
 
TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 1959 

Omdat de PvdA bij deze vervroegde 
verkiezingen door de val van het 
Kabinet-Drees twee zetels verliest, wordt 
de KVP met 49 zetels de grootste partij. 
Grote winnaar is echter de VVD van 

Oud, die zes zetels wint, op 19 komt en de ARP 
als derde partij voorbij streeft. De CPN, die in 
1958 met een intern conflict te maken heeft 
gekregen, ziet haar zeteltal teruglopen van zeven 
naar drie. Ter linkerzijde verschijnt wel, met 
twee zetels, de PSP nieuw in de Kamer. 
 
Nadat vorming van een vijfpartijenkabinet is 
mislukt, vormen KVP, CHU en ARP met de 
VVD in mei het kabinet-De Quay.  

 

verkiezingsdatum 12 maart 1959
aantal uitgebrachte stemmen 6.143.409
percentage geldige stemmen 95,6

partij pct. zetels winst/verlies 
KVP 31,5 49  
PvdA 30,3 48 -2
VVD 12,2 19 +6
ARP 9,3 14 -1
CHU 8,1 12 -1
CPN 2,4 3 -4
SGP 2,1 3  
PSP 1,8 2 +2

 
 
 
 
Slechts enkele partijen hebben een nieuw verkiezingsprogramma bij deze vervroegde 
verkiezingen en daarvan heeft alleen de ARP een passage over kernenergie opgenomen.  

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s 
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7. Kernenergie. 
De verdere ontwikkeling van de kernenergie is een zaak van vitaal 
belang. Niet alleen ligt hier een belangrijke taak voor de overheid 
(met name inzake de volksgezondheid) doch ook voor het bedrijfs-
leven, dat in toenemende mate een rol moet gaan spelen. Het gevaar 
voor overspanning van de overheidstaak op dit terrein moet van meet 
af scherp worden onderkend. 
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Atlantische gemeenschapsgedachte 
11.Volledige medewerking aan de ontwikkeling van de Verenigde Naties en haar 
gespecialiseerde organisaties tot een rechts- en welvaartsgemeenschap der volken. 
Daadwerkelijke steun aan hulpacties zowel tot het lenigen van economische, sociale en 
culturele noden als tot het tegengaan van agressie. Krachtige bevordering van een 
verantwoorde en geleidelijke beperking der bewapening onder doeltreffende internationale 
controle. Krachtige bevordering van de ontwikkeling der atoom-energie ten nutte van 
vreedzame welvaarts-bevorderende doeleinden. 
(…) 
29. Industrialisatie. 
Verdere ontwikkeling van de voor ons land van levensbelang zijnde industrialisatie-opzet-Van 
den Brink. Hierbij voortdurend aandacht voor gunstige vestigingsfactoren zoals goede verbin-
dingen, goedkope en ruime energievoorziening, een rationeel en verantwoord belasting-
klimaat, krachtige bevordering der research, ook op het gebied der kernphysica, steun bij het 



ontwikkelen van nieuwe vindingen voor industriële toepassing. In het kader van de 
energievoorziening grote aandacht voor de ontwikkeling van de kernenergie. 
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De overheid zal in versneld tempo de vreedzame toepassing der 
atoomenergie moeten bevorderen. Een wereld, die maar niet tot 
werkelijke vrede kan komen, vraagt naast een onvermijdelijke militaire 
inspanning ter versterking der collectieve veiligheid, stellig niet minder 
om een aanpak van het sociale vraagstuk in wereldverhoudingen. (…) 
II Een vrije wereld 
Alle inspanningen verdienen te worden gericht op het zo spoedig 
mogelijk tot stand brengen van een Europese gemeenschap op 
bovennationale grondslag tot een versnelde ontwikkeling van de 
vreedzame toepassing van de atoomenergie. In verband hiermede dienen de plannen voor 
"Euratom" krachtig te worden gesteund. (…) 
Tegen de achtergrond van de geschetste ontwikkeling vraagt de Partij van de Arbeid voor de 
komende periode de zorg van overheid en volk voor: 
1- De toepassing van kernenergie voor vreedzame doeleinden.  
De overheid dient de achterstand, die Nederland op dit gebied heeft, te doen inlopen door op 
ruime schaal middelen ter beschikking te stellen voor experimenteel onderzoek en mogelijke 
toepassingen, in het bijzonder ook voor vergroting van het aantal deskundigen. De 
ontwikkeling van de kernenergie zal diep ingrijpende gevolgen hebben op sociaal en 
economische gebied, niet alleen door het scheppen van nieuwe energiebronnen, doch met 
name ook op het gebied van de volksgezondheid, de voedselvoorziening en de landbouw. Voor 
de overheid liggen hier grote taken en primaire verantwoordelijkheden. 
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