
Illustraties met bronvermelding 

4. Ds. R. Kok, een bewogen en streng evangelie-prediker, met zijn tweede vrouw Maartje 
van der Spek (± 1925). 
Collectie: 1. Kok, Rotterdam 

5. Dr. C. Steenblok, in zijn latere jaren gezichtsbepalend in de Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, was in een sterk antithetisch Gereformeerd milieu opgegroeid. In zijn 
geboorteplaats Nieuwdorp beschikten de Gereformeerden zelf over een eigen begraafplaats. 
Archief Theologische Hogeschool Gereformeerde Gemeenten, Rotterdam. 

8, Ds. A. Moerkerken verkreeg in de Gereformeerde Gemeenten een vooraanstaande plaats 
door zijn docentschap, sinds 1980, aan de Theologische School te Rotterdam. 
Archief Theologische Hogeschool Gereformeerde Gemeenten, Rotterdam. 

14.Het is verwonderlijk, aldus W. Fieret, dat de oproep van de kiesvereniging Rotterdam-
West (Banier IV), feitelijk een plaatselijk initiatief, maar met vérgaande strekking, in het 
partijblad 'De Banier' afgedrukt kon worden zonder dat het Hoofdbestuur of de algemene 
vergadering van de SGP er in gekend werden. De oproep om 'voorstellen voor verbetering' 
in te dienen vÔdr 15 januari 1946, werd geplaatst in het nummer dat op 18 januari uitkwam, 
dus strikt genomen te lt. 
Uit: 'De Banier' van 18 januari 1946. 

15.Onder Ds. P. Zandt als fractieleider en partijvoorzitter (1946147.1961) beleefde de SGP 
een stabiele en relatief rustige periode. Deze rust verberg echter een aantal organisatorische 
tekortkomingen, die na Zandts overlijden dan ook naar de voorgrond drongen. 
Voorlichtings- en Vormingscentrum der SGP, Den Haag. 

16.De voorkeursactie voor Ir. H. van Rossum bij de Kamerverkiezingen van 1963 was met 
deze verklaring van het partijbestuur en het betreffende comité gezamenlijk formeel een 
afgedane zaak. Ze verscheen in 'De Banier' van 1 oktober 1964. 
Uit: 'De Banier' van 1 oktober 1964. 

17.Ir. H. van Rossum, zoon van een bekend SGP-vertegenwoordiger op Flakkee, verwierf 
als Tweede Kamerlid (1967-1985) enige faam vanwege zijn veelzijdige bekwaamheid. 
Voordien was hij hoofdambtenaar geweest aan het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
Voorlichtings- en Vormingscentrum der SGP, Den Haag. 

18.Ds. H.G. Abma, partijvoorzitter vanaf 1961 en fractieleider in de Tweede Kamer vanaf 
1971 kreeg heel wat kritiek van binnen de SGP te verstouwen. Daarbij speelde zijn 
redacteurschap van 'De Banier' )vanaf 1968) een voorname rol, maar ook de herinnering 
aan het charisma van Kersten en Zandt, en de partijstructuur van de SGP waarbij het 
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Hoofdbestuur als beslissende instantie bij allerlei meningsverschillen fungeerde. 
Voorlichtings- en Vormingscentrum der SGP, Den Haag. 

19.D. Kodde, burgemeester van Zoutelande, Statenlid in Zeeland en SGP-Tweede Kamerlid 
van 1956 tot 1963, was met name in de jaren vijftig een uitzondering in de partij-top door 
zijn zelfstandig oordeel ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Zijn bestuurlijke ervaring 
kwam hen daarbij goed van pas; zijn burgemeesterschap van het kleine Zoutelande leidde 
voorts (mede) tot een rigoureuze afwijzing van gemeentelijke herindeling. 
Collectie: familie A Kodde. 

20. De commotie die in 1961 ontstond in Scherpenisse toen de Zeeuwse Gedeputeerde 
Staten hun voornemen bekend maakten om de gemeente samen te voegen met het naburige 
(grotere) Sint-Maartensdijk, was de voorbode van een taai gevecht dat op Tholen na 1965 
ontbrandde ter behoud van de zelfstandigheid van de zeven gemeenten op het eiland. 
Toen in 1966 een plan voor de verdeling van Tholen in drie gemeenten ter tafel kwam, 
verklaarde de voltallige raad van Scherpenisse zich daar tegen. Men zag nog liever één 
grote gemeente dan 'onderschikking' aan Sint-Maartensdijk. 
Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied, Middelburg (foto: W. Helm). 

21. SGP-wethouder J. Francke van Meliskerke hangt op 1 december 1956 de nieuw 
benoemde burgemeester, partijgenoot G.AA. Adelaar, de ambtsketen om. Ondanks dat 
men nu een burgemeester van eigen signatuur had, weigerde de SGP-meerderheid in de 
gemeenteraad een wethouderszetel af te staan aan de ARP. De nieuwe burgemeester 
verklaarde dat hij dit graag anders had gezien. Adelaar overleed op vrij jonge leeftijd in 
1966. 
Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied, Middelburg (foto: Provinciale Zeeuwse 
Courant). 

22. Eind augustus 1967 gingen de zeven colleges van burgemeesters en wethouders van het 
eiland Tholen, in gezelschap van de waterschapsbestuurders van het eiland, op excursie naar 
Ouddorp op Goeree om zich te laten voorlichten over de voor- en nadelen van een op 
recreatie en toerisme gericht gemeentelijk beleid. Het bezoek was een initiatief van de 
commissie Werkgelegenheid Eiland Tholen." 
NB: eventueel volgen hier nog een aantal namen van personen op de foto! 
'De Eendrachtbode, nieuwsblad voor Tholen en Sint-Philipsland'. 

23. Burgemeester C.H. van de Linde van Bruinisse (rechts) in 1965 in gezelschap van de 
'mosselkoningin' ter gelegenheid van de jaarlijkse mosselfeesten in het vissersdorp. De 
traditionele toespraak tot de mosselkoningin door de burgemeester werd in 1970 gehouden 
door loco-burgemeester Willem van Gilst van de SGP. Een deel van diens achterban nam 
hem dat kwalijk, maar Van Gilst verklaarde namens de hele dorpsgemeenschap te spreken. 
Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied te Middelburg (foto: T. Slagboom). 

24.Vier betrokkenen bij de verhitte stembusstrijd van 1958 in de gemeente Waarde. Links 
de Zeeuwse Commissaris der Koningin JhtMr. A.F.C. de Casembroot, wiens morele steun 
CHU-lijsttrekker Mol voor 'opgeven' behoedde. Naast hem burgemeester A. Lokker. Zittend 
links Manen van Fraassen, conservatief leidersfiguur die zich in 1958 uit tactische 
overwegingen tot lijsttrekker van de SGP benoemd had weten te krijgen. Geheel rechts Adri 
Mol, CHU-wethouder en winnaar van de verkiezingen van 1958 met 49% der stemmen. 
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