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DE TWEEDE JEUGD VAN HET LIBERALISME

VVD en D66, 1967-1994

G. Voerman

’De gang van zaken in het afgelopen jaar hebben zowel lande-
lijk als plaatselijk het vertrouwen versterkt in de toekomst
van het liberalisme als georganiseerd in de VVD. Het politieke
beeld in ons land is er thans een van afbrokkelende oude par-
tijen en van onrijpe nieuwvormingen. Daartussen houdt de VVD
koers en wint zij voortdurend aanhang.’ Zo kenschetste H.
Koornneef als secretaris van de afdeling Groningen de positie
van de VVD in zijn verslag over 1967. 1 Hij gaf daarmee blijk
van een vooruitziende blik. De jaren zeventig en vroege jaren
tachtig zijn immers te karakteriseren als de renaissance van
het liberalisme. Vergeleken met het interbellum was het de li-
beralen na de Tweede Wereldoorlog al een stuk beter vergaan.
In bescheiden tempo verbeterden zij hun posities, met als
hoogtepunt de verkiezingen van 1959. Vervolgens brak een peri-
ode van stagnatie aan. Deze pas op de plaats hield - en hier
tastte de Groninger afdelingssecretaris enigszins mis - aan
tot 1972. Daarna volgde een tijdvak van stormachtige groei. In
1982 stemde bijna een kwart van het Nederlandse kiezerscorps
op de VVD.

De oorzaken voor deze groei zijn vooral gelegen in de
ontzuiling. In de jaren zestig maakten vele confessionelen
zich los van hun zuil en de daarmee verbonden politieke par-
tijen. Vooral de katholieke zuil werd hierdoor getroffen. Uit
dit reservoir van politiek ontheemde kiezers konden met name
de PvdA en de VVD putten. Zij werden hierbij echter voor de
voeten gelopen door een nieuwkomer: Democraten ’66. Hoewel D66
zichzelf als niet-ideologisch beschouwde, ontwikkelde zij zich
na verloop van tijd in meer links-liberale richting.

De Groninger liberalen konden de uitbundige vooruitgang
van de landelijke VVD niet volgen. De electorale groei bleef
hier achter, waardoor Groningen werd ’ingehaald’. Dit hoofd-
stuk beschrijft het einde van het traditionele Groninger
standsverschil. Ook wordt de verhouding tussen de provinciale
en landelijke partijorganisatie uit de doeken gedaan. Daarbij
wordt meer zijdelings ingegaan op de ontwikkeling van D66 in
deze provincie. 2

ontzuiling

In de jaren zestig liep het verzuilde bestel zware averij op.
De integrerende politieke en maatschappelijke werking ervan
nam af en de organisatorische samenhang binnen de zuilen werd
minder. De roep om democratisering en inspraak belaagde de
’regentenmentaliteit’. Aan deze veranderingen lag een complex
van factoren ten grondslag, zoals de toegenomen welvaart, de
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vergrote sociale mobiliteit, de introductie van de televisie,
de secularisatie, ontkerkelijking en deconfessionalisering, de
individualisering en het veranderende normbesef dat uitliep op
de permissive society .

Ook de politiek werd door deze ontwikkelingen beroerd.
Lange tijd lieten de meeste kiezers in Nederland hun politieke
voorkeur bepalen door de kerk of de sociale klasse waartoe zij
behoorden. In de jaren zestig kwam de klad in die vanzelfspre-
kendheid. De vijf grote partijen (KVP, ARP, CHU, PvdA en VVD)
moesten terrein prijs geven. De strijd om de niet (langer)
verzuilde, ’zwevende’ kiezer ontbrandde. De gevestigde par-
tijen kregen hierbij geduchte concurrentie van nieuwkomers als
de Boerenpartij, D66, de Politieke Partij Radicalen (PPR),
Democratisch Socialisten ’70 (DS’70) en de Nederlandse Midden-
standspartij (NMP).

Onder deze gewijzigde omstandigheden waren verkiezingen
niet langer een oratio pro domo - een soort rituele volkstel-
ling waarbij de verzuilde achterban voor de stembus werd opge-
trommeld. De campagne kreeg steeds meer het karakter van een
ware electorale veldslag, die zich vooral op de beeldbuis ging
voltrekken. De persoon van de politicus werd zo letterlijk het
gezicht van de partij.

Deze ontwikkelingen waren ook van invloed op de VVD. Na
een stabiele periode gedurende de jaren zestig waarin zij ruim
10% van de stemmen behaalde, brak de partij in 1972 plotseling
door met 14,4%. Twee - hierboven reeds aangeduide - factoren
waren op deze ’grote sprong voorwaarts’ van invloed: het ont-
zuilingsproces en de persoon van H. Wiegel, de ’telegenieke’
partijleider in wie de VVD een stemmentrekker van formaat had.
De VVD kon echter niet alleen de electorale vruchten van de
ontzuiling plukken. Haar monopoliepositie op het liberale erf
zou worden aangetast met de komst van D66.

oprichting D66

In september 1966 verscheen het ’Appèl aan iedere Nederlander
die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democra-
tie’. Een initiatiefcomité presenteerde hierin een ’plan voor
herdemocratisering’ van het politieke bestel. Het comité lan-
ceerde een aantal ideeën om de band tussen parlement en kiezer
weer te herstellen, zoals de rechtstreekse verkiezing van de
minister-president en de invoering van het districtenstelsel.
Na vele instemmende reacties besloten de initiatiefnemers tot
de oprichting van D66. De stichting was overigens hoofdzake-
lijk een randstedelijke aangelegenheid. Uit Groningen was
slechts één initiatiefnemer afkomstig.

D66 was door de oprichters niet als een blijvertje be-
doeld. Opzet was het politieke bestel te laten ’ontploffen’.
Door het op verouderde sociaal-economische scheidslijnen en
ideologieën gebaseerde partijwezen moest de bezem. Tegenover
beginselpartijen als PvdA, VVD en de confessionelen afficheer-
de zij zich als een programpartij, ’zakelijk en ondogmatisch’.
D66 noemde dat ’pragmatisch’; haar politieke tegenstanders
spraken van ’opportunistisch’. Ondanks deze koudwatervrees
voor ideologische etiketten bewoog D66 zich gaandeweg in
links-liberale richting. 3 Deze aanduiding is echter in de par-
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tij omstreden, zeker bij de eerste partijleider H. van Mierlo.
Zijn opvolger J. Terlouw evenwel sprak in 1974 onbekommerd
over D66 als een ’redelijke, analytische, ondogmatisch pro-
gressief-liberale partij’. 4

Ofschoon D66 zich zeker niet als liberaal aandiende, wa-
ren bij de totstandkoming ervan nogal wat VVD-ers betrokken.
Zestien van de 44 oprichters waren VVD-lid geweest. 5 Lande-
lijke kopstukken waren hieronder niet te vinden; het gewezen
Amsterdamse VVD-gemeenteraadslid J.P.A. Gruijters was wellicht
de meeste bekende. Het - reeds in het vorige hoofdstuk genoem-
de - Liberaal-Democratisch Centrum (LDC) scheurde en de helft
van de 250 leden trad tot D66 toe. Ook binnen de JOVD rommelde
het; een aantal leden waagde eveneens de oversteek.

D66 en VVD in Groningen

In de provincie Groningen kwamen ook afdelingen van D66 van de
grond. Aanvankelijk verliep dit moeizaam. Van de 3.774 leden
die de partij eind 1968 telde, woonden er hier 141 (3,7%).
Honderd daarvan kwamen uit de stad Groningen. 6 Om de onderlin-
ge band te versterken, werd in 1969 gestart met de uitgave van
Noorderpraat , een ’contact-orgaan van en voor democratische
noorderlingen en noordelijke democraten’.

Voorzitter van de D66-afdeling in de stad Groningen was
de psychiater G. Mik. Wat toevallig raakte hij in de politiek
verzeild. Nadat hij in 1970 als statenlid was verkozen, trad
Mik twee jaar later toe tot het Groninger provinciebestuur.
Hij was hiermee de eerste D66-gedeputeerde, en Groningen
daarmee de eerste provincie waarin D66 bestuursverantwoorde-
lijkheid droeg. Hij was overigens nolens volens door de VVD in
het zadel geholpen. Toen de liberale statenfractie niet genoeg
steun voor haar eigen kandidaat kreeg, werd besloten om Mik
als gedeputeerde te verkiezen boven de PvdA-kandidaat omdat
’van de twee kwaden Mik nog de beste was’. 7 Van 1981 tot 1986
zat Mik voor D66 in de Tweede Kamer.

In Groningen reageerde de VVD aanvankelijk belangstellend
op de komst van D66. Op instigatie van Mik hadden in 1969
zelfs officiële gesprekken plaats tussen de afdelingen van
beide partijen. De Groninger liberalen hadden de zaak wel
eerst aan partijvoorzitter H.V. van Someren-Downer voorgelegd.
Deze zei ’geen bezwaar te hebben tegen plaatselijke pogingen
tot samenwerking met D’66, doch deze zelfs toe te juichen mits
uiteraard aan de principieel liberale punten geen geweld zou
worden gedaan’. 8 Daarop poogden D66 en VVD te komen tot een
gezamenlijk programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van
1970. Wel zou men met eigen kandidatenlijsten uitkomen. Om
onduidelijke redenen kwam de samenwerking evenwel niet van de
grond.

stilte voor de storm (1967-1971)

Bij de enerverende Tweede-Kamerverkiezingen van 1967 leden
PvdA en KVP zware nederlagen. De VVD ging licht vooruit (zie
tabel 3). Voor de ontzuilde katholieke kiezers lagen meer
kapers voor de kust, zoals D66. Zo had één op de zes kiezers
van D66 uit 1967 een jaar eerder bij de statenverkiezingen nog
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op de KVP gestemd. Maar niet alleen indirect, ook rechtstreeks
was D66 een geduchte concurrent voor de VVD. De paar honderd
VVD-leden die eerder al naar D66 waren overgegaan, werden nu
gevolgd door een aanzienlijke groep liberale kiezers. Eenvijf-
de van de stemmen van D66 in 1967 was van afkomstig van de
VVD, zo bleek uit verkiezingsonderzoek. 9 Een andere uitkomst
was dat D66 vooral haar kiezers recruteerde onder ’beter
gesitueerden, beter opgeleiden en de beroepsgroepen in het
midden, woonachtig in de grote steden’. 10 Geen wonder dat de
grenzen tussen beide partijen nogal transparant waren. Bijna
een kwart van de ondervraagde kiezers van zowel de VVD als D66
noemde de andere partij als tweede stemkeus. 11

Tot op zekere hoogte herhaalde dit patroon zich in 1971 -
de eerste landelijke verkiezingen zonder opkomstplicht. De VVD
zag de gewezen KVP-kiezers weer grotendeels aan haar neus
voorbijgaan. Ook van de ineenstorting van de Boerenpartij werd
zij niet veel beter. De VVD gaf terrein prijs aan de Neder-
landse Middenstandspartij en vooral DS’70. Deze groepering had
zich afgescheiden van de PvdA, nadat deze partij door toedoen
van Nieuw Links in radicaal vaarwater was geraakt. Onder lei-
ding van W. Drees jr. bleek DS’70 electoraal zeer succesvol.
De partij kantte zich sterk tegen de hoge overheidsuitgaven en
sprak daarmee ook een deel van de VVD-kiezers aan. Al met al
moest de VVD landelijk wat inleveren; D66 daarentegen zette
haar opmars voort.

problemen in Groningen

Vergeleken bij de landelijke electorale prestaties van de VVD
stond de liberale zaak er in Groningen minder goed voor. ’Ge-
tracht zal moeten worden aan de tendens van een dalende aan-
hang van de VVD in het noorden des lands en - voor zover het
onze afdeling in het bijzonder aangaat - met name in de stad
Groningen een einde te maken’, aldus een bezorgde afdelingsse-
cretaris in zijn verslag over 1970. 12 De percentuele teruggang
bij de kamerverkiezingen in de jaren 1967-1971 was in de pro-
vincie Groningen drie keer zo groot als landelijk - en dat
terwijl de VVD hier veel minder van de concurrentie te duchten
had. D66 - een typisch urbane partij - bleef in het niet al te
verstedelijkte Groningen zeker in het begin behoorlijk achter
bij haar landelijke gemiddelde bij de verkiezingen (zie tabel
3).

In feite ging het met de VVD in Groningen al een decen-
nium lang bergafwaarts (zie figuur 2). Sinds het hoogtepunt
bij de kamerverkiezingen van 1959 was de partij bijna eenderde
van haar aanhang kwijtgeraakt. De voorsprong die de Groninger
liberalen van oudsher op de rest van het land hadden gehad,
ging hierdoor verloren. Bij de statenverkiezingen van 1970
werd het vonnis voltrokken. De Groninger VVD bleef toen voor
het eerst achter bij het landelijke resultaat (zij het slechts
0,2%; zie tabel 3). Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer
een jaar later waren de krachtsverhoudingen weer omgekeerd,
maar dit bleek een eenmalige zaak: in 1972 werden de bordjes
definitief verhangen (zie figuur 3).

De verklaring voor het achterblijven van de Groninger li-
beralen moet worden gezocht bij de ontzuiling. De groei van de
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landelijke VVD kwam voor een belangrijk deel op het conto van
de zuidelijke provincies. Katholieke kiezers raakten en masse
los van de KVP. Zij gingen op andere partijen stemmen, of ble-
ven thuis. In Groningen waren deze electorale effecten van de
ontzuiling echter veel geringer, omdat hier relatief gezien
maar weinig katholieken woonachtig waren. Door de bank genomen
behaalde de KVP hier na de oorlog bij de kamerverkiezingen 5 à
6% van de stemmen. Dit percentage liep terug tot 3,5% in 1972.
Voor de VVD was er in Groningen dus simpelweg minder te halen
dan in het Zuiden. Bovendien kwam de PvdA in de jaren zeventig
in Groningen sterk opzetten. Ongetwijfeld zal een substantieel
deel van de ontzuilde confessionele kiezer zijn heil bij de
sociaal-democratie hebben gezocht. D66 liet het in Groningen -
zoals reeds gezegd - wat afweten. De Democraten bleven vrijwel
voortdurend achter bij de landelijke trend.

hier ergens figuur 3

gouden tijdperk (1972-1982)

Aanvankelijk leek het erop dat de winstmogelijkheden die de
ontzuiling de VVD bood, teniet werden gedaan door de mede met
die ontzuiling samenhangende versplintering van het politieke
bestel. Boerenpartij, D66, DS’70 en NMP waren alle rivalen
voor de liberalen. De jonge Wiegel, die in 1972 het roer van
de VVD overnam, wist het tij echter te keren. Onder zijn aan-
voering groeide het landelijke VVD-aandeel van 14% in 1972 tot
23% in 1982 (toen E. Nijpels Wiegel als lijsttrekker opvolg-
de).

Naast persoonlijke kwaliteiten had Wiegel de wind mee. In
zijn ’decade’ zette de ontzuiling zich verder voort. Daarnaast
maakte Nederland een periode van economische achteruitgang
mee. De recessie vergemakkelijkte de oppositie tegen het kabi-
net-Den Uyl, de meest linkse regering uit de Nederlandse par-
lementaire geschiedenis. Daarbij had Wiegel ook nog het geluk
dat de PvdA behoorlijk was geradicaliseerd: de sociaal-demo-
craten prezen zichzelf bij het politieke midden uit de markt.

De val van het kabinet-Biesheuvel, waarin VVD met DS’70
en confessionelen samenwerkte, leidde tot vervroegde verkie-
zingen in 1972. Polarisatie zette de toon. De PvdA wilde door
deze strategie het politieke, door de confessionelen bezette
midden splijten. In dit klimaat gedijde Wiegel met zijn felle
anti-socialistische campagne uitstekend. De liberale lijst-
trekker was zo in staat om op drift geraakte confessionele
kiezers aan de VVD te binden: maar liefst eenderde van haar
nieuwe electoraat was katholiek. Daarnaast maakte Wiegel korte
metten met de ’kleine concurrentie’; de NMP verdween en DS’70
verloor. De VVD behaalde 22 zetels - een historische uitslag
want, zo merkte partijsecretaris F. Korthals Altes op, ’het
tot nog toe gunstigste resultaat voor de liberalen sedert de
invoering van het algemeen kiesrecht volgens het systeem van
evenredige vertegenwoordiging, in 1959 bereikt met 19 zetels,
werd daardoor met drie zetels overtroffen’. 13

De Groninger liberalen waren eveneens zeer ingenomen met
deze uitslag. Voor de afdeling Groningen bestond er een gerede
kans dat haar voorzitter J.F. Scherpenhuizen, die op de 23ste
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plaats stond, op korte termijn in de Kamer zou kunnen door-
dringen. Dit gebeurde inderdaad een jaar later. Scherpenhuizen
wilde zich in de Tweede Kamer sterk maken voor de noordelijke
belangen. ’De Noorderlingen hebben mij gekozen en hebben recht
op mijn direkte steun in Den Haag. Tevens voel ik mij direkt
betrokken bij hetgeen zich in het Noorden afspeelt. Want ik
ben en blijf een echte Groninger’, aldus Scherpenhuizen enige
tijd later. 14 In alle vreugde-uitingen bleef evenwel onvermeld
dat Groningen voor het eerst bij verkiezingen voor de Tweede
Kamer achter was gebleven bij het landelijke gemiddelde, waar-
mee een eind aan een tijdperk kwam.

De VVD wist bij de statenverkiezingen in 1974 haar opgaande
lijn vast te houden. Het verschil met Groningen nam sterk toe.
De VVD werd de tweede partij van Nederland, na de PvdA. Zij
liet de drie confessionele partijen achter zich, die weliswaar
fusiebesprekingen voerden maar pas in 1977 tot de vorming van
het Christen Democratisch Appèl (CDA) zouden overgegaan. 15 Aan
het succes van de VVD was de ineenstorting van D66 mede debet.
De Democraten behaalden slechts 1% van de stemmen. D66 leek op
sterven na dood, maar bleef toch voortbestaan. Verder sloeg de
oppositie die Wiegel tegen het ’potverterende’ kabinet-Den Uyl
voerde, goed aan. De PvdA zelf groeide trouwens ook. Bij de
kamerverkiezingen van 1977 bereikten de sociaal-democraten een
record. De VVD bleef wat achter bij de statenverkiezingen van
drie jaar daarvoor. Groningen liet eenzelfde beeld zien. D66,
die in Terlouw weer over een aansprekend lijsttrekker beschik-
te, herrees uit de as. De partijorganisatie werd nieuw leven
ingeblazen. In Groningen speelde Mik daarbij een prominente
rol.

De verkiezingen van 1977 luidden voor de VVD een periode
van electorale stagnatie in - zowel landelijk als provinciaal.
Bij de statenverkiezingen van 1978, de Europese verkiezingen
van 1979 en de kamerverkiezingen van 1981 behaalde de VVD 16 à
17% (in Groningen: 13 à 14%). Bij de Europese verkiezingen
werd met de verkiezing van H.J. Louwes, zoon van de liberale
senator H.D. Louwes, door de kamercentrale Groningen nog een
klein succes geboekt. Ongetwijfeld speelde de regeringsdeelna-
me de VVD hierbij parten. De liberalen waren met het CDA in
zee gegaan, nadat de langdurige onderhandelingen van PvdA en
CDA om een kabinet te vormen waren mislukt. Deze coalitie van
CDA en VVD had een nipte parlementaire meerderheid, maar zat
niettemin de rit uit.

Het startschot voor de campagne van de Groninger VVD voor de
kamerverkiezingen van 1981 werd in de Martinihal gegeven.
Zestienhonderd belangstellenden kwamen naar lijsttrekker Wie-
gel luisteren. Hoewel Groningen licht verloor (tegenover een
gering landelijk herstel), was men niet ontevreden over de
uitslag. Van de drie verkiesbare kandidaten uit de kamercen-
trale werd Scherpenhuizen weer herkozen. 16 Daarnaast ging P.M.
Blauw naar Den Haag. Blauw was oud-voorzitter van de kamercen-
trale en voorzitter van afdeling Nieuwe Pekela. Van 1976 tot
1981 was hij lid van het dagelijks bestuur van de landelijke
VVD met als functie trouble-shooter . Van D66, die haar zetel-
tal bij deze verkiezingen zag verdubbelen, had hij geen al te
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hoge dunk. ’D66 is rechts socialistisch en niet links libe-
raal’, aldus Blauw, die vond dat de Democraten zich moeten
uitspreken voor een coalitie met VVD en CDA. 17

J.W. Remkes, de dertigjarige voorzitter van de Groninger
gemeenteraadsfractie en lid van de statenfractie, was de derde
verkiesbaar geachte Groninger kamerkandidaat. Hij viel echter
buiten de prijzen. De coming man van het Groninger liberalisme
had de slag al eerder verloren, toen de kamercentrale een Gro-
ninger kamerkandidaat moest aanwijzen. Remkes was door het
bestuur boven Blauw gezet, maar uiteindelijk koos de vergade-
ring voor de laatste. Regionale overwegingen speelden daarbij
een rol, zo herinnerde de oud-voorzitter van de Groninger
kamercentrale J. Kamminga zich. ’In de VVD bestaat van oudsher
een verhouding 40-60: 40% Groningen-Haren, 60% Ommelanden.
Johan Remkes werd gezien als een stad-Groninger en hij verloor
met 40 tegen 60.’ 18 Op de definitieve kandidatenlijst van de
VVD belandde Remkes, afkomstig uit Hoogezand-Sappemeer maar
sinds zijn studententijd woonachtig in Groningen, uiteindelijk
op plaats 32.

Het was een hard gelag voor de VVD dat de regeringscoali-
tie haar meerderheid had verloren. De liberalen moesten daar-
door als coalitiepartner van het CDA in het Catshuis plaats
maken voor de PvdA en D66. Deze laatste partij verwierf maar
liefst ruim 11%. Ofschoon de Democraten ook in Groningen een
record-uitslag boekten, bleven zij hier nog in de schaduw van
de liberalen.

De nieuwe regeringscoalitie kraakte vanaf het begin in
haar voegen. Voor de oppositie in de Tweede Kamer, weer aan-
gevoerd door Wiegel, was het prijsschieten. De statenverkie-
zingen van 1982 verliepen uiterst succesvol: voor het eerst in
haar bestaan was de VVD groter dan de PvdA. Ook in Groningen
werd een hoogtepunt bereikt. In de propagandacommissie van de
kamercentrale reageerde men echter nogal lauw op het succes.
’Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon’, zo stelde een
commissielid dat de uitslagen vanaf 1970 had geanalyseerd,
’want in 1974 was de VVD ook de tweede partij’. 19 Hij meende
dat het beeld in het Noorden ’vrij constant’ was, maar zag
daarbij over het hoofd dat de achterstand van Groningen op het
land als geheel alleen maar toenam.

Na deze zege zei Wiegel de Haagse politiek vaarwel en
werd Commissaris der Koningin in Friesland. Vlak daarna viel
het kabinet van CDA, PvdA en D66. Wiegels opvolger Nijpels kon
vervolgens de electorale winst van de oppositieperiode verzil-
veren. Ruim 23% van de stemmen werd behaald, een absoluut re-
cord. De VVD bezette 36 zetels en stond op haar hoogtepunt.
Een kwart van de winst kwam van D66, die de tweede ineenstor-
ting in haar bestaan meemaakte (zie tabel 3).

leden

Het electorale verhaal van de VVD onder Wiegel in de jaren
1972-1982 laat zich lezen als een trilogie. Het eerste en
derde deel maakt gewag van onstuimige groei, het middenstuk
verhaalt van stabilisatie. De succes story van de ledenontwik-
keling in deze periode luidt iets anders. In de jaren zeventig
steeg het aantal leden explosief: van bijna 40.000 in 1972 tot

7



100.000 in 1979. Ten tijde van het kabinet-Van Agt-Wiegel
volgde een kleine inzinking, waarna in januari 1983 103.000
leden geregistreerd stonden. 20

Volgens de algemeen secretaris viel ’stevige groei waar
te nemen in de tot voor kort overwegend CDA-gebieden: Neder-
land bezuiden de grote rivieren, de rijkskieskring Nijmegen en
wat Overijssel betreft vooral Twente’. 21 In de jaren 1973-1977
verviervoudigde het ledenbestand van de beide Brabantse kamer-
centrales; de kamercentrale Limburg zag haar omvang zelfs meer
dan vervijfvoudigen. Groningen was van de achttien kamercen-
trales over deze jaren de traagste groeier. 22 Haar ledental
steeg van bijna 2.500 in 1972 via 3.800 in 1977 naar 4.750
begin 1983. De VVD telde hiermee in Groningen aanzienlijk meer
leden dan D66. In 1972 hadden de Democraten hier 310 leden
(4,7% van het landelijke ledenbestand). Tien jaar later was
dat toegenomen tot 874 (4,9%). 23 Daartussenin zat nog het
rampjaar 1975, toen er van de 667 betalende leden er 48 uit
Groningen kwamen.

De Groninger liberalen mochten dan wel hun bijzondere electo-
rale positie hebben verloren, wat betreft de organisatie-
graad - het percentage kiezers dat een partij als lid organi-
seert - onderscheidden zij zich sterk van andere provincies.
Van 1972 tot en met 1982 bedroeg deze organisatiegraad ruim
8%.24 De liberalen waren daarmee veel beter georganiseerd dan
de Democraten, die in Groningen in 1977 een organisatiegraad
van 2,2% en in 1981 van 2,8% hadden. 25 In de VVD behoorde Gro-
ningen tot de onbetwiste koplopers, samen met Drenthe; Noord-
Holland, Noord-Brabant en Limburg vormden doorgaans de hekke-
sluiters. In de jaren 1981 en 1982 kende Groningen zelfs de
hoogste organisatiegraad van de VVD.

Met de participatiegraad - het percentage leden dat daadwer-
kelijk actief is binnen de partij - was het minder gesteld.
Regelmatig klinkt in de verslagen van de afdelingssecretaris-
sen de klacht dat de leden zo moeilijk in beweging te krijgen
zijn. Maar ook de afdelingsbestuurders zelf lieten het wel
eens afweten. Zo waren er in Groningen nogal wat afdelingen
die geen gebruik maakten van hun stemrecht op de algemene
vergaderingen. In de jaren 1975-1977 bijvoorbeeld kwamen de
afdelingen Finsterwolde, Beerta, Termunten, Nieuweschans en
Bellingwedde geen enkele keer opdagen bij de zes landelijke
partijbijeenkomsten die in die periode werden gehouden. Andere
afdelingen kwamen ook lang niet altijd. 26 Zelfs de kandidaat-
stelling voor de Tweede Kamer fungeerde in dit opzicht niet
altijd als aanjager. Eind 1970 beklaagde de secretaris van de
kamercentrale zich erover dat slechts tien afdelingen een pro-
ces-verbaal hadden opgestuurd. ’Bovendien blijkt, dat van de
1720 leden, die deze afdelingen tezamen tellen, slechts 152
leden (bijna 9%) op de respectievelijke vergaderingen aanwezig
waren. Mijns inziens zou het dan ook onjuist zijn te stellen,
dat uit deze processen-verbaal valt op te maken hoe de leden
van de VVD in de provincie Groningen denken over onze kandida-
ten.’ 27

Teneinde de leden meer bij de partij te betrekken, was al
in de jaren zestig begonnen met de houden van discussieavonden
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in het kader van de ’Liberale Sociëteit’ - die overigens ook
elders in de provincie hier en daar werden gehouden. De afde-
ling Groningen startte later een ’Liberaal Café’ - informeel
bedoelde ontmoetingen tussen partijleden, het afdelingsbestuur
en de gemeenteraadsfractie.

afdeling en kamercentrale Groningen

De afdeling Groningen heeft traditioneel een prominente posi-
tie ingenomen binnen de kamercentrale Groningen. Na 1967 begon
het ledental van de afdeling toe te nemen. In 1975 werd met
bijna 1.150 leden de top bereikt. Vervolgens stabiliseerde de
aanhang zich op een niveau van ruim 1.000 leden, tot het begin
van de jaren tachtig. In 1975, toen de afdeling op haar
grootst was, kwam bijna eenderde van de leden van de kamercen-
trale uit de stad Groningen. Daarna nam dit aandeel gestaag af
tot ruim 20% in 1984. Tweede afdeling in grootte was Haren,
met zo’n zeshonderd leden.

Deze grote kwantitatieve inbreng van de stad-Groningers
leidde zo nu en dan tot fricties, zoals in de aanloop naar de
statenverkiezingen van 1978. In een vergadering van het kamer-
centralebestuur zou de afgevaardigde van de afdeling Groningen
volgens zijn collega-bestuurder H.A. Strak ’te zeer de nadruk
hebben... gelegd op de machtspositie van de afd. Groningen’.
Strak achtte dat zeer schadelijk, omdat hierdoor ’de platte-
landsafdelingen door deze verwikkelingen een blok zouden
(kunnen) gaan vormen tegen de stad Groningen’. 28 Omdat de
’provincie’ deze zaak nogal ’opschroefde’, werd op de volgende
vergadering van het kamercentralebestuur door D.E.P. van den
Bussche een verklaring voorgelezen. ’Voor een onverkwikkelijk
misverstand wil ik gaarne 1 minuut van de hedenavond zo
schaarse tijd van u vragen... De afd. Groningen stelt er prijs
op zich van de schijnbare machtswellust te ontdoen door te
verklaren dat de politiek op ieder niveau een zaak is van ge-
ven en nemen. De afd. zal graag geven en heeft niet de bedoe-
ling daarnaast meer te nemen dan haar democratisch toekomt,
niet alleen getalsmatig gezien maar ook moreel gezien.’ 29

electorale tegenspoed en crisissfeer (1982-1989)

Na een kort intermezzo betrad de VVD eind 1982 aldus weer het
Catshuis. Tot 1989 zouden de liberalen samen met de christen-
democraten aan het bewind zijn. In deze coalitie was de VVD
getalsmatig in de minderheid. Hierdoor had zij moeite het li-
berale aandeel goed uit de verf te laten komen. Daarnaast werd
de partij tijdens de eerste kabinetsperiode geplaagd door een
aantal affaires. Geleidelijk aan begon hierdoor ook de popula-
riteit van politiek leider Nijpels te tanen. Het imago van de
partij werd er niet beter op en de VVD daalde in de kiezers-
gunst.

De aanloop van de VVD tot de Tweede-Kamerverkiezingen in
1986 werd gekenmerkt door incidenten. Vooral bij de kandidaat-
stelling liepen de spanningen in de partij op. Er vond een
harde botsing plaats ’tussen VVD-ers uit het Westen van het
land en Noordelijke liberalen’. 30 Op de achtergrond speelde de
kwestie van de verhuizing van de PTT-directie van Den Haag
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naar Groningen een belangrijke rol. De Groninger VVD was
hierover eerder al in een ernstig conflict geraakt met de
geestverwante minister N. Smit-Kroes, toen het kabinet de
overplaatsing van de PTT-top leek terug te draaien (zie hier-
onder). Uit onvrede zette de ledenvergadering van de kamer-
centrale Groningen Smit-Kroes bij de kandidaatstelling pas op
de tiende plaats - de afdeling-Groningen bedeelde haar zelfs
plaats 37 toe! Door deze actie bezette Smit-Kroes op de lande-
lijke lijst niet - zoals verwacht - de tweede, maar de derde
plek. De kamercentrale Den Haag daarentegen had nog een ap-
peltje te schillen met Scherpenhuizen. Deze was staatssecreta-
ris geworden en had gepleit vóór de PTT-verhuizing naar Gro-
ningen. De Haagse liberalen kandideren hem in het geheel
niet. 31 De kamercentrale Groningen had Scherpenhuizen op de
tweede positie gezet. Op de verkiezingsraad in december 1985
liepen de gemoederen hoog op. Kamercentrales uit het Westen
van het land poogden Scherpenhuizen op een onverkiesbare
plaats te laten belanden, terwijl Groningen - gesteund door de
noordelijke centrales - probeerde hem te laten stijgen. 32

Ondanks alles keerde Scherpenhuizen toch terug in de Kamer; in
1989 zou hij afscheid nemen.

Bij deze verkiezingen liep de VVD forse klappen op. Ter-
wijl D66 zich onder aanvoering van de teruggekeerde Van Mierlo
weer herstelde, moesten de liberalen maar liefst negen zetels
(6%) inleveren. Het Groninger liberale electoraat bleek stand-
vastiger dan het landelijke: hier werd een teruggang van ruim
3% genoteerd. De dag na de verkiezingen had er binnen de VVD
een paleisrevolutie plaats. Nijpels trad als politiek leider
terug en werd minister in het tweede kabinet-Lubbers. Als
fractievoorzitter werd hij opgevolgd door J. Voorhoeve.

Met deze wisseling van de wacht was de kous nog niet af.
Nu Nijpels gevallen was, kwam ook de positie van Kamminga on-
der vuur te liggen. De Groninger makelaar was van 1981 tot
1986 partijvoorzitter geweest. Na zijn terugtreden stelde hij
zich kandidaat voor de Eerste-Kamerverkiezingen een jaar la-
ter. De noordelijke kamercentrales zagen in hem een potentiële
fractievoorzitter. 33 De voorzitters van de vier kamercentrales
in Zuid-Holland, verenigd in het zogenaamde ’Sweelinck-be-
raad’, hielden Kamminga echter medeverantwoordelijk voor de
toestand in de VVD. In zijn functie als partijvoorzitter had
hij immers jarenlang naast Nijpels deel uitgemaakt van de par-
tijtop. Zij wisten de kandidaatstelling zodanig te regisseren
dat hij op een lage plaats terecht zou komen. Kamminga zag de
bui echter al hangen en hield de eer aan zichzelf. 34

Binnen de VVD leidden deze gebeurtenissen tot veel com-
motie. ’Zelfs in de Sovjet-Unie gaan ze nog beter met hun lei-
ders om’, zo zei een partijlid. 35 De statenverkiezingen die in
maart 1987 werden gehouden, kwamen de partij dan ook opnieuw
op verlies te staan. Partijvoorzitter L. Ginjaar - die Kammin-
ga was opgevolgd - schreef deze nederlaag toe aan de ’scher-
mutselingen binnen de partij’. 36 Ook in Groningen was de er-
gernis groot over de val van Kamminga. De voorzitter van de
VVD-statenfractie Chr. Baljé wijdde hieraan een beschouwing in
het blad van de kamercentrale onder de titel: ’kannibalisme is
geen liberalisme’. Na een realistisch beeld te hebben ge-
schetst te hebben van kannibalistische rituelen als koppen-
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snellerij en dampende kookpotten, vervolgde hij aldus: ’Wie de
VVD de laatste jaren aan het werk heeft gezien, kan enige ana-
logie met de zojuist geschilderde taferelen niet ontkenen, met
dien verstande dat de VVD zijn eigen stamleden aan het spit
rijgt.’ 37

Tijdens een bezoek van Ginjaar aan de Groninger kamercen-
trale staken de bestuursleden hun onvrede niet onder stoelen
of banken. Het gesprek vond plaats ’in een wat afwachtende
maar wel prettige sfeer’. Toen als laatste punt de toestand in
de partij ter sprake kwam, namen de Groningers geen blad voor
de mond. De notulen geven bondig de klachten weer: ’kandidaat-
stelling Eerste Kamer ’87 niet goed’; ’wie is de eerste man?’;
’bewindslieden komen in het algemeen slecht over’; ’inspiratie
wordt gemist, waar zijn de dagen van Haya van Someren?’;
’moeilijk om geduld op te brengen en te wachten op betere
tijden ook al is er thans wat licht aan de horizon’; ’onvrede
hoe mensen met elkaar omgingen’. 38

Aan de teruggang van de VVD kwam nog geen eind. De val van het
kabinet in mei 1989 door toedoen van Voorhoeve en de daarmee
gepaard gaande tegenstellingen in de partij, kwamen de libera-
len op een nieuwe nederlaag te staan. De VVD was vrijwel terug
bij 1972, toen Wiegel met zijn zegetocht begon (zie tabel 3).
D66 daarentegen zette haar in 1986 begonnen vooruitgang voort.
Aan het begin van de jaren negentig braken voor de Democraten
gouden tijden aan. Met de electorale ineenstorting van de PvdA
wisten zij hun stemmental te verdubbelen. Bij de staten- en
kamerverkiezingen van 1991 en 1994 behaalde D66 ruim 15%. Na
het altijd in Groningen minder goed te hebben gedaan dan
landelijk, namen de Democraten hier in 1994 een voorsprong.
Maar liefst 19% van de Groninger kiezers stemde op D66.

In diezelfde periode klom de VVD uit het electorale dal.
Voorhoeve was inmiddels als politiek leider vervangen door F.
Bolkestein. In 1991, bij de statenverkiezingen, werd de neer-
waartse trend omgebogen en kon voor het eerst sinds 1982 weer
winst worden geboekt. De voorspoed hield aan bij de kamerver-
kiezingen van 1994: de VVD bereikte net de magische grens van
20%. In Groningen boekten de liberalen aan het begin van de
jarenn negentig eveneens vooruitgang. Deze werd echter wat
overschaduwd door de groei van D66. Waren de liberalen in
Groningen altijd in ruime mate groter geweest dan de Democra-
ten, in 1991 was dat voor het eerst andersom. In 1994 daaren-
tegen waren de rollen weer omgedraaid, alhoewel de verschillen
zeer klein zijn. Langzamerhand lijken echter de krachtsverhou-
dingen in Groningen tussen linkse en rechtse liberalen zich
wat te wijzigen (zie figuur 3) - evenals aan het einde van de
negentiende eeuw.

leden

’De Kamercentrale Groningen kan zich verheugen over de groei-
ende belangstelling voor het Liberalisme’, zo tekende de se-
cretaris in zijn verslag over 1982 op. De leden stroomden toe
en binnen de centrale bruiste het ’van enthousiasme en activi-
teiten’. 39 Nu was dit een wat eenzijdige voorstelling. In het-
zelfde jaar beklaagde dezelfde secretaris zich erover dat van
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de 43 Groninger afdelingen er maar zeven vertegenwoordigd wa-
ren op de landelijke algemene vergadering. ’Voor de stimule-
ring en de betrokkenheid van de leden bij het partijgebeuren
is dat een slechte zaak.’ 40

In dit electorale topjaar voor de VVD bereikte ook het
ledental een hoogtepunt. Vervolgens ging het bergafwaarts. Het
aantal leden van de kamercentrale kelderde van ruim 4.750 in
1982 naar zo’n 2.300 in 1994. Het ledental van de afdeling
Groningen zakte nog sterker; het daalde in dezelfde periode
van ongeveer 1.000 naar ruim 400. Ondanks deze achteruitgang -
die ook andere kamercentrales trof - bleef Groningen wat be-
treft de organisatiegraad tot de koplopers behoren. In 1986
bedroeg de organisatiegraad 8,4%. Op de tweede plaats kwamen
ex aequo Friesland en Drenthe met 7,8% Drie jaar later moest
de kamercentrale Groningen beide andere provincies voor laten
gaan. 41

De gevolgen van deze uittocht voor de afdelingen waren
ingrijpend. De inkomsten liepen terug, de inbreng op de alge-
mene vergaderingen (één stem per 50 leden) verminderde, en het
recruteringsreservoir voor het afdelingskader werd kleiner. In
de jaren tachtig werd dan ook regelmatig getracht om het le-
dental weer op te vijzelen. De vele werfacties leverden netto
echter vrijwel niets op, ondanks het uitloven van prijzen als
voorzittershamers en VVD-vlaggen aan de meest succesvolle af-
delingen. Ingezien werd dat het landelijke imago van de VVD
doorslaggevend was. In 1988 stelde de provinciale propaganda-
commissie vast dat bij de ledenwerving het belangrijkste was:
’hoe komt Den Haag over? Maakt men daar blunders of fouten dan
heeft de actie geen of weinig zin.’ 42

Groninger landbouw

Een van die terreinen waar het landelijk beleid zijn weerslag
had op de Groninger liberalen, was de landbouw. Het agrarische
beleid van het tweede kabinet-Lubbers kon hier weinig genade
vinden. Met name het milieubeleid van de geestverwante minis-
ter Nijpels moest het ontgelden. Deze onvrede leidde tot het
opstappen van leden, zo schreef kamercentralevoorzitter A.A.
Dees aan het dagelijks bestuur van de VVD. ’Een groot aantal
leden uit agrarische kring in onze K.C., die tot de meest
trouwe behoorden, heeft reeds het lidmaatschap opgezegd. De
afdeling Loppersum, met enkele jaren geleden nog 60 leden, is
inmiddels gehalveerd.’ 43

De kamercentrale Groningen had eerder er al op aangedron-
gen dat meer rekening zou worden gehouden met de slechte inko-
menspositie van de akkerbouw. In het concept-program voor de
kamerverkiezingen van 1989 was daar weinig van terug te vin-
den. Het pleidooi voor een meer ’marktgerichte’ benadering van
het Europese landbouwbeleid viel nogal slecht bij veel libera-
le akkerbouwers in Groningen. Na lang aandringen van vooral de
ondercentrale Oldambt werd in het program de mogelijkheid op-
genomen van ’specifieke maatregelen’ voor de akkerbouw, in ge-
val van ’ernstige problemen’. 44

Om de gemoederen onder de akkerbouwers wat tot rust te
brengen, bracht fractievoorzitter Voorhoeve in het voorjaar
van 1989 een bezoek aan Groningen. Bij dit werkbezoek deed hij
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ook de boerderij aan van T.B en S.E.B. Bierema, nazaten van
S.E.B. Bierema, de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van
de Vrijheidsbond/LSP en de PvdV - één van Voorhoeves voorgan-
gers.

’van kiesvereniging tot moderne politieke partij’ 45

Parallel aan de groei van de VVD in de jaren zeventig werd de
partijorganisatie gemoderniseerd. In 1972 werd de centrale le-
denadministratie ingevoerd. De gevolgen waren duidelijk. Wan-
betalers werden veel sneller dan vroeger geschrapt als lid.
Ondanks de vele nieuwe aanmeldingen zag de afdeling Groningen
daardoor haar ledental aanvankelijk niet groeien. Ook de con-
tributie werd centraal geïnd. De afdelingen verloren daarmee
het recht om zelf de lidmaatschapsgelden te incasseren. De
kleine afdelingen in Groningen waren hier tegen uit vrees voor
ledenverlies, maar uiteindelijk gingen zij door de bocht.

Daarnaast werd gepoogd de liberale partijorganisatie te
’verdichten’. Er werd een begin gemaakt met de invoering van
een alle afdelingen en heel Nederland omspannend net van on-
dercentrales. Deze waren vooral bedoeld voor de propaganda en
de ledenwerving. Er waren in 1975 een kleine honderd van deze
ondercentrales ingevoerd, waarvan zeven in de kamercentrale
Groningen (die overigens op dit gebied al een traditie kende):
Westerkwartier, Hogeland-West, Hogeland-Oost, Oldambt, Veenko-
loniën, Westerwolde, en ten slotte de afdelingen Groningen,
Haren en Hoogezand. Elke ondercentrale had een vertegenwoordi-
ger in het bestuur van de kamercentrale.

In 1981 werd de afdeling Bondsrepubliek Duitsland offi-
cieel als ondercentrale aan de kamercentrale Groningen toege-
voegd. Deze voor het merendeel uit niet-Groningers bestaande
afdeling was enkele jaren eerder door een paar in West-Duits-
land gelegerde militairen opgericht. Zij waren ontevreden over
het feit dat in het buitenland woonachtige Nederlanders geen
stemrecht hadden. 46

raadsverkiezingen en eigen lijsten

Parallel aan deze verbeteringen in de partijstructuur wilde
het landelijk hoofdbestuur bevorderen dat bij de raadsverkie-
zingen ’in zoveel mogelijk gemeenten een VVD-lijst uitkomt on-
der de naam VVD, in plaats van min of meer liberale plaat-
selijke groeperingen onder andere benamingen’. Het was zaak
dat nu het de VVD landelijk voor de wind ging, de ’"algemene"
en "plaatselijke belangen" kleur bekennen’. 47 Bij de raadsver-
kiezingen van 1974 leek dit beleid effect te sorteren. Het
aantal Groninger gemeenten waarin de VVD met een eigen kandi-
datenlijst uitkwam steeg geleidelijk. 48 Wel bleven hier en
daar de VVD-afdelingen samenwerken met gemeentelijke belangen-
groeperingen, zoals bijvoorbeeld in Slochteren met Algemeen
Belang.

regionale invloed

Het moderniseringsproces dat de VVD in de jaren zeventig door-
maakte, had onmiskenbaar centralistische trekjes - niet alleen
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op het administratieve, maar ook op het bestuurlijke vlak. Te-
gelijkertijd werd echter ook de invloed van de kamercentrales
vergroot. Omdat de kamercentralevoorzitters in feite degenen
waren die achter de schermen aan de touwtjes trokken, werd in
1975 voorgesteld om hen qualitate qua lid te maken van het
hoofdbestuur. De regionale machthebbers wilden daar echter
niet aan. In plaats daarvan kwamen rechtstreeks door de kamer-
centrale aangewezen vertegenwoordigers in het hoofdbestuur.
Zij vervingen de door de centrales voorgedragen personen waar-
van de benoeming door de algemene vergadering bekrachtigd
moest worden. Enerzijds moesten zij de partij meebesturen,
anderzijds de eigen achterban van informatie uit het Haagse
partijcentrum voorzien.

Nadat de kamercentrale Groningen eerst J.H.G. Goeman Bor-
gesius had aangewezen, nam vanaf 1976 Kamminga zitting. ’Het
hoofdbestuur moet niet een club zijn die ergens ver weg onder-
ling de zaken regelt, maar zij moet open staan voor de emoties
vanuit de provincie’, zo zei hij vlak na zijn aantreden. 49 Ge-
heel tevreden over het functioneren van het partijbestuur was
hij niet. Er schortte nogal wat aan de motivatie van de hoofd-
bestuursleden, aldus Kamminga; sommigen zagen zich uitsluitend
als vertegenwoordiger van de kamercentrale en gaven ’hogere
prioriteit... aan het besturen van de regio, dan van de gehele
partij’. Ook het dagelijks bestuur en Korthals Altes, ’een ij-
zersterke, bijna al te slim overkomende voorzitter, die soms
onbarmhartig scherp kan zijn’, spaarde hij niet. 50 Kamminga
zou overigens - zoals al vermeld - in 1981 Korthals Altes op-
volgen als partijvoorzitter, nadat hij in 1978 eerst voorzit-
ter van de kamercentrale Groningen was geworden en in 1979
ondervoorzitter van de VVD.

Aan het einde van de jaren tachtig ging deze structuur
weer op de helling. Het uit 28 leden bestaande hoofdbestuur
werd ingekrompen tot een kleine groep van maximaal dertien
personen, allen direct door de algemene vergadering verkozen.
De bedoeling was de slagvaardigheid van het bestuur te vergro-
ten. In Groningen was men echter beducht voor de vermindering
van de regionale invloed, waarmee het nieuwe systeem gepaard
zou gaan. Een amendement waarin werd bepaald dat per provincie
niet meer dan twee leden in het partijbestuur mochten zitten
teneinde een zekere regionale spreiding te waarborgen, haalde
het niet. 51 Wel werd een periodiek overleg ingevoerd van ka-
mercentralevoorzitters met het hoofdbestuur. Op deze wijze zou
de regionale stem kunnen doorklinken in Den Haag.

professionalisering

Met de toestroom van nieuwe leden en de organisatorische mo-
dernisering werd de structuur van de landelijke VVD steeds
complexer. 52 Het aantal activiteiten nam toe, ook al omdat de
overheid een aantal partijwerkzaamheden (wetenschappelijk on-
derzoek, vorming en scholing) ging subsidiëren. Daarnaast eis-
ten de nieuwkomers geleidelijk aan hun aandeel op in de inter-
ne besluitvorming. Nieuwe partijcommissies werden ingesteld,
en de betrekkingen tussen de partij, fracties en bewindslieden
werden geïntensificeerd.

De regionale en lokale partijorganisaties volgden deze
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ontwikkelingen op de voet. Zo ging de afdeling Groningen in
1971 over tot de instelling van een dagelijks bestuur naast
het algemene bestuur, waarmee een al enkele jaren bestaande
situatie werd geformaliseerd. Ook de contacten met de gemeen-
teraadsfractie werden intensiever. In 1974 werd voorgesteld om
twee maal per jaar bijeen te komen. 53 Vier jaar later volgde
de afspraak dat vertegenwoordigers van afdelingsbestuur en
fractie elkaars vergaderingen zouden gaan bijwonen. ’Deze
formule werkt bevredigend en heeft tot gevolg een beter in-
zicht in en begrip voor elkaars problemen’. 54 Verder werden
nieuwe commissies in het leven geroepen: in 1973 bijvoorbeeld
kwamen er in de afdeling Groningen naast de al bestaande (voor
de propaganda, de binnenstad, de middenstand en voor Hoogkerk)
drie bij: voor het onderwijs, de kadercursus en het gemeente-
raadsprogram. Volgens het jaarverslag van de afdeling nam de
belangstelling voor het commissiewerk toe, maar later bleek
dit toch wat tegen te vallen: ’Op papier was deze belangstel-
ling groot, in werkelijkheid echter veel geringer.’ Niettemin
werden er in 1974 nog eens drie nieuwe commissies ingesteld. 55

Om de communicatie met de leden te verbeteren, werd in
1975 begonnen met de publikatie van een afdelingsbulletin, Li-
beraal Vizier geheten. Andere afdelingen volgden met dergelij-
ke periodieken. Daarnaast werden in Groningen zeventien wijk-
afdelingen opgezet, die als schakel tussen de achterban ener-
zijds en bestuur en gemeenteraadsfractie anderzijds moesten
fungeren. ’Wijkcontactpersonen’ moesten voor een open, directe
verbinding zorgen. De animo voor deze functies was evenwel ge-
ring.

In de kamercentrale had eenzelfde proces plaats. Eveneens
in 1975 verscheen het eerste nummer van het Informatiebulletin
van de kamercentrale. Volgens kamercentralevoorzitter Blauw
moest dit periodiek tegengas geven ’aan de golven van linkse
indoctrinatie’. 56 Verder kwamen tegen het einde van de jaren
zeventig provinciale partijcommissies van de grond. De on-
dervoorzitter van de kamercentrale ging de vergaderingen van
de statenfractie bijwonen; op zijn beurt was de voorzitter van
de statenfractie adviserend lid van het kamercentralebestuur.
De onderlinge relaties tussen de diverse gremia en organisa-
ties werden zodoende aanzienlijk intensiever, aldus de secre-
taris van de kamercentrale in 1983: ’De contacten met de poli-
tieke bestuurders werden op meerdere fronten verstevigd en
uitgebreid, bv. zoals het overleg van het dagelijks bestuur
van de kamercentrale met de voltallige VVD-fractie van Provin-
ciale Staten, de besprekingen met het bestuur van de Vereni-
ging van Staten- en Raadsleden, de gezamenlijke bijeenkomsten
van deze Vereniging met de Kamercentrale.’ 57

Door de ledengroei en het toenemende aantal taken werd
het secretariaat van de kamercentrale - zo ongeveer het orga-
nisatorsche zenuwcentrum - steeds zwaarder belast. In de ka-
mercentrale Groningen bijvoorbeeld kostten de werkzaamheden
twintig à dertig uur per week - een te grote belasting voor
vrijwiligers, die dit naast hun gewone dagtaak moesten doen.
Het werd hierdoor steeds moeilijker opvolgers voor deze func-
tie te vinden.
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samenwerking noordelijke kamercentrales

Met de toenemende professionalisering en organisatorische com-
plexiteit raakten de lagere partijorganen steeds meer ’gepoli-
tiseerd’. Enerzijds kwam dit tot uitdrukking in de reeds ge-
constateerde groei van het aantal lokale en provinciale par-
tijcommissies. Anderzijds gingen de lagere echelons zich meer
met de landelijke politiek bemoeien. Dit gold ook voor het
overleg van de noordelijke kamercentrales (Groningen, Frie-
sland en Drenthe, al dan niet aangevuld met Overijssel).

Aan de ene kant werd hiermee de praktijk van de jaren
vijftig voortgezet. Men had regelmatig contact over onder meer
financiële aangelegenheden, kadercursussen en propaganda-acti-
viteiten zoals het Noordelijk Congres. Daarnaast werkte men
samen bij de kandidaatstelling voor de landelijke verkiezin-
gen. De dertiende plaats voor het zittende kamerlid K. van
Dijk op de kandidatenlijst voor de kamerverkiezingen van 1967
bijvoorbeeld was daar de vrucht van. Toen er in de najaarsver-
gadering van de kamercentrale in november 1966 geklaagd werd
dat Van Dijk zo’n lage positie ten deel was gevallen, ant-
woordde de voorzitter J.H. Huisman ’dat wij nog blij mochten
zijn, dat het deze plaats is geworden, omdat we zonder de me-
dewerking met de andere centrales, er zeker niet in geslaagd
(zouden) zijn hem in de kamer te houden’. 58

Ook bij volgende Tweede-Kamerverkiezingen hadden de noor-
delijke en oostelijke kamercentrales overleg. In 1980 bijvoor-
beeld besloten Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel bij
de kandidaatstelling voor de aanstaande kamerverkiezingen ’als
noordelijk blok één lijn te trekken’. Mocht een van de kamer-
centrales worden benaderd voor een lobby, dan zouden de ande-
ren terstond worden ingelicht. 59 Ook voor zetels in het dage-
lijks bestuur van de VVD maakte het overleg zich sterk. Toen
Blauw aankondigde als een der secretarissen terug te zullen
treden, wilden de vier kamercentrales proberen ’deze zetel
voor het noorden te reserveren... Groningen claimt de zetel
niet’. 60

Aan de andere kant kwamen er in het noordelijk kamercentrale-
beraad ook meer politieke thema’s ter sprake. Dit had zich al
eerder voorgedaan aan het begin van de jaren zestig, toen Ouds
troon wankelde. Nu werd als vast onderdeel van de agenda het
beleid van het landelijk hoofdbestuur en van de Tweede-Kamer-
fractie besproken. In 1984 bijvoorbeeld toonden de vier kamer-
centrales zich bezorgd over de presentatie van de kamerleden.
Het oordeel over de liberale volksvertegenwoordigers - in
steekwoorden in de notulen genoteerd - was nogal negatief:
’soms wat onvolwassen; - te rommelig; - elkaar tegensprekend
naar buiten komen, is een slechte zaak.’ 61

Bij deze bijeenkomsten van het noordelijke viertal wilde
de kamercentrale Gelderland in 1980 ook graag aanschuiven. De
anderen hielden echter de boot af. Overwegingen daarbij waren
dat thema’s als de werkgelegenheidproblematiek in het Noorden
Gelderland weinig zou aanspreken. Ook wilde men de beeldvor-
ming voorkomen van ’een zeker machtsblok in de partij’. Hoewel
dat soms noodzakelijk was, moest het ’geen dagelijkse indruk’
worden. Ad-hoc beraad in het kader van de kamerverkiezingen
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werd het meest zinvol geacht. 62 Een paar jaar later was men
van mening veranderd en in september 1983 werd Gelderland lid
van het beraad, dat vervolgens ’Noordoostelijk Overleg’ ging
heten. Dit werd in 1985 nog eens aangevuld met de kamercen-
trale Flevoland.

Met deze uitbreidingen bleek het moeilijker de kamercen-
trales onder één dak te houden. Zo zocht het wel vaker eigen-
zinnige Friesland in 1985 contact met enkele kamercentrales in
het Westen van het land om van gedachten te wisselen over or-
ganisatorische en politieke zaken. Dit kwam de Friezen op kri-
tiek te staan: ’De eenheid van het Noordoosten en de daaruit
afgeleide invloed in de partij, mag niet worden verbroken.’ 63

Dit was ook niet de bedoeling geweest, zo stelde Friesland:
ook voor deze kamercentrale kwamen de belangen van het Noorden
op de eerste plaats. Tijdens de kandidaatstelling voor de ka-
merverkiezingen van 1986 kwamen de Friezen evenwel opnieuw
onder vuur te liggen. In het centrale-overleg van april 1986
merkte de voorzitter op ’dat de samenwerking binnen het zes-
kamercentrales-verband tijdens de verkiezingsraad niet zo is
verlopen als de bedoeling is geweest; in het bijzonder door de
opstelling van de kamercentrale Friesland’. 64

noordelijke belangen

Onderdeel van het proces van politisering van de lagere gremia
van de VVD was dat de kamercentrale Groningen vaker dan voor-
heen in Den Haag aan de bel trok om de provinciale belangen te
behartigen. Bij de toetreding van de VVD tot het kabinet-De
Jong in 1967 roken de Groningers hun kans. Hoewel de kamercen-
trale zich met betrekking tot het financiële beleid maar al te
goed het ’betreurenswaardige voorbeeld’ van de vorige - soci-
aal-democratische - minister A. Vondeling kon herinneren,
’meenden wij toch, dat wij meerdere aandacht zouden moeten
vragen voor het tekort aan werkgelegenheid in onze provincie,
aan de nijpende problemen in de landbouw en voor de industria-
lisatie, welke naar wij verwachten meer arbeidsplaatsen kan
bieden en in versnelde mate zou moeten worden bevorderd’. 65 Op
uitnodiging van de kamercentrale kwam een delegatie van de
Tweede-Kamerfractie in maart 1968 voor een tweedaags werkbe-
zoek naar Groningen. Om een indruk te krijgen van de situatie
ging men per touringcar door de provincie.

Deze werkbezoeken werden later herhaald. Daarnaast kregen
alle Tweede-Kamerleden een kamercentrale onder hun hoede. On-
danks deze veelvuldige contacten konden de verhoudingen tussen
kamercentrale en Tweede-Kamerfractie verstoord raken, zoals in
1983. De kamercentrale nodigde toen een delegatie van de frac-
tie uit voor een werkbezoek aan Groningen. De standaardbrief
waarmee de fractie reageerde, schoot het kamercentralebestuur
in het verkeerde keelgat. Nurks antwoordde men dat op een meer
positieve benadering werd gerekend, ’ook ten tijde wanneer er
geen kandidaatstellingen aan de orde zijn’. 66

Vanzelfsprekend werkten de noordelijke kamercentrales ook
samen wat betreft de belangenbehartiging van het economisch
zwakke Noorden. Met de nodige regelmaat werden bijeenkomsten
belegd waar kamerleden werden ingeseind over bepaalde ontwik-
kelingen. Zo werd in november 1968 in Hoogeveen een diner ge-
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organiseerd door de besturen van de kamercentrales Groningen,
Friesland en Drenthe met de drie statenfracties en de noorde-
lijke leden van de Staten-Generaal over de positie van noord-
Nederland. Om het negatieve imago van het noodlijdende Noorden
wat bij te stellen, pakten deze centrales in 1980 de zaak an-
ders aan. In Marum werd een liberale manifestatie gehouden met
als thema ’Het andere Noorden’. Bedoeling ervan was om ’het
Noorden nu eens in al zijn facetten positief te benaderen’.
Tussen sprekers als Commissaris der Koningin E.H. Toxopeus en
de minister van Binnenlandse Zaken Wiegel door werd een lunch
geserveerd met ’noordelijke snert met worst, spek en rogge-
brood’. 67

In 1970 had het hoofdbestuur van de VVD opnieuw een commissie
Noorden des lands ingesteld. Deze moet oplossingen aandragen
voor de problemen in deze regio. In 1977 werd de commissie al
weer opgeheven. Op instigatie van de afdeling Groningen werd
een nieuw overlegorgaan opgericht, die later werd ’geadop-
teerd’ door de kamercentrale. 68. In eerste instantie was de
commissie vooral gericht op de provincie Groningen, maar in
1978 werd zij ’uitgebouwd tot Commissie van de drie noordelij-
ke kamercentrales van de VVD’. 69 Voorzitter was Remkes, die in
1982 werd opgevolgd door de econoom S.K. Kuipers. Als trefpunt
werd gekozen voor restaurant ’De Kruisweg’ in Marum. De bedoe-
ling was de om de kamer- en de drie noordelijke statenfracties
te adviseren inzake regionaal-economische ontwikkelingen.

stampei rond de PTT

In april 1984 werd - zoals reeds vermeld - Groningen opge-
schrikt door het kabinetsbesluit om de verhuisplannen van de
PTT van Den Haag naar Groningen niet uit te voeren. Tot de
spreiding was eerder besloten om de zwakke regionale economie
in het Noorden van nieuwe impulsen te voorzien. Prompt sloten
de Groninger liberalen de rijen. ’Onder de bezielende leiding
van Commissaris der Koningin Vonhoff is door VVD-vertegen-
woordigers uit Provinciale Staten en Groninger Gemeenteraad al
het mogelijke gedaan om de Haagse politieke opinie te wijzigen
in voor Groningen gunstige zin’, zo stelde de secretaris van
de afdeling Groningen achteraf vast. 70 Ook gedeputeerde Remkes
en staatssecretaris Scherpenhuizen waren in het voorste gelid
te vinden. De kamercentrale mengde zich later ook in de zaak.
In niet mis te verstane bewoordingen sprak zij uit ’dat zeker
liberale bewindslieden en de liberale kamerfractie aanspreek-
baar zijn op de geloofwaardigheid van gemaakte afspraken en
van één en andermaal gedane toezeggingen’. 71

De gemoederen waren in het conflict, waarin Groningen
zich inmiddels had verzekerd van de steun van de andere noor-
delijke centrales, hoog opgelopen. Het kwam tot een publieke
woordenwisseling tussen Smit-Kroes en H.J.L. Vonhoff, waarbij
de commissaris de minister ’illoyaliteit en onbetrouwbaarheid’
verweet. 72 Smit-Kroes toonde zich zeer beledigd. De partijtop
moest er aan te pas komen om beide kopstukken met elkaar te
verzoenen. Zoals vermeld zou het conflict bij de kandidaat-
stelling voor de kamerverkiezingen van 1986 nog een staartje
krijgen.
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kamercentrales en Eerste Kamer

Na het verlies bij de statenverkiezingen van 1987 werd duide-
lijk, dat de VVD in de Eerste Kamer vier zetels zou moeten in-
leveren. De strijd om de te vergeven twaalf zetels was daar-
door groot; de kamercentrales maakten zich alle sterk voor hun
eigen kandidaten. 73 Door Groningen werd mevr. L. Vonhoff-Lui-
jendijk gekandideerd. Zij had vanaf 1978 zitting in de senaat.
Zij belandde op een onverkiesbare dertiende plaats, maar werd
als gevolg van een voorkeursactie van de Groninger statenleden
toch verkozen. Hierdoor viel F.M. Feij, burgemeester van Bre-
da, uit de boot.

Het hoofdbestuur van de VVD veroordeelde de handelwijze
van de Groninger statenleden. Hun voorzitter Baljé zag hierin
echter geen kwaad. Hij meende dat met dit stemgedrag ’op een
afgewogen wijze... een signaal van vertrouwen voor de Kandida-
te uit onze eigen regio is afgegeven. Daar is niets laakbaars
aan’. 74 Het dagelijks bestuur zou later tot de conclusie zijn
gekomen dat de argumentatie van de Groninger fractie sluitend
was, aldus Baljé. In een brief aan de secretaris van de kamer-
centrale merkte hij op, dat dat uiteraard ook betekent ’dat
wie of wat dan ook over welke kwestie in Groningen nooit meer
getroffen kan en mag worden als repercussie voor de betreffen-
de verkiezing of de daarbij gevolgde procedure in Gronin-
gen’. 75

Eerder, in 1977, was Groningen bij de Eerste-Kamerverkie-
zingen het slachtoffer geworden van een voorkeursactie in Gel-
derland. Groot was de Groninger verontwaardiging toen bleek
dat H.J. Louwes, nota bene vice-voorzitter van de liberale se-
naatsfractie, niet herkozen was. In zijn plaats werd T.R.A.
Veen gekozen, uitgerekend de kandidaat die Groningen niet wil-
de steunen omdat aan zijn capaciteiten werd getwijfeld. 76 In
een brief aan het hoofdbestuur trok de kamercentrale alle
registers open. Men verwachtte van de partijleiding dat ’op
krachtige wijze wordt ingegrepen’ en dat zij ’tot het uiterste
zal gaan om de aangerichte schade te herstellen’. 77 Inderdaad
slaagde het hoofdbestuur erin Veen over te halen om zich terug
te trekken, waarna Louwes alsnog geïnstalleerd werd.

Groninger stads- en provinciebestuur

In de hier beschreven periode moest de VVD in het bestuur van
de stad en de provincie Groningen een flinke stap terug doen.
De polarisatie van het politieke bestel en de dominantie van
de PvdA droegen hieraan bij. Vanaf 1949 maakte de VVD formeel
in de stad Groningen deel uit van het college van burgemeester
en wethouders. In het afspiegelingscollege dat in 1970 tot
stand kwam, werkten de liberalen samen met onder meer de CPN.
Een lange reeks conflicten resulteerde in 1972 tot een be-
stuurscrisis, die voor de liberalen ingrijpende gevolgen zou
hebben. De VVD poogde samen met andere partijen PvdA-wethouder
M. van den Berg pootje te lichten, omdat met hem niet zou zijn
samen te werken. De opzet slaagde niet. Een links meerder-
heidscollege van PvdA, CPN en D66 was het gevolg. De VVD
belandde samen met het CDA in de oppositie.

In de gepolariseerde verhoudingen van de jaren zeventig
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liepen de gemoederen in de Groninger gemeenteraad soms hoog
op. Zo stonden met betrekking tot het verkeerscirculatieplan
de PvdA-wethouder Van den Berg en het VVD-gemeenteraadslid
Kamminga lijnrecht tegenover elkaar. In die tijd kreeg de VVD
in de oppositie ruim de gelegenheid om zich politiek te profi-
leren. Toch was men met deze positie niet al te gelukkig. On-
danks de vele oproepen tot de vorming van afspiegelingscolle-
ges, gelukte het de liberale fractie tot op de dag van vandaag
evenwel niet om weer achter de tafel van burgemeester en wet-
houders plaats te nemen.

In de provincie leek het aanvankelijk dezelfde kant op te gaan
als in de gemeente Groningen. Vanaf 1958 zat de VVD in het
college van gedeputeerden. Hieraan kwam in 1970 een einde. Als
gevolg van de enorme zetelwinst van de CPN (van twee naar acht
zetels) moesten de liberalen maken voor de communisten. Van
een programcollege kwam het nog niet, ondanks de aandrang van
de beide D66-statenleden L.J. Brinkhorst en Mik. Dat gebeurde
pas in 1974. Het eerste linkse provinciale programcollege werd
toen een feit. Met een meerderheid van slechts één statenlid
bestuurden PvdA, PPR en CPN de provincie. D66 kwam niet meer
in het stuk voor; de Democraten verloren hun twee zetels. In-
direct had de VVD aan de totstandkoming van het linkse college
meegewerkt. Enkele liberale statenleden stemden op de PvdA-
kandidaat nadat ze hadden gemerkt dat hun eigen kandidaat,
L.G. Oldenbanning, het niet zou halen. 78 G.R. Meijer, aanvoer-
der van de liberale statenfractie zei niettemin alles op alles
te zullen zetten om ’dit linkse meerderheidscollege in diskre-
diet te brengen’. 79

Na vier jaar balanceren op de evenwichtsbalk kwam het
linkse college in 1978 niet meer terug. De rollen werden nu
omgedraaid. Drie leden van de PvdA-fractie bleken niet bereid
om de kandidaat-gedeputeerden van hun eigen partij te steunen.
De dissidenten vormden een eigen fractie - de Verontruste
PvdA-Socialisten (VPS) geheten - en stapten in een college met
CDA en VVD. Gesteund door het GPV beschikte deze coalitie over
een zeer geringe meerderheid. Na enige tijd begon het in het
college te rommelen. De kleine VPS-fractie had met één gedepu-
teerde onevenredig veel invloed, waardoor zij besluiten kon
afdwingen. De druppel die bij de liberale coalitiepartner de
emmer deed overlopen waren uitlatingen van de fractievoorzit-
ter van de VPS, R. Tamminga, bij de discussie over de profiel-
schets van de nieuwe Commissaris der Koningin. Hij meende dat
’het hoog tijd (werd) dat dit restant liberalisme hier wordt
opgeruimd’ en dat Groningen ’toch niet voor de eeuwigheid met
een liberale Commisaris der Koningin (behoeft) te worden op-
gescheept’. 80

De VVD-fractie verbrak hierop de contacten met de VPS,
gevolgd door het CDA. Samen met de PvdA vormden zij in oktober
1980 een nieuw college. D66 reageerde verontwaardigd; zij vond
dat de PvdA haar in de steek had gelaten. Binnen de VVD-frac-
tie leidde de tussentijdse partnerruil tot hoog oplopende
spanningen, omdat een van de twee gedeputeerden het veld moest
ruimen. De voorkeur van de fractie ging uit naar T. Meijer,
maar de andere liberale gedeputeerde, mevr. J. Hut-de Jonge,
weigerde op te stappen. Met pijn en moeite ging de fractie met
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haar kandidatuur akkoord.
Het nieuwe college was nauwelijks geïnstalleerd, of Von-

hoff volgde Toxopeus op als Commissaris der Koningin. Tever-
geefs had D66 gepoogd een claim te leggen op ’Groningen’. Door
de Democraten werd Brinkhorst, lid van de Groninger Staten aan
het begin van de jaren zeventig, genoemd. Later viel nog de
naam van H. Zeevalking, maar uiteindelijk koos minister Wiegel
voor de liberaal Vonhoff. Als troost kon D66 diezelfde tijd in
Groningen haar eerste burgemeester begroeten: H.H. Apotheker
werd benoemd tot eerste burger van Muntendam.

Bij de verkiezingen van 1982 sprak VVD-lijsttrekker Rem-
kes zijn voorkeur uit voor voortzetting van de coalitie met
CDA en PvdA. In werkelijkheid was Remkes niet zo van het CDA
gediend en bleek hij al vóór de verkiezingen informeel tot
overeenstemming te zijn gekomen met de voorzitter van de PvdA-
statenfractie R. Vos. Een gedeelde afkeer van het optreden van
het CDA vormde de basis voor dit ’Wolthoorn-akkoord’, zo ge-
noemd naar het Groninger etablissement waar beide kopstukken
met elkaar spraken. 81 Nadat de stembussen gesloten waren, werd
D66 erbij betrokken. Een paarse coalitie avant la lettre op
provinciaal niveau was het gevolg. Remkes en de twee jaar eer-
der gepasseerde Meijer werden de liberale gedeputeerden.

De samenwerking tussen VVD en PvdA aan het Groninger Mar-
tinikerkhof in Groningen bleek duurzaam: anno 1994 maken beide
partijen nog altijd deel uit van het college van Gedeputeerde
Staten. D66 werd in 1987 overigens ingeruild voor het CDA.
Zelfs de voor de Democraten uitstekend verlopen statenverkie-
zingen van 1991 brachten hun niet terug in het college. Ter-
wijl de PvdA zwaar verloor en de VVD op haar zeven zetels
bleef steken, verdrievoudigde het zeteltal van D66 en kwam de
partij op negen zetels uit. De coalitie van CDA, PvdA en VVD
werd voortgezet. Remkes trad weer aan als gedeputeerde, maar
in 1993 maakte hij de overstap naar de landelijke politiek:
hij werd lid van de liberale Tweede-Kamerfractie. Vanaf 1978
had Remkes in de stad en maar vooral in de provincie Groningen
in belangrijke mate zijn stempel op het liberale beleid ge-
drukt. Met zijn overgang naar Den Haag verloor de Groninger
VVD tot op zekere hoogte haar gezicht.

slot

Aan het begin van de jaren zeventig ondervonden de liberalen
in Groningen de wet van de remmende voorsprong. Wat vroeger zo
sterk had bijgedragen aan hun machtspositie - de wijdversprei-
de religieuze vrijzinnigheid in deze provincie -, was in de
jaren zeventig in een nadeel verkeerd. Juist vanwege de rela-
tief geringe omvang van het godsdienstige deel van de Gronin-
ger bevolking was het groeipotentieel dat landelijk met de
ontzuiling en deconfessionalisering voor het liberalisme ont-
stond, in Groningen veel kleiner. De electorale expansie in
deze provincie bleef daardoor achter bij de nationale.

De kwantitatieve voorsprong die de Groninger liberalen op
het land hadden, sloeg zo na 1970 om in een achterstand. Door
de bank genomen werd de kloof in de jaren zeventig telkens
groter. Dit proces stokte vervolgens even, maar zette zich
voort aan het begin van de jaren negentig. In diezelfde tijd
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kreeg de VVD pas goed te maken met D66. De Democraten, die
langzamerhand steeds meer links-liberale trekjes kregen, haal-
den in 1991 in Groningen plotsklaps de VVD in. In 1994 bleven
zij maar weinig achter.

Ondanks de vele verschillen in de politieke constellatie,
dringt de vergelijking met het einde van de vorige eeuw zich
op. Toen de negentiende eeuw op haar eind liep, traden immers
de radicalen en vrijzinnig-democraten naar voren. Hun opmars
ging - ook in Groningen - ten koste van de liberalen, die naar
de zijkant werden gedrongen - zij het niet voorgoed. In het
laatste decennium van de twintigste eeuw biedt Groningen op-
nieuw het beeld van opkomende vooruitstrevende liberalen. Hun
meer behoudende geestverwanten weren zich echter kranig en
winnen eveneens, alhoewel hun groeipercentage wat achter-
blijft. Of de geschiedenis zich inderdaad zal herhalen, is dan
ook nog maar de vraag.
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