
 
TWEEDE-KAMERVERKIEZINGEN 1963 

De komst, met drie zetels, van de Boerenpartij, 
het verlies van de PvdA (van 48 naar 43 zetels) 
en het feit dat de KVP eenderde van alle zetels 
behaalde, zijn de belangrijkste ontwikkelingen 
bij deze Tweede-Kamerverkiezingen in mei 1963. De zittende regeringscombinatie KVP, 

VVD, ARP en CHU verliest per saldo twee 
zetels, maar behoud ruimschoots haar 
meerderheid. Nieuw in de Kamer is het GVP 
met één zetel.  
 
Hoewel de linkervleugel van de KVP 
regeringsdeelname van de PvdA bepleit, wordt 
de zittende combinatie uiteindelijk toch 
voortgezet. In juli wordt namelijk door KVP, 
VVD, ARP en CHU het kabinet-Marijnen 
gevormd. Minister-president Marijnen is 
afkomstig uit de KVP. 
 

verkiezingsdatum 15 mei 1963
aantal uitgebrachte stemmen 6.419.964
percentage geldige stemmen 95,1

partij pct. zetels winst/verlies
KVP 31,8 50 +1
PvdA 28,0 43 -5
VVD 10,2 16 -3
ARP 8,7 13 -1
CHU 8,5 13 +1
PSP 3.0 4 +2
CPN 2,7 4 +1
SGP 2,2 3  
Boerenpartij 2,1 3 +3
GPV 0,7 1 +1

 
 
 
 

Kernenergie in de verkiezingsprogramma’s 

Program van Actie.  
ARP Tweede-Kamerverkiezingen 1963 

 
IX. Economische en monetaire politiek. 
(…) Een positief economisch en monetair beleid is nodig om die vrije 
ontwikkeling mogelijk te maken. Dit beleid houdt in: 
1. een gezonde monetaire politiek als basis voor waardevast geld en 
voor een doeltreffende conjunctuurpolitiek; 
2. het streven naar verantwoorde concurrentieverhoudingen. 
Daarbij zijn met name aan de orde: 
a. een krachtige bevordering van het gebruik maken van alle 
economische mogelijkheden, welke ons land biedt, en van het verhogen 
van het peil van de welvaart in die streken, waar zij nog is 
achtergebleven. De regering streve er met kracht naar dat ons land in 
de ontwikkeling van de toepassing der kernenergie niet achterop raakt; 

 
Programma KVP Tweede-Kamerverkiezingen 1963 

 
Welvaart en welzijn. 
(…) Met de steenkool zullen de olie, de aardgasvoorraden en de kernenergie als op elkaar 
afgestemde energiebronnen moeten worden ontwikkeld en gebruikt.  

 
Verkiezingsmanifest 1963, PSP 

 
We leven in het atoomtijdperk. 
Een tijdperk met geheel nieuwe mogelijkheden voor de vooruitgang van de gehele mensheid, 
maar ook met de mogelijkheid het leven op de gehele aarde uit te roeien. 

 



‘Om de kwaliteit van het bestaan’ 
Verkiezingsmanifest PvdA Tweede-Kamerverkiezingen 1963 

 
Nieuwe, ongekende mogelijkheden tot verbetering van de kwaliteit van ons aller bestaan en 
onvoorstelbare risico's van vernietiging en ondergang, dat zijn de twee beheersende kenmer-
ken van deze tijd, van het atoomtijdperk. 
In dit manifest geeft de Partij van de Arbeid de politieke koers aan, 
die naar haar overtuiging in de jaren zestig moet worden gevolgd om 
de positieve mogelijkheden tot het uiterste te benutten en tegelijker-
tijd een atoomcatastrofe te voorkomen. 
(…) Het democratisch karakter van de Europese gemeenschappen 
dient te worden verstevigd door uitbreiding van de bevoegdheden en 
samenvoeging van de uitvoerende organen van E.E.G., K.S.G. en 
Euratom, alsmede door vergroting van de bevoegdheden en 
rechtstreekse verkiezing van het Europese parlement.(…)  
Een planmatig beleid. 
(…) Vergroting van de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling 
van de vreedzame toepassing der kernenergie. 
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