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Pol. handboek 1967, pag. 103: 
(uitgave Bekking A'dam) 
Wl) wensen 'Kleswetswljzlgingl* 

: Géén 'dictatuur' der 'toppen', 
waardoor 'n 'elite Aerdenhout' 
stééds héél d' A.R. laat 'floppen'l 
Het 'roest-Bruin-Slot 'en' Barend Bies' * 
zijn, beide van d'elite . . . . . 
Máár - 'n 'Os' én - 'Jan ult 't Drents 

verzet' 
gaan door voor.. . . . 'de faiiiieten'l 
Omdat ook 'Jan' - precles els wij . . . . 
z'n borreltje wei lustte 7 7 7 
M86r .... niet als z i j  .... 
('rechtlijnig blij' . . , . .) 
z'n Staatsgewéten 'suste' I I I 
Hij hield 'karakter' : konsèkwent I 
Hij lustte een borrel - dus i s  hij een vent 
Máár: Marijnen-Cals-Zijistra-de Quay 
: dát was.. . 'mooie Barend' z'n reuzen- 

zwaai i 

* Maar 't ,,Trouw"-bruine-Slot van 1-2 
bladzij, 3 ging 'kapot' voor lijst 2. 
Wij varen met 'Zijistra' slechts door i 
Voor dat 'Slot' willen we 'n andere voor i i 

Fractieleider 
weg, dan ik 
ook, zegt rnr. 
~ieslieuvel(~py - 4  

(Van een onzer verslaggevers) 
Wanneer er mensen an, dle bezwaren 
hebben tegen het beleld vnn de n.r.-frnc- 
tievoorzitter op wiens hoofd nlle kritiek 
neerkomt, omdnt hu frnctievoorzltter Is, 
en die vnn oordeel an, dat de heer 
Bruins Slot niet op de knndldntenlust zou 
moeien verscliunen vanwege zun Nieuw- 
Giiinen-beleid, dan doen die mensen er 
verstnndig nan, ook de heer Uieshenvel 
van de lust ie schrnppen. 
Als de partu zou zeggen: de heer Bruin6 
Slot moet weg, dan wu allemanl. 
Iii dnt opzicht zijn wij volsírekt snlidrlr. 
Deze woorden tekenden wu op uit de 
mond van het n.r.-Kamerlid mr. H. W. 
Biesheuvel, die in Roíterdam sprak op 
de algemene vergadering van de ksmer- 
centrale Dordrecht. De woorden werden 
met een Inngdurig en geestdriftig np- 
plnus ontvangen. 

Het A.R.-topbesluit: 

Dit farizees A.R. beslult.. .. . 
AI schmeicheit Bles nu n6g zo mooi 
: 't verzét z61 ons gelukken I 
Wij willen 'Jan' uit het 'verzet' 
op 'negentlen' fêteren 
door - evenals C.N.V.P. - 
'posthuurn' 't verzet te eren. 
C.N.V.P. bood 'Jan' een plaats 
op Iljst der 'democratie' 
die konlnklljk de 'monarchie' 
veréént met Neerlands Natle. 
'Jan' bleek 'verstard' in 't A.R. hart 
: wil Ilever A.R. - sterven.. . . 
dan voortaan 'Christ'lijk-Nationaal' 
"n nieuw leven' te verwerven.. . . I 
Aan ons de plicht dus om 'posthuum' 
op Negentien te stemmen. 
Wij eren 'Jan' lilt Drentse land I 
: Een 'Drent' iá6t zich niet temmen I 

'voor Smallenbroeb 18 I 

mag d'ArJos-pet niet drukken 

19 Dus uit protest: LIJST 

Laat dit de 'Ar-top' zlén I1 
- 


