde vervol-

gens publiekelijk op de keuze van de CHU. Hij zond een ingezonden brief naar de krant en 

constateerde dat de CHU -hoe dan ook-  de PvdA niet het nieuwe college na verkiezingen van 

mei 1970 wilde hebben.  

                                                                             
Bron:  De Brug 4 juni 1970 

 

  

 

 

 
 

 

Bron: De Kombinatie 7 september 1970 

 

Speerpunten 1973 

In het verkiezingsprogramma van 1973 had de CHU verder als speerpunten:  

- "het principe van de zondagrust": "de zondagsheiliging moet overeenkomstig de Zondagswet 

worden gehandhaafd, wat niet inhoudt dat ons principe op de leefwijze en de wil van een 

ander moet worden opgelegd" 

- een urgente uitvoering van de reconstructie van de Achterambachtseweg, de Krommeweg, 

de Vrouwgelenweg en de Onderdijkse rijweg 
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-het "industriegebied" via een toegangsweg regelrecht verbinden met de Rijksweg en een 

ander zonodig in overleg met Ridderkerk en Zwijndrecht. 

 

Met betrekking tot de handhaving van de zondagsrust liet de CHU, in tegenstelling tot de 

SGP, meer ruimte tot andersdenkenden. Zo vertelde mevr. Verseveldt me dat de CHU met het 

voorstel kwam om het zwembad op zondagmiddag, na de beëindiging van de kerkdiensten, 

open te stellen. Een voorstel dat de SGP destijds afwees. Dit standpunt was volgens mevr. 

Versveldt de reden waarom de SGP een zetel verloor.  

 

De speerpunten waren uitgangspunten van de gezamenlijke lijst van ARP/CHU (1974-1978)1, 

die uiteindelijk vier raadszetels opleverde. Deze gezamenlijke lijst was een overgangsfase om 

in 1978 uit te komen met één CDA-lijst.  

 

Katholieke Volkspartij (KVP) 

De KVP was een politieke partij in Hendrik-Ido-Ambacht die slechts zo'n 13 jaar heeft 

bestaan. Het aantal Rooms-katholieken was in ons dorp niet groot. Tijdens de verkiezingen in 

1963 voor de Tweede Kamer stemde slechts vier procent (191 kiezers) op de KVP. Dat kleine 

aantal weerhield enkele Rooms-Katholieken er niet van om een afdeling van de KVP op te 

richten. Dat was in november 1964. De andere partijen kregen van het pas benoemde bestuur 

een brief over deze oprichting.  

 

 

 

 

 

 

 

B

         Bron: Trouw 20 mei 1966 

 

 
1 Zie de stemmingslijst uit 1974 in bijlage 2  
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Dit bestuur heeft het drie jaren vol gehouden. In 1968 was er een wisseling van de wacht. Zo 

werd Ir. J.A. Wijn vice-voorzitter van het bestuur. Inmiddels nam de KVP in 1966 voor het 

eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor maakte de propagandacommissie 

"strooibiljetten". Een voorbeeld vindt u bij de onderstaande afbeelding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uiteindelijk gelukte het de KVP in 1966 met één zetel in de raad te komen: de heer A. Ber-

gers werd raadslid. Tijdens de verkiezingscampagne kreeg Bergers veel publiciteit. Hij zou 

namelijk  dreigbrieven van SGP’ers zou hebben ontvangen in verband met zijn liberale opvat-

ting over de zondagsrust. Ook zou hij de in pers H.I. Ambacht het "Staphorst van Zuid-

Holland" hebben genoemd.iv   

Zoals het bericht uit Trouw (20 mei 1966) aangeeft verdwenen ook aanplakbiljetten van de 

KVP. Over enkele biljetten zou een PvdA-affiche zijn geplakt.  

Na de verkiezingen werd de heer A. Bergers het eerste KVP-raadslid in ons dorp. De KVP 

behaalde 567 stemmen (9,5% van het aantal uitgebrachte stemmen). Deze gemeenteraadsver-

kiezingen waren de laatste, waarbij het stemmen verplicht was. In 1970 was de stemplicht 

afgeschaft. De KVP kwam daarna niet meer met een zelfstandige lijst uit.  

 

 De heer Bergers zou op 25 november 1968 worden opgevolgd door nummer 4 van de kies-

lijst, ir. J.A. Wijn, het laatste raadslid van de KVP. De reden daarvan is mij onbekend. Na zijn 

installatie toonde hij zich in zijn speech ambitieus. Een belangrijk principe voor hem "het 

onderlinge gesprek". Ook was hij voorstander van "een vroegtijdige inspraak van de bevol-

king bij het tot stand komen van allerlei plannen, zo mogelijk met de betrokkenen zelf. Con-

creet gesteld houdt dat in dat er niet over bejaarden moet worden gesproken dan met de be-

jaarden er bij, niet de kerkelijke jeugd dan met de jeugd erbij, niet over kerkelijke gezindten 

dan met deze gezindten er bij".  
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Zou de heer Wijn niet zijn gekozen, dan zou de KVP de eerste 

partij zijn geweest (en niet D66) die een vrouwelijk raadslid in 

haar fractie had. Mevr. E.C. Leijten-Homan, de eerste be-

stuursvoorzitter van de KVP, stond immers op de tweede 

plaats achter de heer Bergers.  

De opkomst van de KVP zou men kunnen duiden als een 

stroming van ontevreden burgers, die zich niet konden vereni-

gen met het beleid van de regerende partijen. Een ontevreden-

heid die KVP vertolkte, maar die in de jaren zeventig terug 

kwam in de opkomst van D66, H.I. Ambacht 2000+ en de 

Politieke Groepering Gemeentebelangen.   

 

  

 

De vorming van het CDA 

In augustus 1973 werd een werkgroep gevormd, bestaande uit drie ARP- en CHU-leden  om 

te komen tot samenwerking op lokaal niveau. Daarna werd een aantal gesprekken gevoerd, 

die "in een goede sfeer, open en eerlijk" plaatsvonden. Ik sprak hierover met Adrie Scheurwa-

ter. Hij was één van de eerste raadsleden van het CDA. Hij herinnerde zich dat de leden van 

de ARP de vergaderingen van de werkgroep trouw bezochten, die van de CHU verzuimden 

volgens hem nog al eens. Hieronder staat een agenda van een gecombineerde bestuursverga-

dering van ARP en CHU. 
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In een brief die ik kreeg over het voornemen om te komen tot een fusie, werd ook verwezen 

naar een brief van de SGP (16 maart 1974), die afwijzend stond om met de ARP en de CHU 

samen te werken. In de werkgroep "was niemand bekend die namens de Rooms-katholieke 

dorpsgenoten kan praten, daarom menen wij dat de samenwerking voorlopig tot onze beider 

kiesverengingen beperkt moet blijven". De KVP-kiezers hadden blijkbaar geen enthousiasme 

of waren niet bekend met de lokale fusieplannen.  

 

De werkgroep concludeerde in een brief dat een vergelijking tussen beide "beginselprogram-

ma’s" samenwerking tussen ARP en CHU niet verhindert.  De verschillen tussen beide partij-

en zijn in de loop van de tijd afgevlakt, aldus de werkgroep. Ze drong aan op een spoedige 

samenwerking. Het onderstaande citaat uit de brief vermeldt de motivatie.  

 

 

De samenwerking zou geleidelijk moeten gaan. Zo werden de beide kiesverenigingen ge-

handhaafd, waarbij de besturen regelmatig met elkaar overlegden. Aan de verkiezingen van 

1974 zou met een gemeenschappelijke lijst (ARP/CHU) moeten worden deelgenomen, zo was 

het advies van de werkgroep.  Er zou ook één verkiezingsprogramma worden opgesteld.  

 

Verder nam de werkgroep al een voorschot op de kandidatenlijst. De idee was namelijk dat de 

beide partijen kandidaten leverden, waarbij de ARP de lijsttrekker zou leveren, de tweede 

plaats een CHU-er, de derde plaats een ARP-er, enz. Rooms-katholieke kandidaten kon de 

werkgroep niet vinden, zo bleek uit de bestudeerde documenten.  

Wel was er een stemmenrace met de SGP om de gunst van de hervormde kiezers, want de 

werkgroep had een soort groslijst opgesteld, waarop de "in hervormde kring alom gewaar-

deerde  P. van der Leer" als lijsttrekker zou optreden.2  De werkgroep schreef de onderstaan-

de alinea in haar advies:  

 

 
2 De SGP had overigens ook speciaal een verkiezingsposter opgesteld voor de "hervormde kiezers".   
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Op de zesde plaats zou het ARP-lid Plaisier moeten staan volgens de werkgroep, omdat de 

gemeenteraad 17 raadsleden zou gaan tellen en er grote kans was op een zesde plaats.  

Maar dat viel hard tegen. De uiteindelijke uitslag van 1974 voor 

de christelijke combinatie gaf namelijk aan dat de ARP/CHU maar 

vier zetels kreeg in plaats van de gehoopte zes zetels.  

 

De KVP was in 1966-1970 vertegenwoordigd door de heer A. 

Bergers (zie de paragraaf over de KVP). Daarna is weinig van de 

kiesverenging vernomen. Tijdens de verkiezingscampagne bleken 

blijkbaar wel Rooms-katholieke burgers te zijn, die het niet eens 

met de lijn van de ARP/CHU waren.  Ik verwijs hierbij naar de 

ingezonden brief uit Ambacht Aktueel van 22 mei 1974. De brie-

venschrijver was blijkbaar een nieuwkomer in 't Ambacht en hij 

leek de voorgeschiedenis van de katholieken en de oprichting van 

de KVP  niet goed te kennen.v  

 

De achterbannen van de drie partijen gingen akkoord met de fusie. 

Volgens Scheurwater bestond bij de ARP nog de meeste weer-

stand, "maar men blokkeerde het fusieproces niet". Het eerste 

CDA-partijbestuur in 1978 bestond uit Adrie Scheurwater (voor-

zitter), en de heren C. v.d. Berg, A. van der Ven, en Geenhuis. 

"We hebben veel intern gediscussieerd over de christelijke waar-

den, over waar staat de C voor in het CDA. Bij ons was rond 1980 

de gedachte dat de SGP een "getuigenispartij" was en het CDA 

een "beginselpartij", we kwamen minder met Bijbelteksten dan de 

SGP".  
 

 

 

 
Bron: Ambacht Aktueel  22 mei 1974 
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Staatkundig Gereformeerde Partijvi 
 

Op 8 mei 1925 werd in ons dorp de kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij 

(SGP) opgericht. Haar naam was "Het Beginsel Getrouw". Deze oprichting was volgens het 

bestuur nodig, omdat de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) "niet van hun dwalingen wil over-

tuigd worden want dat er reeds zoo veele pogingen aangewend zijn zonder het gewenschte 

resultaat en de scheiding zoodoende voor hen die het in deze ernst met de zaken onvermijde-

lijk is". 

 

Algemeen: van getuigenis/protest- naar bestuurderspartij 

Toen  ik de vele verslagen van de leden- en bestuurvergaderingen las, zag ik de lokale SGP in 

de loop van de tijd veranderen in haar opvattingen. De SGP begon namelijk als een getuige-

nis- of protestpartij, ze zette zich in de jaren twintig, toen ze in de raad kwam, sterk af tegen 

de ARP en CHU. Geen inenting, handhaving van de zondagsrust, het sluiten van cafés, geen 

kermis, geen vrouw in de politiek, waren de politieke onderwerpen waarin de SGP zich van 

hen onderscheidde. Maar geleidelijk ontwikkelde ze zich tot een bestuurderspartij, die naar 

(structurele) wegen zocht om met andere christelijke partijen samen te werken.  

 

Samenwerking met ARP en CHU voor de SGP in haar beginjaren (in de periode 1927-1931) 

niet mogelijk. Verzoeken vanuit de ARP werden afgewezen. Dat veranderde later, in het be-

gin van de jaren dertig, toen de SGP een wethouder kreeg. Als aanloop tot deze benoeming 

bleek de toenmalige ARP-wethouder vóór de verkiezingen van 1931 informeel overleg te 

hebben gevoerd met het SGP-bestuur. Tijdens deze gesprekken bleek dat de voorkeur van de 

ARP zwaar woog in de SGP.  Uiteindelijk bleef deze SGP-wethouder van 1931 tot zijn over-

lijden (in 1955) lid van het college. 

 

Grote politieke tegenstellingen bestonden tussen de SGP en de socialisten (de Sociaal-

Democratische Arbeidspartij, de SDAP). Boeiend waren de debatten tussen de SGP’ers en de 

socialisten in de raad in de jaren twintig en dertig over onderwerpen als de handhaving van de 

zondagsrust. Aan beide kanten werden openlijk aangegeven dat zij om principiële redenen bij 

de verkiezingen van wethouders niet op elkaar zouden stemmen. Maar ook hier kwam een 

verandering: na 1945 werkten de SGP en de socialisten (inmiddels PvdA) wel samen in het 

college.  

 

Na het overlijden van SGP-wethouder De Waard in 1955 brak er voor de SGP tot 1990 een 

periode van oppositie aan. De ARP/CHU (CDA), PvdA en de VVD waren in deze periode 

steeds collegepartijen. Formele vormen van samenwerken bestonden toen nog niet. Aan het 

einde van de jaren zestig werkte de SGP-fractie in de raad met ARP en CHU samen door bij 

de Algemene Beschouwingen met één woordvoerder te komen. Maar in het begin jaren 70 is 

men hier mee gestopt. 

  

Als kandidaat-bestuurderspartij begon de SGP toen openingen te zoeken naar intensieve en 

structurele vormen van samenwerking met ideologisch verwante partijen als het GPV en de 

RPF. Dat waren twee partijen, die hun wortels hadden in de ARP en de CHU.   

Ook met het CDA probeerde de SGP een (informele) structurele relatie aan te gaan. Dat is 

niet zonder succes gebleven. Sinds 1990 lijkt een soort "overeenkomst" te bestaan om elkaar 

samen vast te houden voor de collegevorming. Dit ondanks de politieke verschillen over bijv. 

de zondagsrust.   



18 

 

In 1994 kwam er een (definitieve) doorbraak: de SGP ging niet meer alleen de verkiezingen 

in, maar samen met GPV en RPF. Dankzij de gezamenlijke kieslijst en de blijvende samen-

werking met het CDA is de SGP sinds 1994 (bijna 25 jaar) bestuurderspartij en leverde ze per 

als bestuurspartij drie of vier raadsleden per raadsperiode, evenals één of zelfs 1,5 wethouder. 

Deze duurzame formule is voor de SGP tot nu toe een groot succes. Zo wisten de staatkundig 

gereformeerden in de jaren negentig en vanaf de eeuwwisseling zich te vestigen als bestuur-

derspartij en vormde ze het middelpunt van de macht.    

 

Vrouw in politiek: Van weigering naar acceptatie 

Een historische verandering bij de SGP was ook de houding van deze partij ten aanzien van 

de vrouw in de politiek. In het (nabije) verleden stemde de SGP-fractie om principiële redenen 

niet op vrouwelijke kandidaat-wethouders. Dit veranderde in 1997/1998 toen het CDA met 

een vrouwelijke kandidaat kwam. De gezamenlijke raadsfractie SGP/GPV/RPF steunde de 

benoeming van de CDA'er mevr. A. de Koning tot wethouder. De SGP onderstreepte haar 

gewijzigde opstelling door haar fractievoorzitter, de SGP’er B. van der Heijden, af te vaardi-

gen naar een college met een vrouwelijke wethouder.  

 

De weerstand van de lokale SGP tegen vrouwen in de politiek is later verder afgenomen, wat 

ook bleek uit het feit de SGP (buitengewone) vrouwelijke leden kent, en sinds 2014 vrouwe-

lijke kandidaten op de gemeenschappelijke kieslijst staan. De gezamenlijke raadsfractie van 

SGPChristenUnie kent sinds maart 2018 ook een vrouwelijk fractielid. Hieruit blijkt een 

voortschrijdende aanvaarding van vrouwelijke vertegenwoordigers in de plaatselijke politiek.  

 

Beginjaren  
Zoals aangegeven, is de SGP in 1925 opgericht. Na de oprichting kwam uit de verslagen van 

de leden- en bestuursvergaderingen naar voren dat leden de ideologische beginselen bena-

drukten. De Bijbelse principes waren richtinggevend. Dat laat onverlet dat in de beginjaren 

vanuit deze principiële benadering interne kritiek uitgeoefend werd: op het gedrag van de le-

den, op de raadsleden en op de wethouder. 

 

Leden 

Allereerst de leden. Tijdens één van de eerste ledenvergaderingen riep de voorzitter de leden 

op om leer en levenswandel met elkaar overeen te laten komen. Hij had namelijk gehoord dat 

leden "zich schuldig hadden gemaakt aan Herbergbezoek". Volgens de voorzitter kon dat 

niet: "onze naam droeg de Naam van het beginsel getrouw, laten we dan ook getrouw blijven. 

Er werd besloten die zich weer schuldig maakten dat we die dan volgens het Reglement on-

middelijk Roieeren. Uitgezonderd zij die op reis zijn genoodzaakt zijn hun honger of dorst te 

lessen. Wij zijn verplicht ons te houden aan de beginselen van Gods dierbaar woord".  

 

Raadsleden  

De aanstelling van raadsleden voor de verkiezingen in 1927 is uitvoerig beschreven. Het was 

voor de SGP de eerste keer dat een lijst werd opgesteld en dat ging niet geheel vlekkeloos. 

Uiteindelijk werd na enkele stemmingen de heer L. van der Ven tot lijsttrekker verkozen.  

Verrassend was dat hij ook tot raadslid gekozen werd: het eerste SGP-lid in Hendrik-Ido-

Ambacht!  

Voor hem was de zondagsrust een heel principieel en onopgeefbaar punt. Dat bleek tijdens 

zijn opstelling bij de behandeling van de Verordening van de Winkelsluitingswet in 1931. De 

Verordening liet toe dat op zondagmorgen tussen zeven en negen uur melk kon worden ver-

kocht. Van der Ven was vanwege zijn "beginsel" tegen zo'n verkoop. Volgens toenmalig bur-
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gemeester J. Kneppelhout was deze verkoop ten behoeve van de "zieken en de zwakken". 

Vervolgens diende de SGP’er een wijzigingsvoorstel in om deze uitspraak van de burgemees-

ter in de Verordening op te nemen. Maar dat ging de burgemeester (en de meerderheid van de 

raad) te ver. Ook probeerde Van der Ven verschillen-

de keren om het ambtsgebed ingevoerd te krijgen, wat 

hem echter niet lukte. Vooral de SDAP verzette zich 

daartegen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. van der Ven (Bron: Belijdend Besturen)  

 

1931: eerste SGP-wethouder A. de Waard 

Na de verkiezingen in 1931 kreeg H.I. Ambacht voor het eerst een SGP-wethouder: de heer 

A. de Waard. Deze verkiezing verliep niet zonder slag of stoot. Het bleek namelijk dat de 

ARP-wethouder C. van den Berg met de SGP informeel had overlegd. Zo uitte hij zijn een 

voorkeur voor het nieuwe raadslid De Waard als mogelijke kandidaat voor het wethouder-

schap.vii Het SGP-bestuur had het hier moeilijk mee, maar uiteindelijk liet het bestuur zich 

toch leiden door de voorkeur van de ARP: "wij kunnen wel veel praten, maar niet beslissen". 

In juli 1931 stemden de leden bij meerderheid in met dit standpunt. Zo werd De Waard kan-

didaat-wethouder.   

 

Wethoudersverkiezing 

Maar de ARP-fractie was niet zo gauw te vangen voor deze kandidaatstelling. In augustus 

1931 kwam namelijk een terugkoppeling van het gesprek dat de twee SGP-raadsleden met de 

ARP hadden: "Wij hadden gehoord dat die fraktievergadering verkeerd geloopen was". De 

ARP had namelijk het besluit had genomen dat zij twee wethouders zou leveren: C. van den 

Berg en W. Stans. Dat leverde tijdens het overleg tussen de ARP’ers en de SGP’ers een flinke 

discussie op. Uiteindelijk gingen de SGP-raadsleden daar niet mee akkoord. Vervolgens 

vroegen de ARP’ers de SGP’ers om "een poosje" op de gang te staan. Dat weigerden de raad-

sleden, waarna ze "huiswaarts" vertrokken. Het resultaat van de besprekingen was dat de SGP 

met een eigen kandidaat kwam, namelijk dhr. A. de Waard en niet Van der Ven. De laatste 

kreeg de opdracht mee dat als hij "bemerkte dat De Waard de man zou worden" hij "op zijn 

eigen partijmaat moest stemmen".  

Uiteindelijk koos in oktober 1931 een nipte meerderheid van de raad voor De Waard: hij 

kreeg vier stemmen, de SDAP’er Visser drie, twee stemmen waren blanco.  

 

Er zijn signalen dat Van der Ven niet gelukkig was de wethoudersverkiezing. Van der Ven 

stuurde brieven naar het SGP-bestuur waaruit bleek dat hij vond dat bij de wethoudersverkie-

zing van De Waard fouten zouden zijn gemaakt. Uit de bestudeerde documenten het beeld 

naar voren dat het bestuur de zijde van De Waard had gekozen. Over een tweede brief van 

Van der Ven schreef het bestuur dat er "er niet veel moois" te vinden was. "Het is een bedroe-

vende zaak. Van der Ven ziet wel de fout van De Waard, maar zijn eigen fouten ziet hij niet. 

En dat is het jammerste." Besloten werd dat beide raadsleden met het bestuur moesten "confe-

reren" (overleggen WS). Zou Van der Ven geen beraad met het bestuur willen, "dan zouden 
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wij andere maatregelen moeten treffen". Uiteindelijk werd volgens de notulen behulp van het 

provinciaal bestuur de kou uit de lucht gehaald.   

 

Blijkbaar was dit interne geschil naar de politieke tegenstanders gelekt. Zo wees de heer Vis-

ser van de SDAP tijdens het debat over de wethoudersverkiezing in 1931 op een mogelijke 

tweespalt binnen de SGP. De Waard ontkende echter dat de eenheid in de SGP zoek was.  

Toch bleek dat Van der Ven niet op één lijn met zijn partijgenoten zat. Voorzitter Van Vliet 

schreef in zijn jaarrede zelfs over een "donkere bladzijde in de historie van ons vereenigings-

leven". Wat was er aan de hand? 

Tijdens de ledenvergadering december 1934 vroeg de vergadering waarom Van der Ven en 

De Waard tijdens de raadsvergadering van mening verschilden over het "watermeterstelsel". 

Dit stelsel werd ingevoerd om watermisbruik te voorkomen. Tegenstanders vonden dit een 

vorm van (extra) belasting voor de burgers, of zagen de invoering als dwang van de overheid 

(het gemeentelijk waterleidingbedrijf). De voorzitter en De Waard vonden dit onderwerp geen 

"principiële kwestie". Van der Ven vond dat juist wel. De discussie verhardde zich, zelfs zo 

dat Van der Ven de vergadering verliet en ter plekke zijn lidmaatschap opzegde.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: notulen 

SGP-ledenverga-

dering december 

1934 
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Kritiek op standpunt zondagsrust 

Naast de vele waardering in de jaarverslagen van de voorzitter Van Vliet, kreeg de eerste 

SGP-wethouder in ons dorp kritiek van zijn achterban over de handhaving van de zondagrust. 

Zo ging hij in oktober 1932 in op de vraag waarom wethouder De Waard "vóór het voetbal-

len" had gestemd. Hij had immers juist de kerken in zijn achterban geadviseerd een brief te 

schrijven aan de gemeenteraad om het voetballen op zondag te verbieden. De gemeenteraad 

besloot uiteindelijk om het voetballen op zondag door te  laten gaan: alleen de SGP'er Van der 

Ven en de ARP'er Hooijmeijer wilden dit niet. De Waard stemde dus voor. Als bestuurder 

koppelde hij zijn stemgedrag aan een andere heikele kwestie van de SGP, namelijk de open-

stelling van cafés op zondag. Maar de meerderheid van de raad wilde namelijk op zondag 

cafés  sluiten, maar dit was tegen de zin van de SDAP en de burgemeester. De Waard gaf aan 

dat "hij moest er vóór stemmen om de Herbergsluiting te halen." Bij de voorzitter en anderen 

was weinig begrip voor dit standpunt:  "De voorzitter sprak zijn mening uit dat De Waard dat 

niet had moeten doen. Omdat ons standpunt op een andere lijn staat. Het moest volgens de 

voorzitter zijn mening zoo geweest zijn dat hij voor beide, hetzij voor herbergsluiting en voor 

het voetballen daar altijd tegen had moeten stemmen. Nu is het tenslotte altijd onaangenaam 

dat zulke fouten worden gemaakt. Hopende in 't vervolg beter op zijn post te wezen", aldus het 

verslag. Hier was dus een kloof tussen de SGP-wethouder als bestuurder en de SGP-achterban 

die ook in deze situatie niet van Bijbelse principes wilde afwijken. Deze kritiek was bijvoor-

beeld ook in 1953: sommige leden suggereerde tijdens de ledenvergade-

ring dat de SGP beter in de oppositie kon gaan.viii 

 

Samenwerking SDAP 

Opmerkelijk is dat De Waard politiek gezien na de Tweede Wereldoor-

log een ander standpunt ten aanzien van de sociaaldemocraten innam. In 

september 1939 verklaarde hij dat hij "krachtens het SGP-beginsel geen 

SDAP-er zou stemmen." Toch veranderde De Waard zijn standpunt in 

1949: hij zou samen met een sociaaldemocraat zelfs in het college zit-

ting nemen. Vanuit de SGP kwam daar geen kritiek op. Dit onderdeel 

van de doorbraakgedachte (samenwerken met partijen buiten de eigen 

zuil) sijpelde dus blijkbaar ook in H.I. Ambacht, zowel bij de SGP als de PvdA door.   

De voorzitter van de SGP-kiesvereniging uitte in 1949 zelfs zijn grote verwondering: "en dat 

nog iets over de Wethoudersverkiezing. Dat is alles ook eveneens wonderlijk gelopen. Ware 

de partijen het er over eens de Wethouder der SGP had afgedaan en de A.R. zoo ver weg ge-

zakt dat zij een wethouder van de P.v.d.A. begeerde. Zij kwamen tot de slotsom dat zij geen 

Wethouder hadden, zoodat thans toch de Wethouder der SGP zitting heeft en nog nooit met 

zoveel stemmen op zich zag uitgebracht. Wij kunnen niet anders zeggen als dat God in deze 

ook nog laat zien het wereldgebeuren in Zijn hand heeft en er niets bij geval geschiedt". Bij 

de SGP overheerste dus de dankbaarheid om in het college te blijven, hoewel dit nu met de 

PvdA was.  

 

De Waard werd niet alleen in 1931 tot wethouder gekozen, maar ook in 1935, 1939 en in 

1946 en 1949 en 1953. Daarnaast was hij van begin 1950 tot begin november 1951 locobur-

gemeester. Met deze lange periode als bestuurder betekende hij veel voor ons dorp en kreeg 

hij dus veel waardering van andere partijen!  
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Samenwerking met andere christelijke partijen 

Een interessant punt is het standpunt van de SGP over de samenwerking met de andere chris-

telijke partijen ARP, CHU, GPV en RPF. Uit de verslagen van leden- en bestuursvergaderin-

gen bleek dat de SGP tot de jaren tachtig geen behoefte had aan een of andere vorm van for-

mele samenwerking met deze partijen. Deze verzoeken leidden in het bestuur vaak tot "een 

breedvoerige discussie". Pas in het begin van de jaren tachtig is een kanteling gekomen ten 

aanzien de samenwerking tussen de SGP en de andere christelijke partijen.  

 

Overzicht  

De ARP en CHU deden in de loop van de tijd verschillen verzoeken tot samenwerking of sa-

mensprekingen. Hieronder geef ik een overzicht van deze pogingen, waarbij ik niet uitsluit 

dat er meer mondelinge, informele of schriftelijke verzoeken zijn geweest. 

 

Jaren dertig  

Tijdens de jaren dertig bleek felle weerstand bij de achterban van de SGP tegen de ARP te 

bestaan. Een treffend voorbeeld daarvan werd genotuleerd tijdens een ledenvergadering in 

november 1930. Toen kwam opnieuw het onderwerp "voetballen op Gods dag" aan de orde. 

"We zien dat Gods dag met voeten wordt getreden. Omdat de christelijke mannen van de zo-

genaamde Antirevolutionairen net eender zijn als de liberalen en de socialist. Ze werken alles 

tegen wat tot eer van God kon strekken". (Uitspraak van een SGP-lid, 20 november 1930) 

 

In april 1931 meldde de SGP-voorzitter Van Vliet dat ARP-wethouder C. van den Berg hem 

om een lijstverbinding verzocht had. "De voorzitter zeide hem dat hij er over zou spreken op 

de Vergadering. De voorzitter vertelde dat de leden en het spreekt vanzelf dat wij dat niet 

mogen doen, omdat onze Partij is een zelfstandige Partij: dus werd er besloten om geen ver-

binding met een of anderen Partij aan te gaan." 

 

Ondanks dit afzetten tegen de ARP vond ik toch in de verslagen van de bestuurs- en leden-

vergaderingen aanwijzingen dat de SGP-raadsleden soms op een (in)formele wijze met elkaar 

samenwerkten. Zo werd de ledenvergadering in september 1935 geïnformeerd over de sa-

menwerking met ARP. De toenmalige SGP-fractievoorzitter gaf als reactie dat "het goed is 

dat ze samenwerkten, want ze zelfstandig bleven ze niets konden bereiken". 

 

Het onderwerp "samenwerking" keerde terug tijdens de ledenvergadering van 11 december 

1936. Bij de rondvraag merkte een lid op dat "het samengaan met A.R. en S.G.P fractieverga-

dering het de dood in de pot is en wij aan de leiband van de A.R. lopen." Een ander lid wil 

tijdens de jaarvergadering erover spreken om "het samengaan af te schaffen en zelfstandig een 

fractievergadering op te richten en niet zo als verschenen jaar maar elke raadsvergadering of 

er principiële punten zijn of niet". Dit onderwerp komt inderdaad aan de orde tijdens de jaar-

vergadering van 22 januari 1937, maar het verslag is er kort over: "Verder werd nog door 

enkele leden gesproken over de Fractievergaderingen door onze gemeenteleden".  

 

Opmerkelijk was dat het onderwerp "samenwerking met andere partijen" terugkwam tijdens 

de rondvraag bij de ledenvergaderingen. De SGP-besturen agendeerden dit onderwerp niet. 

Blijkbaar zijn in de jaren dertig wel (informele) gezamenlijke fractievergaderingen geweest, 

waarbij de ARP- en de SGP-raadsleden aanwezig waren. Interessant is dat de CHU daarbij 

vanaf 1935 ontbrak. Toen was de CHU met één lid in de gemeenteraad vertegenwoordigd.  
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Jaren zestig  

Tijdens de periode 1945-1965 heb ik geen aanwijzingen over vormen van formele samenwer-

king gevonden. In de jaren zestig en met name de jaren tachtig en negentig tekent zich een 

geleidelijke kanteling af, hoewel de SGP begin jaren zestig samenwerking nog afwees en zich 

als een getuigenispartij presenteerde. Zo zei in november 1964 de inleider van het onderwerp 

"De SGP en enkele problemen van deze tijd" dat "de SGP de enige zuivere reformatorische 

partij is. De SGP stelt zich op levenbeschouwelijke basis door de natie te onderwerpen aan 

het gezag van het Woord van God, in tegenstelling tot het humanisme dat het aardse centraal 

stelt".   

  

In december 1965 verzocht het ARP-bestuur per brief om te komen tot "een eventuele samen-

spreking". Het toenmalige SGP-bestuur wees dit verzoek radicaal van de hand. Met de ARP 

en de CHU mocht geen gezamenlijke propaganda worden gemaakt en de partijen mochten 

zeker niet met een gemeenschappelijke lijst voor de verkiezingen uitkomen. Het vormen van 

één raadsfractie met ARP en CHU "moest aan de raadsleden worden overgelaten". Dus: “sa-

menspreking” had geen zin, er moest eenheid zijn "gegrond op beginselen van Gods woord".  

Ook in maart 1971 stuurden het ARP- en het CHU-bestuur een brief aan het SGP-bestuur. Zij 

vroegen om een "een vorm van samenwerking daar er op praktisch gebied vormen van sa-

menwerking zijn". Beide besturen wilden hierover met de SGP een gesprek voeren, maar ook 

dat wees het SGP-bestuur af.  

 

Deze afwijzing was opvallend omdat de fracties van de ARP, CHU en SGP in gemeenteraad 

in 1968, 1969 en 1970 een gezamenlijke woordvoering hadden bij tijdens de Algemene Be-

schouwingen. Volgens de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering uit deze drie jaren is 

deze samenwerking niet besproken en dus ook niet ter discussie gesteld.  

 

Samenwerking GPV 

In de jaren zeventig ontstond een nieuwe situatie in het politieke landschap van Hendrik-Ido-

Ambacht: nieuwe politieke partijen kwamen in de raad. Gemeente Belangen met twee zetels, 

de KVP en HIA 2000+, telkens met één zetel en het CDA trad als nieuwe partij naar buiten.  

In de vijver van de christelijke partijen was er eveneens een nieuwkomer: het Gereformeerd 

Politiek Verbond (GPV) werd in onze gemeente actief. Zoals bekend, (zie paragraaf GPV) 

deed deze partij mee aan de raadsverkiezingen van 1978. Dit ging echter ten koste van een 

raadszetel van de SGP. Het jaarverslag over 1978 vermeldde hierover: "in onze gemeente ging 

helaas onze derde zetel verloren. Wat we tekort kwamen: 5 5/7 stem. Waar hij naar toe ging? 

Naar de PvdA. Een mogelijke oorzaak: het uitkomen van het GPV met een eigen lijst. Bij de 

vorige verkiezingen mochten we altijd op ruim 100 stemmen van deze groepering rekenen".   

Ondanks dit verlies stelde in september 1978 het nieuwe bestuurslid K. van Doorn voor om 

het GPV uit te nodigen voor het fractieberaad van de SGP, maar dit was een gevoelig punt. 

De overige bestuursleden hadden, zo bleek uit het verslag van de bestuursvergadering weinig 

behoefte aan: "na een uitvoerige discussie werd besloten om geen onnodige verwarring te 

stichten".  

 

Enkele jaren later, in februari 1980, ondernam het GPV-bestuur een poging om tot samen-

werking te komen. Zo verzocht het GPV-bestuur per brief om de fractievergaderingen te mo-

gen bijwonen. Het SGP-bestuur handhaafde echter de afwijzende lijn die ze in september 

1978 had getrokken.  

Er was op dat moment weinig behoefte aan een dergelijke vorm van samenwerking. De brief 

van het GPV ervoer het SGP-bestuur als teleurstellend: "Uit de brief blijkt zo weinig bereid-
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heid tot een eventuele toekomstige samenwerking, en is zo geheel gericht op het verkrijgen 

van meerdere informatie voor uw kiesvereniging, dat wij als bestuur zeer gereserveerd staan 

tegenover deze van benadering." 

 

Toch was hiermee de samenwerking met het GPV niet voorbij. Integendeel. Eind oktober 

1980 spraken delegaties van het SGP- en GPV-bestuur met elkaar over dit onderwerp.  
 

 
 

Dit overleg was in harmonie verlopen en het resultaat was GPV'ers bij de SGP mochten aan-

schuiven. Maar samenwerking betekende nog niet dat men tijdens de volgende verkiezingen 

in 1982 met één lijst uit zou komen.  

 

 
 

 In 1981 werd tijdens een bestuursvergadering nogmaals benadrukt dat de samenwerking in 

het fractieberaad goed was. De SGP wilde dat het GPV hun leden zou adviseren om op de 

SGP-lijst te stemmen.  Dit gebeurde ook en het GPV zag af van een eigen lijst. Dat was een 

ontwikkeling, die het SGP-bestuur "alleen maar van harte kan toejuichen". Toch was op dat 

moment het uitkomen met een gezamenlijke lijst nog een brug te ver. 

 

Samenwerking met de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) 

Naast het GPV diende zich nog een andere partij aan waarmee de SGP in de jaren tachtig  zou 

kunnen samenwerken, namelijk de RPF. "Wellicht zal de RPF zich in de komende zittingspe-

riode als mogelijke partner aandienen; hiermee dient wel rekening gehouden te worden. In 

elk geval verdient het aanbeveling de gegroeide samenwerking te continueren en intensive-

ren", aldus de heer K. van Doorn tijdens de bestuursvergadering in december 1981.  

 

Van de RPF in deze periode werd echter weinig vernomen, want deze partij was nauwelijks 

actief. Bij het GPV leefde toen de overheersende gedachte dat deze partij beter met de SGP 

dan met de RPF kon samenwerken, omdat bij de SGP de kerkelijke "belijdenisgeschriften" 

zwaarder zouden wegen dan bij de "evangelische" RPF.  

Het zou tot 1994 duren, voordat vertegenwoordigers van de RPF bij fractievergaderingen met 

SGP en GPV aanwezig zouden zijn.  

 

Documenten over (informele) vormen van samenwerking tussen de SGP en het CDA heb ik 

niet kunnen terugvinden.  
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Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)ix  

 

Het GPV is landelijk in 1948 opgericht en heeft tot 2003 bestaan. Het was een getuigenispartij 

waarvan de leden en de gekozenen tot één kerkgenootschap behoorden: de Gereformeerde 

Kerken Vrijgemaakt, Deze partij benadrukte in de beginperiode haar eigen kerkelijke identi-

teit en "christelijke nationale" identiteit. Handhaving van de eigen identiteit was dus erg be-

langrijk, maar aan het einde van de jaren 90 vond er in de kerkelijke kringen van de GPV een 

omslag in het denken en fuseerde het GPV met de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) 

tot de ChristenUnie.  

 

De landelijke ontwikkelingen vonden (met vertraging) ook hun neerslag in het politieke land-

schap in Hendrik-Ido-Ambacht. Het zou namelijk meer dan een kwart eeuw duren voor in ons 

dorp een kiesvereniging werd opgericht. Deze oprichting werd mede gestimuleerd vanuit de 

buurgemeente Zwijndrecht. Dat is op zich niet verwonderlijk. De Ambachters, die toen tot de 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt behoorden, kwamen namelijk bijeen in het kerkgebouw 

in Zwijndrecht.  

 

Oprichting Kiesvereniging 

In november 1976 werd een vergadering in het dorpshuis De Schoof belegd om te komen tot 

een oprichting van een kiesvereniging. De Ambachtse GPV'ers waren lid van de Zwijndrecht-

se vereniging. Omdat er steeds meer Ambachtse leden kwamen werd bekeken of belangstel-

ling bestond voor een Ambachtse vereniging. Deze GPV'ers stemden bij de plaatselijke ver-

kiezingen verdeeld: een aantal op de SGP, sommigen stemden op Piet Bax (ARP, later 

CDA), omdat zij hem kenden als een "degelijke gereformeerde".  

 

 
 

 De vergadering van november 1976 werd voorgezeten door de heer A .v. d. Ven. Er waren 

twintig personen aanwezig, waaronder drie leden van de kiesvereniging te Zwijndrecht. Tij-

dens deze vergadering werden twee mogelijkheden genoemd: 

1. Wel een eigen afdeling maar als onderafdeling van de kiesvereniging Zwijndrecht. “De 

Zwijndrechtse commissies kunnen daar ook in Ambacht werken of met Ambacht samen-

werken,” zo was de gedachte. En als voor deze mogelijkheid werd gekozen moest het 

"uitbrengen van een enigen lijst moet dan ook worden tegengegaan."  

2. Oprichting van een eigen kiesvereniging. De vraag hierbij was of er voldoende leden waren. 

Maar het argument voor deze mogelijkheid dat  "we hebben ook hier de roeping om te getuigen en 
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moeten niet onderduiken in de kiesvereniging van Zwijndrecht. Juist in klein verband kunnen we 

elkaar beter opscherpen tot activiteiten".  

 

Uiteindelijk namen de aanwezigen unaniem het principebesluit om tot een oprichting van de 

kiesvereniging H.I. Ambacht te komen. De Zwijndrechtse vertegenwoordiger, de heer Van 

Wolfswinkel, verheugde zich over dit besluit. Immers elke burgerlijke gemeente moet een 

eigen kiesverenging hebben. Namens het bestuur zegt hij samenwerking toe. Hij spreekt de 

wens uit dat met Gods hulp een bloeiende vereniging zal ontstaan", zo zei hij. Vervolgens 

werd een voorbereidingscommissie ingesteld met als leden: S. v.d. Ven jr. A. Louter en J. 

Schaeffer.  

De officiële oprichtingsvergadering van de "Gereformeerde kiesvereniging te Hendrik-Ido-

Ambacht" was op 7 januari 1977. Tijdens deze vergadering gaven twintig personen zich als 

lid op, een aantal dat eind februari 1977 was opgelopen tot dertig.  

 

Toelatingsbeleid 

Een belangrijk vraag, die ook bij de oprichting in Ambacht discussie gaf binnen het GPV, 

was: Mogen christenen, die niet tot de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt behoorden, lid 

worden van de Kiesvereniging? Op 6 juni 1977 kwam de "kogel door de kerk". Want op die 

datum vergaderde de ledenvergadering over deze vraag. Uiteindelijk werd over het toela-

tingsbeleid het volgende besloten: 

 

“Een ieder die zegt de grondslag der vereniging te onderschrijven en een lidmaatschap aan-

vragend, geen deel uitmaakte van de Gereformeerde Kerk, kan na een oriënterend gesprek tot 

het bijwonen der vergaderingen worden toegelaten voor de duur van één verenigingsjaar. In 

dat gesprek moet uitdrukkelijk tot uiting komen: 

1. De onverbrekelijkheid van lidmaatschap van kerk en vereniging 

2. De genoemde tijdsduur 

Verder beslist de vergadering dat als na afloop van het verenigingsjaar blijkt, dat de lidmaat-

schapsaanvraag gehandhaafd blijft en tegelijkertijd geweigerd wordt het kerklidmaatschap in 

dit kader te bezien, de betrokken niet meer de vergaderingen mag bijwonen. Als dit niet het 

geval is, kan de aanvrager om tot een afrondende beslissing te komen voor de duur van ten 

hoogste twee verenigingsjaren toestemming worden verleend de vergaderingen bij te wonen.  

Uiteindelijk besloot de vergadering tot een toelatingsprocedure die enerzijds niet tekort doet 

aan het uitnodigende karakter en anderzijds een lidmaatschap buiten het lidmaatschap van de 

kerk uitsluit".  

 

Deelname raadsverkiezingen 

Er werd dus een beperkt toelatingsbeleid toegepast. Desondanks wilde het GPV als kleine 

partij toch op een of andere manier deelnemen aan de plaatselijke politiek. Ook hier waren 

verschillende opties. Zo kon men besluiten tot zelfstandige deelname aan de gemeenteraads-

verkiezingen, hoewel het aantal stemmers niet groot was (in 1972 196 stemmen, in 1977 was 

dat aantal teruggelopen naar 121). Andere opties waren om een stemadvies te geven of sa-

menwerking te zoeken met de SGP en of met de plaatselijke RPF. De RPF kreeg in 1977 109 

stemmen.  

Toch kreeg de samenwerking met de SGP tijdens de ledenvergadering van 24 oktober 1977 

de voorkeur boven die met de RPF. "Het bestuur krijgt mandaat van de ledenvergadering om 

alleen met de SGP een lijstverbinding aan te gaan. Als de SGP de RPF op een andere manier 

erbij wil betrekken zullen we met een eigen lijst uitkomen. Met de RPF is een te groot verschil 

in de grondslag, zodat samenwerking met de RPF nog moeilijker is dan met de SGP". 
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Op 12 december 1977 ging opnieuw de kogel door de kerk. Als voorbereiding op de bespre-

kingen van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1978 hadden enkele leden van het 

GPV namelijk een studie gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van SGP en RPF. De con-

clusie van dit onderzoek was dat de grondslag van SGP en RPF te veel verschilde met de 

grondslag van het GPV om een samenwerkingsverband aan te gaan.  

Aan het einde van de vergadering werd besloten om zelfstandig aan de gemeenteraadsverkie-

zingen deel te nemen.3 Men hechtte dus heel sterk aan de eigen identiteit, dat nog eens onder-

streept werd door het gebruik van de term "Nationaal Gereformeerd". Daarom werd een "ver-

zoek van de plaatselijke SGP een lijstverbinding aan te gaan om redenen van mogelijk identi-

teitsverlies bij ons eerste optreden afgewezen," aldus het jaarverslag van de kiesvereniging 

over 1978. Het GPV-bestuur koos duidelijk voor het behoud van de eigen identiteit boven het 

streven naar stemmenmaximalisatie: in 1972 kreeg het GPV tijdens de Tweede kamerverkie-

zingen 196 stemmen, in 1977 121 stemmen.  

 

Uitslag: 124 stemmen 

De uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad in mei 1978 was een stemmenaantal van 

124, dat was te weinig om een raadszetel te krijgen. Hiervoor waren circa 500 stemmen no-

dig.  

 

 
 

De uitslag had gevolgen voor de SGP, omdat ze geen derde zetel behaalde. Het besluit om tot 

een eigen lijst uit te komen, werd niet gewaardeerd door de toenmalige SGP-fractievoorzitter 

Klaas van Doorn: "Het is triest dat door een misplaatst identiteitsvertoon de derde zetel voor 

de SGP verloren is gegaan." Toch lijkt het erop dat dezelfde Van Doorn in de loop van de 

jaren de brug met het GPV probeerde te slaan. Tijdens bestuursvergaderingen kwam hij ver-

schillende terug op deze samenwerking.  

 

In februari 1980 kreeg het GPV-bestuur een reactie van zijn verzoek om met de SGP samen te 

werken, bijvoorbeeld door "een waarnemer te sturen naar haar fractievergadering". "De 

strekking van de brief is negatief", zo meldde het bestuursverslag. Het bestuur wilde over de-

ze brief verslag doen aan de ledenvergadering en voorstellen om het gesprek met de SGP aan 

te gaan. Tijdens deze vergadering (maart 1980) vermeldde het verslag daarom dat "de strek-

king van de brief niet onverdeeld positief is". De GPV-brief vermeed volgens het verslag "elke 

 
3 Het GPV voerde in het huis-aan-huis-blad De Brug in mei 1978 intensief campagne. De SGP bleef daarom niet 

achter. Het nieuw gevormde CDA deed dit op een eigenwijze muzikale toon….  Zie bijlage 4.  



28 

 

suggestie naar een eventuele samenwerking, wat kennelijk bij de SGP als teleurstellend is 

overgekomen". De leden vonden dat het bijwonen van de SGP-fractievergaderingen nuttig. De 

voorzitter stelde vervolgens voor om een gesprek met de SGP aan te gaan als bestuur "zonder 

dat er over samenwerking afspraken worden gemaakt". Op 24 november 1980 koppelde de 

voorzitter terug aan het bestuur over het gesprek met de SGP, maar dat "de uitslag op ons 

verzoek tot het bijwonen van het fractieberaad momenteel nog niet bekend is". 

 

 In december 1980 was er een volgende bestuursvergadering, waarin meer bekend werd. De 

bespreking met de SGP was "positief" verlopen, omdat een GPV-afgevaardigde de fractiever-

gadering van de SGP bij mag wonen. Maar: "het bestuur neemt op voorhand de conclusie van 

SGP-zijde voor haar rekening dat uiterlijk juni 1981 bekend moet zijn dat de SGP en het GPV 

met de eventuele gemeenteraadsverkiezingen met een gezamenlijke lijst uitkomen". Drie be-

stuursleden waren bereid om regelmatig dit SGP-fractieberaad bij te wonen.  

 

Vervolgens besloot het bestuur op 28 oktober 1981 om bij de komende gemeenteraadsverkie-

zingen hun leden te adviseren om op de SGP-lijst te stemmen.  

In ledenvergadering van 12 november 1981 komt de samenwerking met de SGP opnieuw aan 

de orde. De voorzitter gaf aan dat een lijstineenschuiving om "technische redenen" niet meer 

mogelijk was "gezien de korte tijd die nog beschikbaar is". En: "inzake stemadvies meent hij 

dat de in een openbare publicatie te kiezen bewoordingen zorgvuldig moeten worden overwo-

gen".  

Tijdens een overleg tussen een delegatie van GPV en SGP in december 1981 komen beide 

partijen tot overeenstemming om intensief te gaan samenwerken.  

 

 
 

Tijdens de bestuursvergaderingen van 25 maart 1982 werd bekend gemaakt dat de twee SGP-

raadsleden in de toekomst jaarlijks de ledenvergadering zullen bezoeken. De contacten met de 

SGP werden geïntensiveerd, want een GPV-bestuurslid werd in maart 1985 zelfs "waarne-

mer" bij de propagandacommissie van de SGP. Op de jaarvergadering van 7 januari 1986 

werd nogmaals besloten om het bestuur de leden te adviseren om op de SGP te stemmen.  

 

Samenwerking met RPF 

Op dezelfde GPV-vergadering van maart 1982 vroegen leden naar de samenwerking met de 

RPF. Het bestuur had daar weinig belangstelling voor:  

"Op een vraag van een lid naar het bestaan van een RPF-kiesvereniging wordt geantwoord 

dat de RPF alhier een kontaktadres heeft. Nu wij contacten met de SGP hebben zullen wij 

vooralsnog geen poging doen met de RPF in contact te komen".  

Het duurde tot maart 1985 dat de RPF kort ter sprake kwam. Het verslag van de bestuursver-
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gadering meldde dat namelijk dat een GPV-bestuurslid had vernomen dat de RPF in verband 

met de komende gemeenteraadsverkiezingen "actief wordt". Ook tijdens de ledenvergadering 

in januari 1986 werd nog eens gevraagd naar de RPF. "Het bestuur heeft niets vernomen van 

de RPF vernomen over de positie t.a.v. raadsverkiezingen", aldus het verslag.  

 

Als gaat om het contact met de RPF was het dus lange tijd stil: pas rond 1992/1993 werd van-

uit het toenmalige RPF-bestuur om een verkennende bespreking gevraagd. Uiteindelijk leidde 

dit in 1994 tot samenwerking tussen de drie partijen. Dat kreeg vorm in deelname aan het 

fractieberaad en het uitkomen met één gemeenschappelijke lijst.  

 

Het GPV koos electoraal gezien op het juiste moment (1994) voor deze gemeenschappelijke 

lijst, want in 1994 scoorde deze partij het hoogst, in 1998 is er -ondanks de groei van de ge-

meente- een flinke terugval (zie onderstaande tabel). 

 
Tabel 3  Overzicht verkiezingsuitslagen GPV 1952-1998 

 
Bron: Databank, Kiesraad  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jaar Tweede Kamerverkiezingen Stemmenaantal % 

1952 10 0,32 

1956 16 0,48 

1959 18 0,48 

1963 27 0,54 

1967 48 0,78 

1971 140 2,03 

1972 196 2,47 

1977 121 1,35 

1981 118 1,16 

1982 109 1,12 

1986 145 1,23 

1989 183 1,55 

1994 250 2,07 

1998 197 1,64 
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Reformatorische Politieke Federatiex (RPF) 

De RPF is lokaal ontstaan vanuit de evangelische Maranathakerk, Ambachters uit de Christe-

lijk Gereformeerde Kerk in Zwijndrecht en leden uit de Hervormde Kerk (Elimkerk). Dat was 

in de tweede helft van de jaren zeventig. Veel sympathisanten van de Evangelische Omroep 

uit deze kerken probeerden ook hun kerkledem te winnen voor de RPF.  

De bestuurders van de RPF stonden destijds niet te springen om met andere partijen als het 

GPV en de SGP samen te werken. In de artikelen over de SGP en het GPV zijn van deze hou-

ding signalen terug te vinden. Ze waren daarom terughoudend, zo niet afwijzend, om bespre-

kingen met deze partijen te starten. Contacten werden vooralsnog op een afstand gehouden. 

Vanuit de RPF kwamen in 80 en het begin van de jaren 90 dan ook geen adviezen om op een 

van beide partijen te stemmen.  

Anderzijds nam de RPF van 1978 tot 1994 blijkbaar vanwege een gebrek aan kader niet aan 

de gemeenteraadsverkiezingen deel. Toch had de RPF als nieuwe partij relatief veel kiezers in 

Ambacht, zoals uit de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen bleek (zie onderstaande 

tabel).   

Tabel 4: uitslagen Tweede Kamer RPF, GPV en CU 1977-2002 

Jaar % RPF % GPV % CU Aantal stemmen RPF 

1977 1,22 1,35  109 

1981 2,04 1,16  207 

1982 3,01 1,12  292 

1986 1,33 1,23  157 

1989 1,60 1,55  189 

1994 3,38 2,07  408 

1998 4,57 1,63  551 

2002   4,254   

Bron: Kiesraad, uitslag Tweede kameverkiezingen 

Zo heeft de RPF tijdens haar bestaan in Ambacht van 1981 tot en met 2002 tijdens de Kamer-

verkiezingen meer stemmen gehad dan het GPV. Het hoogtepunt was in 1998 met bijna 4,6%, 

terwijl het GPV toen 1,6% kreeg. Opvallend is ook dat de opvolger van de GPV en RPF, de 

ChristenUnie (CU) in 2002 relatief minder stemmen kreeg dan GPV en RPF in 1998, terwijl 

de gemeente in inwoneraantal was toegenomen. In absolute zin kreeg de ChristenUnie in 

2002 beduidend minder stemmen dan het GPV en RPF samen in 1998: 569 stemmen in 2002 

tegen 748 in 1998. Dit was een indicatie dat een deel van de achterban van GPV en vooral 

van de RPF de fusie niet zag zitten.  

Het (nieuwe) bestuur van de RPF uit het einde van de jaren 80 wilde meer samenwerken met 

het CDA dan met het GPV/SGP. Uiteindelijk werd met behulp van de provinciale bestuurders 

van de RPF een enkele bestuurder en het RPF-kandidaatsraadslid gevonden om samen te 

werken met de SGP en RPF. Bij de achterban en in het bestuur was hiervoor namelijk weinig 

animo aanwezig. Uit gesprekken die ik met met oud-bestuursleden voerde kwam een aantal 

redenen naar voren: 

- In dit RPF-bestuur en de achterban leefde de gedachte dat de RPF van bovenaf met beide 

partijen moesten samenwerken en GPV en SGP. Ze hadden een lokale partijcultuur, die niet 

aansloot op die van RPF.   

 
4 569 Ambachters stemden op de ChristenUnie  
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- Ook leefde in dit bestuur en bij de achterban de gedachte dat GPV en SGP zich als "kwalita-

tief beter" beschouwden dan de nieuwkomer RPF. “Wij zijn het stemvee, waardoor de SGP 

wethouders mag leveren”, of “de SGP vindt dat zij voor de kwaliteit zorgen en wij mogen 

voor de kwantiteit, de stemmen zorgen. Een mooie taakverdeling….” 

-Ideologisch verschillen. Een aantal RPF'ers zag hun partij als bijwagen, zonder profilering bij 

een samenwerking, terwijl degelijk verschillen aanwezig waren. Zo werd de zondagsrust door 

sommige bestuursleden ruimer ingevuld dan de opvatting die de combinatie SGP/GPV/RPF 

uitdroeg. Deze bestuursleden waren principieel niet tegen het zwemmen op zondag in de 

Louwert of het bezoeken van het strand op een zondag(middag). Ze zaten met dit standpunt 

dus op dezelfde lijn als de CHU in 1970.    

Desondanks is door het aandringen van de eerste kandidaat van de RPF-lijst en een enkel be-

stuurslid in het voorjaar van 1994 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de drie 

partijen. Ondanks het relatief grote aantal stemmen voor de RPF in H.I. Ambacht tijdens Ka-

merverkiezingen in de jaren 80 kwam het GPV op de vierde plaats en de RPF op de vijfde 

plaats. Vermoedelijke redenen voor de opstelling van SGP en GPV waren volgens de vroege-

re RPF-bestuurders:  

- Het GPV werkte al een aantal jaren samen met de SGP; 

- Het gevoel bij SGP en GPV dat bij de nieuwkomer RPF in de achterban "minder kwaliteit" aanwezig 

zou zijn;  

Omdat de gecombineerde fractie vier raadszetels behaalde, vond volgens afspraak in 1996 een 

wisseling tussen de GPV- en RPF-vertegenwoordiger plaats: de GPV-er Ser v.d. Ven maakte 

plaats voor RPF’er Willem Schneider.5 De RPF werd in de periode 1998-2002 vertegenwoor-

digd door één raadslid. Hij was het enige en ook laatste raadslid voor de RPF.  

Verder zou met voorkeursstemmen op "gepaste" wijze worden omgegaan, waarbij de ge-

maakte afspraken tussen de partijbesturen leidend zouden zijn. Ongeacht de volgorde op de 

kiestlijst zou bijv. een RPF’er worden vervangen een partijgenoot, of een SGP’er door een 

andere SGP’er. Sommige RPF-ers vroegen zich af of deze formule conform de geest en de 

letter van de Gemeentewet en dus juridisch aanvechtbaar was. In 1998 kozen de drie partijen 

voor dezelfde formule: er waren vastgestelde plaatsen voor de drie partijen. De hoogst ge-

plaatste RPF'er kwam in 1998 op de derde plaats. Het gekozen RPF-raadslid zou door een 

partijgenoot worden vervangen, als hij zou aftreden.  

Landelijk werd eind vorige eeuw besloten tot een fusie tussen het GPV en de RPF, een fusie 

waaruit de ChristenUnie is ontstaan. Vanuit het toenmalige RPF-bestuur werden de bespre-

kingen met het toenmalige GPV-bestuur over deze fusie als "stroef" en "niet gemakkelijk" 

omschreven. Maar uiteindelijk is de fusie ook in Ambacht tot stand gekomen, waardoor de 

RPF ophield te bestaan, het RPF-bestuur aftrad en leden hiervan niet terugkwamen in het 

nieuw aangetreden bestuur van de ChristenUnie. Dit nieuwe bestuur bestond dus grotendeels 

uit bestuursleden van het GPV.  

De oud-bestuurders van de RPF concludeerden dat, wanneer van hogerhand geen fusie 

was opgelegd, beide partijen lokaal niet vrijwillig tot één partij waren gekomen. Veeleer 

was draagvlak aanwezig bij de achterban voor het uitkomen met een eigen lijst om zich 

te profileren en vervolgens, afhankelijk van de uitslag, samen te werken in één fractie.  

 
5 Volgens het toenmalige RPF-bestuur was hij vanwege zijn kerkelijke afkomst (Gereformeerde Gemeente) en 

zijn ervaring als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie een bindend persoon tussen de RPF en met 

name de SGP omdat de SGP-achterban grotendeels uit de lokale Gereformeerde Gemeente komt)  
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Deel II: Niet-confessionele stroming: Liberalen  
 

Deel II geeft een overzicht van de niet-confessionele stroming, bestaande uit de liberalen, 

socialisten en localo's (de lokale partijen). Dit deel eindigt met een hoofdstuk over partijen die  

niet de gemeenteraad kwamen, maar wel aan de verkiezingen hebben deelgenomen.  

 

De Vrijheidsbond  

In 1918 deed een voorloper van de VVD mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het ging 

om de op 23 juni 1906 opgerichte de "Bond van Vrije Liberalen" (BVL). De wortels van deze 

Bond lagen in de 19e eeuw: al rond 1870 was een stroming van oud-liberalen actief, later 

aangeduid als vrije liberalen. Zij stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale 

Unie en hielden grotendeels vast aan het 19e economische liberalisme (laissez faire). 

Bij de Kamerverkiezingen van 1905 en 1913 werd een tiental zetels veroverd. In 1909 werden 

slechts vier vrije liberalen gekozen. In 1921 ging de BVL met onder meer de "Liberale Unie" 

en de "Economische Bond" op in de liberale staatspartij "De Vrijheidsbond". Deze bond was 

vooral in economisch opzicht een conservatieve partij. Op immaterieel gebeid pleitte ze onder 

andere meer veranderingen ten aanzien van de huwelijkswetgeving en rechten van de vrouw. 

 
Tabel 5: verkiezingsuitslag Tweede Kamer 1918 liberale partijen in H.I. Ambacht 

jaar Bond van Vrije Libe-

ralen 

Economische 

Bond 

Liberale Unie 

 

Totaal 

liberalen 

 % Stemmen % Stemmen % Stemmen. % 

1918 14,7 125 

 

1,6 14 0,7 6 17 

Bron: Kiesraad, verkiezingsuitslagen 

 

De liberalen hadden na 1917 (na de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordi-

ging, waardoor ieder boven de 18 jaar mocht stemmen) nog veel invloed op het bestuur van in 

ons dorp. Dat blijkt onder meer uit het aantal stemmen tijdens Kamerverkiezingen. In 1918 

stemde namelijk circa 17% van de kiezers uit Ambacht voor Tweede Kamerverkiezingen op 

een liberaal-georiënteerde partij (zie bovenstaande tabel 5).  

 

Toen in 1922 de Vrijheidsbond aan de verkiezingen van de Kamer deelnam, waren volgens de 

Kiesraad zelfs drie lijsten die naam Vrijheidsbond droegen. Zo ook in Ambacht. Bijna 12% 

van de Ambachters, die naar de stembus gingen in 1922, stemden op een kieslijst van de Vrij-

heidsbond.    

 
Tabel 6: verkiezingsuitslag  Tweede Kamer 1922 Vrijheidsbond in H.I. Ambacht  

jaar Vrijheidsbond 1 Vrijheidsbond 

2 

Vrijheidsbond 3  Totaal Vrij-

heidsbond  

 % Abs. % Abs. % Abs. % 

1922 10,5 176 0,42   7 0,95 16 11.87 

Bron: Kiesraad, verkiezingsuitslagen 

 

1 op de 8 Ambachters stemden dus liberaal, terwijl ons dorp in 1923 na de gemeenteraads-

verkiezingen twee wethouders had die beiden van de Vrijheidsbond waren: de heren E. van 't 
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Hooft en J.S. van der Giessen. De liberalen waren dus duidelijk oververtegenwoordigd in het 

bestuur.  

 

Na de verkiezingen van 1927 kwam de Vrijheidsbond op een opvallende manier in het colle-

ge. Voor de eerste wethouder was slechts één ronde nodig: Ant. van 

Drunen van de Vrijheidsbond werd gekozen. Voor de invulling van 

de tweede wethoudersplaats moest zelfs vier keer worden gestemd. 

De uitslagen lieten zien dat er geen meerderheid voor een wethou-

der was te vinden, zodat het lot de doorslag gaf. Dat betekende dat 

niet de ARP-kandidaat C. van den Berg maar de kandidaat van de 

Vrijheidsbond werd gekozen. Twee wethouders dus van dezelfde 

partij: Ant. van Drunen en J. Stehouwer!  De laatste hield zijn be-

noeming nog een dag in beraad, maar stemde uiteindelijk toch in 

met zijn benoeming.                                  
  Wethouder Ant. van Drunen  

                                        

 
Bron: verslag gemeenteraadsvergadering 6 september 1927                                       

 

  Maar dit liberale college zou niet de gehele raadsperiode volbrengen: eind 1929 overleed een 

van de wethouders, namelijk J. Stehouwer. En opnieuw werd bij de stemming niet volgens de 

partijlijnen gestemd: opnieuw moest het lot bepalen wie de nieuwe wethouder zou worden. 

Het lot wees uiteindelijk aan dat een ARP'er (C. van den Berg) de tweede wethouder werd.  

 Ook na de verkiezingen van 1931 viel de Vrijheidsbond buiten de boot: deze partij verloor 

toen twee zetels. Het gevolg was dat de ARP en de SGP elk één wethouder leverde. Dat was 

ook het geval in 1935, want dan komen dezelfde partijen terug in het college. De Vrijheids-

bond bleef in de oppositie.   

Een leuke anekdote meldde "Het Volk", dagblad voor de arbeiderspartĳ. De verslaggever 

maakte tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 een bericht over 

hoe de liberale burgemeester Kneppelhout een activiteit van zijn liberale partij verbood. (zie 

het onderstaande bericht).   

 

“In Hendrik-Ido-Ambacht mag onze luidsprekerauto niet op den weg komen: de burgemeester, nota 

bene afdeelingsvoorzitter van den Vrijheidsbond, heeft het verboden. De auto zal nu op een voetbal-

veld worden opgesteld en daar liederen en toespraken laten hooren.  
 
Bron: "Het Volk", dagblad voor de arbeiderspartĳ 07-04-1933 
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VVD 
Na de oorlog van 1940-1945 maakte de Vrijheidsbond plaats voor de huidige VVD. Ik heb bij 

verschillende prominenten van de VVD en het landelijk VVD-archief geprobeerd om de op-

richtingsdatum van de lokale afdeling te achterhalen. Dat heeft geen resultaat gehad.  

Wat ik heb kunnen vinden is een verkiezingsaffiche voor de campagne in 1966. De VVD zet-

te zich in deze "strooifolder" af tegen de SGP ("mensen die zich zonder op of om te zien vast-

bijten in starre principes") en de PvdA ("geen keurslijf van socialistische dogmatiek").  

 

 
 

Sommige oud-raadsleden en bestuursleden kunnen zich nog wel het en ander herinneren van 

de jaren 70 en 80. Bijvoorbeeld mevrouw Wil Braamhof-Lundquist (raadslid van 1988-2002), 

die ik sprak: "Toen ik begin van de jaren zeventig lid werd van de VVD. Er werden in die tijd 

bijeenkomsten gehouden in de boerderij van Jaap Nugteren. Deze bijeenkomsten werden goed 

bezocht door VVD-adepten, vaak waren hele families lid van de VVD. Jaap was een goede 

organisator en hij besteedde veel tijd aan de campagnes, o.a. schaatsen op de Waal met dui-

delijke VVD-jacks en -vlaggen. Hij zette zijn landbouwvoertuigen meermalen in. Later werd 

vergaderd bij de leden thuis of in het Dorpshuis De Schoof. Ook was er jaarlijks een goed 

bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst bij toerbeurt bij de leden thuis. Er werden veel cursussen 

gegeven voor nieuwe leden en kandidaat raadsleden, o.a. over Liberalisme". 

 

De door mevr. Braamhof genoemde Jaap Nugteren heb ik ook geïnterviewd. Hij kon zich 

weinig van de plaatselijke oprichting van de VVD-afdeling herinneren. Ook sprak ik met het 

voormalige raadslid Teun Stehouwer (raadslid 1998-2010). Uit deze gesprekken kwamen en-

kele anekdotes naar voren, die hieronder worden vermeld. 
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In de jaren zestig bouwde de gemeente de wijk Kruiswiel. Vanuit de VVD kwamen toen be-

zwaren. Het toenmalige raadslid T. Stehouwer (niet te verwarren met zijn naamgenoot rond 

de eeuwwisseling) verwoordde zijn bezwaar aldus: "het zal een kruis van de gemeente wor-

den".... En dat zei hij niet voor niets, want de bodemgesteldheid van deze wijk bestond voor-

namelijk uit (vele meters) veen en een klein gedeelte bestond uit klei. Dit zorgde uiteindelijk 

tot verzakkingen.  

 

"Jaap in de raad". Met deze slogan ging de VVD tijdens de verkiezingen van 1986 de cam-

pagne in. Met deze slogan folderde de VVD huis aan huis. Het ging hierbij om dhr. Jaap Nug-

teren, een prominent lid van de lid van de VVD. Hij kreeg uiteindelijk 112 voorkeurstemmen 

en de VVD kwam met een derde zetel in de raad. Echter bij het CDA fronste men de wenk-

brauwen toen men daar van deze slogan hoorde. Wat wilde namelijk het geval? Op de CDA-

kandidatenlijst stond namelijk ook een met de voornaam Jaap. Het ging om Jaap van Beek.... 

De heer Nugteren is -ondanks zijn voorkeurstemmen-  niet in de raad gekomen, de heer Van 

Beek wel...  

 

Tijdens de campagne in 1986 wist oud-raadslid van het CDA, Adrie Scheurwater, zich het 

volgende te herinneren over Nugteren:  

 

Jaap Nugteren bezocht toen regelmatig wedstrijden van de voetbalvereniging ASWH. Maar 

hij probeerde dat gratis te doen. Dat deed hij door over de rand van een kleine sluis in de 

sloot aan de Reeweg bij ASWH naar binnen te komen. Toen draaide ik mijn raampje open van 

mijn auto en riep: "Zo word je niet gekozen Jaap"…. 

 

Het heeft vele jaren geduurd voordat de VVD voor het eerst in het college kwam. Dat gebeur-

de pas in 1978 omdat in dat jaar het aantal wethouders van twee naar drie werd uitgebreid. 

Het aantal inwoners was namelijk inmiddels flink toegenomen. Mevr. P.A. Kampers-Beens 

werd de VVD-wethouder. In 1982 en 1986 werd ze opnieuw gekozen, Ze bleef dat tot de ver-

kiezingen van 1990. Na deze verkiezingen maakte de VVD plaats voor de SGP. Opvallend 

was dat de PvdA toen op de VVD-kandidaat stemde. Toch aanvaardde de PvdA (schoorvoe-

tend) het aanbod om deel te nemen aan de coalitie met SGP en het CDA. 

 

 Na de verkiezingsuitslag van 1998 kwam de VVD weer terug in het college: SGP en CDA 

gaven de voorkeur aan de liberalen boven de socialisten. De VVD'er M.A.J. Doodkorte werd 

wethouder. Hij zou dat tot de verkiezingen van 2010 blijven. Toen moest de VVD opnieuw 

plaats maken voor de PvdA. 

 

Uit het onderstaand overzicht (van bijna honderd jaar) blijkt dat de Vrijheidsbond en de VVD 

tussen de jaren dertig en eind jaren 70 twee tot drie raadsleden hadden. In de periodes 1974-

1978 en 1994-1998 waren dit vier raadsleden. 

 

 Opmerkelijk is dat het tijdperk van colleges zonder liberale wethouders uit de Vrijheidsbond 

en de VVD bijna een halve eeuw (namelijk 47 jaar) duurde. Na het aftreden van de liberale 

wethouders in 1931 kwam pas in 1978 een liberale wethouder weer in het college. Mevr. 

Kampers-Beens (VVD) zat zo’n twaalf jaar in het college.  
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Tabel  7: Raadsleden en wethouders van de Vrijheidsbond en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

1919-2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode Raadsleden Wethouders 

1919-1923 4 E. van 't Hooft en J.S. van der Giessen 

1923-1927 4  

1927-1931 4 1927-1929: Ant. van Drunen  

1929-1931: J. Stehouwer 

1931-1935 2  

1935-1939 2  

1939-1941 2  

1946-1950 1  

1950-1954 1  

1954-1958 1  

1958-1962 1  

1962-1966 2  

1966-1970 2  

1970-1974 3  

1974-1978 3  

1978-1982 4 Mevr. P.A. Kampers-Beens 

1982-1986 3 Mevr. P.A. Kampers-Beens 

1986-1990 3 Mevr. P.A. Kampers-Beens 

1990-1994 3  

1994-1998 4  

1998-2002 3 M.A.J. Doodkorte 

2002-2006 3 M.A.J. Doodkorte 

2006-2010 3 M.A.J. Doodkorte 

2010-2014 2  

2014-2018 2  

2018-2022 3  
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D66 
 

Wie D66 zegt in H.I. Ambacht, denkt direct aan Marijke Gommans. Ze was immers in 1980 

de kracht achter de doorstart van de lokale afdeling van D66 in ons dorp. Ze woonde eerst in 

Papendrecht. Daar was een actieve vereniging. Haar vrienden namen Marijke ooit mee naar 

een bijeenkomst van D66.  

 

 "Ik ben lid geworden en als je dan eens wat zegt, dan zit je zo in het afdelingsbestuur 

en het campagneteam. Die ervaring kwam van pas toen we naar Ambacht verhuisden. 

Hier heb ik geholpen een plaatselijke afdeling op te richten en werd ik kandidaat voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. En zo kwam ik in de raad"xi 

Dit raadslidmaatschap duurt nu, bij vallen en opstaan, bijna dertig jaar. Marijke Gommans is 

hiermee in het aantal jaren het langstzittende raadslid.  

 

1966 

Bekend is dat op 14 oktober 1966 de officiële oprichtingsdatum van de afdeling was. D66 

bezit momenteel geen officiële documenten van de oprichting van de lokale afdeling. Over de 

eerste periode is bij de lokale afdeling weinig meer bekend. Wel heb ik het verkiezingspro-

gramma 1970-1974 ontvangen. Dit programma was opgesteld door dhr. John Menk en dhr. P. 

Tap. D66 was heel actief onder de burgers. Zo kreeg ik de resultaten van een enquête-

onderzoek, waarin 161 inwoners van H.I. Ambacht naar allerlei kernmerken (o.a. stemgedrag) 

werd gevraagd.  

Vanwege het geringe aantal documenten heb ik de verslagen van de gemeenteraad rond die 

tijd bekeken. Daaruit blijkt dat D66 in de periode 1970-1974 voor het eerst in de raad kwam. 

D66 kreeg in 1970 636 stemmen, goed voor bijna elf procent en twee raadsleden. Een van de 

twee raadsleden was John Menk, hij was destijds ook directeur van de woningbouwvereni-

ging Algemeen Belang, later Rhiant. Menk is later overgestapt naar de politieke groepering 

Gemeentebelangen (GB). Na 1974 heeft D66 tot 1982 niet meer aan de raadsverkiezingen 

deelgenomen. In een interview met Ambacht Aktueel in april 1974 gaf hij een toelichting op 

deze overstap. "D'66 komt waarschijnlijk niet meer terug in de raad. En dat heeft een goede 

reden: D'66 heeft haar taak volbracht. Wij hebben altijd gezegd: als we klaar zijn, kunnen we 

ontploffen".  

 

 
John Menk (15 oktober 1934-11 juli 2008)  

Bron: De Dordtenaar 1973 
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CHU stemde D66'er 

Toen D66 in 1970 in de raad kwam, nam fractievoorzitter Menk ook deel aan de besprekingen 

voor de formatie van het college. Samen met de PvdA, VVD, Hendrik-Ido-Ambacht 2000+ en 

ARP steunde hij het voorstel om de PvdA'er B. Helderop tot wethouder te benoemen. Menk 

steunde echter niet het voorstel van de ARP om hun fractiegenoot Piet Bax tot wethouder te 

benoemen. Opvallend was dat tijdens de bespreking(en) over de coalitievorming en de be-

noeming van wethouders de SGP-raadsleden en die van de Christelijke Historische Unie 

(CHU) niet waren uitgenodigd. De CHU'er P. van Sluis meende namelijk dat "conform het 

verkiezingsprogramma" de verkiezing van de wethouders in het openbaar diende te gebeuren 

en niet tijdens een "besloten vergadering". De CHU steunde daarom het van voorstel van de 

ARP niet om Bax tot wethouder te benoemen. De CHU stemde namelijk op ... John Menk: hij 

had zichzelf niet gekandideerd, maar hij kreeg wel de stemmen van de twee raadsleden van de 

CHU. Van Sluis meende namelijk dat de winnaars van de verkiezingen van 1970 (D66 en 

SGP) wethouders moesten leveren. Menk voerde overigens tijdens het wethoudersdebat niet 

zelf het woord.  

 

Initiatiefvoorstel  

  John Menk was actief in de gemeenteraad, want hij kwam in het najaar van 1970 met een 

initiatiefvoorstel. Menk wilde een "vragenhalfuurtje" instellen voor toehoorders, die wel de 

raadsvergaderingen bijwoonden, maar niet bij de commissievergaderingen aanwezig mochten 

zijn. (Dat was destijds nog verboden WS). Hij willigde met dit voorstel een verkiezingsbelof-

te in. 

 
Bron:  verkiezingsprogramma D66 1970-1974  

 

Toenmalig burgermeester De Ridder reageerde op grond van een aantal redenen negatief op 

het voorstel. Zo gaf De Ridder in zijn pleidooi aan dat de gemeenteraad volgens de Gemeen-

tewet het algemeen belang bepaalt. Het college heeft weer andere taken. Het voorstel van 

Menk houdt volgens de burgervader in dat het college "publieke verklaringen gaat afleggen 

tegenover het publiek over het werk van de gemeenteraad. In het voorstel staat raadsleden 

niet verplicht kunnen worden om te antwoorden. Het contact tussen de bestuurders en de be-

stuurden dient plaats te vinden via de kiesverenigingen of partijafdelingen en niet via een 

vragenuurtje."  

 

De burgemeester vond zelfs dat het voorstel de verantwoordelijkheid van het college van de 

raad verlegde naar de "publieke tribune". Het vragenuurtje was volgens de burgervader niet te 

vergelijken met bezoekavonden van het college aan wijken. “Het voorstel is werkelijk niet zo 

onschuldig als wordt voorgesteld. Het houdt het gevaar in, dat de verantwoordelijkheid van 

het college ten opzichte van de raad verlegd wordt naar de publieke tribune. Het komt in 

strijd met de wettelijke bepalingen, zoals de wettelijke bepaling dat de raad stemt zonder last 

op ruggespraak. Het college is volgens de wet slechts verantwoording schuldig aan de raad. 

Het voorstel is een voorbeeld van de wens tot het bestuur te verleggen naar buitenparlemen-

taire situaties;” aldus de burgemeester volgens de notulen van de  raadsvergadering van de-

cember 1970.  
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Menk vond echter dat zo'n vragenhalfuurtje weinig verschilde van "wijkcontacten-avonden" 

en "kennismakingsavonden" die het college organiseerde voor nieuwe bewoners. Op die mo-

menten vragen burgers ook naar de plannen en het beleid van het college, aldus Menk. Hoe-

wel er enige sympathie was voor het voorstel (bijv. bij ir. J.A. Wijn van de nieuwe splinter-

partij "Hendrik-Ido-Ambacht 2000+" en de PvdA-er A. Bronmeijer) aanvaardde de gemeente-

raad dit initiatiefvoorstel niet.  

 

Een novum is dat D66 de eerste partij was die zorgde voor een vrouwelijk raadslid: mevrouw 

A. van Zweeden-Voogd. Ze was de opvolger van de heer P.C. Goosen. Op 29 maart 1971 

werd ze beëdigd. Tijdens deze beëdiging sprak Van Zweeden de gedenkwaardige woorden 

van Jacob Cats uit: "het beste huisraad is een goed wijf". Ze beloofde in de raad "het beste 

wijf" te zijn...6  

 

1974-1982 

In de periode 1974-1982 trad D66 nauwelijks in de publiciteit. Toch was deze partij in de pe-

riode actief. Om hierover meer te weten te komen, sprak ik Marijke Gommans. Bij dit gesprek 

was ook Ed Lips, hij was ook één van de doorstarters van deze afdeling. In de loop van de tijd 

was hij (burger)raadslid.  

 

In het interview over de doorstart van de lokale afdeling spreekt Marijke nog steeds enthou-

siast over die tijd. "De situatie rond 1980 was een geheel andere dan nu. Er was toen nog 

echt sprake van een gemeenschapsdenken, met een dorpse identiteit. Men leefde echt met el-

kaar mee. Ik voerde toen huiskamergesprekken met personen, waarvan we wisten dat we be-

langstelling hadden. Bijv. dhr. Oldenburgh, hij was al jaren  D66-lid in Ambacht. Hij was lid 

maar wilde op de achtergrond blijven. We waren met een kleine groep en moesten als pio-

niers alles zelf doen, bijvoorbeeld het ophangen van de aanplakbiljetten. En met een paar 

mensen gingen we flyeren. Nee, er was geen drang vanuit  afdelingen uit de omliggende ge-

meenten om een afdeling op te richten. We deden het op eigen kracht. Bij de oprichting had-

den we 6 leden, later uitgegroeid tot 10 leden," aldus mevr. Gommans.   

Uit het oudste overzicht dat D66 momenteel bezit, blijkt dat een enkel lid zelfs in Heerjans-

dam woonde. Het lokale bestuur besloot in voorjaar van 1982 tot deelname aan de gemeente-

raadsverkiezingen in 1982. De afdeling kwam een verkiezingsprogramma.   

 

In de inleiding staat "dat na enkele jaren van afwezigheid kunt U in 

Hendrik-Ido-Ambacht weer stemmen op Democraten 66. Een feit 

dat ons vanzelfsprekend veel genoegen doet. Het biedt ons de kans 

dat we kunnen laten zien we met een vooruitstrevend beleid bedoe-

len." De eerste zin herinnerde de lezer van het programma er dus 

aan dat D66 voor 1982 ook heeft meegedaan aan de raadsverkie-

zingen. D66 was in 1982 een partij die onderscheidde van andere 

partijen door zich onder op de emancipatie van de vrouw te focus-

sen. Dit zou een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid 

moeten worden.  

 
6 Dezelfde mevrouw Van Zweeden-Voogt verwisselde D66 (evenals de heer Menk) al snel voor Gemeentebe-

langen. Ze stond namelijk voor de verkiezingen in 1974 op nummer 8 van de Politieke Groepering Gemeente 

Belangen. (zie bijlage 2).  
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Het besluit tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1982 was gegrond op de uit-

slag van de Tweede Kamerverkiezingen. Op 26 mei 1981 kreeg D66 1164 stemmen (11,49%) 

Dat was in absolute zin bijna een verdubbeling, in relatieve zin een stijging van 1,3%. Bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 1982 kreeg D66 415 stemmen (5,23%), hetgeen één 

raadszetel opleverde.  

 

 Succes D66  

D66 lijkt van 1982 tot 2018 een structurele oppositiepartij te zijn. De partij is het nog niet 

gelukt om in het college te komen. Betekent dat D66 niets heeft bereikt? Marijke vindt dat dit 

wel het geval is. Ze vertelt bijvoorbeeld over een zaak uit 1989 over de vestiging van een "be-

drijfsgezondheidsdienst" in ons dorp. Het voorstel van Burgemeester J. Broekhuis was om 

akkoord te gaan met de bedrijfgezondheiddienst uit Geldermalsen. Maar op verzoek van D66 

zou de raad nog eens kijken naar de vestiging van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst Dordrecht 

in ons dorp (zie krantenbericht).  
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Wethouderverkiezingen 1990 

Minder succes had D66 bij de verkiezing van de wethouders in 1990. De SGP leverde toen 

met steun van de PvdA en Gemeentebelangen na 35 jaar een wethouder (de heer K. van 

Doorn). Volgens de krant (zie krantenbericht) had mevr. Gommans van D66 zichzelf als een 

alternatief voor mevr. Braamhof (VVD) opgeworpen. Gommans was diep teleurgesteld over 

de nieuw samenstelling: er was geen vrouw in het college. Bovendien kwam de SGP in het 

college, een partij die naar haar mening regelmatig minderheidsstandpunten zou gaan inne-

men. Maar... er was ook een lichtpunt: liever de PvdA in het college dan Piet de Nies van 

Gemeentebelangen: "dat was nog rampzaliger geweest".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Na de verkiezingen van maart 2018 kreeg D66 twee raadszetels, zodat ze Marijke Gommans 

en Hans Neijman afvaardigde.  
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Deel II: Niet-confessionele stroming: Sociaal-Democratische Arbeidspartij 

(SDAP)   

 
Over de oprichting van de kiesverenging heb ik documentatie in het regio-archief in Dor-

drecht. teruggevonden. De SDAP had in 1918 en in de jaren 20 in ons dorp een flinke aan-

hang. Afgaande op de verkiezingen van 1918 stemde 25% van kiezers op de SDAP tijdens de 

Tweede Kamerverkiezingen, in 1922 was het aantal verminderd tot 15%.  

 
Tabel 8 Uitslag verkiezingen Tweede Kamer SDAP 1918 en 1922 

Aantal stemmen 1918 1922 

% 25 15 

absoluut 216 254 

Bron: Kiesraad Verkiezingsuitslagen  

 

De SDAP bestond in elk geval al in 1917 in Ambacht. Toen kwam namelijk een vertegen-

woordiger van deze partij in de gemeenteraad: Jacob Visser. Dat ging niet zo zonder slag of 

stoot, zoals het onderstaande verhaal uit de socialistische krant "Het Volk" 

aangaf. De heer W. Stans (ARP) vocht de juistheid van de uitslag aan 

vanwege een sterfgeval. De heer Smaal overleed namelijk tijdens de ver-

kiezingsdag. Uiteindelijk stemde het college van Gedeputeerde Staten in 

met de toelating van de heer Visser. 

 

 

 

 
Foto: Jacob Visser  

 “Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland behandelden een merkwaardig verkiezingsgeval. Het betrof het protest 

van W. Stans (ARP)  te Hendrik-Ido-Ambacht tegen het toelaten van onze partijgenoot (SDAP WS) J. Visser tot 

lid van den Raad van Hendrik-Ido-Ambacht. Bij de herstemming ter verkiezing van twee leden van den gemeen-

teraad werden gekozen verklaard W.S. Smaal en J. Visser, maar op den dag van de herstemming overleed de 

heer Smaal. In verband hiermede rees de vraag of Visser nu behoorde te worden toegelaten en of niet een nieu-

we verkiezing moest worden uitgeschreven. Met 6 tegen 2 stemmen besloot de raad tot toelating.  

De heer Stans betoogde dat de heer Smaal te half 5 gestorven was en dus zou dit overlijden een half uur vóór het 

sluiten van de stembus, invloed op den uitslag der stemming hebben kunnen uitoefenen. 

Namens het gemeentebestuur voerde de wethouder ’t Hooft aan, dat hoewel in het bevolkingsregister staat aan-

getekend dat de heer Smaal om half vijf, dus een half uur vóór het sluiten der stembus, is overleden. Dit is ver-

moedelijk niet juist, daar volgens een verklaring van een familielid van den heer Smaal, deze om 20 minuten 

vóór vijf nog geleefd zou hebben en om 10 minuten over 5 dood gevonden zou zijn, terwijl er tussen 4 uur 40 en 

5 uur 10 niemand bij hem zou zijn geweest. Men was toen om een geneesheer gegaan en bij de komst van dezen 

na 5 uur zou de dood geconstateerd zijn.  

De burgemeester verklaarde, dat hem was medegedeeld, dat volgens opgave van familieleden de heer Smaal zou 

zijn overleden tussen half vijf en kwart vóór vijf uur. Op een vraag van den voorzitter werd nog meegedeeld dat 

tegen de vermelding in de Akte van den Burgelijken Stand dat het overlijden om half vijf heeft plaats gehad, geen 

bezwaar is gemaakt. In verband hiermede meende de voorzitter, dat het nu wel het beste leek om met het feit van 

de vermelding in de akte van den Burgelijken Stand rekening te houden. De beslissing van Gedeputeerden Staten 

volgt later” 

Bron: “Het Volk” van 27 augustus 1917 
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De SDAP was in 1917 dus vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Maar de officiële kiesver-

eniging werd op 14 februari 1919 opgericht. De notulen van deze vergadering gaven aan de 

SDAP de huishoudelijke vergadering hield in de "bovenzaal van de weduwe De Groot." Er 

waren bij de oprichting 84 leden waarvan 52 tijdens de oprichtingsvergadering aanwezig wa-

ren.  
 

 

Bron: notulen ledenvergadering SDAP 14 februari 1919, Regioarchief 
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Tijdens de "huishoudelijke vergadering" werd een definitief bestuur gekozen. De voorzitter 

werd P. van Huuksloot en G.J. van Hofwegen secretaris.  

 

 
 Bron: notulen ledenvergadering SDAP 14 februari 1919, Regioarchief  

Tijdens deze oprichtingsvergadering werden diverse zaken geregeld. Zo benoemde het be-

stuur  "een bode" die de contributie (1,5 guldencent per lid per week) moest ophalen. Ook 

stemden de leden van de vergadering de oproep van raadslid Jacob Visser in om de "eischen 

van den Bond en de Nederlandsche Dienstplichtigen te ondersteunen". Het ging toen om de 

totstandkoming van de Arbeidswet, waarin de werktijden waren geregeld en de werknemers 

werden beschermd tegen "gevaarlijk werk". 

Wethoudersverkiezing 

De SDAP had in de gemeenteraad in de jaren twintig van de vorige eeuw twee zetels in de 

raad, in de jaren dertig steeg dat aantal tot drie zetels (in een gemeenteraad van elf zetels). Het 

duo Visser en Van Hofwegen vormde in de jaren twintig en dertig het gezicht van de SDAP-

fractie. De socialisten kwamen tijdens de raadsdebatten vooral in aanvaring met de SGP. Dat 

was met name het geval bij de debatten over de invulling van het wethouderschap, want beide 

partijen sloten elkaar uit vanwege hun ideologische opvattingen.  

In 1931 werd de ARP'er Van den Berg in een stemronde tot wethouder gekozen. Voor de ver-

kiezing van de tweede wethouder werden drie stemrondes gehouden. Opvallend dat de 

SDAP'er Visser kandidaat was, die meer stemmen kreeg dan zijn CHU-collega Stehouwer 

maar in de eindstemming slechts één stem te weinig kreeg om tot wethouder te worden geko-

zen.  

Keuze tweede kandidaat 

Naam  Aantal stemmen  

A. De Waard (SGP) 5 

D. Stehouwer (CHU) 3 

Jb. Visser (SDAP)  3 

De Waard kwam als eerste uit de bus met vijf stemmen. Vervolgens vond een stemming 

plaats tussen Stehouwer en Visser. 

 Naam  Aantal stemmen  

D. Stehouwer (CHU) 3 

Jb. Visser (SDAP)  4 

Blanco  4 



45 

 

Tenslotte was de eindstemming tussen Visser en De Waard, waarbij de laatstgenoemde de 

meeste stemmen en dus de tweede wethouder werd. Opvallend was het grote aantal blanco 

stemmen, namelijk vier.  

Naam  Aantal stemmen  

De Waard (SGP) 4 

Jb. Visser (SDAP)  3 

Blanco  4 

Tijdens de discussies over het wethouderschap in de jaren dertig toonde Visser in de loop van 

de tijd zich een oppositieleider, die zich met name afzette tegen de SGP. Anderzijds liet hij 

tijdens deze besprekingen doorschemeren dat de SDAP in de toekomst in het college zou 

kunnen komen. Deze eerste lijn komen duidelijk tot uiting in zijn bijdrage en discussie met de 

SGP-fractieleider G. de Waard in september 1939. Visser zette zich toen ook af tegen de ARP 

en de CHU. (zie onderstaand verslag) 

 

"Men wordt in deze gemeente feitelijk geregeerd door de Kerstengroep. 't Wil de spreker voorkomen 

dat de A.R.partij in deze zaak de mentor is geweest. Zij zullen zich indachtig moeten zijn, dat voor 

haar zoo langerzamerhand de doodsklok gaat luiden. In groote groepen van haar zijde heeft de hou-

ding van 4 jaar geleden critiek opgeleverd. Anders gezegd: we hebben geen uitnoodiging tot een ge-

had, doch dit lag niet op den weg des sprekers fractie. Spreker en zijn partij-genoten wenschen als 

volwaardigen beschouwd en behandeld te worden. Spreker hoopt, dat hem gelukt is om den uitergang 

van de A.R.partij te helpen beteren.  

Dat de C.H.vertegenwoordiger zich weder heeft geleend om mee te gaan verwondert de spreker niet.. 

't Komt de spreker voor dat deze partij dat deze partij een tweede zetel zich zag ontglipt door het be-

sluit van vier jaar geleden en door de houding toen door den heer Plaisier ingenomen.  

 

De heeren van de rechterzijde meenden ook aanspraak nog te mogen over een politieke manoeuvre: 

de invoering van het ambtsgebed. Er is gezegd: men heeft daarvoor geen eerbied. Spreker protesteert 

daartegen. Doch als dit als politieke vertooning wordt gebruikt, dan kan spreker daarvoor geen eer-

bied hebben. Het valt de spreker moeilijk voor deze menschen, die een groote groep uitsluiten van het 

bestuur, eerbied te hebben. Nietttegenstaande de wijze waarop de Voorzitter het gebed uitspreekt, kan 

spreker voor deze politieke vertooning geen eerbied hebben. Men moest zich schamen om zijn princi-

pes op dusdanige wijze aan anderen op te dringen. Spreker verklaart dat uit protest daarvoor hij bij 

het uitspreken van het gebed op zijn zetel blijft zitten en dat hij, wanneer hij de gelegenheid ziet, een 

voorstel zal doen om het gebed te doen brengen waar het behoort n.l., in de Kerk en in het huisgezin." 

 

Het bovenstaande verslag laat zien dat de heer Visser geen begrip en eerbied had voor de con-

fessionele partijen die een "groote groep uitsluiten van het bestuur". Hij noemde de SGP 

noemde de "Kersten-groep", die de gemeente domineerde, de ARP was de mentor hiervan en 

de CHU-vertegenwoordiger vond hij geen sterke persoon. Een ander punt dat hij dwarszit is 

het ambtsgebed: "Men moest zich schamen om op zijn principes dusdanige wijze aan anderen 

op te dringen."  

De heer Visser geeft den Heer van den Breevaart in overweging om eerst de historie eens te raadple-

gen, alvorens hij een litanie daarover houdt. Spreker wijst er op dat, b.v. de opkomst van de landar-

beidersstand te danken is aan de Fransche Revolutie. In het bijzonder hebben de Calvinisten, waaron-

der de Kerstianen, veel te danken aan de Fransche Revolutie. Deze heeft hen gebracht tot organisatie. 

Wanneer de Heeren van den Breevaart en de Waard meenen nooit een S.D.A.P te moeten stemmen,  
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dan moet men nagaan de uitspraken van mannen als Da Costa en Dr. Kuyper. Men zie voorts het pro-

gramma sprekers partij. Wanneer men spreekt over revolutionair, dan heeft Da Costa de grootste 

revolutie gepredikt in 1823. Laat men tocht voorzichtig zijn met een uitdrukking als: nooit. Er zouden 

wel eens tijden kunnen komen, waarin men de samenwerking met sprekers partij zeer op prijs zou 

stellen.  

Bron: notulen gemeenteraad, september 1939  

Ondanks zijn felle toon laat Visser, in tegenstelling tot de SGP-er G.van den Breevaart in 

1939, een opening. Hier zie ik de tweede, verzoenende lijn: "Laat men toch voorzichtig zijn 

met een uitdrukking als: nooit. Er zouden wel eens tijden kunnen komen, waarin men de sa-

menwerking met sprekers partij zeer op prijs zou stellen. En in 1939 zei Visser: "mogelijk 

komt eenmaal de tijd, dat genomen zal worden, wat thans aan sprekerspartij wordt onthou-

den. Dan zal echter de volle schuld aan de rechterzijde zijn." 

PvdA, de opvolger van de SDAP  

Vissers profetische woorden kwamen na de Tweede Wereldoorlog ook uit. De nieuwe PvdA 

kwam voor het eerst in het college, de SGP verzachtte haar harde lijn in de richting van de 

sociaaldemocraten tot een mildere toon.   

In 1946 werd de PvdA'er C.J. Van Hofwegen (jawel, dezelfde als van de SDAP) gekozen tot 

eerste socialistische wethouder. Hij werd met 6 tegen 5 stemmen gekozen. Overigens vind ik 

opvallend dat dezelfde Van Hofwegen in september 1946 tijdens installatie als raadslid de eed 

aflegde, maar voor de Tweede Wereldoorlog (tijdens het Interbellum) de belofte. Tijdens zijn 

installatie zei hij:  "Voor het eerst in de geschieden van onze gemeente is een socialist gekozen 

tot wethouder. Meermalen was de rechtsgrond daarvoor reeds aanwezig, doch tot heden is 

het nimmer tot een benoeming gekomen. Deze is echter thans een feit. Spreker dankt voor het 

in hem gestelde vertrouwen en hoopt, onder Gods zegen, de kracht te mogen ontvangen om 

deze functie waardig te vervullen".  

Een halve eeuw bestuurspartij  

De PvdA heeft in de periode 1949 tot 1998 onafgebroken in het college gezeten. Van Hofwe-

gen was wethouder vanaf 1949 tot 1966, vervolgens nam wethouder B. Helderop tot 1978 het 

stokje van hem over. A. Bronmeijer was dan PvdA-wethouder tot in 1986, vervolgens werd  

E. van Cortenberghe  zijn opvolger. Van Cortenberghe blijft aan het bewind tot de verkiezin-

gen in 1998. Een halve eeuw zat dus een PvdA'er in het Ambachtse college.  

 

De jaren zestig  

De jaren zestig staan bekend als een roerige periode in de politiek. Ook lokaal. De PvdA zette 

zich tijdens de verkiezingscampagne in 1962 bijvoorbeeld tegen de "rechtse partijen" (waar-

schijnlijk ARP, CHU en SGP). Deze zouden "de overtuiging van één groep tot wet voor allen 

te maken".         
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Tekst uit PvdA verkiezingsfolder 1962                                            Foto: PvdA-wethouder Van Hofwegen 

 

Maar opvallend genoeg zette dezelfde kiesvereniging, althans haar voorzitter, zich af tegen 

het "linkse denken" in de PvdA zelf.  Het afzetten tegen het bestaande gezag, tegen de reli-

gieuze waarden van de burgerij (bourgeoisie), tegen de Vietnamoorlog kwam ook bij de PvdA 

op:  de beweging "Nieuw Links" ontstond. André van der Louw was een bekend persoon uit 

deze beweging.  

 

Dat was in 1967, maar in 1968 kwam in de PvdA een tegenreactie op "Nieuw Links". Eén van 

de initiatiefnemers van de toenmalige voorzitter P. Kors (zie foto) van de Ambachtse PvdA-

afdeling. De tegenreactie zou in 1969 uiteindelijk uitmonden in een zogenoemd Democratisch 

Appèl. Dat appèl was actief in de PvdA, met als bekendste voorman prof. Arnold Heertje. 

Deze beweging kan als de eerste aanzet tot de oprichting van DS'70 worden beschouwd. Op-

vallend is dat deze partij (DS'70) niet aan de gemeenteraadsverkiezingen in ons dorp deelge-

nomen. Het toenmalige behoudende bestuur en voorzitter van de PvdA stapten toch niet over 

naar DS70, terwijl deze partij in 1971 3,28% (226 stemmen)  en 1972 4,38% (347 stemmen) 

kreeg.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 P.Kors 

                                                      Bron: Algemeen Handelsblad 30 september 1968 
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Samenwerking met GroenLinks  
 

Bestuurlijk ingesteld, niet actief  

De PvdA heeft vele jaren zelfstandig gefunctioneerd en in de loop van de tijd ook een meer 

bestuurlijke inslag gekregen. De partij zat immers een halve eeuw in het college. Bestuurlijk 

ingesteld dus, maar aan het einde van de vorige eeuw worstelde de PvdA lokaal tegelijk met 

een tamelijk "ingeslapen afdeling: circa 50 leden waarvan het merendeel 50+. Er was in die 

jaren een tamelijk kleine actieve kern van circa 10 tot 15 leden die oproepbaar waren voor 

acties en bijeenkomsten. Onder meer voor bezoek aan leden, canvassen, markten tijdens cam-

pagnes en natuurlijk illegaal plakken. Dat laatste viel in het dorp niet bij iedereen in goede 

aarde, maar dat kun je natuurlijk ook zeggen van het voorrang nemen bij het plaatsen van 

borden door de grootste partij. In ieder geval bleek al vrij snel dat de actieve kern te klein 

was om het gestegen ambitieniveau vol te houden. En dat heeft geleid tot gesprekken met Pa-

pendrecht, Heerjansdam en Zwijndrecht over samenwerking, De regioafdeling Zwijndrechts 

Waard was het resultaat. Die samenwerking heeft bestaan tot het begin van het millennium en 

is daarna ter ziele gegaan omdat het niet echt paste in de structuur van de PvdA met regiona-

le actiecentra. Maar echt vlotten wilde dat niet, behalve tijdens verkiezingscampagnes. Pas 

met het aantreden van bestuurders als Geerten Verbeet, Cees Weij en Bert van der Wulp is de 

afdeling weer echt tot leven gekomen."xii   

 
Meer activisme: samenwerking met GL  

Volgens oud-voorzitter Rik Hindriks oogste de PvdA'er Cortenberghe successen, maar in de 

periode tussen 1996-1998 wilde het toenmalige PvdA-bestuur een meer "links-activitistische 

koers" varen. Dit bestuur zocht samenwerking met de afdeling 

van GroenLinks en een fractie van PvdA/GroenLinks werd 

gevormd door Jan Vlot, Mieke Hindriks en Bart Koppenberg. 

Cortenberghe wilde terugkomen, maar hij werd door de selec-

tiecommissie op een lage plaats gezet. Hij ging daar niet mee 

akkoord, zodat hij verdween van het politieke toneel. De dui-

delijke koerswending had gevolgen die het bestuur niet had 

voorzien. "In plaats van de gehoopte groei met 2 zetels bleef 

de winst beperkt tot 1 zetel. Op basis van de uitslag is het zeer 

wel denkbaar dat lijsttrekker Ed van Cortenberghe ons een  

 
Foto: ex-voorzitter Rik Hindriks 

 

vierde zetel zou hebben opgeleverd. De PvdA verdween tevens uit het college, vermoedelijk 

vooral omdat naar het oordeel van de grote fracties de PvdA geen kandidaten met voldoende 

ervaring kon leveren", aldus Hindriks. Volgens hem was aan D66 voorgesteld om mee te 

doen aan een progressieve lijst, dan wel aan een lijstverbinding. Dat voorstel werd door D66 

afgewezen. 

 
Scheiding  

Volgens Hindriks was de PvdA het programmatisch het snel eens geworden met GroenLinks. 

Maar binnen de fractie boterde het al snel niet. "Vond ons bestuur Koppenberg vooral verfris-

send en minder burgerlijk, onze fractieleden vonden het moeilijk om met hem inhoudelijk te 

spreken en tot afspraken te komen. Besturen is nu eenmaal soms compromissen sluiten. Maar 

dat vond bij Koppenberg weinig gehoor. Die vertolkte vaak het onversneden linkse geluid, 

zoals het een activist betaamt. Dat leidde dan ook verschillende malen tot afwijkende stand-
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punten, waardoor de inbreng en invloed van de fractie in de raad nog verder verwaterde. 

Vanuit het bestuur hebben we geprobeerd om via gesprekken de fractie op één lijn te krijgen, 

maar dat is niet gelukt. Bij de volgende verkiezingen in 2002 is geruisloos afscheid genomen, 

waarna de PvdA weer als zelfstandige fractie heeft meegedaan."  

 
De samenwerking tussen de beide linkse partijen heeft dus niet de volledige raadsperiode 

overleeft. Koppenberg, die in november 2014 overleed, ging na de afsplitsing alleen verder in 

de raadsperiode, maar niet formeel als Groenlinkser: "Hoe hij het wendde of keerde, volgens 

de Kieswet was hij formeel niet DE man van GroenLinks. Afgesplitst van PvdA/GroenLinks 

kon hij niet verder als 'GroenLinks'. Als kleine zelfstandige begon de GroenLinkser voor zich-

zelf onder de naam "lijst Koppenberg".xiii  

 

2010-2018: terug in college  

Na verkiezingen van 2010 kwam de PvdA weer terug in het college in de persoon van Floor 

van der Velde. Hij bleef wethouder tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen de PvdA 

van twee naar één raadszetel terugzakte.  

 

Conclusie samenwerking landelijke partijen in H.I. Ambacht  
 

Er is een vergelijking te maken tussen de strategie die de ARP en de SGP ten aanzien van hun 

politieke concurrenten CHU, ChristenUnie, GPV en RPF hebben gevoerd.  

De ARP zocht de samenwerking met CHU, resulterend in een officieel samenwerkingsver-

band in de periode 1970-1974 als opmaat tot de vorming van het CDA. De ARP heeft in deze 

samenwerking het profiel naar buiten toe gehad: ze leverde steeds de wethouder (Van den 

Berg, Flach, Bax). 

 Het CHU -bestuur had blijkbaar genoeg zelfvertrouwen om  -ondanks de groeiende samen-

werking met de ARP -  zelfstandig met een lijst uit te blijven komen. De CHU nam in 1970 

ook afstand van de ARP door bijvoorbeeld niet op de kandidaat-wethouder van de CHU te 

stemmen. Ze had de durf om zelfstandig haar positie te bepalen. De CHU had tijdens haar 

periode in de raad gemiddeld twee zetels. Een dezelfde potentie van circa 1,5 tot 2 zetels 

had/heeft overigens de RPF/GPV en ChristenUnie sinds haar aanwezigheid in de gemeente-

raad.  

 

 De SGP heeft ten aanzien van het GPV, de RPF en de ChristenUnie dezelfde strategie als de 

ARP gehanteerd. Na een lange periode waarin de eigenheid van de partij werd benadrukt, 

nam de SGP geleidelijk in de jaren 80 het voortouw samen te werken met de andere christe-

lijke partijen. Voorwaarde van de SGP was wel dat zij de wethouder zou moeten leveren. 

Immers: de SGP was de grootste van deze partijen. Met deze eis bij de samenwerking kon de 

SGP zich als bestuurderspartij handhaven. Anderzijds was de steun van deze kleinere partijen 

voor de SGP onmisbaar, want door alleen op eigen kracht te opereren was de kans aanzienlijk 

kleiner dat de SGP in het college zou komen. Om te komen tot een structurele samenwerking 

lijkt de veronderstelling juist dat de SGP geen horizontale lijstverbinding, maar een verticale 

lijsverbinding van GPV/RPF en ChristenUnie eiste. Bij een verticale lijstverbinding was spra-

ke van één gezamenlijke lijst en één verkiezingsprogramma. 

De kleinere partijen GPV/RPF/ChristenUnie hebben geen gebruik gemaakt van hun 

strategische positie ("the holder of the balance") door zelf profileringseisen te stellen. Op 

zich was dat legitiem ten aanzien van de eigen achterban. GPV of RPF en ChristenUnie zagen 

daarvan in respectievelijk 1994, 1998, 2002 en daaropvolgende raadsperiodes af. Het gevolg 
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was dat deze drie partijen in de samenwerkingperiode geen wethouder of fractievoorzitter 

leverden.  

Bij de RPF bestond grote en de meeste weerstand om met GPV en SGP samen te werken om-

dat gevreesd werd dat de RPF geen eigen profilering naar buiten had. Er zou sprake zijn van 

een inkapseling door de SGP met een “bijwagen-  of sterfhuisconstructie”.  

 

De PvdA heeft een samenwerkingsconstructie met GroenLinks gehad. Dat duurde echter kort, 

omdat bij GroenLinks wel de profileringsdrang bestond. Ook de samenwerking van PvdA/ 

GroenLinks met de D66 rond 1998 om tot een "progressieve stroming" te komen strandde. 

Tussen de liberalen en sociaaldemocraten en de lokale partijen was geen wil tot samenwer-

king om gezamenlijk  in het college te komen. D66 heeft in het nabije verleden wel eens een 

lijstverbinding gehad, maar dat heeft niet tot een verdere vorm van samenwerking geleid. D66 

wilde geen lijstverbinding met de PvdA.  

 

Kortom: bij de samenwerking zijn de grootste partijen heeft meest gebaat: ARP en SGP 

leverden steeds de wethouder en fractievoorzitter. De CHU (na 1974), GPV/RPF (in 

1994) en de ChristenUnie (in 2002) gaven hun externe profilering en ideologische ver-

schillen ten behoeve van de samenwerking op. Stemmenmaximalisatie werd belangrijker 

dan het handhaven de soevereiniteit in eigen kring en eigen ideologische standpunten. 

Lokaal bestond/bestaat dan ook geen onderscheid tussen SGP en de twee andere kleine 

samenwerkingspartijen.  

GroenLinks wilde zich ideologisch blijven profileren, zodat de samenwerking met de 

PvdA al gauw strandde. Ook D66 en VVD wilden zich profileren.  

 

Het volgende deel gaat over de lokale partijen, die Ambacht rijk was. Partijen die lokaal dach-

ten, dat wil zeggen niet voor hun heerlijkheid "Ido-Ambacht", "Schilmanskinderen" of  

"Oostendam", maar voor de gehele gemeente meenden op te komen.  
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In een lokaal partijloos tijdperk koos de maker van deze gravure wel partij voor zijn heerlijkheid (of 

dorp). 

Bron: Regionaal Archief Dordrecht, collectie Dordracum Illustratum, inventarisnummer: 551_10445. 
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Deel II  Niet-confessionele stroming: Lokale partijen 
 

Bij lokale partijen wordt gedacht aan partijen, zoals Gemeentebelangen. Toch waren twee er 

al partijen voor Gemeentebelangen opgericht, namelijk de Bezuinigingspartij en H.I.Ambacht 

2000+. Bij Bezuigingspartij wil ik wat langer stilstaan, omdat dit eerste lokale partij was.  
 

Bezuinigingspartij   

Over deze kleine partij is niet veel bekend. De oprichter was de heer Bartholomeus  Mijndert 

Wepster (1 februari 1859-13 april 1947). Hij was een bekende Ambachter: hij was jarenlang  

directeur van de "gemeenteschool" aan de, later naar hem genoemde, "Wepsterlaan". Wepster 

was een groot voorstander van het openbaar onderwijs. Hij had ook goede contacten met de 

voorzitter van de SDAP (en raadslid), Jacob Visser. Tijdens een ledenvergadering van de 

SDAP in de jaren twintig gaf Visser namelijk aan dat Wepster als "het hoofd der tweeden 

openbaren lagere school" gevraagd had aan het college om zijn school met twee lokalen uit te 

breiden. Deze aanvraag beantwoordde het college met "voorlopige aanhouding in verband 

met de slechte financiën". Er gebeurde dus voorlopig niets.  

 

 

 
Schoolfoto uit 1908. De heer Wesper staat rechts naast de kinderen.  

Bron: privécollectie  familie Wesper  

 

Na zijn pensionering werd hij gemeenteraadslid. Aanvankelijk was Wepster raadslid voor de 

Vrijheidsbond van 1927 tot 1931, maar om onduidelijke reden(en) begon hij in 1931 zijn ei-

gen, lokale partij, met als naam "Bezuinigingspartij". Mogelijk is zijn besluit ingegeven van-

wege het feit dat Wepster tijdens de verkiezing van 1927 veel voorkeursstemmen kreeg (169) 

terwijl zijn twee fractiegenoten daar ver achterbleven. Bovendien werd hij ook geen wethou-

der, ook niet toen in 1929 wethouder Stehouwer overleed.  
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Bron: gemeentebe-

groting 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In  september 1931 legde Wepster bij de beëdiging van de raadsleden de eed af. Over de Be-

zuinigingspartij en het optreden van Wepster is weinig bekend. Hij werd met 160 stemmen 

gekozen voor deze partij. De Dordrechtse Courant gaf in haarverslag over een raadsverslagen 

van 19 juni 1931 een verkeerd beeld. Deze krant meldde namelijk dat dit raadslid "zich thans 

geschaard had onder de liberale Vrijheidsheidsbond", terwijl hij zich juist had losgemaakt 

van de Vrijheidsbond.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Dordrechtse Courant 16 juni 1931 

 

De heer Wepster blijkt geen belangrijke rol in zijn raadsperiode te hebben gespeeld.  De gele-

zen verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad geven de indruk dat hij geen voor-

aanstaande positie in de raad innam.  

 

Een leuk voorbeeld is wel dat Wepster zich in 1931 zorgen maakte over het achterstallig on-

derhoud van de openbare basisscholen. Zo noemde hij de schoolbanken van de "2e openbare 

school", de school waarvan hij directeur was geweest. Hij stelde voor om alvast in één lokaal 

nieuwe banken te plaatsen. Maar de burgemeester wees dit af. "Dat kwam hem vreemd voor 

omdat er zoo vaak beduidende uitgaven worden uitgegeven". Hij verwees hierbij bijvoorbeeld 

naar de "Byzondere School aan den Onderdijkschen Rijweg". Wellicht vond hij dat het bij-
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zonder van het bijzonder onderwijs meer verkwitsend was. Volgens de burgemeester was de 

positie van de gemeente ten aanzien van het bijzonder onderwijs anders dan het openbaar on-

derwijs. Het gemeentebestuur was sinds 1917 immers verantwoordelijk voor het openbaar 

onderwijs. Het bijzonder onderwijs viel onder de verantwoordelijkheid van een bestuur, dat 

door de leden van de schoolvereniging was gekozen. De burgemeester zag daarom geen 

"wrijving" met de uitbreiding van de school van het bijzonder onderwijs aan de Onderdijkse 

Rijweg.    

 

 
De heer en mevrouw Wepster 

Bron: Familie Wepster  
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H.I.Ambacht 2000+ xiv 

In 1970 kwam een tweede lokale partij op in de vorm van H.I.Ambacht 

2000+. De lijsttrekker was ir. J.A. Wijn (zie foto). Hij stond in 1966 op de 

kieslijst van de KVP (zie het hoofdstuk Katholieke Volkspartij). Zoals aange-

geven, kwam Wijn tussentijds in 1968 in de raad voor de KVP. In 1970 geluk-

te hem dat opnieuw.  

Dat was ook één raadsperiode (tot 1974). Interessant is dat Wijn zich uiteinde-

lijk keerde tegen het D66-voorstel om een vragenuurtje in te voeren.  

 

Politieke Groepering Gemeente Belangenxv  

2018 was voor Gemeente Belangen een primeur. Het was namelijk het jaar waarin deze partij 

voor het eerst na haar oprichting (na 44 jaar) in het college kwam. Dat was bijzonder omdat 

Gemeente Belangen in 1974 als protestpartij was opgericht.  

De partij heeft nauwgezet haar secretariaat -evenals de SGP overigens- bijgehouden, zodat 

veel documenten en verslagen van bestuurs- en ledenvergaderingen aanwezig zijn. Daarom 

wil ik een korte beschouwing van 

het ontstaan van Gemeente Belan-

gen weergeven. Een verhaal van 

de oprichting van een protestpartij, 

die nu bestuurderspartij is gewor-

den.  

 

Laat ik u terug nemen naar het 

begin van de jaren zeventig in de 

vorige eeuw. In het voorjaar van 

1974 kwam het toenmalige college 

met het plan om aan de hoek We-

teringssingel/Nibbelink-straat een 

flat met vijf etages te bouwen. Een 

aantal betrokkenen tekende be-

zwaar aan tegen dit plan. Ze 

vormden een "Commissie van Be-

zwaar", bestaande uit mevr. C. 

Visbeen-Van der Bijl, drs. P. de 

Lezenne Coulander en ing. M. 

Westerlaken.  Dezelfde De Lezen-

ne Coulander zou later enige tijd 

voorzitter van Gemeente Belangen 

worden. 

 

Verder protesteerden veel Am-

bachters tegen de komst van de 

TW 99. Begin jaren zeventig van 

de vorige eeuw wilde de provincie 

Zuid-Holland dwars door – wat nu 

Sandelingen-Ambacht heet – een 

weg (TW 99) aanleggen. Diverse 



56 

 

inwoners uit onze gemeente waren daarop tegen en protesteerden – overigens met succes - 

tegen deze aanleg.   

 
Naar aanleiding van dit succes besloot men deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  

Op 1 februari 1974 werd daarom de Politieke Groepering Gemeente Belangen opgericht. (zie 

de onderstaande afbeelding)  

 

                    
 

 

De grondlegger van Gemeente Belangen was de journalist Piet de Nies. In een interview in 

augustus 1996 gaf hij aan de Gemeente Belangen ontstond "nadat de afdeling van D66 in het 

begin van de jaren zeventig teloor te is gaan. Het is eigenlijk al begonnen met de komst van 

de Katholieke Volkspartij (KVP). De katholieken waren op één hand te tellen, maar de KVP 

kreeg toch een zetel in de gemeenteraad. Het was gewoon een signaal van de nieuwe bewo-

ners. Er waren steeds meer  nieuwkomers in Ambacht,  aldus de geboren Rotterdammer. De 

voorman van de politieke partij wilde zich zo mogelijk onafhankelijk opstellen ten aanzien 

van de grote partijen." 

 

Andere grondleggers waren J. Menk en A. van Ommen. In een interview met Ambacht Ak-

tueel (april 1974) geven ze aan dat hun partij is opgericht voor alle Ambachters.  

 

"Beide initiatiefnemers zijn scherp van bewust dat als ze "Ambachters" zeggen ze eigenlijk 

twee groepen bedoelen: de autochtone bevolking en de nieuwkomers, de forensen. Een be-

langrijk doel van GB is de integratie van beide groepen. Iedereen wil dat wel, maar het er 

niet van gekomen. Het misverstand is echter dat men van elkaar denkt dat de andere kant in-

mening heel vervelend vindt. Wij hebben gemerkt dat het tegendeel waar is. Uitwendig mogen 

het dan twee heel verschillende groepen zijn: ga maar na, de echte Ambachter trekt op zon-

dag zijn goede pak aan, de forens kijkt wel uit, die wil dat pak dat ie de hele week al aange-

had heeft, juist niet aan in het weekend. Maar beide groepen willen uiteindelijk hetzelfde: een 

goed contact met elkaar"  

 
Bron: 3 april 1974 Ambacht Aktueel  
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Blijkbaar was er veel belangstelling voor een dergelijke groepering, want op 8 mei 1974, en-

kele weken voor de verkiezingen van 29 mei, werd een openbare vergadering belegd en een 

bestuur gekozen.  

 Tijdens deze vergadering bleek dat Gemeente Belangen zich tegen hoogbouw in Ambacht 

keerde. Een standpunt dat door de bewoners van de hoek Weteringssingel/ Nibbelinkstraat 

met open armen werd ontvangen.  

  

Wars zijn van de landelijke politiek was uitgangspunt van Gemeente Belangen en haar leider, 

namelijk John Menk.  Menk was geen onbekende in de raad, want hij was raadslid voor D66 

in de periode 1970-1974 (zie de paragraaf over D66). We heb-

ben niets te maken met een Joop,  een Hans, een Frans uit Den 

Haag, zo vatte hij het bestaansrecht van Gemeente Belangen 

samen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Ambacht Aktueel, mei 1974 

 

In het interview dat hij gaf aan de krant kondigde hij aan dat tijdens de verkiezingscampagne 

spectaculaire acties zouden worden gehouden. Dat is ook gebeurd. Zo huurde Gemeente Be-

langen een zeppelin.  

Uit de bestuursverslagen blijkt uit dat niet zo maar zonder slag of stoot ging.  De kosten wa-

ren voor deze partij enorm: 1300 gulden per dag.  Daarbij kwamen nog andere kosten, zoals 

de huur van een doek dat onder de zeppelin hing.  Op dat doek prijkte ook de reclame van een 

belangrijke sponsor. Bovendien stonden bestuurders ook financieel garant voor deze onder-

neming  (de kosten waren circa 1500 gulden).  De zeppelin kwam uiteindelijk toch in de lucht 

(zie de afbeelding).   
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Daarnaast organiseerde Gemeente Belangen nog een optocht, bestaande uit een aantal voer-

tuigen. Op zaterdagmorgen 25 mei 1974 kreeg de partij toestemming van de gemeente voor 

een "autokaravaan bestaande uit ongeveer 15 auto's door de gemeente te voeren met aan het 

hoofd daarvan een geluidswagen". De rondrit moest om 11.00 uur zijn afgelopen  "in verband 

met een ander te houden rondrit, die dan zal plaatsvinden".  De brief van het college ver-

meldde de organisator niet....  Het verslag van de bestuursvergadering van 17 mei 1974 gaf 

wel aan dat na het rondbellen door de voorzitter Meyer "dat we krap boven 10 auto's uitko-

men welke achter de geluidswagen willen volgen". Verder was duidelijk de geluidswagen 

alleen in de ochtend was gehuurd tegen 45 gulden voor het eerste uur en daarna was de huur 

15 gulden per uur. De route zou in overleg met de politie worden vastgesteld, nadat "bekend 

wordt waar ballon zal  worden opgelaten. De voorzitter zal nog de verhuurder bellen om de 

juiste plaats op te krijgen en te proberen dit zo centraal mogelijk in het Dorp te doen geschie-

den, aldus het verslag van een bijeenkomst van de P&R commissie. xvi 

 

 
Bron:   Ambacht Aktueel 22 mei 1974 

 

Ingezonden brief van de VVD  

Het waren andere partijen niet ontgaan dat Gemeente Belangen veel aandacht kreeg in de 

Zwijndrechtse Kombinatie, met name op de pagina's "Ambacht Aktueel". Zie bijvoorbeeld het 

uitgebreide persbericht van deze partij over de zeppelin. De VVD-afdeling schreef daarom 

een brief naar de redactie van dit weekblad. De secretaris was verontwaardigd en vond dat de 

Kombinatie "bijna een partijorgaan van Gemeente Belangen was geworden". Hij kon zich 

voorstellen dat andere partijen niet geïnteresseerd waren om te adverteren in dit blad. Boven-

dien zou de redactie ingezonden stukken van andere partijen, onder andere van de PvdA "ter-

zijde hebben gelegd". De VVD vond dat er een te sterke relatie was tussen een van gemeente-
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raadskandidaten van Gemeente Belangen en de redactie van Zwijndrechtse Kombinatie/Am-

bacht Aktueel. De redactie heeft overigens deze ingezonden brief wel geplaatst. Hieronder 

ziet u een gedeelte uit deze brief. 

 

 
 

Verkiezingsprogramma: NS-halte   

Deze plaatselijke partij had in korte tijd een verkiezingsprogramma opgesteld met soms heel 

interessante onderwerpen. Eén van de in het oogspringende speerpunten was: een "halteplaats 

N.S. Ambacht met parkeerterrein". Dit idee was ontstaan om het gebruik van het openbaar 

vervoer ten tijde van de oliecrisis door Ambachters te bevorderen.  Waar deze halteplaats zou 

komen, vermeldde het programma niet. Dit onderwerp noem ik met name, omdat zo'n dertig 

jaar later in de gemeenteraad (najaar 2004) een discussie werd gehouden over de komst van 

de Floriade naar de Drechtsteden. Het plan was toen om ook een treinstation nabij ons dorp te 

bouwen. Er zou een "Railstation Bakestein" moeten komen om de toeristen naar de Floriade 

te brengen...   

 

Uitslag: twee zetels  

Uiteindelijk kreeg Gemeente Belangen als nieuwkomer na de verkiezingen van 29 mei 1974 

twee raadsleden (met in totaal 936 stemmen).  

 

 
 

 

Eerste wethouder?  

Gemeente Belangen heeft sinds mei 2018 voor het eerst een wethouder en dat is Ralph La-

fleur. Maar in het verleden waren er ook momenten waar Gemeente Belangen dicht bij een 

wethouderschap was. Bijvoorbeeld in 1990. Na de verkiezingen was Gemeente Belangen de 

partij die de doorslag gaf bij de keuzes van de wethouders. GB koos voor de SGP'er Van 

Doorn, maar de vraag was of de PvdA wel met een SGP'er wilde regeerden. Uiteindelijk koos 

de PvdA, zij het aarzelend, om met de SGP "in zee" te gaan. Had de PvdA dat niet gedaan,  

dan had de GB-er Piet de Nies zichzelf kandidaat gesteld (zie krantenbericht).  
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Algemeen Uw Belang  

De politieke partij Ambacht Uw Belang (AUB) is opgericht op  24 augustus 2006 door Hans 

Groos. Deze datum is notarieel vastgelegd. In het voorjaar van 2006 splitste Groos zich af van 

de Politieke Groepering Gemeentebelangen en ging als AUB verder. In 2010 werd Groos op-

nieuw gekozen, in 2014 kwam AUB met drie zetels in de raad, in 2018 zakte het aantal weer 

terug naar één zetel.  

 

Gevraagd naar de motieven om AUB op te richten, vertelde Groos dat hij zich richtte tegen de 

heersende cultuur in de raad. Hij had weinig op met de politiek, maar wilde de ontevreden 

burgers een stem in de raad geven. Burgers die ontevreden waren over de procedure en de 

uitkomsten van het gevoerde beleid. Bijvoorbeeld over de komst van een tweede vestiging 

van Yulius in de wijk Krommeweg  en  de komst van asielzoekers in H.I. Ambacht. De aan-

dacht voor het eerste onderwerp leverde AUB in 2014 drie zetels op, waarbij de meeste 

stemmen uit de wijk Krommeweg (en Volgerlanden) kwamen. 

 

Eenmaal in de raad, voelde de AUB-fractie zich niet serieus genomen. Groos ondervond naar 

zijn opvatting veel weerstand bij zijn optreden in de raad bij andere raadsleden. Groos: "Ik 

dacht dat het leuk zou zijn om in een gemeenteraad een bedrijf (de gemeente) te runnen. Dit 

op basis van gelijkwaardigheid en respect. Net als in een huwelijk. Je bent het niet altijd eens 

maar, blijft respect houden! Het blijkt niet meer alleen te gaan over je mening, maar het gaat 

meer om je politieke status. Vele personen en partijen vinden het heerlijk om ten koste van 

een ander hun eigen ego of politieke gewin ergens uit te halen. Er wordt dus verbaal en non-

verbaal beledigd en/of gediscrimineerd. Dat is niet mijn ding!" 

 

 Na de vertolking van het AUB-standpunt over asielzoekers in november 2015 en de reacties 

hierop van raadsleden gaf Groos aan dat hij de raadsvergaderingen structureel (tot maart 

2018) niet meer zou bezoeken.  
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Echt voor Ambacht (EVA) 
 

De jongste partij in ons dorp is "Echt voor Ambacht". De partij werd december 2017 in de 

Kamer van Koophandel ingeschreven. Een bekende oprichter van deze partij was oud-raadslid  

Adrie Scheurwater, samen met Arno Stam. Oud-raadslid Ary Cramer heeft zich later ook bij 

EVA gevoegd.  

De oprichting van deze partij paste in de trend van lokale partijen om zich onder de naam 

"Echt voor....", te onderscheiden van de landelijke partijen, als VVD, etc. Zo kent Barendrecht 

"Echt voor Barendrecht",  Ridderkerk "Echt voor Ridderkerk" en Albrandswaard "Echt voor 

Albrandswaard". Opvallend is dat, ondanks de naam "Eva", vrouwelijke kandidaten op de 

kieslijst ontbraken.  

Een gesprek met het enige raadslid Adrie Scheurwater leert dat de nieuwe politieke telg zich 

hard maakt voor de armoedebestrijding. De gemeente doet veel te weinig aan de schuldenpro-

blematiek, aldus Scheurwater. Voor de ouderen en de minima zou gratis OV in Ambacht een 

goede oplossing vormen om armoede te verminderen. Volgens Scheurwater zou EVA ook 

voor betaalbare woningen voor jonge starters zijn.  

Hij geeft dat aan EVA (bij de verkiezingen) niet naar intensieve samenwerking met andere 

lokale partijen streefde. De partij wil verder een inspraakcommissie, waarin belanghebbende 

burgers hun zegje kunnen doen over de ruimtelijke ordeningsplannen van de gemeente.  

 

 
 

Bron: notariële akte oprichting EVA 

 

Overige Partijen  

De paragraaf gaat kort in op partijen die niet de raad zijn gekomen, maar soms wel hebben 

geprobeerd dat te doen. Het GPV heb ik al vermeld in Deel I.  

 

 Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGSP) en Vrije ARP  

Opvallend is dat in ons calvinistisch dorp in de jaren dertig geen vertegenwoordiger in de raad 

aanwezig was van de Hervormd Gereformeerde Staatspartij (HGSP). Deze partij was een 
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concurrent voor orthodoxe partijen als de ARP en SGP. Toch kwam de HGSP niet in Hen-

drik-Ido-Ambacht met een kieslijst uit. Blijkbaar was dit besluit genomen op basis van het 

geringe aantal stemmen dat de partij kreeg tijdens de Kamerverkiezingen (1929, 0,9%, 1933: 

1,6%, 1937: 0,7%). Er bleek ook geen kiesvereniging te bestaan.  

In de jaren dertig nam een andere splinterpartij de Vrije AR wel deel aan de raadsverkiezin-

gen. Dat was in 1935. Ze behaalde slechts 6,6% van de stemmen, onvoldoende voor een 

raadszetel. Ik heb geen verkiezingsprogramma gevonden om te kunnen bestuderen wat de 

verschillen waren met de ARP, CHU en de SGP.  

 

Communistische Partij Nederland  

In de links-orthodoxe hoek deden in de loop van de tijd twee partijen mee aan de gemeente-

raadsverkiezingen, die niet in de raad kwamen. De eerste was de Communistische Partij Ne-

derland (CPN) in 1978. Er was toen slechts één kandidaat: Alfred Veenstra, die 59 stemmen 

behaalde.  

 

   
 

GroenLinks  

De CPN is in 1989 opgegaan in GroenLinks. Deze nieuwe partij heeft in Ambacht weinig 

aanhang gekregen. GroenLinks kwam in 1998 samen de PvdA één lijst uit. Deze samenwer-

king leidde tot een splitsing in de periode 1998-2002 (zie het hoofdstuk over de PvdA).  In 

2002 kwam GroenLinks met een aparte kieslijst uit. Ook dat leverde geen electoraal succes 

op: 3,4% van de stemmers koos voor GroenLinks. Dat was te weinig voor een zetel. Zo ver-

dween GroenLinks uit de Ambachtse raadszaal.  

  

ONA 

Een andere partij die ook niet in de raad kwam was Onafhankelijk Nieuw Ambacht (ONA). 

Deze partij was een voortzetting van de Lijst Van der Stelt en deed in 2006 mee aan de ver-

kiezingen. Ze behaalde circa 3%, onvoldoende voor een zetel.  

 

De Raad "gelijst"  

Dat brengt me bij de term "Lijsten", die meer malen is genoemd. In de periode 1998-2010 

kwam in de raad dit verschijnsel van afsplitsingen enkele malen voor. Personen die voor een 

bepaalde partij waren gekozen, konden zich later op een of andere manier niet schikken in de 

fractielijn. Ook persoonlijke tegenstellingen waren een belangrijke reden.  

Het gevolg was dat men zich afsplitste en zelfstandig een fractie begon. Dat werd dan een 

"Lijst" genoemd. Hierbij het volgende overzicht van "Lijsten".  
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Overzicht Lijsten 1998-2010 

Raadsperiode  Lijst  Afgesplitst van  Vervolg  

1998-2002  Koppenberg  PvdA/GroenLinks  Groenlinks  

2002-2006 Van der Stelt  Gemeentebelangen  ONA  

2006-2010 Burger  Gemeentebelangen  VVD  

2006-2010 Groos  Gemeentebelangen AUB  

 

Wat opvalt is, dat bij Gemeentebelangen tussen 2002-2010 drie keer een afsplitsing plaats 

vond. Het is alleen Lijst-Groos gelukt terug te keren in de raad met de partij AUB. De per-

soon van de "Lijst Burger" mevr. A. Burger vond politiek onderdak bij de VVD. De lijsten 

"Koppenberg" en "Van der Stelt" kwamen onder de vlag van GroenLinks en ONA niet terug, 

omdat ze een "halve zetel" in stemmenaantal behaalden.  

 

De Lijst Van der Stelt haalde de publiciteit door in 2004/2005 een burgerraadslid aan te stel-

len. De meerderheid van de raad was daar tegen, omdat dit lid evenals Van der Stelt zich had 

afgescheiden van Gemeentebelangen. Volgens deze meerderheid was dit in strijd met de geest 

van de Verordening van de gemeenteraad. Letterlijk stond in deze Verordening dat dit lid op 

een lijst van een politieke groepering moest staan. CDA en de toenmalige burgemeester had-

den er geen moeite mee. Volgens de meerderheid "moeten we echter voorkomen dat we bij 

andere partijen kandidaten willen ronselen".xvii  

 

Het overzicht laat dus uiteindelijk zien dat de meeste Lijsten dus geruisloos zijn verdwenen.  

 

Samenwerking lokale partijen  

Het bovenstaande laat een beeld zien waarbij de lokale partijen geen bereidheid hebben ge-

toond tot onderlinge samenwerking. Er was een sterke profileringsdrang ten opzichte van 

elkaar en van de landelijke partijen. De praktijk liet zelfs zien dat ook een sterke persoonlijke 

profileringsdrang aanwezig was door af te splitsen en of vervolgens onder de vlag van een 

nieuwe politieke partij een doorstart te maken. Meestal zonder succes: Bezuinigingspartij, 

H.I.Ambacht 2000+ en ONA. Alleen Gemeente Belangen heeft zich, bij vallen en opstaan, als 

lokale partij lange tijd gehandhaafd.  
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Bijlage 1:  Raadsverslagen uit De Brug in het verkiezingsjaar 1970  

Bron: rubriek “Uit De Raadzaal” in 1970 (De Brug) 
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Bijlage 2 Stemmingslijst verkiezing gemeenteraad 29 mei 1974  (Bron: De Brug 1974) 
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Bijlage 3 verkiezingscampagne gemeenteraadsverkiezingen  De Brug 16 mei 1974 
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Bijlage 4  Verkiezingscampagne gemeenteraadsverkiezingen mei 1978  25 mei De Brug  

In 1978 nam het GPV voor het eerst en het laatst zelfstandig deel aan de verkiezingen. Ook het CDA 

nam voor het eerst deel en blies een deuntje mee. Daarom streden de confessionele partijen om de 

stem van de confessionele kiezers. Het hervormde en voormalige PvdA-raadslid Kors gaf een tegenge-

luid.  
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De bijlagen 5 t/m 9 gaan over de ARP(-perikelen) in het begin van de jaren zeventig  

 

Bijlage 5: Artikel Rotterdams Nieuwsblad 4 februari 1970  
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Bijlage 6:  Overzicht Bestuurders ARP 

Voorzitters, secretarissen en penningmeesters van ‘Nederland en Oranje’ te Hendrik-Ido-Ambacht, 1964-

1973  

 

Voorzitter  

W.A. van Prooyen Schuurman   april 1964-april 1966  

L. Klootwijk (wnd.)    april 1966-oktober 1966  

J. de Vries     oktober 1966-november 1969  

B.A. de Jonge     december 1969-…?  

 

Secretaris  

M. Vink     april 1964-januari 1966  

H. de Jong     januari 1966-maart 1966  

W.C. Mudde    maart 1966-mei 1970  

B. Rijpkema en J.H. Dik    (wnd.) mei 1970-…?  

B. Rijpkema     september 1970-…?  

 

Penningmeester  

H. Stolk     april 1964-september 1964  

M. Vink (Wnd.)     september 1964-februari 1965  

J. van Nugteren     februari 1965-september 1967  

G.C. Biesbroek (wnd.)    september 1967-november 1967  

J. van de Windt     november 1967-mei 1969  

G.C. Biesbroek    
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Bijlage 7 Artikel over de politieke ruzie in de ARP (Bron: De Dordtenaar 5-02-1970) 
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Bijlage 8  Verslag ARP-vergadering 22 januari 1971 (Bron: De Brug dd. 28 januari 1971) 

 

  

A.R.Partij besprak op 22 januari gemeentebegroting 1971 

 

Na de opening van de vergadering maakte de voorzitter B.A. de Jonge de uitslag bekend van de ge-

houden verkiezing van A.R. kandidaten voor de 2e Kamer. Opvallend was de hogere plaats, zowel 

plaatselijk als landelijk voor Minister B. Roolvink. Hieruit blijkt de waardering voor zijn beleid, dat 

gericht was op verbetering van de sociale positie van de zwakken in onze samenleving.  

 

Hierna spreekt de voorzitter een woord van dank tot oud-wethouder W. Flach, die vanaf 1946 tot 1970  

voor de A.R.P. zitting had in de gemeenteraad, waarvan de laatste 14 jaar als wethouder. In zijn ant-

woord zei de heer Flach, dat hij nu 60 jaar lid is van de Kiesvereniging. Het raadslidmaatschap had 

hem vroeger nooit aangetrokken, maar toen de leden van de K.V. hem hadden aangewezen, had hij dit 

als roeping aanvaard en was het voor hem een levensvulling geworden.  

 

In zijn inleiding op de bespreking van de gemeentebegroting merkt het raadslid, de heer H. de Jong op, 

dat er van Openheid en Inspraak nog niet veel terechtgekomen was, gezien de vrij geringe belang-

stelling bij de Openbare vergaderingen van de Gemeenteraad, ondanks het feit dat verschillende partij-

en voor de verkiezingen deze artikelen als van grote waarde aan de kiezers hadden aangeraden.  

 

In de hierop volgende geanimeerde discussie werden de raadsleden H. de Jong en Weth. P.A. Bax 

geassisteerd door de leden van de Adviescommissie B.A. de Jonge en A. de Liefde. Uitvoerig werd 

gesproken over het al of niet urgent zijn van de Sporthal, die voor 1971 op de prioriteitenlijst staat.  

 

Een ander belangrijk punt werd genoemd het uitblijven van de definitieve bestemmingsplannnen, 

waardoor de tuinders niet weten waar ze aan toe zijn. Behalve de jaarlijkse klachten over de aanslui-

ting aan de Rijksweg bij Oostendam, werd de verbetering van de Krommeweg als zeer urgent aange-

merkt, omdat deze weg levensgevaarlijk is bij gladheid en slecht weer. Veel mensen maken voor hun 

werk en anderen voor het bezoeken van scholen in Zwijndrecht per fiets en bromfiets gebruik van deze 

kortste route naar Zwijndrecht. Bovendien mist het aan Zwijndrecht grenzende bewoonde gedeelte een 

trottoir voor voetgangers.  

Na de mededeling, dat waarschijnlijk eind februari de jaarvergadering zal worden gehouden sloot de 

voorzitter deze inspraakvolle vergadering 

 

 

 

Bijlage 9 Persbericht samenwerking ARP en CHU in mei 1974  

 

 
Bron: De Brug 16 mei 1974 
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De gegevens in de paragraaf over de ARP zijn grotendeels overgenomen van "De Antirevolutionaire kiesvereni-

gingen ‘Nederland en Oranje I en II’ en de ‘Anti-Revolutionaire Propaganda- en Studieclub “Door arbeid 

kracht”’ te Hendrik-Ido-Ambacht, 1913-1973",  B.J.T. van de Worp; Historisch Documentatiecentrum voor het 

Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam  

Collectie nummer: 689 November 2012 

 
ii zie bijlage 1 en 3 
iii Notulen gemeenteraad 28 februari 1972 
iv Belijden besturen blz. 73 
v Zie bijlage 3 waarin de “merkwaardige verkiezingsadvertentie” terug te zien is.  
vi Met dank aan het lokale SGP-bestuur, met name voorzitter Leo Molendijk. Het bestuur leverde mij zeer veel 

waardevolle documentatie.  
vii De voorkeur van Van den Berg is mogelijk ingegeven doordat De Waard de zoon was van het ARP-raadslid 

A. de Waard. De Waard jr. was ook voorzitter van de christelijke schoolvereniging aan de Veersedijk (bron: 

Belijdend Besturen, blz. 22). De Waard is tot nu toe de langstzittende SGP-wethouder geweest van 1931 tot zijn 

overlijden in 1955 (circa 20 jaar). De periode 1941-1945 is  hierbij niet meegerekend.  
viii Belijdend besturen, blz. 50  
ix Met dank aan de heer Ser van der Ven, oud-bestuurder en oud-raadslid van het GPV. Hij leverde veel me 

waardevolle informatie en hij was één van de oprichters van de lokale afdeling van het GPV.  
x het geschetste beeld is ontstaan door gesprekken oud-bestuursleden van de RPF in Hendrik-Ido-Ambacht  
xi De Combinatie;  november 2016  
xii Deze informatie is verkregen van oud-voorzitter van de PvdA Rik Hindriks  
xiii "De Ambachtse kiezer heeft gesproken" (maandag 4 maart 2002), www.ambacht.net  
xiv De weekbladen De Brug en De Combinatie konden me uit hun archief geen mogelijke artikelen of 

advertenties uit het voorjaar van 1970 van deze partij leveren.  
xv Met dank aan ex-raadslid Ary Cramer, die mij zeer waardevolle documenten ter beschikking stelde.  
xvi 16 mei 1974 
xvii De Dordtenaar 5 januari 2005 


