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VOORWOORD 

Het verslagjaar 1979 is voor het Centrum een moeilijke periode 

geweest. Op 10 februari 1978 besloot de Universiteitsraad de werk

zaamheden van het Centrum te laten evalueren en afhankelijk van deze 

evaluatie zou besloten worden of het Centrum per 1 januari 1979 zou 

rrogen beschikken over de basisfennatie van 3, 5 plaatsen dan wel over 

2, 5 plaatsen. Deze evaluatie heeft zeer vertraagd plaatsgevonden. 

Pas op 9 februari 1979 werd door het College van Bestuur een Evaluatie

ccmnissie ingesteld, die op 31 augustus 1979 rapport uitbracht. Dit 

rapport werd op 13 decerrber 1979 door het College van Bestuur aan de 

Universiteitsraad aangeboden. 

Deze gang van zaken had tot gevolg dat gedurende 1979 het Centrum 

slechts beschikte over 2, 5 fonnatieplaatsen. Ondanks de inspanning van 

de staf is in dat jaar een niet onaanzienlijke achterstand ontstaan in 

de verwerking van het binnengekaren ma.teriaal. Aan het bijhouden van 

het geluids- en beeldarchief kon in de verslagperiode vrijwel niets 

worden gedaan. 

De Evaluatiecarmissie is grondig te werk gegaan en zij heeft een 

uitvoerig rapport geschreven. Delen uit dit rapport zijn als bijlage 

in dit Jaarboek opgenorren. In de eerste aanbeveling spreekt de Evalua

tieccmnissie als haar rrening uit dat het werk van het Centrum onver

minderd dient te worden voortgezet. In de overige aanbevelingen wordt 

onder meer gesteld dat de basis-formatie van 3,5 plaatsen moet worden 

hersteld en dat het Centrum een betere huisvesting moet krijgen. Op 13 

decerrber 1979 heeft de Universiteitsraad alle aanbevelingen uit het 

rapport van de Evaluatiecarmissie overgencm:m. Wij zien, wat betreft 

het Centrum, de toekomst weer ~t vertrouwen tegerroet. 

Dit Jaarboek is sarrengesteld door de staf van het Centrum. 

Drs. A.P.M. Lucardie verzorgde de eindredactie. Mej. A.H. Rook:rraker 

heeft het manuscript getypt en de Reproduktiedienst van de Rijksuniver

siteit Groningen belastte zich net de uitvoering van het Jaarboek. 

Groningen, 19 ma.art 1980 I. Lipschi ts 
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1. EVALUATIECOMMISSIE~ PERSONEELSFO~TIE EN WERKGROEP NEDERLANDSE 

POLITIEKE PARTIJEN 

1.1 EvaZuatiecommissie 

Op 10 februari 1978 besloot de Universiteitsraad van de Rijks

universiteit Groningen dat binnen de periode van één jaar de activi

teiten van het Docurrentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

dienden te worden geëvalueerd. Het zou van deze evaluatie afhangen of 

het Centrum per 1 januari 1979 zou beschikken over 2, 5 dan wel over 

3, 5 fonnatieplaatsen. Bijna een jaar later - op 9 februari 1979 - werd 

door het College van Bestuur een Evaluatiecamûssie ingesteld. De 

cammissie bestond uit: 

- mevrouw C.M. Alkema-Hilbrands, ex-docum:mtaliste; 

- drs. G.W.H. Heijnen, directeur van het Centrum voor Onderzoek van het 

Wetenschappelijk Onderwijs Gron:i,ngen (ca-o;) ; 

- de heer J .F .H.M. I..oarrners, stafmedewerker van de Bibliotheek- en Docu

mentatie-Academie. 

De Evaluatiecamri.ssie bracht op 31 augustus 1979 haar rapport uit. 

Met de bijlagen anvat het rapport ruim zestig bladzijden. Als bijlage I 

van dit Jaarboek is uit het rapport van de Evaluatiecammissie overge

naren: 

- paragraaf 1: Inleiding; 

- paragraaf 2: \'lerkzaamheden van de Ccmnissie; 

- paragraaf 11: Conclusies en aanbevelingen; 

- bijlage 4: Verslag van het gebruikersonderzoek. 

Uit het rapport blijkt dat de Evaluatiecammissie zeer grondig te werk 

is gegaan. De staf van het Centrum is ui teraard verheugd over de positieve 

beoordeling waartoe de Evaluatiecamûssie in haar rapport is gekaren. In 

de eerste aanbeveling geeft de cammissie als haar mening te kennen dat het 

werk van het Centrum onvex:mi.nderd dient te worden voortgezet. 

Alle twaalf aanbevelingen uit het rapport van de Evaluatiecammissie 

zijn door het College van Bestuur overgenaren. Op voorstel van het College 

van Bestuur heeft de Universiteitsraad daaraan op 13 december 1979 zijn 

fiat gegeven. Dit houdt onder neer in dat aan het Centrum een tonnatie

plaats werd toegewezen, zodat de minimale bezetting van 3, 5 formatieplaatsen 
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wederan zal zijn bereikt. De toegewezen formatieplaats is besterrrl voor 

een Hoofd van het Centrum. Tevens zal worden gezocht naar een betere 

huisvesting voor het Centrum. 

De door de Evaluatiecammissie verrichte enquête onder gebruikers 

van het Centrum is anoniem. Omdat we aannemen dat onder de lezers van 

het Jaarboek zich geënquêteerden bevinden, is het verslag van het ge

bruikersonde~zoek integraal in bijlage I opgenomen. 

1.2 Personeelsformatie 

Door de trage besluitvorming inzake de instelling van een Evalua

tiecammissie kwam de formatie beneden de minimale 3,5 plaatsen te liggen. 

Op 1 januari 1979 was de staf van het Centrum als volgt samengesteld: 

J. N. P. Neuvel - assistent ( 0, 5 eenheden) 

R. Pots - assistent ( 0, 25 eenheden) 

J.c. Keukens - dOCUl'l'entalist 

:rrej. A.H. Rookmaker - secretaresse. 

Op verzoek van het College van Bestuur werd de algemene leiding 

tijdelijk waargenamen door I. Lipschits. 

De heer Keukens was op 1 augustus 1978 voor de periode van één jaar 

als documentalist bij het Centrum in dienst getreden. Hij werd op 1 au

gustus 1979 opgevolgd door :rrevrouw J .M. Vink. Wegens administratieve 

voorschriften van de Universiteit bleek dat de assistentschappen van de 

heren Neuvel en Pots per 1 september 1979 niet rneer verlengbaar waren. 

Zij werden op die datum opgevolgd door drs. A.P.M. Lucardie als weten

schappelijk ambtenaar :rret een halve dagtaak. 

Ook tijdens het verslagjaar 1979 liepen twee studenten van de 

Bibliotheek- en Dokumentatieakademie. in Groningen stage op het Centrum: 

:rrej. A. Bouwman (januari - februari 1979); 

R. Hoving (mei- juni 1979). 

1.3 Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen 

In de samenstelling van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen 

is in het verslagjaar geen wijziging opgetreden. De volgende vijf vak

groepen participeren in de. Werkgroep: 
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vakgroep Methooen en Teelmieken (Faculteit der Sociale Wetenschappen)~ 

vakgroep Empirische Sociologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen)~ 

vakgroep Staatsrecht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) i 

vakgroep Nieuwste Geschiedenis (Faculteit der Letteren) i 

vakgroep Eigentijdse Geschiedenis (Faculteit der Letteren). 

Leden van de Werkgroep zijn: drs. D.F.J. Bosscher, dr. M.G. Buist, 

prof. dr. J. E. Ellemers, prof. dr. E. H. Kossmann, prof. dr. I. Lipschi ts 

(voorzitter), prof. dr. F.N. Stokman, drs. G. Taal, prof. dr. P. Valken

burgh en mr. J .J. Vis. 

Tussen de Werkgroep en het Centrum bestaat een zekere betrekking. 

Het belangrijkste onderscheid is dat de Werkgroep onderzoek kan initiëren 

en dat het Centrum dit geïnitieerde onderzoek kan ondersteunen. Op het 

onderzoekprograrrma van de Werkgroep voor 1979 stonden de volgende pro

jecten waarbij het Centrum ondersteunende activiteiten verleende: 

- onderzoek naar het middenkader van politieke partijen (onderdeel van de 

European Election Study)i 

- onderzoek naar de campagne voor de verkiezingen voor het Europees Par le

rrent (onderdeel van de European Election Study) ~ 

- Parlerrentsenquête 1980 i 

- IIEningsvonning binnen de Partij van de Arbeid. 

Deze projecten worden in hoofdstuk 4 nader anschreven. 
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2. DOCUMENTATIESYSTEMEN 

2.1 SamenstelZing 

Bij het begin van het onderzoek werd een documentatiesysteem opgebouwd, 

waaraan in de loop der jaren enkele nieuwe categorieën zijn toegevoegd. 

Het systeem bestaat nu uit: 

a. alfabetische bibliografie Nederlandse politieke partijen; (2.2) 

b. systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen; (2.3) 

c. uittrekselsysteem; (2.4) 

d. knipselarchief; (2.5) 

e. t-refwoordencatalogus; (2.6) 

f. periodiekencatalogus; (2. 7) 

g. catalogus Nederlandse politieke partijen; (2.8) 

h. systeem voor bewaarplaatsen archieven. (2.9) 

2.2 Alfabetische bibliografie Nederlandse politieke partijen 

Dit is een kaartsysteem dat volgens de gangbare regels wordt gerangschikt. 

Dit systeem omvat twee bibliografieën: 

2.2.1 Nieuwe alfabetische bibliografie (per 1 september 1978) 

Hiervoor worden, behalve boeken, artikelen uit de volgende bladen verwerkt: 

Anti-Revolutionaire Staatkunde (ARP) 

De Banier (SGP) 

Bestuursforum (CDA; voortzetting van de afzonderlijke bladen voor gemeente

en provinciebestuurders van ARP, KVP en CHU) 

Bevrijding (PSP; voorheen Radikaal) 

Het Buitenhof (DS'70; voorheen Politiek Bulletin) 

CD/Aktueel (CDA) 

Christelijk-Historisch Tijdschrift (CHU) 

D'emocraat (D'66) 

Econanische Kroniek (uitgave van het Instituut voor Politiek en Sociaal 

Onderzoek van de CPN) 

Gerreente Paper (PPR) 

Info (Internationale informatie; uitgave van het Instituut voor Politiek 

en Sociaal Onderzoek van de CPN) 



Liberaal Reveil (VVD) 

De Nederlander (CHU) 

Nederlandse Gedac.,ten (ARP) 

Nieuw Nederland (RPF) 

Ons Burgerschap (GPV) 

Onze Binding (PvdA-Groningen) 

Partijkrant (PvdA) 

Politiek en CUltuur (CPN) 

Politiek Nieuws (KVP) 

Politiek Perspectief (KVP) 

PPRAK (PPR) 
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Roos in de Vuist (PvdA) 

Socialisrre en Derrocratie (PvdA) 

Tribune (SP) 

Vrijheid en Democratie (VVD) 

Elseviers Magazine 

Haagse Post 

Hervornrl Nederland 

Internediair 

De Groene Amsterdarrmar 

De Nieuwe Linie 

Nieuwsnet 

De Tijd 

Vrij Nederland 

Periodieken parade 

LiteratuuroverziCht van de Tweede I<arrer der Staten-Generaal 

2.2.2 Oude alfabetische bibliografie (afgesloten per 1 september 1978) 

Deze bibliografie anvat boeken, tijdschriftartikelen en sedert 1 januari 

1975 ook artikelen uit opinie-weekbladen. Artikelen uit dagbladen werden 

niet in dit systeem opgencmen. 

De bibliografie werd langs primaire en secundaire weg samengesteld. Basis 

van de tweede werkwijze was een bestaand kaartsysteem, dat in de periode 

1964-1966 door prof. Lipschits werd aangelegd. Voorts werden veJ:Werkt de 

aanwinstenlijsten van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversi

teit Groningen, van de Koninklijke Bibliotheek en van het Instituut voor 

Wetenschap der Politiek te Amsterdam. Er werd een bibliografisch perio-
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diek op ons onderwerp bijgehouden: Periodiekenparade (Assen). Litera

tuurlijsten uit boeken en scripties werden uiteraard verwerkt voor 

zover ze betrekking hadden op het onderwerp. Van een aantal gespecia

liseerde instellingen zijn de catalogi doorgenomen: Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis, Rijksinstituut voor Oorlogs

dOCI.llrentatie, Sociaal-Historisch Centrum Limburg en de bibliotheken 

van de 'IWeede Kamer en de Wiardi Beekmanstichting. 

Wat betreft de primaire samenstelling van de bibliografie zijn de 

volgende periodieken verwerkt: 

Acta Politica 1965 t/m 1978 

Anti-Revolutionaire Staatkunde 1947 t/m 1956, 1966 t/m 1968, 1974 t/m 

1978 

Christelijk-Historisch Tijdschrift 1966 t/m 1968, 1972 t/m 1978 

Het Gemeenebest 1945 t/m 1958 

De Gids 1945 t/m 1974 

Katholiek Staatkundig Maandschrift 194 7 t/m 1963/4 

Liberaal Reveil 1956 t/m 1978 

De Personalist 1948 t/m 1951 

Podium 1945 t/m 1966 

Politiek 1966 t/m 1968 

Politiek Perspectief 1971 t/m 1978 

Politiek en Cultuur 1945 t/m 1956, 1966 t/m 1968, 1973 t/m 1978 

Scholing en Strijd 1945 t/m 1946 

Socialisme en Democratie 1945 t/m 1978 

De Vrijzinnig Democraat 1945 t/m 1946 

opinieweekbladen: 

Elseviers Magazine sedert 1 januari 1975 

De Groene Arnsterdarrmer sedert 1 januari 1975 

Haagse Post, sedert 1 januari 1975 

De Nieuwe Linie sedert 1 januari 1974 

De Tijd sedert 1 januari 1975 

Vrij Nederland sedert 1 januari 1973. 

Ten behoeve van het onderzoek naar de partij-politieke ontwikkelingen 

in Nederland in de periode 1966 t/m 1968, werden genoerrrle opinieweek

bladen geanalyseerd en in de bibliografie opgenomen. Deze alfabetische 

bibliografie Nederlandse politieke partijen bevat ruim 18.000 kaartjes. 
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2.3 Systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen 

Na 5 jaar van gestage groei, bleek de oorspronkelijk gehanteerde syste

matische indeling te grof om op snelle en adequate wijze het bestand te 

kunnen blijven ontsluiten. De staf van het Centrum heeft daarom een 

nieuwe systematische indeling ontworpen, die zowel geschikt is voor ver

werking van titels in een kaartsysteem als voor verwerking per computer. 

Dit indelingssysteem is vanaf 1 september 1978 gehanteerd; het wordt 

hieronder besproken in paragraaf 2. 3. i. De tot 1 september 1978 gebruik

te systematische bibliografie is afgesloten en wordt besproken in para

graaf 2.3.2. 

2.3.1 Systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen nieuwe 

stijl 

Het belangrijkste verschil tussen de "oude" en de "nieuwe" bibliografie 

ligt in de aangebrachte onderverdeling naar onderwerp binnen de politieke 

partijen. Dit maakt het :rrogelijk zeer gericht te zoeken. 

Wilde m:m, om een voorbeeld te geven, in het oude systeem zoeken naar 

literatuur over het ontstaan van de PvdA, dan Il'Oesten alle kaartenbakken 

voor de PvdA worden doorgenaoon; in het nieuwe systeem hoeft m:m in dit 

geval voor de PvdA alleen onder de subrubriek "ontstaansgeschiedenis" te 

zoeken. De indeling van de nieuwe systematische bibliografie is als volgt: 

A. Nederlandse Politieke Partijen I. Algemeen + subrubrieken 

B. Theoretische Aspecten 

C. Openbare Mening 

D. Groningen 

II. Partijen alfabetisch + sub

rubrieken 

over partijstelsel en partij

vonning 

onderzoeken met een relatie 

tot politieke partijen 

I. Algemeen + subrubrieken 

II. Partijen alfabetisch + sub

rubrieken 

ad A De rubrieken I en II van hoofdgroep A zijn onderverdeeld in de hierna 

volgende subrubrieken. 

subrubrieken: 

1. algemeen/diversen: werken over 4 of meer van de volgende subrubrieken 
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2. (ontstaans)geschiedenis, opheffing partijen 

3. interne partijstruktuur: partijorganisatie, ledenstruktuur, etc. 

4. vleugelvorming, afsplitsing, interne ontwikkelingen 

5. congressen, partijraden en andere vergaderingen (chronologische 

indeling) 

6. verkiezingen, verkiezingsprogramna 1 s, uitslagen (chronologische 

indeling) 

7. kabinetscrises/fonnaties: chronologische indeling, te:r:wijl hierin 

ook beleidsoverzichten en theoretische werken over kabinetsformaties 

kunnen worden opgenomen 

8. relaties tussen nederlandse politieke partijen 

9. europese integratie, partijvonning en verkiezingen 

10. nederlandse politieke partijen in internationaal partijverband 

11. ideologie, maatschappijvisie: beginselprogramna 1 s, ook de verschil

lende "ismen", mits gerelateerd aan één of meer partijen 

12. buitenlands beleid, defensiebeleid, ontwikkelingssamenwerking en 

veiligheidsbeleid 

13. cultuurbeleid, media (beleid) , recreatie en sportbeleid 

14. econanisch, financieel en sociaal beleid 

15. energiebeleid, grondstoffenbeleid en milieubeleid 

16. grondpolitiek en landbouwbeleid (incl. tuinbouw, veehouderij, visserij) 

17. inrichting van de staat (nationaal) 

18. inrichting van de staat (provinciaal/gewestelijk) 

19. inrichting van de staat (lokaal) 

20. onde:r:wijs en wetenschap 

21. verkeer en waterstaat (incl. posterijen) 

22. volksgezondheid (geestelijke en lichamelijke) 

23. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

24. welzijnsbeleid en vormingswerk, vrouwenemancipatie en minderheids-

groepen 

25. wetshandhaving en politiebeleid (justitie) 

26. werknemers/werkgeversorganisaties 

27. buitenparlementaire aktie: studenten-, soldatenbewegingen, pressie

groepen, landelijke akties etc. 

28. (de) kolonisatie:: Indonesië, Surin.ame, Nieuw-Guinea, Ned. Antillen 

29. biografieën: biografische ;informatie 
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ad B Theoretische aspecten van partijvorming/politieke systemen. Deze 

hoofdgroep bevat niet uitsluitend werken, die aan de Nederlandse partij

p::>litieke situatie gerelateerd kunnen worden. Deze hoofdgroep zal t.z.t. 

nO<J onderverdeeld worden. 

ad c Openbare Mening: opinieonderzoeken, die gerelateerd kunnen worden 

aan de Nederlandse p::>litieke partijen. 

ad D Groningen: voor zover relevant wordt hier de indeling in rubrieken 

en subrubrieken van hoofdgroep A gevolgd. Alleen zaken van provinciaal 

of gemeentelijk belang worden in deze hoofdgroep opgenomen. 

De indeling is ontworpen door de staf van het Centnnn en voor een deel 

gebaseerd op het register dat de heer I. Lipschits samenstelde voor de 

bundel "VerkiezingsprO<Jramna 1 s; verkiezingen voor de 'IWeede Kamer der 

Staten-Generaal 197711
, een publicatie die in 1977 bij de Staatsuitgeverij 

verscheen. De opzet van het classificatiesysteem is zodanig dat zeMel voor 

het kaartsysteem als voor de computer dezelfde indelingscode kan worden 

gebruikt. 

De nieuwe systematische bibliografie omvat: 

Hoofdgroep A: 

A-Algemeen 

Anti-Revolutionaire Partij 

Boeren Partij 

Binding Rechts 

Christen-Democratisch Appèl 

Christen Democratische Unie 

Christenen voor het Socialisme 

Christelijk Historische Unie 

Ccmnunistische Partij Nederland 

Comité van Waakzaamheid 

Dernocraten 1 66 

Democratisch Socialisten 1 70 

Evangelische Progressieve Volkspartij 

Evangelische Solidariteits Partij 

Gereformeerd Politiek Verbond 

250 kaartjes 

550 " 
x 11 

x " 
950 " 
x 11 

x 11 

150 " 
200 " 

25 " 
225 " 

75 " 
x 11 

x 11 

200 11 
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Internationale Komrnunistenbond x kaartjes 

Katholieke Volkspartij 75 11 

Liberale Staatspartij x 11 

Liberale Volkspartij x 11 

Nationaal Socialistische Beweging x 11 

Nederlandse Unie x 11 

Nederlandse Volks Beweging x 11 

Nederlandse Volks Unie x 11 

Pacifistisch Socialistische Partij 175 11 

Partij van de Arbeid 600 11 

Politieke Partij Radikalen 225 11 

Provo x 11 

Reformatorisch Politieke Federatie 125 11 

Rooms Katholieke Staatspartij x 11 

Sociaal Democratische Arbeiders Partij 50 11 

Sociaal Democratische Bond x 11 

Socialistiese Partij 25 11 

Staatkundig Gereformeerde Partij 275 11 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 325 11 

Vrijzinnig Democratische Bond x 11 

HoofdsroeE B: 25 11 

HoofdgroeE C: 25 11 

Hoofd9:roeE D: x 11 

In totaal bevat het nieuwe systeem ruim 4. 500 kaarten. 

Rubrieken die minder dan 10 kaarten bevatten worden aangeduid met x kaar

ten, bij de overige is het aantal naar boven afgerond op vijfentwintig

tallen. 

2.3.2 Systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen oude 

stijl 

De indeling van de afgesloten systematische bibliografie is als volgt: 

1. Al9:emeen, diversen Onder deze rubriekvalt älles, wat niet onder éên 

van de volgende rubrieken is in te delen. Periodiek werd nagegaan of uit 

deze rubriek afzonderlijke rubrieken gevormd konden worden. Op deze ma

nier kwamen enkele van de hierna volgende rubrieken tot stand. 

2. Nederlandse ;politieke partijen 
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2. 1 Alg~ In deze rubriek yrerden boeken en artikelen opgenanen 

die handelen over vier of zreer partijen. 

2.2 Anarchisme/anarchistische organisaties Deze rubriek betreft 

anarchistische organisaties in het algareen. De specifiek anarchis

tische partijen, zoals de Socialistiese Partij van Kolthek, vallen 

onder rubriek 2.10. 

2. 3 Ccmnunisme/ carrnunistische partijen/ eurocamn.misme Deze rubriek 

betreft boeken en artikelen over het (euro) carmunisme en carmunis

tische partijen in het algareen. Artikelen over de CPN of de Franse 

CP vallen respectievelijk onder de rubrieken 2.10 en 16. 

2.4 Confessionele partijen Deze rubriek betreft confessionele partij

en in het algereen (het begrip confessionele partij, wenselijkheid van 

confessionele partijen etc.). De specifiek confessionele partijen als 

KVP en SGP vallen onder 2.10. 

2. 5 Conservatisme Deze rubriek betreft boeken en artikelen over con

servatisme in het algereen. 

2.6 Fascisme/fascistische partijen Deze rubriek betreft fascistische 

en nationaal-socialistische partijen in het algemeen. De specifiek 

fascistische en nationaal-socialistische partijen als NSB en NSNAP val

len onder 2.10. 

2.7 Liberalisme/liberale partijen Deze rubriek betreft liberalisme. en 

liberale partijen in het algemeen. Specifiek liberale partijen als de 

Liberale Staatspartij en de VVD vallen onder rubriek 2.10. 

2.8 Protestants-christelijke partijen Deze rubriek betreft protestants

christelijke partijen in het algemeen. Specifiek protestants-christelijke 

partijen als ARP en GPV vallen onder rubriek 2.10. 

2.9 Socialisme/socialistische partijen Deze rubriek betreft socialistische 

partijen in het algereen. Specifiek socialistische partijen als PvdA en 

SDAP vallen onder rubriek 2.10. 

2.10 ~fabetisch geordend op partijnaam Deze rubriek bevat boeken en 

artikelen per politieke partij in alfabetische volgorde: Anti -Misdaad 

Partij, Anti-Revolutionaire Partij, Boeren Partij, Bruggroep etc. 

2.10.1 Organisatorische structuur Per partij is in dit oude systeem 

slechts één onderverdeling gemaakt, namelijk de organisatorische struc

tuur, hetgeen inhoudt het huishoudelijk reglarent en de statuten. 

3. Relaties tussen partijen 
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3.1 Alfabetisch geordend Bijvoorbeeld ARP-CHU, D'66-PvdA, PvdA-WD. 

3.2 Samenwerking progressieve partijen In deze rubriek zijn boeken en 

artikelen opgenanen over de samenwerking tussen D'66, PPR en PvdA (even

tueel met PSP en CPN). 

De rubriek 'samenwerking confessionele partijen' is kamen te vervallen 

sinds de oprichting van het CDA en is ondergebracht bij rubriek 2.10. 

4. Organisatorische structuur alg~en In deze rubriek werden boeken, 

artikelen en teksten (reglementen, statuten e.d.) opgenomen over de 

organisatorische structuur van de politieke partijen in het algemeen of 

van twee of meer partijen. Boeken, artikelen en teksten over de organi

satorische structuur van één partij werden opgenomen onder 2.10.1. 

5. Theoretische aspecten De rubriek betreft boeken en artikelen over 

theoretische aspecten van de politieke partij(vorming), uitgezonderd de 

organisatorische structuur. 

6. Kabinetscrises/kabinetsformaties Deze rubriek betreft boeken en ar

tikelen over kabinetscrises en -formaties in het algemeen en de afzonder

lijke crises en formaties. 

7. Kiesstelsel Literatuur over het bestaande kiesstelsel en over wijzi

gingen of voorstellen tot wijziging van het kiesstelsel. 

8. Verkiezingen Deze rubriek betreft boeken en artikelen over gehouden 

verkiezingen voor de 'IWeede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten 

en de Gemeenteraden. De rubriek is chronologisch geordend. 

9. Electorale sociologie Deze rubriek betreft onderzoekingen van de open

bare mening op het gebied van de Nederlandse politiek. 

10. Deirocratisering Deze rubriek betreft artikelen en boeken over de 

democratie in het algemeen en over aspecten van de democratie als buiten

parlementaire oppositie, studentenbeweging, kiezersinvloed. 

11. Parlement, regering, ministers en ambtenaren Naast artikelen over de 

houding van de politieke partijen ten opzichte van het parlement, de rege

ring enz., bevat deze rubriek ook artikelen over het regeringsbeleid en 

de politieke adviseurs. 

12. Dekolonisatie Deze rubriek betreft voornamelijk de houding van de 

Nederlandse politieke partijen ten opzichte van de dekolonisatie van Indo

nesië en Nie~Guinea. Deze wat specialistische rubriek is ontstaan als 

gevolg van het onderwijs dat over dit onderwerp werd gegeven. 

13. Werknemers en werkgevers Onder deze rubriek vallen artikelen over 
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werknemers en werkgevers en hun onderlinge verhoudingen, ondernemings

raden, rredezeggenschap, stakingen etc. 

14. Denkbeelden tijdens de '!Weeà.e Wereldoorloc;J over partijvorming. 

15. Biografieën Deze rubriek bevat biografisch materiaal van en over 

Nederlandse politici. 

16. Buitenlandse politieke partijen Boeken en artikelen over buiten

landse politieke partijen. 

17. Europese integratie/verkiezingen Deze rubriek betreft de houding 

van de Nederlandse politieke partijen t.a.v. Europese eenwording en de 

Europese verkiezingen. 

18. Vrouwenbeweging Deze rubriek is opgenaren cmiat over dit onderwerp 

.rrogelijk een werkcollege gegeven zou worden. 

19. Groningen Artikelen over partij-politieke ontwikkelingen in de 

provincie en in de gemeente Groningen. 

20. Koninklijk Huis In deze rubriek zijn boeken en artikelen opgenomen 

over leden van het Koninklijk Huis. Voor deze rubriek werd niet gericht 

gezocht. 

In deze systematische bibliografie Nederlandse politieke partijen zijn 

bijna 22.000 kaartjes opgenomen. 

Een overzicht van de anvang van elke rubriek wordt venneld in bij lage II. 

2.4 UittrekseZsysteem 

Van de door de staf gelezen boeken en artikelen werden tot 1 september 

1978 uittreksels gemaakt op uittrekselkaarten, die in het uittreksel

systeem werden verwerkt. Daar deze werkzaamheden zeer tijdrovend en 

arbeidsintensief bleken werden zij gestaakt. 

Dank zij de welwillende medewerking van de Koninklijke Bibliotheek in 

Den Haag ontvingen wij ingebonden jaargangen dagbladen in bruikleen ter 

bewerking voor het uittrekselsysteem. Per 31 december 1978 waren de vol

gende dagbladen in het systeem verwerkt: 

Algemeen Handelsblad 1945 t/m maart 1960 en mei-juni 1968 

De Maasbode 1947 t/m 1948 

De Nieuwe Nederlander 1945 t/m 1947 

Trouw 1945 t/m 1950 
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De Tijd 1947 t/m 1948 

De Volkskrant 1945 t/m 1948 

In dit systeem worden nog steeds geg~yenp uit Keesings Historisch 

Archief owenaren, voor zover deze betrekking hebben op de partij-: 
' 

politieke ontwikkelingen in Nederland. Het Centrum ontvangt van de 

Rijksvoorlichtingsdienst de uitgave Beleid Beschouwd. Het blad wordt 

in zijn geheel bewaard. Van de delen, die voor onderzoek van belang 

zijn, worden nog steeds yer:wijzing.~ iQ ciit systeem opgenaren. 

Oo]:c het maandblad Poli~iclc- OVerzicht, :een uitgave van de Stichting· 
i- : • • ' ' 

Burgerschapskunde, wordt nog steeds in dit systeem verwerkt. 

De kaarten zijn systernatisqb geordepd volgens het "oude" systeem (2lie 

paragraaf 2.3.2). Binnen de afzol(derlijke rubrieken zijn de kaarten 

chronologisch, op datum van g71:>ew:tenfs, gerangschikt. 

Per 31 december 1979 waren in het uittrekselsysteem bijna 17.000 këlar-
ten opgenaren. . 

' 
Een overzicht van de omvang van elke rubriek wordt vermeld in bijlage II. 

2.5 KnipseLarchief 

Vanaf 1970 zijn door prof. Lipschits knipsels bewaard over partij-politieke 
i 

ontwikkelingen die waren bedoeld voor persoonlijk gebruik. Deze ~sels 

zijn opgeplakt en alfabetisch op partij geordend. Sinds 1 septembed 1973 

worden een landelijk ochtendblad, landelijk avondblad en een regionp.le 

krant geknipt. Op dit m::Irent zijn dat respectievelijk: Trouw, NOC-Handels

blad en het Nieuwsblad van het Noorden. 

De knipsels worden opgeplakt, gerubriceerd en in mappen opgeborgen. In 

verband 1ret de deelnarre van het Centrum aan de "European Election ~tudy" 

(zie hoofdstuk 4) werd ook op het onderwerp "Europese verkiezingen"i ge-
·;/ ' 

knipt. Naast de dagbladen wordt "Europa van rrorgen", uitgegeven docft het 

Haa~se bureau van de Europese Gerreènschappen, verwerkt. 

Vanuit de 8 overige lidStaten van de Europese Gemeenschap is een omvang

rijke hoeveelheid knipsels op het Centrum ontvangen en verwerkt. ! 
I 
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2.6 TrefwoordencataLogus 

We hebben een begin gemaakt net deze catalogus, welke een reeks begrippen 

en organisaties bevat, die als zodanig niet in onze systemen voorkomen. 

De gebruiker wordt verwezen naar de betrokken rubrieken in de systematische 

bibliografie. Enkele voorbeelden: 

Dem::>cratisch Centrum Nederland: zie KVP 

Bedrijfsvrijheid in de Landbouw (BVL): zie Boeren Partij. 

2.7 PeriodiekencataLogus 

Dit is een kaartsysteem van de periodieken (tijdschriften, weekbladen, 

dagbladen, partijbladen) die voor wetenschappelijk onderzoek van belang 

kunnen zijn. Van elke periodiek worden zoveel nngelijk basisgegevens 

venneld: dattnn van eerste uitgave, eventueel dattnn van opheffing, adres, 

partij-affiliatie, bibliotheken waar de betrokken periodiek wordt bewaard, 

enz. Bovendien wordt aangegeven of en tot hoever de periodiek in de overige 

documentatiesystemen op het Centrtnn is verwerkt. 

2.8 CataLogus NederLandse poLitieke partijen 

In deze catalogus zijn de Nederlandse politieke partijen opgenomen. Hier

bij is uitgegaan van de lijst van partijen, die bij de Kiesraad waren in

geschreven. Iedere partij staat op een afzonderlijke kaart, waarop ook 

enige gegevens worden verrreld: adressen, telefoonn'l.li'['(['e.t's, wetenschappelijke 

bureaus, e.d. 

2.9 Systeem voor bewaarplaatsen archieven 

Het is rroeilijk een overzicht te krijgen van de bewaarplaatsen van ar

chieven van politieke partijen, van hun nevenorganisaties en van personen 

die een rol in het partij-polit:i,.eke leven hebben gespeeld. Op het Centrtnn 

is een poging hiertoe gedaan. De bestaande politieke partijen en hun weten

schappelijke bureaus zijn bezocht en bij ~ie gelegenheid is gevraagd naar 

de bewaarplaats van de partij-archieven en naar de voorwaarden waarop deze 

toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is in het 
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Algerreet"'l Rijksarchief, het Katholiek Documantatiecentrum, het Internatio

naal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Rijksinstituut voor Oorlogs

documentatie en het Sociaal-:-Histor,i,.s;ch cantrum Limburg onderzoek gedaan 

naar de aanwezigheid van voor. ons Centrum belangrijke archieven. Deze 

gegevens zijn in het systeem .voor. bewaarplaatsen archieven opgenanen. 

Doel van deze activiteit is een zo volledig mogelijk overzicht te geven 

van de bewaarplaatsen van archieyen van personen en partijen, van belang 

voor het wetenschappelijk onc;lerzoek.• 
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3. ARCHIEVEN EN INTERVIEWS 

3. 1 Archieven 

Op het Centrum wordt getracht de bewaarplaatsen van archieven van 

p::>litici en van p:Jlitieke partijen te inventariseren (zie hierboven 

paragraaf 2.9). De activiteiten zijn er niet op gericht archieven te 

ve:r:werven. In de loop der jaren zijn echter enkele archieven op het 

Centrum gedep:Jneerd: 

- het archief van G.J.C. Schilthuis, tot 1946 secretaris van de Vrij

zinnig-Democratische Bond; 

- de archieven van de heren A. J. Meerburg- en N. Schwarz, ex-leden van 

het Hoofdbestuur van D'66; 

- het (gedeeltelijk) archief van de afdeling-Groningen van de PSP; 

- het (gedeeltelijk) archief van de afdeling-Groningenvan de PvdA. 

Dank zij de bemiddeling van drs. D.F .J. Bosscher heeft het Centrum van 

de erfgenarren van mr. dr. L.N. Deckers de beschikking gekregen over een 

onuitgegeven manuscript. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft oud-minister 

Deckers een zeer uitvoerige parlementaire geschiedenis geschreven over de 

periode 1891-1901. Het manuscript omvat enkele duizenden pagina's en is 

gedeeltelijk getypt en gedeeltelijk handgeschreven. 

De archief-creërende werkzaamheden van het Centrum betreffen, naast het 

reeds hierboven genoem:ie knipselarchief (paragraaf 2. 5) , een geluids

archief, een beeldarchief en een interviewarchief. 

3.2 Geluidsarchief 

Tot aan 1978 heeft bij de opbouw van het geluidsarchief op het Centrum 

een nauwe sarrenwerking bestaan ~t de Stichting Film en Wetenschap (SEW) 

te Utrecht. De SFW stelde lijsten samen :rret korte inhoudsopgaven van 

geluidsmateriaal inzake Nederlandse politi~e partijen. Op het Centrum 

werd hieruit een selectie gemaakt op basis van relevantie en prioriteit. 

Het geselecteerde materiaal werd in de vorm van geluidsbanden uit Utrecht 

naar Groningen gestuurd, waar het in drievoud werd uitgetikt: één exem

plaar voor de SFW en twee exenplaren voor het Centrum. Op deze wijze kreeg 

het Centrum de beschikking over een kleine honderd geluidsbanden, waarvan 
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de inhoud in de voorafgaande Jaarboeken van het Centrum is aangeduid. 

Door gebrek aan personele middelen heeft deze activiteit sinds 1978 

stilgelegen. Hèt zou wenselijk zijn dit werk in 1980 weer te kunnen 

hervatten. 

Sinds eind 1975 wordt door de staf van het Centrum zelf geluidsopnarren 

gemaakt van partij-politieke bijeenkaosten. In 1979 zijn cpnarren ge

maakt van: 

- het congres van het CDA (Den Haag, 20 januari 1979); 

- de partijraadsvergadering van de ARP (Biddinghuizen, 3 maart 1979); 

- de redevoering van Max van den .Berg, in het kader van zijn carrpagne 

an het voorzitterschap van de PvdA (Buitenpost, 2 april 1979); 

- het congres van de PvdA (Amsterdam~ 26.-28 april 1979); 

- de partijraadsvergadering van de ARP (Zutphen, 18 en 19 :rooi 1979); 

- de Algerrene Ledenvergadering van D'66 (Utrecht, 26 en 27 oktober 1979); 

- de Bui tengewone Algeroone Vergadering van de WD (Amsterdam, 17 novem-

ber 1979); 

- het congres van de PSP .(Maastridlt, 1 en 2 decerrber 1979); 

-het congres van het CDA (Dronten, -15 december 1979). 

3.3 Beeldarahief 

Eind 1974 heeft het Centrum toesterrminggè.kregen van de afzonderlijke 

zendgemachtigde anroeporganisaties en van de Nederlandse Qnroep Stichting 

beeldmateriaal over te nerren uit het NOS-archief. Dank zij deze toe

stermri..ng was het rrogelijk uit het NOS-archief beeldbanden van 60 minuten 

te nonteren over een bepaald onderwerp (b.v. over het ontstaan van D'66 

of over NieUw Links in de PvdA) • Het selecteren van het materiaal en het 

nonteren va.q. de band is arbeidsintensief werk. \vegens personeelsgebrek 

' werden dan ook in 1979 slechts enkele banden aan het archief toegevoegd. 

Eind 1979 bezat het Centrum 22 beeldbanden over de volgende onderwerpen: 

- Ontstaan van D' 66 (1966-1967); 

- "Qnzien in ve:rwondering", gebeurtenissen rondan Provo (1965-1967); 

- Kleine partijen, :root nama de Boerenpartij , rond 1966; 

- De Nacht van Sclunelzer (1966); 

- Ontstaan van de PPR (1967-1973); 

- Nieuw Links en de PvdA (1968-1969); 
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-Bezetting van het Maagdenhuis en de nasleep (1969); 

- Mr. o.o. Stikker, vraaggesprek voor NOS-prograrrma "Markant" (1973) i 

- Bekendmaking Rapport camussie-Donner en kamerdebat (1976) i 

- Verkiezingsdebatten: Andriessen-Van Thijn, 2 banden (1977) i 

- "Hoe het Koninkrijk der Nederlanden er weer helemaal bovenop kwam en 

wat er daarna gebeurde", VPRO-programna. over de jaren 1 50 en 1 60, 3 ban

den (1977); 

- "De zaak-Aantjes", 2 banden (1978); 

- "Tien jaar na het Maagdenhuis. En verder", VPRO-forum (1979) i 

- De Europese verkiezingen: een forum, uitslagen, carmentaren, 5 banden 

(1979). 

3.4 Interviews 

In de eerste jaren van het bestaan van het Centrum werden door de staf 

regelmatig vraaggesprekken gehouden rret politici. Deze gesprekken werden 

op geluidsbanden opgenomen en vervolgens uitgetikt en de uitgetikte tekst 

werd aan de geïnterviewde politicus voorgelegd. Op deze wijze zijn 26 

politici en oud-politici geïnterviewd. 

Deze vraaggesprekken vorrren een uiterst belangrijke aanvulling op de in 

archieven bewaarde teksten en de rrerroires. In vele gevallen kan het vraag

gesprek het ontbreken van geschreven bronnen canpenseren. Voor de beoefe

ning van de hedendaagse geschiedenis is. het interview een vrijwel ornnis

bare bron. Het is daaran verheugend dat er bij de politici een grote mate 

van bereidheid tot rredewerking bleek te bestaan. 

Het is zeer te betreuren dat door gebrek aan personele middelen in 1979 

slechts in~ringe mate iets aan deze activiteit kon worden gedaan. De 

heer R.A. Koole heeft vraaggesprekken. gevoerd rret rnr. Th.M.J. de Graaf 

(KVP) en met mr. H.W. van Doorn (PPR, voorheen KVP) over de KVP en de 

kwestie-Nieuw Guinea. Deze interviews kunnen echter slechts met toestemning 

van de geïnterviewden en van de heer Koole beluisterd worden. 
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4. ONDERZOEK EN PUBLICATIES 

4.1 Onderzoek 

Het Centrum is niet alleen bedoeld als 'werkplaats' voor onderzoek door 

aan het Centrum verbonden stafleden. Ook het onderzoek van anderen op 

het betrokken terrein wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en ondersteund. 

Het is een verheugend verschijnsel dat steeds rreer personen, in het 

bijzonder uit het hoger onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, gebruik 

maken van het materiaal, de faciliteiten en de kennis die op het Centrum 

aanwezig is. Deze dienstverlening vraagt veel tijd en aandacht van de 

stafleden, maar deze activiteit wordt door de staf als één van de belang

rijkste taken van het Centrum gezien. 

In dit hoofdstuk wordt verder uitsluitend het onderzoek vermeld waarbij 

één of rreer stafleden van het Centrum betrokken zijn. 

4.2 Onderzoek naar het middenkader van politieke partijen 

Na de aankondiging dat directe verkiezingen zouden worden gehouden voor 

het Europees Parlerrent werd in 1977 op initiatief van dr. K. Reif van de 

Uni vers i tei t van Mannheim de studiegroep "European Elections Study" 

(EES) gevonrrl. Het doel is een aantal onderzoekprojecten te coördineren 

en gerreenschappelijk uit te voeren. Voor ieder afzonderlijk onderzoek

project is een 'director' en een 'co-director' aangewezen, rret daarnaast 

in elk van de negen lid-staten van de Europese Gemeenschap een nationale 

projectleider. Het Centrum participeert in twee van deze projecten. 

Voor het onderzoek naar het middenkader van politieke partijen treedt 

dr. K. Reif (Mannheim) op als 'director' en prof. dr. R. Cayrol (Parijs) 

als 'co-director'. Prof. Lipschits is voor Nederland de nationale project

leider. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stiftung Volkswagenwerk, 

de Europese Cammissie en het Europees Parlerrent. 

De nationale projectleiders zijn in de organisatie van het onderzoek vrij. 

Voor Nederland is het project ondergebracht in het onderzoekprogramma van 

de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen (zie hierboven, paragraaf 

1.3). Het onderzoek wordt uitgevoerd door: R.A. Koole, I. Lipschits, L.P. 

Middel, W.H. van Schuur en F.N. Stokrnan. Deze groep wordt in haar werkzaam-
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heden gestennd door de staf van het Centrum. 

Voor dit onderzoek worden de afgevaardigden naar de nationale partij

congressen beschouwd als het middenkader van de politieke partijen. 

Op een aantal conferenties is door de negen projectleiders een inter

nationale vragenlijst vastgesteld die bindend is voor dit onderzoek. 

Deze vragenlijst wordt in elk van de negen lid-staten van de Europese 

Gemeenschap aan de afgevaardigden naar partijcongressen voorgelegd. 

Zowel wat betreft de financiering als de hoeveelheid werk dat dit 

onderzoek reet zich neebrengt noest het aantal te onderzoeken partijen 

beperkt worden. Voor Nederland werden middelen toegewezen an vier 

partijen te onderzoeken: CDA, 0'66, PvdA en WD. In 1978 werden 0'66, 

PvdA en WD onderzocht en in januari 1979 werd ·het CDA onderzocht. 

Elk vàn deze partijen verleende volledige rredewerking. 

Van het onderzoek naar de PvdA werd in het Jaarboek 1978 verslag ge

daan. In 1979 werden de gegevens over de WD en 0'66 geanalyseerd. 

Hierover werden verslagen opgesteld door I. Lipschits, L.P. Middel 

en W.H. van Schuur. De verslagen zijn inmiddels aan de partijbesturen 

van D'66 en de WD toegezonden. Zij zijn als bijlagen III en IV in 

dit Jaarboek opgenorren. Meer infonnatie over de opzet van het onder

zoek kan reen in deze bijlagen vinden. 

4.3 Onderzoek naar de campagne voor de verkiezingen van het Europees 

Parlement 

Het tweede project van de "European Elections Study", waarin het Cen

trum participeert, is het onderzoek naar de carrpagne voor de verkie

zingen van het Europees Parlerrent. Voor dit onderzoek treedt dr. K. 

Reif (Mannheim) op als 'directer' en prof. dr. I. Lipschi ts als 'co

directer' en als nationaal projectleider voor Nederland. Het onderzoek 

wordt gefinancierd door de Stiftung Volkswagenwerk en de Europese C~ 

missie. Voor Nederland is het project ondergebracht in het onderzoek

prograrrma van de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen. Het onderzoek 

wordt uitgevoerd door de staf van het Centrum. 

Bij dit onderzoek werden de volgende werkzaanheden verricht: 

a. Uit dag-, week- en maandbladen werd, in elk van de negen lid-staten, 

een systematische documentatie aangelegd van berichtgeving en artikelen 
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over de verkiezingscampagne. Voor de periode van 1 januari t/m 31 rnaart 

1979 heeft rren zich beperkt tot één dagblad en voor de :periode van 1 

april t/m 30 juni 1979 werden drie dagbladen en de belangrijkste week

en ma.andbladen gedocurrenteerd. Van deze dC>CUirentatie werden maandelijks 

fotocopieën gestuurd naar Mannheim en naar het Centrum in Groningen. 

De originelen blijven onder beheer van de afzonderlijke nationale pro

jectgroepen. 

b. Al het ma.teriaal dat door of namens de politieke partijen in verband 

rret de verkiezingen werd verspreid, werd in drievoud verzarreld: voor 

Mannheim, voor Groningen en voor de nationale projectgroepen. 

c. Er werden vraaggesprekken gevoerd rret twee of drie :personen van ie

dere politieke partij die aan de verkiezingen deelnam. Het ging hierbij 

om de partijfunctionarissen diè nauw betrokken waren bij de verkiezings

campagne en/of de kandidaatstelling en/of het opstellen van het verkie

zingsprogramna.. Voor de te behandelen onderwerpen tijdens het vraag

gesprek waren uitvoerige richtlijnen opgesteld. De vraaggesprekken zouden 

plaatsvinden tussen 15 april en 10 juni 1979. Professor Lipschits hield 

in totaal 13 vraaggesprekken net vertegenwoordigers van 9 politieke 

partijen: de heren Beurrer en Corporaal (CDA), wijlen de heer Vondeling 

en de heer Bode (PvdA), de heer Korthals Altes en rrevrouw Rerrpt-

Halrrmans de Jongh (VVD), de heren De Goede en Veldhuizen (D'66), de heren 

IJisberg en r-lilikawski (CPN), de heren Jansen en zuurbier (PPR), de heer 

Kalma. (PSP) en de heer Haitsrna (GPV). Met rredewerking van drs. A.P.M. 

Lucardie werden deze samengevat in "Integrated Interview Reports" • 

Deze zijn in oktober 1979 naar Mannheim verzonden. Inmiddels hebben ook 

de projectgroepen van België, de Bondsrepubliek en Italië soortgelijke 

rapporten vervaardigd, waarvan het Centrum copieën heeft ontvangen. 

d. Direct na 30 juni 1979 zou iedere nationale projectgroep een analyse 

van de campagne maken. Voor het opstellen van dit stuk waren uitvoerige 

richtlijnen vastgesteld ten. einde onderlinge vergelijking mogelijk te 

ma.ken. Prof. Lipschits heeft deze analyse inmiddels voltooid. Zijn 

rapport werd door drs. Lucardie in het Engels vertaald. Dit "Campaign 

Analysis Report" werd aan het eind van 1979 naar .Mannheim gestuurd. 

Hiermee heeft de staf van het Centrum zijn deelname aan het onderzoek 

in eerste instantie afgesloten. 
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4.4 Onderzoek naar de meningsvorming binnen de Partij van de Arbeid 

Op verzoek van het Partijbestuur van de PvdA neemt het Centrum deel 

aan een onderzoek naar de meningsvorming in deze partij. Het gaat 

hierbij om de meningsvorming die voorafgaat aan de vaststelling van 

het verkiezingsprogranma voor 1981. In het verleden was dit een weinig 

gestructureerd proces dat op uiteenlopende tijdstippen in de afdelingen 

een aanvang nam en tenslotte uitm:>ndde in vaak zeer tijdrovende en ver

warde discussies op het partijcongres. In 1979 werd besloten dat dit 

proces anders zou moeten verlopen. In de eerste plaats stelde het april

congres van de PvdA enkele thema's vast waarop de discussies voor het 

verkiezingsprogram toegespitst moeten worden. In de tweede plaats ont

wierp het Partijbestuur een procedure voor een rneningsvonnende ronde 

die aan de eigenlijke besluitvorming over het verkiezingsprogram vooraf 

moet gaan. Aan de hand van vier discussienota's moeten alle afdelingen 

van de partij in dezelfde periode, tussen noverrber 1979 en februari 1980, 

aan deze ronde deeln9'lren. Van de discussies in de afdelingen zullen 

verslagen gemaakt worden, die zo objectief rrogelijk verwerkt en sanen

gevat moeten worden om vervolgens als uitgangspunt te dienen voor de 

tweede ronde, waarin het verkiezingsprogram wordt vastgesteld. 

Voor de objectieve verwerking en samenvatting van de verslagen heeft 

het Partijbestuur van de PvdA de hulp van het DNPP en het Sociologisch 

Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen ingeroepen. Sociologie

studenten zullen onder toezicht van drs. J. Oorburg in het kader van 

een blokpracticum Methoden en Technieken een kwantitatieve en kwalita

tieve inhoudsanalyse toepassen op de verslagen. Vervolgens zal een 

technisch ambtenaar, de heer Post, de resultaten in de canputer verwer

ken. Drs. Oorburg zal in sarrenwerking met drs. Lucardie het eindverslag 

voor het Partijbestuur schrijven. Zij zullen dit na de vaststelling 

van het verkiezingsprogram door de PvdA kunnen publiceren. Ui teraard 

dragen zij geen enkele verantwoording voor de inhoud van het verkie

zingsprogram. 

De werkgroep Nederlandse Politieke Partijen besloot in augustus 1979 

tot deelname aan het onderzoek. In de herfst van 1979 werden de discus

sienota's geschreven en de vragen voor de discussie in de afdelingen ge

fonnuleerd. De fonnulering van deze vragen werd door medewerkers van de 
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Stichting Vorming PvdA met drs. Oorburg en drs. Lucardie besproken. 

De volgende fasen van het onderzoek zullen in 1980 plaats vinden. 

Dit project is een derde-geldstroomronderzoek. 

4.5 Par~ementsenquête 1980 

In 1972 is de laatste grote enquête gehouden onder de leden van de 

Staten-Generaal. Mede narrens vertegenwoordigers van zeven Universi

teiten en Hogescholen is door prof. dr. H. Daudt en dr. M.P.C.M. van 

Schendelen bij z.w.o. een subsidie-aanvrage ingediend cm in 1980 op

nieuw een rrondelinge enquête onder de 225 parlementsleden te houden. 

De subsidie is toegewezen. 

Voor Groningen hebben prof. dr. I. Lipschi ts en rnr. J. J. Vis zitting 

in de begeleidingsgroep voor dit omvangrijke onderzoek. In 1979 is de 

vragenlijst opgesteld, in 1980 zal de enquête uitgevoerd worden. 

4.6 Pub~icaties van huidige en vroegere stafleden van het Centrum 

In deze paragraaf worden publicaties vermeld van zowel huidige als 

vroegere stafleden die in 1979 zijn verschenen, maar ook artikelen die 

in dit Jaarboek zijn opgenaren. 

Drs. R.A. Koole: De heer Koole was in 1978 op z.w.o. basis als student

assistent voor halve dagen op het Centrum werkzaam. Hij sloot in sep

tember 1979 zijn doctoraalstudie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

Groningen af en volgt op het ogenblik een voortgezette opleiding aan 

het Institut des Etudes Politiques te Parijs. Hij publiceerde: 

- "De KVP en het karpas Rar'lre/Luns" (bijlage V in dit Jaarboek) . 

Prof. dr. I. Lipschits: De heer Lipschits gaf ook in 1979 leiding aan 

het Centrum. Hij publiceerde in dat jaar sarren rnet drs. L.P. Middel en 

drs. W.H. van Schuur: 

- "Het middenkader van de WD. Een voorlopig verslag van het onderzoek 

naar de afgevaardigden op de Algenene Vergadering van de Volkspartij 

voor Vrijheid en Derrocratie op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1978 

te Utrecht" (bijlage III in dit Jaarboek). 
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- "Het middenkader van D' 66. Een voorlopig verslag van het onderzoek 

naar de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van 

de Politieke Partij Derroeraten '66 op 22 april 1978 te Zwolle" 

(bijlage IV in dit Jaarboek). 

- "Het middenkader van de Partij van de Arbeid", in Socialisme en 

Democratie, 36 (1979), nr. 2 (februari), blz. 51-67. 

Daarnaast publiceerde de heer Lipschi ts: 

- "Les partis néerlandais et les élections européennes" in: "Les 

partis politiques et les élections eurapéennes. Sous la direction 

de Dusan Sidjanski" (Gen~ve, 1979), pp. 154-171. 

Drs. A.P.M. Lucardie: De heer Lucardie trad in septerrber 1979 toe tot 

de staf van het Centrum als wetenschappelijk ambtenaar :rret een halve 

dagtaak. Voor dit Jaarboek schreef hij de volgende artikelen: 

- "De 'New Left' in Nederland. Een interpretatie van ideologische 

ontwikkelingen in Provo, PSP, PPR en PvdA in de periode 1960-1977" 

(bijlage VI). 

- "Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het 

jaar 1979" (bijlage VII). 

Drs. L.P. Middel: De heer Middel was in 1975 wetenschappelijk :trede

werker bij het Centrum. In samenwerking :rret de heren Lipschits en Van 

Schuur schreef hij artikelen over het middenkader van D' 66, de WD en 

de PvdA, die hierboven reeds werden genoEl!Id. Daarnaast schreef hij: 

- "Partij, Organisatie en Verkiezingen: PvdA, D' 66 en WD", paper ge

schreven voor het Politicologen-etmaal van 10 en 11 :rrei 1979 te Airers

foort. 

- "Spelregels voor 'Partijgenoten' en 'Karreraden'. OVer de organisatie

structuren van de PvdA en de CPN" (bijlage VIII van dit Jaarboek). 

S. Singelsrna: De heer Singelsrnawas in 1978 op Z.W.O. basis als student

assistent voor halve dagen op het Centrum werkzaam. Hij heeft op 1 febru

ari 1980 zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooid. Met de 

heer J .B. Dik schreef hij een doctoraal-scriptie over de houding van de 

grote Nederlandse politieke partijen ten opzichte van de Europese een

wording. Daaruit werden d,e hoofdstukken over de periode 1969-1980 voor 

dit Jaarboek bewerkt (bijlage IX). 
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5. RELATIES MET ORGANISATIES EN INSTELLINGEN 

5.1 Relaties met de Nederlandse politieke partijen 

Voor de werkzaamheden is het Centrum afhankelijk van de Iredewerking van 

de politieke partijen. Het is verheugend dat de politieke partijen en 

hun wetenschappelijke bureaus die Iredewerking verlenen. In de loop der 

jaren is met de partijen en hun vertegenwoordigers een goede relatie 

opgebouwd. 

Het Centrum ontvangt regelrnatig publicaties van de politieke partijen 

en hun wetenschappelijke bureaus ten geschenke; een groot aantal par

tijen heeft het Centrum geplaatst op hun verzendlijst voor periodieke 

uitgaven. Vrijwel alle politieke partijen verlenen hun Iredewerking aan 

de totstandkoming van geluidsopnarren van congressen, partijraden e.d. 

In bijlage X wordt een overzicht gegeven van de in het jaar 1979 ont

vangen geschenken van particulieren, politieke partijen en andere in

stellingen. Alle schenkingen zijn opgenaoon in de bibliotheek van het 

Centrum. 

5.2 Relaties met coördinerende instanties 

Het onderzoek naar de Nederlandse politieke partijen valt binnen de be

langstelling van drie coördinerende instanties, te weten de CoÖrdinatie

cammissie voor de Bestudering van . de Parlementaire Geschiedenis van 

Nede:t::"land, het Verbond van Historische Onderzoekers en de Nederlandse 

Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek inzake Politiek en Openbaar 

Bestuur (NESPOB). Elk van deze drie instellingen wordt op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen op en de werkzaamheden van het Centrum. 

Prof. Lipschits is voorzitter van de CoÖrdinatiecammissie en bestuurs

lid van de NESPOB. 

5.3 Relaties met het Cènt:rum. voor de Parlementaire Geschiedenis van 

NederZand van na de Tweede WereZ.doorZog 

Binnen het kader van de Katholieke Universiteit Nijmegen functioneert 

het Centrum voor de Parlementaire Geschiedenis van Nederland van na de 
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Tweede Wereldoorlog, dat onder leiding staat van prof. mr. F.J.F.M. 

Duynstee. Het studie-object van het Nijmeegse Centrum en dat van het 

Groninger Centrum liggen dicht bij elkaar. Qn doublures te voorkaren 

houden beide centra elkaar van hun activiteiten op de hoogte. 

5.4 Relaties met bibliotheken 

Bij zijn werkzaamheden ondervindt het Centrum de volledige :rredewerking 

van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (uitlening van leggers 

van dag- en weekbladen) en van de Universiteitsbibliotheek Groningen. 

Een bijzondere vonn van sarrenwerking is ontstaan rret de Openbare 

Bibliotheek in Groningen. In Groningen werd slechts NRC-Handelsblad 

volledig bewaard en ingebonden. De periodieken, die door de Openbare 

Bibliotheek en haar filialen in de stad niet worden bewaard, worden 

aan het Centrum afgestaan. Regelmatig ontvangen we grote hoeveelheden 

rrateriaal, dat op het Centrum wordt gesorteerd en op volledigheid 

V/Ordt gecontroleerd. Op deze wijze hebben we op het Centrum de be

schikking gekregen over een reeks dag- en weekbladen. In het verslag

jaar is het inbinden van deze periodieken gecontinueerd. Per 1 januari 

1980 waren de volgende dag- en weekbladen ingebonden: 

Accent vanaf 1 januari 1976 t/m juni 1978 

Algemeen Dagblad vanaf 1 august~ 1974 t/m augustus 1979 

Drentse en Asser Courant vanaf 1 januari 1976 t/m augustus 1979 

Elseviers Magazine vanaf 1 januari 1973 t/m december 1979 

De Groene Arnsterdamrer vanaf 1 januari 1973 t/m juni 1978 

Haagse Post vanaf 1 januari 1973 t/m juni 1979 

Hervorrrrl Neder land vanaf 1 januari 1977 t/m juni 1979 

~uwarder Courant vanaf 1 augustus 1974 t/m augustus 1979 

Neder lands Dagblad vanaf 1 juli 1974 t/m augustus 1979 

Nieuwe Linie vanaf 1 januari 1973 t/m juni 1978 

Nieuwsblad van het Noorden vanaf 1 januari 1976 t/m mei 1979 

Parool vanaf 1 augustus 1974 t/m oktober 1979 

Telegraaf vanaf 1 augustus 1974 t/m augustus 1979 

Trouw vanaf 1 februari 1974 t/m oktober 1979 

De Tijd vanaf 1 september 1974 t/m juni 1979 



Volkskrant 

Vrij Neder land 

waarheid 

Winschoter Courant 
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vanaf 1 augustus 1974 t/m september 1979 

vanaf 1 januari 1973 t/m december 1978 

vanaf 1 januari 1974 t/m augustus 1979 

vanaf 1 december 1975 t/m augustus 1979 

Het inbinden van deze dag- en weekbladen wordt via de begroting van 

de Universiteitsbibliotheek gefinancierd door het College van Bestuur 

van de Rijksuniversiteit Groningen. 
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BIJLAGE I 

DELEN UIT HET RAPPORT VAN DE EVALUATIEKOMMISSIE 

1. Inleiding 

Naar aanleiding van diskussies in de Universiteitsraad over de positie van 

het D.N.P.P. werd op 9 februari 1979 door het College van Bestuur een 

evaluatiekammissie ingesteld die tot taak kreeg: 

"te onderzoeken of het dokumentatiecentrum voldoet aan de eisen welke 

gesteld nngen worden aan een rrodern dokumentatie-instituut, waarbij onder

meer te denken ware aan punten als volledigheid, systematiek, bruikbaar

heid en toegankelijkheid van het dokumentatiesysteern." 

Gezien het belang van de zaak werd de Kcmni.ssie tevens verzocht zo spoe

dig mogelijk de bevindingen te rapporteren. 

Het onderhavige verslag van de Kammissie bevat een beschrijving van de 

verrichte werkzaamheden en een verantwoording van de resultaten. In het 

verslag wordt eerst een beschrijving gegeven van de door de Kammissie 

gevolgde werkwijze. Daarna wordt ingegaan op het belang van het dakumen

tatiecentrum. Vervolgens worden de bevindingen van de Kcmnissie, in het 

bijzonder het D.N.P.P. betreffend, behandeld. Daarbij worden de te stel

len eisen als uitgangspW1t genanan. Het verslag wordt afgesloten met een 

samenvatting waarin een overzicht wordt gegeven van de konklusies en de 

aanbevelingen van de Kommissie. 

2. Werkzaamheden van de Kommissie 

De Kcmnissie is in maart j 1. begonnen met de werkzaamheden. In een drie

tal voorbesprekingen werd de werkwijze en de planning van aktiviteiten 

vastgesteld. Hoewel de Kcmnissie zich ter dege bewust was van de geboden 

haast werd het toch nodig gevonden, gezien ook het belang van de zaak, 

zoveel nngelijk kategorieën betrokkenen te raadplegen. Besloten werd 

middels gesprekken en met behulp van een enquête infoJ:"ItB.tie in te winnen 

bij : de wedewerkers van het D. N. P.P. , de werkgroepleden, andere betrak

ken dokumentatiecentra en de verschillende groepen van gebruikers; 
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De voorbesprekingen resulteerden in de volgende indeling van werkz~ 

heden: 

a. kennismakingsronde en een eerste interview root de volledige bezet

ting (waaronder ook enige oud-:rredewerkers) van het D.N.P.P. 

b. ten behoeve van het interview werd een vragenlijst opgesteld gericht 

op de organisatie, en op de aard en kwaliteit van de dienstverlening. 

c. het houden van aanvullende gesprekken root (oud)rredewerkers van het 

D.N.P.P. 

d. het afleggen van bezoeken bij het D.N.P.P. ter beoordeling van het 

dokumentatiesysteem, de archieven, de huisvestingssituatie enz. 

e. het bezoek aan andere dokumentatiecentra cm de sarrenhang en afstem

ming na te gaan van de dok'uroontatiebestanden. Hiertoe werden die 

centra bezocht waanree samanwerkingsafspraken waren gemaaktx (Nijroo

gen en Leiden) . Tevens werden de bibliotheek van de Tweede Kairer en 

het International Institute for Social History te Amsterdam bezocht. 

f. het houden van gesprekken root een aantal externe deskundigen en root 

de Universiteitsbibliotheek over de inhoudelijke en/of technische 

aspekten van het inforrnatiebestand. 

g. het opstellen en houden van een schriftelijke enquête onder gebruikers 

van het D. N. P.P. Hiertoe is door middel van een se lekte steekproef een 

gebruikersgroep sarrengesteld bestaande uit: onderzoekers uit het hele 

land, studenten, :rredewerkers van -"wetenschappelijke buro's"- van de 

politieke partijen, leden van de Koördinatiekamti.ssie en oud-Iredewer

kers van het D.N.P.P. 

De door de Kammissie geplande aktiviteiten zijn allen uitgevoerd. In het 

verslag van de bevindingen van de Kommissie worden de resultaten zoveel 

rrogelijk geïnterpreteerd weergegeven. Verder wordt verwezen naar de bij

lagen bij dit verslag. Bij de beschrijving van de resultaten wordt de 

volgende indeling aangehouden: net belang van het D.N.P.P., de bestuurlijk

organisatorische opzet van net D .N. P.P. , &;! sel,.ektie en aanschaf van het 

informatiemateriaal, de ontsluiting en verwerking van relevante informatie, 

de beschikbaarstelling en het gebruik van het dokurrentatiebestand, de 

personeelsbezetting, huisvesting en faciliteiten en automatisering: ge-

wenste ontwikkelingen ......•..•......• 

x O.a. daartoe werd in 1971 een KOÖrdinatiekarmissie opgericht. 
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11. Konklusies en aanbevelingen 

De Kammissie is op grond van haar onderzoek tot de volgende konklusies 

gekaren: 

- Zowel uit de gebruikers-evaluatie als in gesprekken met andere In

stellingen blijkt dat de tot nu toe door het D.N.P.P. bijgehouden 

dokumentatie en verzameling dokurnenten - waaronder vooral de video

en geluidsbanden - op het terrein van de Nederlandse politieke par

tijen uniek mag worden genoerriL Men is vrijwel unaniem van mening dat 

het werk van het D.N.P.P. :rroet worden voortgezet. Het werk zal bij

voorbeeld van grote betekenis kunnen zijn voor de geschiedschrijving 

van de politieke partijen in Nederland. 

Het D.N.P.P. voldoet (nog) niet in alle opzichten aan de eisen, te 

stellen aan een modern dokumentatie-instituut. Dit is zowel te wijten 

aan de nog korte bestaansdul:rr van het D.N.P.P. als aan de onvoldoende 

doorvoering van de bestuurlijk-organisatorische opzet en het ontbreken 

van een goede personeelsopbouw. Ondanks deze beperkingen heeft het 

D.N.P.P. zich bij een aantal gebruikers in een relatief korte tijd 

onmisbaar weten te maken. 

- Organisatorisch is een strikte scheiding tussen wetenschappelijk on

derzoek en het dokunentatiewerk verrichtdoor het D.N.P.P. niet wense

lijk. ~vel :rroet er sprake zijn van een duidelijke scheiding van verant

woordelijkheden mede c:m:lat de dokumentatie een bredere funktie heeft. 

Deze scheiding is onvoldoende gerealiseerd in de organisatie van het 

D.N.P.P. Naast de onderzoek-ondersteunende funktie heeft het D.N.P.P. 

tevens een nationale funktie. Deze funktie zou naar de mening van de 

Kammissie nog versterkt kunnen worden. 

Wel blijkt dat het bestand nog te ·fragmentarisch en onvolledig is, 

hetgeen rrede een gevolg is van een zowel kwantitatief als kwalitatief 

te krappe personeelsbezetting. 

- De Kammissie konkludeert zowel naar aanleiding van bevindingen van der

den als uit eigen ervaring dat, door een chronisch te kort aan voldoende 

deskundige rredewerkers en het hanteren van een weinig uitgebalanceerde 

particularistische systematiek, de dokumentatie onvoldoende is ont

sloten. 

Ondanks deze onvolkarenheden wordt, als regel, de gebruiker tot tevre-
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denheid geholpen dankzij de per:;;oonlijke extra inspanning van Iredewer

kers. Dit is echter niet voldoende om een beleid op te baseren. 

- Door de slechte huisvesting is de dokumentatie niet of slecht toe

gankelijk. Een studieruimte voor O.e g~ruiker ontbreekt. Ook het 

niet aanwezig zijn van faciliteiten zoals een fotokopieerapparaat, 

afspeelapparatuur e.d., staan een goede qienstverlening in de weg. 

Een verdere uitbouw en propagandering van net werk van het D.N.P.P. 

is dan uitgesloten. 

Aanbevelingen 

l. Het werk van het D.N.P.p. verdient onver.minderd te worden voortgezet. 

2. De organisatie van het D.N.P.P. noet zodanig worden dat recht gedaan 

wordt aan de eigen verantwoordelijkheid voor de dokumentatie naast 

de verantwoordelijkheid voor het onderzoek waaraan het D.N.P.P. onder

steuning verleent. Hoewel er duidelijk sprake is van gescheiden ver

antwoordelijkheden zal rekening gehouden rroeten worden met de nauwe 

samenhang tussen onderzoek en dokumentatie. 

3. De instelling van de aangekondigde wetenschappelijke advieskcmnissie 

zal een bijdrage kunnen leveren aan de eigen verantwoordelijkheid van 

het D.N.P.P. De dagelijkse leiding ka:I1 dQn in overleg met de advies

karmissie het (dokllllEntatie)beleid vaststel.len en er uitvoering aan 

geven. 

4. De huisvesting :rroet worden verbeterd: studieruimte voor de gebruikers, 

een betere vrij toegankelijke opbergruimte voor de aanwezige dokumenten, 

aanschaf van een kopieerapparaat, microleesapparaat en afspeel-appara

tuur. 

5. Als punt 3 gerealiseerd is :rroet aandacht besteed worden aan een verdere 

uitbouw van de dienstverlening en propagandaring van het werk van het 

D. N. P.P. Het vervaardigen van een goede gebruikershandleiding en een 

bewegwijzering is dan een eerste vereiste. 

6. De systematiek behoeft een grondige bestudering. Onderzocht :rroet worden 

of rret het bestaande systeem een verfijnde ontsluiting kan worden ver

kregen of dat in overleg met andere instellingen een geireenschappelijke 

systematiek kan worden ontworpen. 

7. Onderzocht :rroet worden in hoeverre het systeem kan worden voorbereid 
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op autanatisering. Tevens :rroet worden onderzocht in hoeverre autana

tisering leidt tot kwaliteitsverbetering en werkbesparend kan zijn. 

8. De personeelsopbouw :rroet zodanig worden dat duidelijk is wie de 

verantwoordelijke leiding is van het D.N .P.P. Verder :rroet de sarren

stelling van het personeelsbestand garanties geven t.a.v. de in

houdelijk-analytische werkzaamheden vanhet D.N.P.P. en het dok'urren

tatie-technische aspekt. 

9. Bij de administratieve verwerking van de aanschaf :rroet gebruik ge

maakt worden van de diensten van de Universiteitsbibliotheek niet 

alleen ter besparing van personeel maar ook ter verhoging van de 

toegankelijkheid van de informatie .. 

10. Nagegaan :rroet worden in Q.oeverre (geillaÇikte) sarrenwerkingsafspraken 

verder geëffektueerd kunnen worden. In dit verband verdient het 

tevens aanbeveling in overleg net de KOÖrdinatiekcmnissie te bezien 

hoe een dokumentatie-technische inbreng in deze kammissie te garan

deren is. De Kcmnissie denkt daarbij aan het uitbreiden van de Koor

dinatie-kammissie met deskundigen op dit terrein. 

ll. Het D.N.P.P. zou de beschikking :rroetenkrijgen over een beperkt eigen 

budget voor de aanschaf van boeken, naslagwerken, extra faciliteiten 

voor de gebruikers e.d., nodig voor het werk van het D.N.P.P. De aan

schaf van boeken zou moeten lopen via de Universiteitsbibliotheek. 

12. De plaats die aan de Universiteitsbibliotheek is toegekend in de or

ganisatie van het D.N.P.P. moet zodanig worden dat een daadwerkelijke 

bijdrage te leveren is aan het te voeren beleid. 

In de huidige situatie is.dit onmogelijk gebleken ..........• 
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Bijlage 4: Verslag ·vzn het gebruikersonderzoek 

Inleiding 

In de werkzaamheden van de Kcmnissie is ook een gebruikersenquête opge

nomen. In verband met de vereiste spoed was een uitgebreide enquête niet 

rrog-elijk. De kannissie achtte het echter niet verantwoord de gebruikers 

geheel buiten beschouwing te laten. Voor de uitvoering van haar opdracht 

is toen besloten een beperkte enquête te nouden onder een selekte groep 

gebruikers. 

De gebruikersgroep is te onderscheiden naar de volgende kategorieën; 

- studenten die in het kader van een afstudeerstage kontakt hebben gehad 

rret het D.N.P.P. 

- leden koördinatiekannissie, tevens onderzoekers 

- werkgroepleden. Deze groep valt voor een groot deel sarren rret de onder-

zoekerskategorie 

- politieke partijen 

Het totale aantal respondenten dat benaderd is bedroeg 48, waarvan 29 de 

vragenlijst ingevuld retourneerden. De totale respons bedraagt derhalve 

± 60%. 

Beschrijving populatie 

kategorie benaderd resEens absoluut resEens in% 

studenten 12 4 33% 

onderzoekers :t 15 14 93% 

pol. partijen 17 8 47% 

overigen 4 3 75% 

TOrAAL 48 29 

De hoogste respons kwam van de onderzoekerskategorie (93%), de laagste van 

de groep studenten (33%) • 

:t inclusief leden kOÖrdinatiekammissie 
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Gebruik resultaten 

De benaderde groep potentiële gebruikers is geen representatieve door

snede van de totale gebruikersgroep. De groep respondenten is samenge

steld door naar narren te vragen van gebruikers aan de Iredewerkers van 

het Centrum, verder zijn de werkgroepleden benaderd, de kOÖrdinatie

kamlissie en onderzoekers waarvan: aangenaren kon worden dat ze gezien 

hnn achtergrond (opleiding) potentiële gebruikers konden zijn. 

De konsekwentie van deze werkwijze is dat de resultaten slechts indi

katief gebruikt rrogen worden. In die zin zijn ze echter waardevolle 

aanvullende informatie bij de gegevens verkregen door de interviews en 

kunnen dienen ter kontrole en/of onderstenning van de konklusies van 

de Komnissie. 

Vooropleiding en woonplaats 

- De onderzoekersgroep bestaat uit afgestudeerden in de Politicologie, 

de Sociologie en/of Rechten en/of Geschiedenis. Ze zijn afkomstig uit 

geheel Nederland (A'dam, R'dam, Nij:rregen, Enschede, leiden, Utrecht, 

Assen en Groningen). 

- De studenten (responsegroep) studeren allen Geschiedenis in Groningen. 

- De restgroep (overigen) bestaat uit twee voorrnalig studenten (nu par-

lementair redacteur en lerares) en één bibliothecaresse. 

-Van de politieke partijen zijn de wetenschappelijke buro's of stich

tingen benaderd. Zowel een aantal van de grote als de kleine hebben 

gereageerd, afkomstig uit de politiek links of rechts georiënteerde 

hoek. 

Gebruik van het Centrum 

frekwentie 

- Van de groep onderzoekers h,~ft _één geen gebruik gemaakt van het Centrum. 

Deze respondent was wel op de hoogte van het bestaan van het Centrum en 

van de publikaties uitgegeven door het Centrum.~ 
De overige onderzoekers hebben allen gebruik gemaakt van het Centrum. 

~ Deze respondent wordt in de verdere verslaggeving buiten beschouwing gelaten 
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Het aantal keren dat gebruik gemaakt ~ varieert van éénmaal tot 

een aantal malen per jaar of 'zéér frekwent 1 gebruik. 

Sans werd gedurende enkele jaren 1 zeer frekwent 1 gebruik gemaakt van 

het Centrum. 

- Van de studentenresponsegroep hebben allen geregeld gebruik gemaakt 

van het Centrum gedurende één of rreerdere periodes. 

-Van de politieke partijen (wetenschappelijke buro 1 s) hebben twee 

respondenten gebruik gemaakt van het Centrum waarvan één partij slechts 

één keer (onderzoek) en de andere partij zeer regelmatig. 

De zes overige partijen geven aan dat ze zelf nog geen gebruik hebben 

gemaakt van de diensten van het Centrum. De redenen die daarvoor wor

den gegeven zijn: beschikken zelf over voldoende infonnatie, niet 

bekend :rret de diensten die geleverd kunnen worden (wil dit wel graag 

weten) en nauwelijks bij stil gestaan. 

Ten behoeve van de duidelijkheid dient hier nog te worden venreld dat 

het de karmissie bekend is dat wel individuele leden, :rredewerkers van 

politieke partijen kontakt hebben ITet het Centrum. Uit de response mag 

niet worden afgeleid dat er geen belangstelling zou zijn. Wel kan :rret 

enige voorzichtigheid aangenomen worden dat er bij een aantal partijen 

geen gericht beleid is voor het verzarrelen van infonnatie-gegevens uit 

andere dan de eigen bibliotheken. 

- Van de groep 1 overigen 1 hebben allen neerdere malen gebruik gemaakt van 

het Centrum. 

Hoe kontakt gekregen met het Centrum en vanuit welke aahtergrond 

- De onderzoekers hebben kontakt gekregen mat het Centrum door hun studie, 

door het persoonlijk kennen van personen werkzaam bij het Centrum, via 

anderen die bekend waren met het Centrum, via de publikaties van het 

Centrum, tijdelijk werkzaam ~t bij het Centrum, in verband :rret 

dissertatie-onderzoek of aroat rren lid was van de werkgroep. 

- De studenten hebben kontakt gekregen :rret het Centrum door hun studie 

waarin gewezen werd op de nogalijkheden van het Centrum. De achtergrond 

van waaruit ze kontakt zochten was het maken van referaten, het schrijven 

van een skriptie en het schrijven van artj,kelen over politiek. 

- De politieke partijen zijn op de hoogte geraakt doordat het Centrum 
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zelf kontakt heeft gezocht. Daarbij ging het om het verkrijgen van voor 

het Centrum relevante informatie of ten behoeve van studenten. 

De achtergrond van waaruit gebruik gemaakt werd van het Centrum was, 

het willen verrichten van onderzoek en het gericht verwerven van 

informatie voor meerdere doeleinden. 

- De respondenten in de kategorie 'overigen' zijn vanuit hun studie be

kend geraakt met het Centrum, .als student-assistent en/of ten behoeve 

van een skriptie of literatuurrapport. Na beëindiging van de studie 

incidenteel t.b.v. journalistieke aktiviteiten. 

Wijze van kontakt 

De onderzoekers, met name die van bui ten Groningen, hebben vooral tele

fonisch en/of s~hriftelijk kontakt met het Centrum. In een enkel geval 

werd het Centrum ook persoonlijk bezocht. De onderzoekers uit Groningen 

kwamen naar verhouding vaker persoonlijk naar het Centrum. Dit geldt ook 

voor de studenten in zoverre dat deze kategorie naast frekwent persoon

lijk bezoek ook geregeld telefonisch kontakt had met het Centrum. 

Bij de twee politieke partijen die zeiden gebruik te maken van het Centrum 

lag de nadruk op telefonisch kontakt. Soms wordt schriftelijk kontakt 

gezocht en zelden wordt een persoonlijk bezoek gebracht. De partij die 

het meeste gebruik maakt van het Centrum heeft voorkeur voor telefonisch 

kontakt, de ander voor persoonlijk bezoek. 

Van de onderzoekers heeft de helft voorkeur voor persoonlijk bezoek, één 

voor telefonisch en één voor schriftelijk kontakt. De overigen hebben 

geen voorkeur maar vinden dat dit afhankelijk is voor de gewenste infor

matie. Voor op één na alle onderzoekers geldt dat ze op ten minste twee 

:ma..'îieren kontakt hebben gehad met het Centrum (telefonisch en persoonlijk). 

Van de groep onderzoekers die de voorkeur geeft aan persoonlijk bezoek 

van het Centrum kamt ruim de helft van buiten Groningen. De studenten heb

ben allen voorkeur voor persoonlijk bezoek aan het Centrum. 

Bekijken we de totaalgroep gebruikers van het Centrum dan ligt de nadruk 

op persoonlijk bezoek, daarna komt de groep die vindt dat het afhangt 

van de gewenste informatie, vervolgens het telefonisch kontakt en in de 

laatste plaats schriftelijk kontakt. 
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De dienstverlening dbor het Centrum 

- bereikbaarheid 

De gebruikersgroepen verschillen onderling niet van rren.ing over de 

bereikbaarheid. Op één na, en dan slechts in één geval, waren alle 

gebruikers van rrening dat het Centrum bereikbaar was indien rren in

fonna.tie wenste. 

- telefonische en schriftelijke dienstverlening 

Voor zover rren zich schriftelijk of telefonisch wendde tot het Cen

trum kon de gewenste infonnatie snel verschaft worden. Indien dit 

schriftelijk moest geschieden dan gold een termijn van ongeveer twee 

weken. Als het Centrum niet kon helpen cm:lat de gewenste info:rmatie 

niet beschikbaar was werd deze of elders opgezocht of werd vewezen 

naar andere adressen. In een enkel geval kon helemaal niet worden ge

holpen. In vrijwel alle gevallen werd de verschafte informatie als 

adekwaat voor het beoogde doel gekwalificeerd. In een enkel geval werd 

als beperking aangegeven; adekwaat binnen de nogalijkheden van het 

Centrum. 

- dienstverlening bij persoonlijk bezoek 

Ongeveer de helft van de respondenten die persoonlijk op het Centrum 

waren geweest hadden over het algereen geen :rroei te rret het kaartsysteem. 

Na enige begeleiding had het grootste deel van de respondenten er geen 

moeite rree. Opvalt dat de studenten het gemakkelijkst hun weg vonden, 

te:r:wij 1 de groep onderzoekers de xreeste problemm had rret het zoeken 

zonder hulp. Een enkele respondent gaf te kennen geen ervaring te 

hebben rret het zelf zoeken cm:1at direkt ondersteuning werd verleend bij 

het zoeken in het kaartsysteem. Vrijwel alle respondenten gaven te kennen 

dat indien nodig direkt hulp aanwezig was, in de rreeste gevallen de 

dokurrentalist of professor Lipschits en in een aantal gevallen ook de 

student-assistenten of de sekretaresse. 

Enkele respondenten gaven aan Q.at het indelingssysteem van de onder

werpen te globaal was en daardoor leidt tot onnodig lang zoeken. Zij 

vinden het van groot belang voor de kwaliteit van het Centrum dat er 

een verfijning wordt aangebracht in het ~steem door onderverdelingen 

aan te brengen in de bestaande kategorieën. Gebeurt dit niet dan dreigt 

op den duur het systeem onbruikbaar te worden. 
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De deskundigheid van de hulpverleners werd verschillend gewaardeerd. 

In de helft van de gevallen werd deze als goed gekwalificeerd. In de 

overige gevallen als redelijk tot voldoende. Dit laatste geld met name 

voor de groep onderzoekers. Aanvullende opmerkingen die daarbij ge

maakt werden waren; naar dokumentatie-technische ondersteuning wel 

goed, een wetenschappelijk dokumentatie-:ambtenaar gewenst en bij ge

richt zoeken geen klachten. 

In de meeste gevallen leverde. het bezoek 'in voldoende mate' gewenste 

informatie op, een enkele keer 'méér dan verwacht'. In een tweetal ge

vallen 'minder dan verwacht' • Als oor;1:aken worden aangegeven; 'in ver

keerde bibliotheek gezocht' en -de .verzameling en de dokumentatie- op 

het terrein van de beeld- en geluidsarchieven, partijbladen enz. is 

fragmentarisch en hoogst onvolledig. Juist deze unieke bestanden zouden 

meer aandacht en prioriteit moeten krijgen, omdat deze aktiviteit ner

gens anders in Nederland wordt ondernamen. 

Het behaalde resultaat werd door de meeste respondenten het resultaat 

geacht van eigen zoeken en daarbij verkregen ondersteuning. Een tweetal 

respondenten gaf aan dat het een resultaat van eigen zoeken was ge

weest. Eén respondent kon de informatie niet zonder ondersteuning vinden 

omdat er een grote achterstand was in de verwerking van de dokurnenten 

(een groot aantal ongekatalogiseerde jq.argangen). 

Het raadplegen van andere dokurnenten en archieven werd door een groot 

aantal respondenten rrogelijk geacht. Er werden. echter wel veel kritische 

oprrerkingen bij gemaakt. Deze wqren.; erg ontoegankelijk omdat ze bij de 

hoogleraar op de kamer staan, .. onoverzich"\=-elijk wat er is en onpraktische 

opstelling, wat ik zocht was niet ~g te vinden, informatie was zoek, 

de archieven voor zover aanwezig bevinden zich in ongeordende staat. Een 

respondent gaf er blijk van. niet te weten van het bestaan van archieven 

e.d. orrdat hij zei dat ze er niet waren maar dat van belang was dat ze er 

zouden kamen. 
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De huisvesting en ander-e voor-zieningen 

Op één respondent na waren allen zéér slecht te spreken over de huis

vesting van het Centrum en het ontbreken van een aantal noodzakelijke 

voorzieningen. 

De ruimten zijn te klein, de visuele hul};IUiddelen rroeten elders gebruikt 

worden, er is geen rustige lees en/of studieruimte, er is geen kopieer

apparatuur. Door de ruimte-indeling staat alle materiaal verdeeld over 

meerdere karrers, daardoor weinig toegankelijk en ongeordend. Men kan 

niet ongestoord de kaartenbakken doornemm. Een groot deel van de onder

zoekers spreekt er zelfs schande van en vindt het beneden alle peil. 

Een groot aantal respondenten vindt dat er behalve kopieerapparatuur, 

studieruimte e.d. ook een kleine handbibliotheek rroet zijn, een hand

leiding voor de gebruikers, een rrogelijkheid an boeken e.d. te lenen en 

bandapparatuur voor het raadplegen van beeldbanden e.d. 

Publikaties van het D.N.P.P. 

Op één na waren alle respondenten op de hoogte van de publikaties van 

het Centrum. Met narre de Cahiers Nederlandse Politiek en het jaarboek 

van het D.N.P.P. werden genoerrd. 

Het oordeel over het belang van de publikaties was nogal gevarieerd, 

maar in het algemeen wel positief. 

Het rreest eenduidig en positief in hun oordeel waren de studenten. Met 

naire het jaarboek bevat volgens hen veel infonnatie bruikbaar voor de 

studie (onmisbare infonnatie) en werkt tijdbesparend bij eigen biblio

theekwerkzaamheden. 

De rreningen van de onderzoekers over het belang lagen meer verdeeld. Een 

enkele onderzoeker achtte het belang gering en sprak over doublures van 

Intenrediair artikelen. Het nerendeel achtte de publikaties nuttig tot 

zeer informatief en sans tijdbesparend. Een enkele maal werden de publi

katies (vooral de Cahiers) gekwalificeerd als een goed overzichtswerk 

voor een breder publiek en daardoor zeer informatief voor wie niet diep 

graaft. Ook de politieke partijen, voor zover deze de vraag beantwoord 

hebben, hadden een positief oordeel over de publikaties van het D.N.P.P. 

( zéér informatief, voor een breder publiek) • 
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Aansluiting op andere dokumentatie-centra ~n Nederland 

Een dertiental respondenten gaven aan bekend te zijn :rret en ook gebruik 

te maken (11 resp.) van andere dokUirentatiecentra in Nederland. De vol

gende centra werden genoemd: 

- Katholiek Dokurrentatie Centrum Nij:rregen (5x) (K. U. Nij:rregen) 

- Dokumentatie Centrum Nederlands Protestantisme (2x) (V.U. A'dam) 

- bibliotheken, archieven politieke partijen (6x) 

- Parlerrentair archief (lx) 

-wetenschappelijke buro's (2x) 

- centraal register familie-archieven (lx) 

- databank-projekt, dokumentatiecentrum R.U. Leiden (lx) 

- DokUirentatie Centrum voor de Nieuwste Geschiedenis ( lx) (A' dam) 

- Kabinetsarchief Nijrregen ( lx) 

In twee gevallen vonden de respondenten dat de informatie van het K.D.C. 

in Nijmegen niet aansloot bij de in Groningen aanwezige informatie. 

Ook de informatie van het Kabinetsarchief zou naar de mening van de be

trokken respondent niet aansluiten bij die van het D.N.P.P. In de overige 

gevallen was men van mening dat er sprake was van een goede aansluiting, 

met soms onvermijdelijke overlappingen. 

'IWee respondenten die aangaven. ook gebruik te rnaken van archieven van 

politieke partijen vermeldden tevens dat deze erg slecht ontsloten zijn 

en meer afgesterrrl op in- dan op extern gebruik. Voor hen was dit aan

leiding an nog eens het belang van het behoud van het D .N .P.P. te be

pleiten met als extra argUirent dat de partij-archieven meer op de aktua

liteit gericht zouden zijn dat op systematische archievering en ont

sluiting. 

VoUedigheid van de vraagstelling van de Kommissie 

Aan de respondenten werd afsluitend de vraag voorgelegd welke aspekten 

niet aan de orde waren gesteld die wel van belang waren voor een beoor

deling van de bruikbaarheid van het D. N. P.P. 

Veertien respondenten rnaakten van dé rrogèlijkheid gebruik an de volgende 

zaken onder de aandacht van de Kammissie te brengen: 
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- het D.N.P.P. is zéér waardevol, rroet extra faciliteiten krijgen en 

verder uitgebouwd worden (6x) 

- niet aan de orde geweest is de vraag in welke mate het D.N.P.P. de 

ontwikkeling van onderzoek stimuleer~? antwoord: sterke stimulans (lx) 

- nagaan welke aansluitingsmogelijkheden er zijn op de archieven van het 

bibliografisch Centrum in leiden (lx) 

- het dokl..IDEntatiesysteem is niet doeltreffend genoeg (2x) 

- de binding met het Instituut voor Geschiedenis is minder gelukkig (lx) 

- het Centrum beschikt over unieke gegevens, de verzameling op deze wijze 

gebeurt nergens anders, de partij-buro' s doen het zeer gebrekkig ( lx) 

- het D. N. P.P. rroet ook vooroorlogse onderwerpen gaan opnerren in het 

bestand ( lx) 

- aanwezigheid van naslagwerk verhoogt de bruikbaarheid van het D.N.P.P. 

(lx) 

- de vraagstelling van de Kammissie is te weinig afgestemd op het nut van 

het D.N.P.P. op langere termijn (lx) 

- waar blijven de reproduktiemogelijkheden? (lx) 

- een uitleerurogelijkheid is zéér wenselijk (lx). 



BIJLAGE II 

Overzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de 

bijbehorende aantalZen kaartjes 

De getallen zijn naar boven afgerond op vijftigtallen. 

Rubrieken 

1. Algereeen, di versen 

2. Nederlandse politieke partijen 

2. 1 algereeen 

2.2 anarchisme/anarchistische organisaties 

2.3 communisme/communistische partijen 

2.4 confessionele partijen 

2.5 conservatisme 

2.6 fascisme/fascistische partijen 

2.7 liberalisme/liberale partijen 

2.8 protestants-christelijke partijen 

2.9 socialisme/socialistische partijen 

2.10 alfabetisch op partijen 

Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond 

Algeroeene Staatspartij 

Amsterdamse Aktiepartij 

Systematische bibliografie 

1500 

450 

50 

100 

100 

50 

50 

100 

250 

150 

50 

50 

50 

Uittrekselsysteem 

350 

100 

50 

50 

50 

50 

""" 0"\ 



Anti -Misdaad Partij 50 

Anti-Revolutionaire Partij 1300 1050 

Bellamy Partij 50 

Binding Rechts 50 50 

Boerenpartij 100 150 

Boeren- en Middenstandspartij 50 

Bond van Christen-Socialisten 50 

Bond van Vrije Liberalen 50 

Bruggroep 50 50 

Christelijk Dem:>cratische Unie 50 50 

Christelijk Derrocratische Volkspartij 50 
""' Christelijk Historische Unie 400 650 
-..] 

Christelijk Nationale Volkspartij 50 

Christelijk Sociale Partij 50 50 

Christelijke Volkspartij 50 50 

Christen-Democratisch Appèl 600 750 

Christen-Democratische Partij 50 50 

Christen Democratische Unie 50 50 

Christen-Radicalen 50 50 

cani té van Waakzaamheid 50 50 

Catmunistische Partij van Nederland 1200 650 

Consciëntiële Unie 50 

Conservatieve Partij 50 

Democraten ' 66 350 250 



Democratisch Actiecentrum 50 50 

Democratisch Socialisten '70 100 250 

Democratische Middenpartij 50 

De Derde Weg 50 50 

Economische Bond 50 

Eenheid Door I:lelrocratie 50 

Europese Conservatieve Unie 50 

Evangelische Progressieve Volkspartij 50 50 

Evangelische Solidariteits Partij 50 50 

Friese Bond 50 

Friese Nationale Partij 50 50 
~ 

Friese Volkspartij 50 00 

I 

Gerefo:rmaerd Politiek Verbond 200 350 

Grönneger Bond 50 

Groep-I.opez 50 

Groep-Voogd 50 

Grondpartij 50 

Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 50 50 

Humanistisch Socialistische Partij 50 

Internationale Karnmunistenbond 50 50 

Jong Conservatief Verbond 50 

Kabouters/Provo 100 50 

Katholieke Nationale Partij 50 100 

Katholieke Volkspartij 1550 1450 



Kamnmistische Eenheidsbeweging Nederland 50 50 

Liberaal Democratische Partij 50 

Liberale Partij 50 

Liberale Partij van Vrije Burgers 50 

Liberale Staatspartij (De Vrijheidsbond) 50 50 
Liberale Unie 50 50 
Lijst-Germa.ux !3t:i 
Middenstandspartij 50 

Nationaal Democratische Partij 50 

Nationaal Europese Sociale Beweging 50 

Nationaal Evangelisch Verband 50 

Nationaal Historische Partij 50 ~ 
1..0 

Nationaal Socialistische Beweging 100 50 

Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij 50 

Nationaal Verbond 50 

Nationale Bond La.nàl:xx.lw en Maatschappij 50 

Nationale Bond van Protestantse Kiezers 50 50 

Nationale Christelijke Unie 50 

Nationale Groep 50 

Nationale Katholieke Partij 50 

Nationale Partij 50 50 

Nationale Unie 50 50 

Nationale Volkspartij 50 

Nederlands Gesprek Centrum 50 50 



Nederlandse Bellamy Partij 50 

Nederlandse Conservatieve Partij 50 

Nederlandse Democratische Partij 50 

Nederlandse Middenstandspartij 50 

Nederlandse Oppositie Unie 50 

Nederlandse Unie 50 50 

Nederlandse Volks Beweging 150 150 

Nederlandse Volks Unie 50 50 

Neutrale Boeren- en Plattelanderspartij 50 

Nieuw Democratische Partij 50 50 

Nieuw Rechts 50 50 

Noodraad 50 50 U1 
0 

Onafhankelijke Boerenpartij 50 

Onafhankelijke Nationale Groep 50 

Onafhankelijke Socialistische Partij 50 

Oude SOAP 50 50 

Pacifistisch Socialistische Partij 250 300 

Partij van de Arbeid 2950 1650 

Partij van de Daad 50 

Partij van Vrije Burgers 50 

Partij van de Vrijheid 50 50 

Partij voor Landbouw en Middenstand 50 

Partij voor Ongehuwden 50 50 

Partij voor Overheidspersoneel 50 



Partij voor Recht en Vrijheid 50 

Partij voor Volksbelang en Volksstenming 50 

Partij voor Volkswil en Referendmn 50 50 

Partij voor Wereldregering 50 

Partij zonder Politicus 50 

Personalistische Unie 50 

Politieke Partij Radikalen 300 300 

Positief Christelijke Nationale Unie 50 50 

Progressief Rechts 50 50 

Protestants Christelijke Volkspartij 50 

Protestantsche Unie 50 50 
U"1 

Protestantse Volkspartij 50 ....... 

Radicaal Denocratische Unie 50 

Radicaal DenDcratische Volkspartij 50 

Refonna.torisch Politieke Federatie 50 50 

Religieus-Socialistisch Verbond 50 

Republikeinse Partij 50 

Resoluut 50 50 

Revolutionair Ccmnunistische Partij 50 50 

Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij 50 50 

Revolutionair Socialistische Partij 50 

Roans Katholieke Partij Nederland 50 50 

Roeins Katholieke Staatspartij 300 100 

Sociaal Derrocratische Arbeiders Partij 500 100 



Sociaal Derrocratische Bond 150 

Sociaal Derrocratische Partij 100 

Sociale Bond voor Sportbelangen 50 

Socialistiese Partij 50 50 

Socialistische Beweging 50 

Socialistische Unie 50 50 

Socialistische Werkers Partij 50 50 

Staatkundig Gereformeerde Partij 100 250 

De Unie 50 

Verbond tegen Ambtelijke Willekeur 50 50 

Volkspartij voor Vrijheid en Derrocratie 850 1250 
(.Jl 

Vrije Socialistische Verea~ging 50 !'V 

Vrijzinnig Democratische Bond 100 50 

Werkgroep "Fusie vooruitstrevende rechtse partijen11 50 

3. Relaties tussen partijen 

3.1 alfabetisch op partijen 

ARP- BP 50 50 

ARP- CDU 50 

ARP- CHU 50 50 

ARP- CPN 50 50 

ARP- CVP 50 

ARP- D'66 50 

ARP- EPV 50 

ARP- ESP 50 



ARP- GPV 50 50 
ARP - H(G)S 50 

ARP- KVP 50 50 
ARP- NVB 50 
ARP - PPR 50 50 
ARP - PSP 50 
ARP- PvdA 50 50 

ARP - Prot. Unie 50 

ARP- RKSP 50 50 

ARP- SDAP 50 50 

ARP- SGP 50 50 U1 
w 

ARP- VDB 50 1 

ARP- WO 50 50 

BP -CPN 50 

CDA- CPN 50 

CDA- EPV 50 

CDA- GPV 50 

CDA - PPR 50 50 

CDA- PvdA 50 50 

CDA- RPF 50 

CDA- SGP 50 

CDA- WO 50 50 

CDU- CHU 50 

CDU- SDAP 50 



Christen-Radicalen- D'66 50 

Christen-Radicalen - PSP 50 50 

Christen-Radicalen - PvdA 50 

CHU- D'66 50 

CHU- GPV 50 

CHU- KVP 50 50 

CHU- NVB 50 

CHU- PvdA 50 50 

CHU - Prot. Unie 50 

CHU- SDAP 50 

Chu- RKSP 50 

CRU- SGP 50 lJl 
"". 

CHU- WD 50 50 

Confessionele partijen - PvdA 50 

CPN- D'66 50 

CPN- KVP 50 50 

CPN- NVB 50 50 

CPN - PSP 50 50 

CPN- PvdA 100 50 

CPN- SDAP 50 50 

CPN- SU 50 

CPN- WD 50 

D'66 - DS'70 50 50 

D'66 - KVP 50 



D'66 - PPR 50 
D'66 - PSP 50 50 
D'66 - PvdA 50 50 
D'66- WD 50 50 
DS'70 - PvdA 50 
DS'70 - WD 50 50 
GPV- NE.V §9 

GPV- PvdA 50 

GPV - PPR 50 

GPV- RPF 50 

GPV- SGP 50 50 1 

GPV- WD 50 
U"1 
U"1 

I 
KNP- KVP 50 50 

KVP- PPR 50 

KVP- PvdA 150 300 

KVP- SGP 50 

KVP- WD 50 50 

ISP- WD 50 

Ned. Unie - NSB 50 

Ned. Unie - NVB 50 50 

NVB- PvdA 50 

NVB- RKSP 50 

NVB- SDAP 50 50 

PPR - PSP 50 50 



PPR- PvdA 50 50 

PPR- VVD 50 

PSP- PvdA 50 50 

Prot. Unie - SGP 50 

PvdA- SGP 50 

PvdA- PvdV 50 

PvdA- VDB 50 

PvdA- VVD 50 100 

RKSP- SDAP 50 50 

RPF- SGP 50 

SDAP- VDB 50 

3.2 Samenwerking progressieven 200 100 
U"1 
0"'1 

4. Organisatorische structuur al~emeen 50 50 

5. Theoretischè aspecten 150 

6. Kabinetscrises/kabinetsformaties 500 750 

7. Kiesstelsel 300 150 

8. Verkiezingen 500 400 

9. Electorale sociologie 300 200 

10. Derrocratisering 300 50 

ll. Parlement, regerin~, ministers en ambtenaren 500 150 

12. Dekolonisatie 300 50 

13. Werknemers en werkgevers 750 150 

14. Denkbeelden tijdens de '!Weede Wereldoorlog over 
partijvonning 350 50 
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BIJLAGE III 

I. Lipsclrits 3 L.P. Middel en W.H. van Schuur: 

"HET MIDDENKADER VAN DE VVD. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar 

de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de Volkspartij voor Vrij

heid en Democratie op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 1978 te Utrecht" 

Voordat er sprake was van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees 
Parlement, bestond binnen de politieke partijen gewoonlijk slechts bij een 
kleine groep specialisten belangstelling voor "Europa".!) Voor zover politieke 
partijen al actief waren op Europees niveau, werden deze activiteiten ont
plooid door het topkader (parlementsleden, partijbestuurders en hun adviseurs). 
Voor de Europese verkiezingen echter moest, evenals bij de nationale verkie
zingen, het electoraat worden gemobiliseerd en voor dit mobiliseren had het 
topkader het middenkader nodig. Vanaf het moment dat de rechtstreekse verkie
zingen voor het Europees Parlement werden aangekondigd was het duidelijk dat 
het middenkader van de politieke partijen moest worden ingeschakeld. Op deze 
ontwikkeling heeft een groep Europese onderzoekers willen "inspelen". 

Op initiatief van het European Consortium for Political Research is een 
Europese werkgroep gevormd (European Elections Study), bestaande uit een 
coördinerende projectleider (K. Reif, Mannheim) en voor elk van de negen lid
staten van de Europese Gemeenschap een nationale projectleider (voor Nederland: 
I. Lipschits, Groningen). Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Stiftung 
Volkswagenwerk, het Europees Parlement en de Europese Commissie. 

Een eerste probleem was het operationaliseren van de te onderzoeken groep: 
het middenkader. Het ging ons om de mensen die optreden als tussenpersoon 
tussen de "massa" van de partij (partijaanhang, partijleden, plaatselijke 
afdelingen) en de "top" van de partij (partijbestuur, parlementsleden). Voor 
dit project worden de afgevaardigden naar de nationale partijcongressen 
beschouwd als het middenkader. We zijn ons bewust dat het middenkader ook 
andere groepen dan die afgevaardigden omvat, maar zeker in de Nederlandse 
situatie zullen zij hun vertegenwoordigers hebben onder de afgevaardigden 

naar de nationale partijcongressen. 
Besloten werd niet te streven naar het zoeken van één centrale probleem

stelling, maar eerst een vragenlijst voor het te onderzoeken middenkader op 
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te stellen die de deelnemende onderzoekers zoveel mogelijk bevredigde, 
zonder echter die vragenlijst te lang te maken. Toen dit uitgangspunt 
eenmaal was aanvaard, konden de nationale projectleiders beginnen aan 
het opstellen van een vragenlijst. Hierbij kwamen de volgende groepen 
probleemstellingen naar voren: 
1. Wat is de plaats en de positie van het nationale partijcongres binnen 
de organisatorische structuur van de politieke partij? Hierbij zal onder 
meer worden nagegaan wat de formele, reële en wenselijk geachte bevoegd
heden zijn van het partijcongres. 
2. Hoe is de samenstelling van het middenkader? Deze vraag zal in een zo 
ruim mogelijke zin worden beantwoord: regionale spreiding, persoonlijke 
kenmerken (leeftijd, geslacht, enz.), sociaal-economische kenmerken (op
leiding, beroep, inkomen, godsdienst, enz.), de mate van partij-activitei
ten, enz. 
3. Hoe functioneert het middenkader als schakel tussen de basis en de top 
van de partij? In dit verband worden onder meer vragen gesteld naar de 
relaties van leden van het middenkader met de afdelingen, de partijleiding 
en de fractie in de Tweede Kamer. 

4. Wat zijn de (al dan niet wenselijk geachte) betrekkingen tussen de af
zonderlijke nationale partijen en de transnationale partijfederaties? 
Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de mogelijkheid en/of wense
lijkheid van het oprichten van Europese politieke partijen. 
5. Welke invloed gaat er van het organiseren en het houden van Europese 
verkiezingen uit op de nationale partijverhoudingen? De verkiezingsstrijd 
en de verkiezingsuitslag zal óók gehanteerd worden als maatstaf voor de 
nationale politieke krachtsverhoudingen en kan daardoor invloed uitoefenen 
op de nationale partijverhoudingen (bijvoorbeeld problemen in regerings

coalities). 
6. Welke standpunten worden door het middenkader ingenomen ten aanzien van 
de Europese integratie? Hierover is een reeks vragen in de vragenlijst 
opgenomen. 

In de organisatie van het onderzoek zijn de nationale projectleiders 
vrij. Voor Nederland is het project ondergebracht in het programma van de 
Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen. De uitvoering van het onderzoek 
wordt verricht door: R.A. Koole, I. Lipschits, L.P. Middel, W.H. van Schuur 
en F.N. Stokman. Deze groep wordt in haar werkzaamheden gesteund door de 
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staf van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de 

Rijksuniversiteit Groningen. De door de nationale projectleiders vastge
stelde vragenlijst is bindend, maar de nationale groepen mogen wel eigen 
vragen toevoegen. Van deze mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt. 

De vragenlijst is in Nederland voorgelegd aan: 
- de afgevaardigden op het Raden- en Statencongres van de Partij van de 
Arbeid (Den Haag, 11 februari 1978)2) 
- de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie (Utrecht, 10-11 maart 1978) 
- de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Politieke 
Partij Democraten '66 (Zwolle, 22 april 1978) 
- de leden van het congres van het Christen Democratisch Appêl (Den Haag, 
20 januari 1979). 

Aan de besturen van de betrokken partijen is een voorlopig rapport 
van het onderzoek beloofd. Dit verslag over de Algemene Vergadering van de 
VVD op 10-11 maart 1978 vormt een onderdeel van het voorlopige rapport 
zoals dat aan het Hoofdbestuur van de VVD is beloofd. Het voorlopige karakter 

ervan wordt vooral bepaald door de volgende factoren: 
- het is uitsluitend gebaseerd op de antwoorden op de gesloten vragen; 
- er worden geen vergelijkingen gemaakt met de data die zijn verzameld op de 
congressen van andere partijen. 

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de VVD (Statuten, art. 
17.1). De Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door het 
Hoofdbestuur bijeengeroepen (idem, art. 18.1). Behalve de jaarlijkse Algemene 
Vergadering kunnen ook buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen worden 
geroepen (idem, art. 19.1). Alleen afgevaardigden van de afdelingen bezitten 
het stemrecht in de Algemene Vergadering (idem, art. 20.1). In het algemeen 
geldt dat voor iedere vijftig leden van een afdeling één stem wordt uitge
bracht (idem, art. 20.1 t/m 20.4). De afgevaardigden worden benoemd door de 
ledenvergadering van de betrokken afdeling (idem, art. 20.5) en zij stemmen 
in de Algemene Vergadering zonder last en naar vrije overtuiging (idem, art. 
20.6). 

De voor dit project onderzochte Algemene Vergadering was een normale 
jaarlijkse algemene vergadering, die op vrijdag 10 maart en zaterdag 11 
maart 1978 te Utrecht werd gehouden. De omstandigheden, waaronder deze Alge-
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mene Vergadering plaatsvond, werden door de VVD positief beoordeeld: 

- de VVD was net coalitiepartner geworden in het kabinet-Van Agt; 
- de VVD had in januari 1978 het 30-jarige bestaan gevierd; 
- voorzitter Korthals Altes kon meedelen dat het ledenbestand van de 
VVD de 100.000 was gepasseerd. 

Op vrijdag 10 maart werden voornamelijk huishoudelijke zaken be
handeld zoals: jaarverslagen van de secretaris en van de penningmeester, 
voorstel tot verhoging van de contributie, bespreking van het beleid van 
het Hoofdbestuur. Op zaterdag 11 maart waren meer •politieke• zaken aan 
de orde: toespraak van VVD-voorzitter Korthals Altes, redevoering van de 
voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer Rietkerk, vragen over 
het beleid van de Kamerfracties en beantwoording van die vragen. Op de 
zaterdag waren aanzienlijk meer personen aanwezig dan op de vrijdag; hier
bij speelde uiteraard ook een rol dat de vrijdag een normale werkdag is. 

Dank zij de medewerking van het Dagelijks Bestuur van de VVD ontvingen 
alle afgevaardigden op de Algemene Vergadering een vragenlijst. De inge
vulde vragenlijsten konden ter plaatse worden ingeleverd öf ze konden later 

in een gefrankeerde en geadresseerde enveloppe worden teruggezonden. In 
totaal werden 154 vragenlijsten geretourneerd, hetgeen neerkomt op een res
pons van 61%. 

de afgevaardigde 

De spreiding van de afgevaardigden op de Algemene Vergadering over de ver
schillende Kamercentrales laat een •relatieve randstedelijke overheersing• 
zien. Meer dan de helft (57%) van de respondenten is afkomstig uit Utrecht 
en Noord- of Zuid-Holland. Bijna een-derde van de respondenten woont in een 
van de drie grote stedelijke agglomeraties (Amsterdam: 6%; Rotterdam:13%; 
Den Haag: 12%). Van alle respondenten werkt of studeert 61% niet in zijn 
eigen woonplaats. Dit gevoegd bij de constatering dat drie-kwart van de 
respondenten in een plaats met minder dan 50.000 inwoners woont, doet ver
onderstellen dat het middenkader van de VVD sterk suburbane kenmerken ver
toont. 

De leeftijd van de respondenten varieert tussen 76 jaar (de oudste) en 

22 jaar (de jongste). Meer dan de helft van hen is ouder dan 37, maar nog 
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geen 54 jaar. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar en van elke tien afge

vaardigden is er één die nog geen 30 jaar is. 
In het vervolg zal bij de variabele leeftijd een vijfdeling worden gehan
teerd en wel in de categorieën I (tot en met 30 jaar), II (31 tot en met 
40 jaar), lil (41 tot en met 50 jaar), IV (51 tot en met 60 jaar) en V 
(ouder dan 60 jaar). 
Wat betreft de verhouding mannen/vrouwen onder de afgevaardigden, kan van 
een duidelijke oververtegenwoordiging van mannen gesproken worden. Op de 
Algemene Vergadering waren vijf keer zoveel mannelijke als vrouwelijke 
afgevaardigden aanwezig. 

Leeftijdsspreiding en geslacht geven gezamenlijk het in tabel 1 weerge
geven beeld. 

tabel 1. Leeftijdsspreiding onder de mannelijke en vrouwelijke afgevaar
digden op de Algemene Vergadering 

leeftijdscategorie mannen vrouwen totaal 

absoluut/% absoluut/% absoluut/% 

I t/m 30 jaar 19 15 4 15 23 15 
Il 31 t/m 40 jaar 33 26 4 15 37 24 
III 41 t/m 50 jaar 36 28 9 35 45 29 
IV 51 t/m 60 jaar 27 21 6 23 33 22 
V ouder dan 60 jaar 12 9 3 12 15 10 

I ' II, lil, IV en V 127 99 I) 26 100 153 100 

I ) afrondingsverschil 

Ruim een kwart van de afgevaardigden is werkzaam in (semi-)overheidsdienst 
(inclusief het onderwijs). In· tabel 2 wordt de percentuele verdeling gegeven 
van de afgevaardigden op de Algemene Vergadering over de sectoren van de 

economie waarin zij werkzaam zeggen te zijn. 

Bijna alle afgevaardigden beschouwen hun (gezins-)inkomen als groot (20%) 
of redelijk (73%). De meesten rekenen zich tot de sociale middenklasse (70%); 

slechts één respondent rekent zich tot de lagere sociale klasse. De overigen 
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beschouwen zich als behorend tot de hogere sociale klasse in onze samen
leving of spreken geen oordeel uit (27%, respectievelijk 3%). 

De subjectieve kwalificatie van de afgevaardigden op de Algemene Ver
gadering ten aanzien van hun inkomen en sociale klasse lijkt enigszins 
verband te houden met hun leeftijd. De leeftijdscategàrie IV (51 tot en 
met 60 jaar) beschouwt gemiddeld zijn inkomen als hoger dan de andere 
leeftijdscategorieën, terwijl deze categorie (IV) zich gemiddeld ook 
meer tot de hogere sociale klasse rekent dan de overige. De jongere res
pondenten (categorie I) rekenen zi eh gemi dde 1 d meer dan de anderen tot 
de sociale middenklasse, terwijl zij, gemiddeld genomen, hun inkomen ook 
als minder groot ervaren. De vrouwelijke ·respondenten 'klasseren' zich 
gemiddeld hoger dan de mannelijke (39%, respectievelijk 24% rekent zich 
tot de hogere sociale klasse). Wat betreft de beoordeling van hun inkomen 
zeggen de vrouwelijke respondenten meer dan de mannelijke dat zij dit 

inkomen als groot beschouwen. 

tabel 2. Verdeling van de afgevaardigden op de Algemene Vergadering over 

de sectoren van de economie 

werkzaam in: 

- primaire en secundaire 
sectoren 

- tertiaire sector 
- vrije beroepen 
- (semi-)overheid 
- onderwijsgevend 
- onderwijsvolgend 
-andere sectoren ') 
-geen antwoord '') 

% afgevaardigden: 

18 

25 

7 

19 
7 

5 

5 

14 

100 
+ 

') tot deze categorie behoren ook degenen die als beroep 'huisvrouw' ver

meld hebben 
'') tot deze categorie behoren ook de gepensioneerden, WAO'ersen andere 

'anders-actieven'. 
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De gemiddelde leeftijd tot welke men dagonderwijs gevolgd heeft is 23 

jaar. Van de respondenten stopte 8% met het volgen van dagonderwijs vóór 

zijn zeventiende verjaardag, terwijl een-derde van hen in zijn 23e jaar 
nog volledig dagonderwijs volgde. 
Het gemiddelde opleidingsniveau van het VVD-middenkader is relatief 

hoog. Meer dan twee-derde van de afgevaardigden bezocht (bezoekt), zoals 
tabel 3 laat zien, een instelling voor Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en/ 
of een universiteit of Hogeschool. Uit tabel 3 blijkt ook dat met name 

de categorie oudere afgevaardigden (V) een relatief minder hoog oplei
dingsniveau bereikte dan de overige leeftijdsgroepen. Het is opmerkelijk 

dat geen van de respondenten als laatst gevolgde dagopleiding de lagere 
(basis-)school, VGLO en dergelijke aangeeft. 

tabel 3. Genoten dagonderwijs, bekeken naar leeftijd 

soort onderwijs % totaal % leeftijdscategorieën 

(tot en met) I I I 111 IV V 

- lagere (basis-)school/ 
VGLO/LAVO/LEAO 

- LBO/Huish.school/ 
MULO/MAVO 3 3 7 3 

- HAVO/MBO/MMS/ 
HBS/ VHBO/ VWO/ 
Gymnasium 28 30 16 25 24 73 

- HBO 26 26 32 29 21 7 

- uni vers i te i t/ 
Hogeschool 43 44 49 40 49 20 

- geen antwoord 1 3 
+ + + + + 

101 100 100 101 100 100 

Onder de academici ZlJn de juristen relatief het sterkst vertegenwoordigd 

(24%), gevolgd door de economen en technische ingenieurs (elk 20%). De 
groep juristen wordt vooral gevormd door de jongere academici onder de 

respondenten, terwijl de oudere relatief sterker vertegenwoordigd zijn in 
de groep technische ingenieurs. 

+ 
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Het middenkader van de VVD is over het geheel genomen tamelijk gods
dienstig (59% van de respondenten):. Van de godsdienstigen is precies 
de helft Nederlands-Hervormd en een kwart Rooms-Katholiek. Van elke 
vijf respondenten gaat er êên minstens êên keer per maand naar de 
kerk; de overige kerkgangers (38% van de_respondenten) gaan hoogst 
zelden. 
Zowel de oudere als de jongere middenkaderleden zijn verhoudingsge
wijs minder godsdienstig dan degenen tussen 31 en 60 jaar; zij gaan 
ook minder vaak of in het geheel ni~t naar de kerk. 

het middenkaderlid als VVD-er 

Na de hiervoor vermelde persoonsgegevens van het VVD-middenkader, volgt 
nu een overzicht van antwoorden die wij ontvingen op vragen betreffende 
het eigen functioneren in de partij. 
Wat betreft het lidmaatschap van al dan niet formeel met de VVD ver

bonden organisaties: twee respondenten gaven aan dat zij zich beschouwen 
als lid van de jongerenorganisatie JOVD. Van de vrouwelijke afgevaar
digden op de Algemene Vergadering zeiden 16 (ofwel 62%) dat zij aange
sloten waren bij de Stichting 'Organisatie Vrouwen in de VVD'. 

De overige in aanmerking komende organisaties bleken erg weinig aanhang 
onder het VVD-middenkader te bezitten: één respondent nam deel in de 
Teldersstichting, een ander was lid van de Liberale Studentenvereniging 
Nederland en drie hadden bindingen met de Stichting mr. H.C. Dresselhuys
fonds. 

Van de respondenten is 17% namens de VVD {of een 'Gemeentenbelangen
achtige' groepering) lid van een volksvertegenwoordigend lichaam. Van de 
16 gemeenteraadsleden waren 4 wethouder. Eén Statenlid en twee leden van 
een Gewestraad bleken tevens gemeenteraadslid te zijn. Cumulatie van 
vertegenwoordigende functies kwam zodoende bij 12% van het totaal aantal 
volksvertegenwoordigers onder de afgevaardigden voor. 
Onder de respondenten bevond zich ook een drietal door de Kroon benoemde 

bestuurders. 
Als 'aparte' groep binnen het VVD-middenkader is over de volksvertegen-
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woordigers het volgende op te merken: 

70% van hen is tussen de 41 en 60 jaar; zij besteden relatief gezien per 
maand gemiddeld meer tijd aan activiteiten voor (en vanzelfsprekend 

namens) hun partij dan de andere middenkaderleden; zij beschouwen zich
zelf als ietwat 'linkser' (dan wel 'minder-rechts') dan de overige 
respondenten (zie hierna) en zij zijn gemiddeld bezien langer partijlid 

dan de overige middenkaderleden. Dit laatste neemt niet weg dat 46% van 
de volksvertegenwoordigers onder het VVD-middenkader partijlid werd in 
de periode van 1967 tot 1974 (tegen 48% van de overige respondenten). 

Bij dit alles moet in het oog gehouden worden dat het onderzoek plaats
vond in de vorigeRaads-en Statenperiode (1974-'78), zodat de midden
kaderleden die pas in of na 1974 partijlid werden (19%) niet of nauwe
lijks de mogelijkheid hadden namens de VVD deel uit te maken van een 
volksvertegenwoordigend lichaam. 

Meer dan de helft van het middenkader zegt per maand minder dan (gemid
deld) 20 uur voor de VVD in touw te zijn. Ouderen zijn (qua tijd) niet 

meer of minder actief dan jongeren. Wel zijn de vrouwelijke middenkader

leden relatief gezien 'actiever' dan de mannelijke. 

Uit tabel 4 blijkt in hoeverre de binnen de VVD circulerende (partij-) 
periodieken door het middenkader gelezen worden. 

tabel 4. Mate waarin partijorganen (-periodieken) door het middenkader 

gelezen worden 

percentage van de respondenten dat leest in: 
altijd/vaak/zelden/nooit/geen antwoord/lezersbereik 

- Vr•i :th-P. i d en Democratie 83 16 1 1 100 
- Provi~cie en Gemeente 19 6 12 37 26 37 

- Liberaal Révei 1 19 7 13 33 29 39 
- Driemaster 6 5 10 47 33 21 

- publicaties van de 
Teldersstichting 16 30 22 12 20 68 

- afdelingsperiodieken 57 12 4 8 18 73 

- andere VVD-publicaties 20 44 20 2 15 84 



'links-midden-rechts' 

Om na te gaan in hoeverre de respondenten zichzelf als meer of minder 
radicaal bestempelen, is hen gevraagd zichzelf te plaatsen op een zoge

naamde 10-puntsschaa 1 ( 1 = uiterst 1 i nks; 10 = uiterst rechts). 
Het middenkader van de VVD ziet zich ietwat 'rechts' van het 'midden' 
staand: de gemiddelde score is 6.40 (het 'midden' is 5.50, maar alleen 

gehele getallen vormden de keuze-alternatieven). Ruim een kwart van de 
respondenten klasseert zich 'links van het midden'. 'Extreem links' en 
'extreem rechts' hebben weinig aanhangers onder het middenkader: 'uiterst 

links' (de klasseringen 1 en 2) krijgt bij geen der respondenten een voet 
aan de grond, terwijl 'uiterst rechts' (de klasseringen 9 en 10) 7% van 

de respondenten herbergt. Er is geen verband te bespeuren tussen de leef
tijd van de respondenten en hun mate van 'linksheid' en 'rechtsheid'. 

Vrouwelijke respondenten zijn niet aantoonbaar 'linkser' of 'rechtser' 
dan mannelijke. 

Wel lijkt er een verband te bestaan tussen de mate van 'radicaliteit' en 
het aantal jaren dat men partijlid is, dan wel de periode waarin men partij

lid werd. Ter illustratie: tegen een totaal gemiddelde van 6.40 scoort de 

groep middenkaderleden die VVD-lid werd in de periode vanaf de oprichting 
(1948) tot en met 1959 een gemiddelde van 6.70 en is daarmee enigszins 
'rechtser' dan het totale middenkader. De groep die partijlid werd tussen 
1960 en 1966 scoort een gemiddèlde van 5.78 (en is daarmee dus 'linkser' 
dan het totale middenkader), terwijl de groep die partijlid werd tussen 

1967 en 1974 een gemiddelde scoort dat ongeveer gelijk is aan het totaal

gemiddelde (namelijk 6.47). Relatief gezien is het meest 'rechts' de 
groep middenkaderleden die in of na 1974 lid van de VVD werd (een gemiddel

de score van 6.79). 

het middenkader en de VVD 

Van qe afgev(lardigden op de Algemene Vergadering werd 5% bij de oprichting 
lid van de VVD; 3% was tijdens de door ons onderzochte Algemene Vergadering 

korter dan êên jaar partijlid. 
Twee-derde deel van de responderiten is nA het roemruchte 'politieke' jaar 
1966 lid van de VVD geworde~. Het percentage middenkaderleden dat na het 
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optreden van het kabinet-Den Uyl in 1973 VVD-lid werd is 20. 

Eén van elke zeven afgevaardigden heeft verzocht tijdens de Algemene 
Vergadering het woord te mogen voeren. De jongeren onder hen hadden 
relatief gezien een lichte overhand, terwijl de verhouding tussen 
mannelijke en vrouwelijke sprekers niet verschilde van de verhouding 
tussen mannen en vrouwen binnen het totaal aantal respondenten. De 
sprekers waren gelijkelijk over de verschillende Kamercentrales ver

deeld. Wat opvalt is dat degenen die het woord voerden zich gemiddeld 
gezien als iets 'linkser' klasseerden dan de niet-sprekers onder de 
afgevaardigden (5.95 tegen 6.40). 

Het is de afdelingen, waartoe de afgevaardigden behoren, en daarmee ook 
de totale VVD de laatste vijf jaar, althans wat het ledental betreft, 
bepaald voor de wind gegaan: 98% van de respondenten stelde dat het 
ledental van zijn afdeling (sterk) is toegenomen. Het percentage boven-
60-jarigen is (volgens 90% van de respondenten) in de afdelingen kleiner 
dan 25, terwijl meer dan de helft van de respondenten stelde dat onder 
de actieve partijleden in de afdelingen het percentage beneden-35-jarigen 
minstens 25 is. 
Algemene ledenvergaderingen vinden in alle afdelingen plaats, doorgaans 
in een lokaal horeca-etablissement, maar niet overal even frequent. 
Een kwart van de respondenten behoorde tot afdelingen waar tenminste eens 
per maand een ledenvergadering belegd wordt. 
Op de ledenvergaderingen binnen de afdelingen komen vooral huishoudelijke 
en partij-organisatorische zaken, gemeentepolitiek en landelijke politiek 
aan de orde (in deze volgorde). Voor internationale politiek, provinciale 
politiek en Europese politiek (in deze volgorde) bestaat veel minder be
langstelling. 
Een en ander sluit goeddeels aan bij de persoonlijke voorkeur van het 
middenkader. Gemeentepolitiek en vooral landelijke politiek is bij hen ver
uit favoriet. Huishoudelijke en partij-organisatorische zaken duidelijk 
minder, maar veelal moeten deze om reglementaire redenen op de agenda van 
de ledenvergaderingen geplaatst worden. 

De Beschrijvingsbrief (de gezamenlijke vergadervoorstellen) voor de Algemene 
Vergadering gaf binnen de lokale VVD-afdelingen weinig stof tot discussie. 



,.. 69 .. 

Een-derde deel van het middenkader vertegenwoordigde een afdeling waar

binnen in het geheel niet over de inhoud ervan gesproken is, terwijl 55% 
van de respondenten aangaf dat er tn zijn afdeling geen of weinig verschil 
van mening was over de verschillende voorstellen voor de Algemene Ver
gadering. 

het middenkader en de Algemene Vergadering 

Er lijkt duidelijk sprake te zijn van enige doorstroming in het vergader
bestand van de achtereenvolgende Algemene Vergaderingen van de VVD. 
Voor bijna een-derde van de respondenten was de door ons onderzochte 
Algemene Vergadering hun eerste. 

Twee-vijfde deel van de respondenten was ook aanwezig op de voorlaatste 
Algemene Vergadering (Buitengewone Algemene Vergadering op 9 en 10 decem
ber 1977 te Breda). Slechts 7% van de afgevaardigden was eveneens afge
vaardigd naar de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 januari 1966 te 
Dordrecht, waar het laatste VVD-Beginselprogram werd vastgesteld. 

De voorbereiding op de Algemene Vergadering werd op velerlei wijze (soms 
elkaar aanvullend) door de afgevaardigden verricht: de helft nam deel aan 
een voorbereidende vergadering, een kwart las de •belangrijkste• voorstel
len in de Beschrijvingsbrief van te voren en bijna de helft van de afge
vaardigden las de Beschrijvingsbrief helemaal. In het algemeen kan gesteld 
worden dat het VVD-middenkader goed geïnformeerd is over zaken die de VVD 
betreffen. De informatie hieromtrent komt vànuit de massa-media, partij
periodieken en voor een-vijfde van de respondenten ook uit periodieken van 
andere politieke partijen. 

Er zijn geen duidelijke scheidslijnen aan te geven waarlangs de functies 
van een Algemene Vergadering anders zouden worden beoordeeld. Er bestaat 
geen verband tussen de leeftijd van de respondenten en het belang dat zij 
aan bepaalde functies toekennen. 
Ook zijn 1 linksere• en •rechtseré~ middenkaderleden min of meer eenstemmig 

in hun oordeel over de te onderscheiden functies van een Algemene Vergade
ring. Het middenkader noemt als de b~lahgrijkste drie functies: (a) het 
doorgeven naar de partijtop van hetgeen aan de basis leeft, (b) het bevor-
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deren van contacten tussen afgevaardigden uit verschillende delen van 

Nederland en (c) het bevorderen van persoonlijke contacten tussen partij
kader en partijtop. De drie minst belangrijke functies zijn volgens de 
afgevaardigden: (a) het bijleggen van een partijconflict, (b) het voor
bereiden van manifesten voor algemene verkiezingen en (c) de controle op 
de partijleiding. 
Al met al worden de meer •sociale• functies van een Algemene Vergadering 
door het VVD-middenkader hoger gewaardeerd dan de meer •politieke• en de 
huishoudelijke/organisatorische functies. 

Een permanent actuele zaak in de partijpolitiek is de positie van de af
gevaardigde tegenover zijn achterban: de afdeling. Formeel is er geen 
sprake van •last en ruggespraak•, maar ook niet helemaal van een vrij 
mandaat voor de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering. 
De afgevaardigden zelf zijn van mening dat - bij conflicterende opvat
tingen ten tijde van de vergadering - de eigen verantwoordelijkheid van 
de afgevaardigden zwaarder weegt dan de (eventuele) uitspraak van de 
(hun) ledenvergaderingen binnen de afdelingen en zonder meer zwaarder 
dan het standpunt van de partijleiding. 

Met betrekking tot de relatie Tweede Kamerfractie-Algemene Vergadering is 
het VVD-middenkader van mening dat het individuele fractielid zich, in 
geval van de aanwezigheid van een essentieel verschil van mening tussen 
de Vergadering en de fractie, zeker wel mag conformeren aan het stand-
punt van de fractie. Deze •eigen verantwoordelijkheid• van de fractie 
wordt door 80% van de respondenten onderschreven, terwijl 44% van de af
gevaardigden van mening is dat toch wel eerst binnen de fractie door het 
fractielid getracht moet worden om de uitspraak van de Algemene Vergadering 
te verdedigen en (binnen de fractie) dienovereenkomstig te stemmen. Slechts 
13% van de respondenten meent dat het individuele fractielid deze lijn door 
moet trekken tot en met het moment van besluitvorming in de Tweede Kamer. 

De afgevaardigden vonden het in het algemeen legitiem dat een individuele 

afgevaardigde met specialistische kennis beslissingen van de Algemene Ver
gadering over deze speciale zaken beïnvloedt, mits deze beïnvloeding met 
name in een voorbereidende fase (dus voorafgaand aan de Algemene Vergadering) 
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plaatsvindt. 

het middenkader en de anderen 

Hoe het middenkader van de VVD denkt - van uiterst sympathiek tot en 

met uiterst antipathiek- over 'anderen', in dit geval politieke partijen 
en pressiegroepen, is gemeten met behulp van een '11-puntsschaal' (0 = 
zeer sterke antipathie; 10 = zeer sterke sympathie). 

Wat betreft andere politieke partijen hebpen de afgevaardigden zich niet 
al te uitbundig betoond. In het negatieve, vooral ten aanzien van de 

kleine linkse partijen, is men wel extreem in de beoordeling, maar in het 
positieve zeker niet. Sterker nog: geen van de (andere) politieke partij
en krijgt van het VVD-middenkader een voldoende 'rapportcijfer', alhoewel 
het CDA de 6- dicht nadert. Tabel 5 laat zien dat binnen het middenkader 

de CHU en in mindere mate de KVP duidelijk meer sympathie genieten dan de 
derde CDA-partij, de ARP. Opmerkelijk is· verder dat men 'uiterst rechts' 
veel milder beoordeelt dan 'uiterst links'. 

tabel 5. 'Rapportcijfers', uitgedeeld door het VVD-middenkader (gemiddel
den) aan andere - in het parlement vertegenwoordigende - partijen 

rangorde/partij 

1 CDA 

2 CHU 

3 DS'70 

4 D'66 

5 KVP 
6 GPV 

7 ARP 

8 SGP 

9 PvdA 

10 Boerenpartij 

11 PPR 

12 PSP 
13 CPN 

cijfer 
5.71 

5.35 

5.14 

5.12 

4.87 
4.55 
4.14 
4.13 
3.30 

2.39 

1.74 

1.37 
0.96 
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Uit nieuwsgierigheid zijn wij nagegaan in hoeverre het oordeel over de 

andere partijen verband zou kunnen houden met de leeftijd van de res
pondenten en de duur van het lidmaatschap van de VVD: mogelijke ver
banden hebben wij niet kunnen bespeuren. Wel is er een licht verband -
zoals overigens mocht worden verwacht - aantoonbaar tussen de mate van 
'radicaliteit' (gemeten volgens de 'links-rechts-schaal') en de rich
ting van het oordeel over de andere partijen. Zo was de waardering voor 
de PvdA van degenen die zichzelf 'links van het midden' klasseerden 
gemiddeld 3.98 (tegen een totaal gemiddelde van 3.30). Ter vergelijking: 
deze categorie gaf de Boerenpartij het 'cijfer' 1.10 (tegen 2.39 als 
totaalgemiddelde). 
Opmerkelijk is dat de politieke partij D'66 door het 'linkse' deel van 

het VVD-middenkader negatiever beoordeeld wordt dan door het totale 
middenkader: 4.26 tegen 5.12. 

In ZlJn oordeel jegens pressiegroepen is het middenkader milder dan in 
dat jegens de partijen. In het algemeen komen hier de confessionele 

organisaties er wat minder goed af dan de niet-confessionele, maar bij 

de vakverbonden is dit juist andersom: het CNV is de middenkaderleden 
sympathieker dan de FNV of het NVV. 
Het hoogste 'rapportcijfer' krijgen de niet-confessionele werkgevers 

(VNO: 7.5). Ook de organisatie voor hoger en leidinggevend personeel 
heeft relatief gezien onder het VVD-middenkader tamelijk veel sympathie 
(BHLP: 6.9). 

Derde in de rij zijn de christelijke werkgevers (NCW: 6.6), die direct 
gevolgd worden door de op algemene grondslag georganiseerde ondernemers 
(KNOV: 6.5) en de eveneens 'algemene' boeren en tuinders (ANBTB: 6.2). 
Ex aequo komen vervolgens twee christelijke organisaties (ondernemers en 
boeren en tuinders: 5.9). De reeks wordt besloten door het CNV (5.8), het 
NKV (4.0), de FNV (3.8) en het NVV (3.5). 

principieel of pragmatisch? 

"De VVD moet altijd voor haar doeleinden en principes blijven staan, ook 
als dit tot stemmenverlies zou leiden." 

Deze stelling is door geen der respondenten - op één enkele uitzondering 
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na - in sterke mate bestreden. Integendeel, één-derde van de respon

denten onderschrijft deze opvatting zelfs in zeer sterke mate. 
Ondanks het aanhangen van dit standpunt meent 81% (waarvan bijna de 
helft in zeer sterke mate), dat de VVD moet proberen"( •. ) zoveel 
mogelijk groepen van kiezers te winnen en de belangen van deze groepen 

naar buiten toe vertegenwoordigen". Dit laatste wordt door slechts 3% 
van de respondenten sterk afgewezen. Dat"(.~) politiek meer een kwestie 

is van het haalbare dan van het blijven vasthouden aan uitgangspunten", 

wordt door 85% van de respondenten onderschreven (34% doet dit zelfs in 
zeer sterke mate). Dat de afgevaardigden naar de Algemene Vergadering 

hun partij als een beginselpartij beschouwen, blijkt uit het feit dat 

slechts 12% van hen het niet nodig acht dat de VVD"( .. ) een ideologische 
grondslag nodig heeft voor haar doeleinden en beleid". De leeftijd van 
de respondenten lijkt amper verband te houden met hun opvattingen over 

de positie van de VVD in het politieke leven, zoals deze blijken uit de 
meningen over de hierboven (impliciet) genoemde vier uitspraken. 
Het lijkt er wel enigszins op dat de groep middenkaderleden die de 

zestig reeds gepasseerd zijn gemiddeld gezien ietwat minder beginsel-

vast is en zich wat pragmatischer opstelt dan degenen die nog geen veertig 
jaar zijn. Verder lijken de mannelijke afgevaardigden geneigd de vier 
uitspraken principiëler en dus minder pragmatisch te benaderen dan de 
vrouwelijke. 

het middenkader en belangrijke politieke onderwerpen 

Wij hebben nagegaan of er verschillen onder de afgevaardigden aan te wijzen 

zijn wat betreft hun opvattingen over bepaalde politieke problemen. 
Daarbij gaat het ons met name om het volgende: 
- bestaat er onder de afgevaardigden versch.i 1 van mening over maatregelen 

ter oplossing van problemen en over het bestuurlijk niveau waarop deze 
maatregelen genomen moeten worden? 

Aan de respondenten werden vijftien maatregelen voor bepaalde problemen 

voorgelegd. Over elf van deze maatregelen bleek onder de afgevaardigden 
(een tamelijk grote of ruime mate van) eenstemmigheid te bestaan. 
Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: (tussen haakjes staat telkens 

het percentage respondenten dat het betreffende probleem tot de drie belang-
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rijkste rekende) 

-de werkloosheid moet worden bestreden (74), 

-de inflatie moet worden bestreden (70), 
-het milieu moet beschermd worden (30), 
-het proces van Europese integratie moet versneld worden (20), 
-het zich verdedigen tegen de supermachten (20), 
- het ontwikkelen van kernenergie teneinde tegemoet te komen aan onze 

toekomstige energiebehoefte (16), 
-het invoeren van de zwaarste straffen tegen terreurdaden (13), 
- het beperken van de overheidscontrole op particuliere ondernemingen (11), 
-het laten stijgen van de militaire uitgaven (11), 
- het effectueren van het beginsel van gelijke mogelijkheden voor mannen 

en vrouwen ( 10) , 
- het aan vrouwen toestaan zelf over zaken betreffende abortus te be-

slissen (9). 
De meest uitgesproken gezamenlijk gedeelde opvattingen zijn onder het midden
kader aanwezig ten aanzien van de bestrijding van de werkloosheid en van de 

i nfl a tie. 
Ongeveer een-vijfde van de afgevaardigden heeft geen mening over het op
heffen van de economische verschillen tussen de verschillende regio's. 
Overigens is er wel een meerderheid onder de afgevaardigden te vinden, die 
dit laatste voorstaat. Daarentegen wordt het verkleinen van de inkomens
verschillen door de meerderheid van het middenkader afgewezen. 
Oe helft van de afgevaardigden is tegen het verscherpen van de controle 
op de activiteiten van multinationale ondernemingen, terwijl eveneens de 
helft stelt dat bij het geven van hulp aan de Derde We re 1 d meer met onze 
eigen belangen rekening moet worden gehouden. 
Minder eenstemmigheid bestaat er omtrent het bestuurlijke niveau (provin
ciaal, nationaal dan wel Europees) waarop de voorgestelde maatregelen tot 
uitvoering gebracht moeten worden. 
Volgens een meerderheid van de afgevaardigden moeten de volgende problemen 
allereerst op nationaal niveau aangepakt worden: het beperken van de 
overheidscontrole op particuliere ondernemingen, vrijheid betreffende 

abortus, het opheffen van regionale economische verschillen, het effectu
eren van het principe van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en het 
tegengaan van het verkleinen van de inkomensverschillen. Op Europees 
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niveau moeten aangepakt worden: de inflatie, de Europese integratie, de 
defensie, de kernenergie, de controle op multinationale ondernemingen, 
de milieubescherming en de terrorismebestrijding. De overgebleven pro
blemen, de werkloosheid en het eigen belang bij de hulp aan de Derde 
Wereld kennen niet een duidelijk 'favoriet' niveau van aanpak: een na
tionale aanpak wordt door ongeveer evenveel afgevaardigden uitverkoren 
als een Europese aanpak. Het provinciale niveau verdwijnt in deze nage
noeg geheel uit het gezichtsveld der afgevaardigden. 
Aparte aandacht kregen de zogenaamde vier 'hervormingsvoorstellen' van 
het kabinet-Den Uyl. Over het voorstel de grond onder de controle van 
de gemeenschap te brengen is men tamelijk unaniem in zijn oordeel: 81% 
van de afgevaardigden is er (sterk) tegen gekant. Tegenover het demo
cratiseren van het bedrijfsleven staat 66% van de afgevaardigden (zeer) 
positief terwijl bijna een kwart daar sterk tegen is. Het ontwikkelen 
van een selectief investeringsbeleid krijgt de goedkeuring van 47% van 
het VVD-middenkader, terwijl 32% tegen is. Achter het stichten van een 
collectief fonds uit de opbrengsten van de Vermogenaanwasdeling (VAD) 
schaart zich 12%; 78% is er tegen. 

het middenkader en Europa 

Over de Europese eenwording lopen de denkbeelden van de verschillende 
afgevaardigden nogal uiteen. Ruim een kwart van de afgevaardigden vindt 
samenwerking en geformaliseerd overleg tussen de verschillende rege
ringen voldoende, terwijl 57% van hen één (eventueel federale) West
europese staat als de meest ideale vorm van Europese samenwerking ver
kiest. Geen van de afgevaardigden verwerpt elke vorm van Europese een
wording, maar 14% onderschrijft als ui.terste vorm een confederatie. 
Bijna twee-derde van de afgevaardigden is (tamelijk) bereid persoon
lijke (financiële) offers te brengen om de eenwording van Europa te 
realiseren. Slechts 15% van de afgevaardigden beschouwt directe ver
kiezingen voor het Europese parlement als niet zo belangrijk; een vijf
tal afgevaardigden is overigens van mening dat deze verkiezingen niet 
plaats moeten (moesten) vinden. Vier-vijfde van de respondenten is 
voorstander van een directe verkiezing van de voorzitter van de Euro
pese Commissie, maar een kleiner deel (namelijk 58%) is van mening dat 
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dit een zaak van enig gewicht is. 

Voor wat betreft de huidige Europese Gemeenschap is een-derde deel van 
de afgevaardigden van mening dat deze zich onafhankelijker moet op
stellen tegenover zowel de Verenigde Staten als de Sovjet Unie; 60% 
wenst juist in de toekomst meer coördinatie met de Verenigde Staten en 
3% meer coördinatie met de Sovjet Unie. 

Bijna twee-derde van de afgevaardigden heeft geen bezwaar tegen uit
breiding van de Europese Gemeenschap met andere landen. De kennis over 
Europa lijkt overigens niet gering: slecht 10% van de afgevaardigden, 
die de betreffende vraag beantwoordden, noemt verkeerde landen bij de 
opsomming van de negen lidstaten. Daar staat tegenover dat lidstaten wel 
eens vergeten worden, als de afgevaardigden hun rangorde van machtige en 
minder machtige lidstaten aangeven. Uit deze (gemiddelde) rangordening 
blijkt dat de Bondsrepubliek zonder enige twijfel als het machtigste 
land binnen de Gemeenschap beschouwd wordt. Nederland neemt volgens het 
middenkader van de VVD een tussenpositie in: machtiger dan Denemarken, 
België, Luxemburg en Ierland (in deze volgorde), maar duidelijk minder 
machtig dan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië (in deze volg
orde). Ierland en Denemarken zijn de landen die elk door bijna een-vijfde 
van de afgevaardigden vergeten wordt. 

De overgrote meerderheid van de afgevaardigden (86%) is (was) voorstander 
van een gemeenschappelijk program van alle liberale partijen in de lid
staten van de Gemeenschap voor de eerste rechtstreekse verkiezingen van 
het Europese parlement in 1979. Twee-derde van de afgevaardigden meent 
(meende) dat landelijke partijbureaus de verkiezingscampagne voor de 
Europese verkiezingen moeten voeren, terwijl een kwart vindt dat de kan
didaten dit beter zelf kunnen doen. 

Wat betreft de partijfracties in het Europese parlement zoals deze op
traden vöör de verkiezingen van 1979, gaat (ging) de sterkste voorkeur 
van het VVD-middenkader - begrijpelijkerwijs - uit naar de Europese Libe
ralen en Democraten (ELD; volgens de methode van tabel 5 scoort de ELD 
een gemiddelde van 8.6). Rapportcijfers voor de andere Europese fracties 

zijn: 5. 6 voor de Europese. Christen-Democraten; 4. 8 voor de Conservat i even 
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en voor de Democraten; 3.9 voor de Unie van Socialistische Partijen en 

1.4 voor de (Euro-)communisten. 

Van de afgevaardigden is (was) 98% potentieel geen kandidaat voor het 
Europese parlement en is (was) 74% ook niet van plan dit in de toekomst 
te worden. Het aantal respondenten dat het in de toekomst eventueel als 
kandidaat wilde proberen was op het moment van onderzoek reeds zestien 
keer zo groot als het aantal respondenten dat (in eerste aanleg) reeds 
kandidaat was. Wat dat betreft behoeft de VVD zich dus geen zorgen te 
maken. 

gelijkenis tussen problemen 

De vele problemen die in de politiek aan de orde komen zijn vaak niet los 

van elkaar te zien. Problemen kunnen op basis van verschillende aspecten 
met elkaar worden vergeleken. Het aantal en de aard van deze aspecten 
kunnen door onderzoek worden vastgesteld. Hiertoe zijn gegevens nodig 

over de mate waarin elk paar politieke problemen op elkaar lijkt. In ons 
onderzoek hebben we de mate van gelijkenis afgeleid uit de antwoorden op 
de vraag om vijftien aangegeven problemen in groepjes te verdelen en wel 
zodanig dat de problemen binnen elk groepje zoveel mogelijk op elkaar 
lijken en tussen de groepjes zoveel mogelijk van elkaar verschillen. 
Als maat van gelijkenis tussen de problemen hebben we gekozen voor het 
aantal afgevaardigden dat één paar problemen in eenzelfde groepje plaatste. 
Er zijn wiskundige modellen bekend waarbij, uitgaande van de mate van 
gelijkenis tussen alle paren problemen, de problemen worden geordend op 
basis van verschillende aspecten. Uit de ordening van de problemen per 
aspect kan dan de betekenis of de interpretatie van dat aspect worden 
afgeleid. In deze modellen wordt er vanuit gegaan dat de problemen op 

basis van alle aspecten tegelijkertijd vergeleken worden en dat deze as
pecten onderling onafhankelijk zijn. Ómdat dit een nogal vergaand uitgangs
punt is, •draaien we het model om• en zoeken we naar een zo groot mogelijke 
deelverzameling van problemen die volgens één aspect te vergelijken zijn. 
Ons model kan aan de hand van een voorbeeld uitgelegd worden. Wanneer van 
een drietal problemen bekend is hoeveel deze per paar op elkaar lijken, 
dan kunnen deze drie problemen op een rijtje gezet worden en wel zodanig 
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dat het paar problemen, dat het minst op elkaar lijkt, ook het verst van 

elkaar staat. 
Dus: als de problemen A en C minder op elkaar lijken dan de problemen A 
en B, en die weer minder op elkaar dan de problemen B en C, kunnen we de 
problemen ordenen als A-B-C. 
Bijvoorbeeld: A B c 

A 

B 90 

c 80 100 

(de getallen duiden op het aantal personen dat twee problemen in eenzelfde 
groepje plaatst). 
Voor vier of meer problemen is het niet altijd mogelijk deze problemen zo
danig op een rijtje te zetten, dat twee problemen minder op elkaar lijken 
naarmate ze verder van elkaar in dat rijtje staan. 
Bij voorbee 1 d: A B C D 

A 
B 100 

c 80 90 

D 70 60 95 

(de getallen duiden op het aantal personen dat twee problemen in eenzelfde 
groepje plaatst). 

De problemen A en D lijken nu meer op elkaar dan de problemen B en D. Er 
bestaat nu geen mogelijkheid om de vier problemen foutloos te ordenen. 

Wanneer een aantal problemen zich wel laat ordenen, zodanig dat de ge
lijkenis tussen de problemen afneemt naarmate de problemen verder van 
elkaar in dat rijtje staan, dan. interpreteren wij dat als een ordening 
van die problemen volgens één aspect. 

Uit tabel 6 blijkt dat wij de problemen uit ons onderzoek zodanig kunnen 

ordenen dat er twee groepen van problemen ontstaan, die elk volgens één 
aspect te interpreteren zijn. Oe twee groepen zijn: 

1. welvaart Derde Wereld - eigen welvaart - inflatie - werkloosheid -

vermogensaanwasdeling - bedrijfsdemocratisering; 
2. politieke apathie - terrorisme - vrijheid van meningsuiting - mensen

rechten - abortus. 



- 79 -

De vier overige problemen (milieuvervuiling - energiebehoefte -woning
nood - grondspeculatie) zouden in deze volgorde overigens ook als één 
groep beschouwd kunnen worden. De gelijkenis tussen energiebehoefte en 
woningnood is echter zo klein (26), dat we de twee groepen van twee 
problemen liever apart beschouwen. 

tabel 6. Aantal personen dat twee problemen in dezelfde klasse plaatst 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 -milieuvervuiling 

2 88 - energiebehoefte 

3 15 23 - welvaart Derde Wereld 

4 14 29 42 - eigen welvaart 

5 22 38 33 72 - inflatie 

6 23 33 27 67 92 - werkloosheid 

7 13 14 19 30 42 38 - vermogensaanwasdeling 

8 12 10 11 14 14 24 72 - bedrijfsdemocratisering 

9 20 26 13 45 30 35 12 10 - woningnood 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 17 7 22 24 14 18 13 55 

11 6 10 16 7 8 8 20 10 

9 4 16 3 6 7 3 17 5 

4 3 15 5 3 3 8 26 9 

4 4 23 7 3 5 8 18 8 

3 3 20 7 2 3 9 15 9 

- grondspeculatie 

3 - politieke apathie 

6 42 - terrorisme 

1 41 47 - vrijheid van 
meningsuiting 

4 27 46 79 - mensen-
rechten 

3 15 26 61 72 - abortus 

De eerste groep problemen is te interpreteren als sociaal-economische pro
blemen en de tweede groep als humanitaire problemen. 
Over de volgorde van de problemen uit de eerste groep valt op te merken 
dat deze verschuift van globaal en algemeen (welvaart Derde Wereld) naar 
nationaal en specifiek (bedrijfsdemocratisering). 
Een dergelijke verschuiving van algemeen (politieke apathie) naar speci-
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fiek (abortus) valt ook in de tweede groep problemen te constateren. 

noten 

1) De heer R.A. Koole en prof. dr. F.N. Stokman hebben met ons dit 

voorlopige verslag besproken, waarvoor de auteurs hen erkentelijk 

zijn. 

2) Zie voor een voorlopig verslag van dat onderzoek I. Lipschits, 

L.P. Middel en W.H. van Scht,.wr: "Het middenkader van de Partij 

van de Arbeid" in: Socialisme en Democratie, 1979, no. 2 (februari), 

blz. 51-67. Dit verslag is, in iets uitgebreidere vorm, opgenomen 

in het "Jaarboek 1978 van het Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen" (Groningen, 1979), blz. 93-123. 
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BIJLAGE IV 

I. Lipschits 3 L.P. Middel en W.H. van S~huur: 

"HET MIDDENKADER VAN D '66. Een voorlopig verslag van het onderzoek naar 

de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Politieke 

Partij Democraten '66 op 22 april 19?8 tè ZwÓUe" 

Voordat er sprake was van rechtstreek~e verkiezingen voor het Euro
pees Parlement, bestond binnen de politieke partijen gewoonlijk slechts 
bij een kleine groep specialisten belangstel~ing voor 11 Europa 11

•
1) Voor 

zover politieke partijen al actief waren op Eur,opees niveau, werden deze 
activiteiten ontplooid door het topkader (parlementsleden, partijbe
bestuurders en hun adviseurs). Voor de Europese verkiezingen echter moest, 
evenals bij de nationale verkiezingen, het electoraat worden gemobili
seerd en voor dit mobiliseren had het topkader het middenkader nodjg. 
Vanaf het moment dat de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees 

Parlement werden aangekondigd was het duidelijk dat het middenkader van 
de politieke partijen moest worden ingeschakeld. Op deze ontwikkeling 
heeft een groep Europese onderzoekers willen 11 inspelen 11

• 

Op initiatief van het European Consortium for Political Research is 
) 

een Europese werkgroep gevormd (European Elections Study), bestaande uit 
een coördinerende projectleider (K. Reif, Mannheim) en voor elk van de 

negen lidstaten van de Europese Gemeenschap een nationale projectleider 
(voor Nederland: I. Lipschits, Groningen). Het onderzoek wordt gesubsi
dieerd door de Stiftung Volkswagenwerk, het Europees Parlement en de 

Europese Commissie. 
Een eerste prob 1 eem was het opera ti ,on .. a 1 i.seren van de te onderzoeken 

groep: het middenkader. Het ging ons om de mensen die optreden als tussen

persoon tussen de 11 massa 11 van de partij (pa~tijaanhang, partijleden, 
plaatselijke afdelingen) en de 11 top 11 van de partij (partijbestuur, parle
mentsleden). Voor dit project worden de afgevaardigden naar de nationale 
partijcongressen beschouwd als het middenkader. We zijn ons bewust dat het 

' . 
middenkader ook andere groepen dan die afgevilardigden omvat, maar zeker in 
de Nederlahdse situatie zullen zij h~n vertegenwoordigers hebben onder de 
afgevaardigden naar de nationale partijcongressen. 
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Besloten werd niet te streven naar het zoeken van één centrale pro

bleemstelling, maar eerst een vragenlijst voor het te onderzoeken midden
kader op te stellen die de deelnemende onderzoekers zoveel mogelijk be
vredigde, zonder echter die vragenlijst te lang te maken. Toen dit uit
gangspunt eenmaal was aanvaard, konden de nationale projectleiders be
ginnen aan het opstellen van een vragenlijst. Hierbij kwamen de volgende 
groepen probleemstellingen naar voren: 
1. Wat is de plaats en de positie van het nationale partijcongres binnen 

de organisatorische structuur van de politieke partij? Hierbij zal onder 
meer worden nagegaan wat de formele, reële en wenselijk geachte bevoegd
heden zijn van het partijcongres. 
2. Hoe is de samenstelling van het middenkader? Deze vraag zal in een zo 
ruim mogelijke zin worden beantwoord: regionale spreiding, persoonlijke 
kenmerken (leeftijd, geslacht, enz.), sociaal-economische kenmerken (op
leiding, beroep, inkomen, godsdienst, enz.), de mate van partij-activitei
ten, enz. 
3. Hoe functioneert het middenkader als schakel tussen de basis en de top 
van de partij? In dit verband worden onder meer vragen gesteld naar de 
relaties van leden van het middenkader met de afdelingen, de partijleiding 
en de fractie in de Tweede Kamer. 
4. Wat zijn de (al dan niet wenselijk geachte) betrekkingen tussen de af
zonderlijke nationale partijen en de transnationale partijfederaties? 
Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de mogelijkheid en/of wense
lijkheid van het oprichten van Europese politieke partijen. 
5. Welke invloed gaat er van het organiseren en het houden van Europese 
verkiezingen uit op de nationale partijverhoudingen? De verkiezingsstrijd 
en de verkiezingsuitslag zal 66k gehanteerd worden als maatstaf voor de 
nationale politieke krachtsverhoudingen en kan daardoor invloed uitoefenen 
op de nationale partijverhoudingen (bijvoorbeel,d problemen in regerings

coalities). 
6. Welke standpunten worden door het middenkader ingenomen ten aanzien van 
de Europese integratie? Hierover is een reeks vragen in de vragenlijst op

genomen. 
In de organisatie van het onderzoek ZlJn de nationale projectleiders 

vrij. Voor Nederland is het project ondergebracht in het programma van de 
Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen. De uitvoering van het onderzoek 
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wordt verricht door: R. A. Koole, I. L i pschits, L. P. Middel, W. H. van 

Schuur en F.N. Stokman. Deze groep wo~dt in haar werkzaamheden gesteund 
door de staf van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
van de Rijksuniversiteit Groningen. De door de nationale projectleiders 
vastgestelde vragenlijst is bindend, maar de nationale groepen mogen 
wel eigen vragen toevoegen. Van deze mogelijkheid hebben wij gebruik 
gemaakt. 

De vragenlijst is in Nederland voorgelegd aan: 
- de afgevaardigden op het Raden- en Statencongres van de Partij van de 

Arbeid (Den Haag, 11 februari 1978) 2) 

-de afgevaardigden op de Algemene Vergade,ring van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie (Utrecht, 10-11 maart 1978) 

- de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Poli
tieke Partij Democraten 166 (Zwolle, 22 april 1978) 

- de leden van het congres van het Christen Democratisch Appèl (Den 
Haag, 20 januari 1979). 

Aan de besturen van de betrokken partijen is een voorlopig rapport 
van het onderzoek beloofd. Dit verslag over de Algemene Ledenvergadering 

van de Pol i ti eke Partij Democraten 166 op 22 april 1978 vormt een onder
deel van het voorlopige rapport zoals dat aan het Hoofdbestuur van D1 66 
is beloofd. Het vool'lopige karakter ervan wordt vooral bepaald door de 
volgende factoren: 

- het is uitsluitend gebaseerd op de antwoorden op de gesloten vragen; 
- er worden geen vergelijkingen gemaakt met de data die zijn verzameld 

op de congressen van andere partijen. 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van D1 66 (Statu

ten, art. 14.1 en Huishoudelijk Reglement, art. 8). De Algemene Leden
vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door het Hoofdbestuur bij
eengeroepen (Huishoudelijk Reglement, art. 9:1). De mogelijkheid bestaat 
om vaker dan eenmaal per jaar eeh Algemene Ledenvergadering bijeen te 

roepen of te laten roepen (idem, art~ 10). Volgens artikel 5 van het 
Huishoudelijk Reglement heeft ièder lid van D1 66 het recht 11 alle leden
vergaderingen bij te wonen, aan de discussie deel te nemen en te stemmen 
in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt ... In artikel 7 
van het Huishoudelijk Reglement wordt bepaald dat de Algemene Ledenver-

. . ' . 
gadering 11 Wordt gevormd door de leden van D1 66 11

• Zowel in de Statuten 
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(art. 14.5) als in het Huishoudelijk Reglement (art. 18.1) wordt bepaald 

dat ieder lid dat op de Algemene Ledenvergadering aanwezig is één stem 
heeft. Het stemmen bij volmacht op een vergadering - ook op andere 
vergaderingen dan een Algemene Ledenvergadering - is in D1 66 niet toe
gestaan (Statuten, art. 13). 

De voor dit project onderzochte Algemene Ledenvergadering werd op 
zaterdag 22 april 1978 te Zwolle gehouden. Het was de eerste Algemene 
Ledenvergadering van D1 66 na het optreden van het kabinet-Van Agt. 
D1 66 zat in de oppositie. De vergadering had een rustig verloop. Behalve 
over het gebruikelijke punt van de financiën werd in Zwolle onder meer 
gediscussieerd over het deelnemen aan de rechtstreekse verkiezingen voor 
het Europees Parlement, over de .. grondslagen .. van D1 66 en over de cam
pagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1978. 

De Democraten, in Zwolle bijeen, geloofden in de kracht en in de 
groei van hun partij. Enkele weken voor de Algemene Ledenvergadering 
waren verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten (29 maart 1978). 
D1 66 kreeg bij die verkiezingen 5,4% van de uitgebrachte geldige stemmen, 
terwijl bij de voorafgaande verkiezingen voor de Provinciale Staten (1974) 
dit percentage 1,0 bedroeg. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van mei 

1978 waren de Democraten vol vertrouwen. 
Dank zij de medewerking van het Hoofdbestuur van D1 66 ontvingen alle 

leden die op de Algemene Ledenvergadering aanwezig waren een vragenlijst. 
De ingevulde vragenlijsten konden ter plaatse worden ingeleverd àf ze 
konden later in een gefrankeerde en geadresseerde enveloppe worden terug
gezonden. In totaal werden 327 vragenlijsten geretourneerd, hetgeen neer
komt op een respons van 51%. 

het stemgerechtigde lid 

Ruim de helft (54%) van de respondenten is afkomstig uit de partijgewesten 
(provincies) Utrecht en Noord- of Zuid-Holland. Uit de drie noordelijke 
provincies komt 14% van de stemgerechtigde leden; uit de drie zuidelijke 
slechts 7%. De door ons onderzochte Algemene Ledenvergadering vond plaats 
in Zwolle, de hoofdstad van de provincie waaruit 8% van de respondenten 
afkomstig is. Al met al is er sprake van een •relatieve randstedelijke 
overheersing• op de Algemene Ledenvergadering. 
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Bijna een-derde van de respondenten woont in een van de drie grote 

stedelijke agglomeraties (Amsterdam, Rotterdam of Den Haag). Van alle 
respondenten werkt of studeert de helft niet in zijn eigen woonplaats. 
Dit gevoegd bij de constatering dat bijna de helft van de respondenten 
uit een p 1 aats met 1. 000 tot 50.000 inwoners komt, doet veronderste 11 en 
dat het middenkader van D1 66 enigszins suburbane kenmerken vertoont. 

De leeftijd van de respondenten varieert tussen 73 (de oudste) en 18 
jaar (de jongste). Meer dan de helft van hen is ouder dan 29, maar nog 
geen 45 jaar. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar en van elke tien deel
nemers aan de vergadering is er één die zijn vierentwintigste verjaar
dag nog niet heeft gevierd. 
In het vervolg zal bij de variabele leeftijd een vijfdeling worden ge
hanteerd en wel in de categorieën I (tot en met 30 jaar), II (31 tot 
en met 40 jaar), III (41 tot en met 50 jaar), IV (51 tot en met 60 jaar) 
en V (ouder dan 60 jaar). 
Wat betreft de verhouding mannen/vrouwen onder de stemgerechtigde leden, 
kan van een duidelijke oververtegenwoordiging van mannen worden gesproken. 
Op de Algemene Ledenvergadering waren drie keer zoveel mannelijke deel

nemers als vrouwelijke aanwezig (zie tabel 1). 

Leeftijdsspreiding en geslacht geven gezamenlijk het in tabel 1 weerge
geven beeld: 

tabel 1. Leeftijdsspreiding onder de mannelijke en vrouwelijke stemge
rechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering 

leeftijdscategorie mannen vrouwen totaal 
absoluut/%·· . absoluut/% absoluut/% 

I t/m 30 jaar 81 34 22 26 103 32 
II 31 t/m 40 jaar 79 . 33 31 37 110 34 
III 41 t/m 50 jaar 45 19 2Q 24 65 20 

IV 51 t/m 60 jaar 25 lQ. ~ ;10 33 10 
V ouder dan 60 jaar 12 5 3- 4 16 511) 

I ' II, III, IV en V 242 ' 101·.) 84 101 1 ) 327 101 1 ) 

I ) afrondingsverschillen u) in de leeftijdscategorie V bevindt zi eh 
één respondent die geen uitsluitsel gaf over zijn of haar geslacht 
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Bijna een-derde van het middenkader i~ werkzaam in (semi-)overheidsdienst 

(inclusief het onderwijs). In tabel 2 wordt de percentuele verdeling ge
geven van de stemgerechtigde leden over de sectoren van de economie waar
in zij werkzaam zijn. 

tabel 2. Verdeling van de stemgerechtigde leden over de sectoren van de 
economie in percentages 

werkzaam in: 
- prima i re en secundaire 

sectoren 11 

- tertiaire sector 18 
- vrije beroepen 12 

- (semi-)overheid 22 
- onderwijsgevend 9 

- onderwijsvolgend 12 
-andere sectoren') 8 
- geen antwoord") 9 

+ 
101 

,) tot deze categorie behoren ook degenen die als beroep 'huisman' of 
'huisvrouw' vermeld hebben 

") tot deze categorie behoren ook degenen die gepensioneerd of 'anders
actief' zijn 

Bijna alle respondenten beschouwen hun (gezins-)inkomen als groot (31%) 
of redelijk (56%). Slechts een drietal respondenten rekent zichzelf tot 
de lagere sociale klasse, terwijl de meesten (59%) zich tot de sociale 
middenklasse rekenen. 
Degenen onder de respondenten die hun inkomen als niet goed of erg klein 
ervaren, behoren vrijwel uitsluitend tot de jongere deelnemers aan de 
vergadering (tot en met 30 jaar). De middenkaderleden tussen 40 en 50 
jaar beschouwen gemiddeld genomen hun inkomen meer dan de andere leef
tijdscategorie~n als groot. Het is ook deze categorie die, relatief ge
zien, met degenen tussen 50 en 60 jaar, haar sociale klasse als hoog be
stempelen. 
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De gemiddelde leeftijd tot welke men dagonderwijs gevolgd heeft is 24 

jaar. Van de respondenten stopte 9% met het volgen van dagonderwijs 
voor zijn zeventiende verjaardag, terwijl meer dan de helft in zijn 
23e jaar nog volledig dagonderwijs volgt. 
Meer dan twee-derde van het middenkader van 0166 bezocht (bezoekt), 
zoals tabel 3 laat zien, een instelling voor Hoger Beroeps Onderwijs 
(HBO) en/of een universiteit of Hogeschool. Uit tabel 3 blijkt ook dat 
met name de jongere afgevaardigden een hoger gekwalificeerde opleiding 
genoten, terwijl verhoudingsgewijs me(;!r mannen dan vrouwen een univer
siteit bezochten (bezoeken). Daarentegen bezochten (bezoeken) vrouwe
lijke deelnemers aan de vergadering relati·ef gezien meer instellingen 
voor Hoger Beroeps Onderwijs dan mannelijke deelnemers aan de vergade

ring. 

tabel 3. Genoten dagonderwijs, bekeken naar sexe en leeftijd 

%mannen. % vrouwen % totaal % leeftijdscat. soort onderwijs 
(tot en met) I II III IV V 

- lagere (basis-)school/ 
VGLO/LAVO/LEAO 1 

- LBO/Huish.sch./MULO/ 
MAVO 

- HAVO/MBO/MMS/HBS/VHBO/ 
VWO/ Gymnasi urn 

- HBO 
- Universiteit/Hogesch. 
- geen antwoord 

(+) 

20 
18 
54 

1 

17 

21 
25 

38 

100 101 

1 

9 

21 
20 

50 
1 

101 

2 

7 12 6 15 

23 16 25 14 
20 18 20 18 
48 52 49 52 
2 

100 100 100 99 

Uit tabel 3 blijkt dat het gemiddelde opleidingsniveau van het midden
kader van 01 66 relatief gezien erg hoo~ is. De helft van de stemgerechtigde 
leden heeft een academische opleiding gevolgd. Onder deze academici zijn 

de juristen relatief het sterkst vertegenwoordigd (25%), gevolgd door de 

sociale wetenschappers (16%) en de wis- en natuurkundigen (13%). 

Een ruime meerderheid (58%) van het 0166-middenkader is niet godsdienstig. 

31 
19 
50 

100 
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Van de wel-godsdienstigen is ruim e.en-derde Nederlands-Hervormd en 

bijna eenzelfde deel Rooms-Katholiek. In werkelijkheid is het aantal 
niet-godsdienstigen onder de middenkaderleden groter, omdat degenen 
die zich nadrukkelijk als 'humanist' bestempelen, niet tot de niet
godsdienstigen gerekend zijn (maar tot de categorie 'overige'). 

Zowel de oudere als de jongere middenkaderleden zijn verhoudingsge
wijs minder godsdienstig dan deg~nen tussen 31 en 60 jaar, terwijl met 
name onder de ouderen kerkbezoek nauwelijks voorkomt. De godsdienstige 
vrouwelijke middenkaderleden zijn relatief gezien minder frequent in 
hun kerkbezoeken dan de godsdienstige mannelijke middenkaderleden. 

het middenkaderlid als D'66-er 

Na de hiervoor vermelde persoonsgegevens van het middenkader van D'66, 
volgt nu een overzicht van antwoorden die wij ontvingen op vragen be
treffende het ei gen functioneren in de partij. Van de dee 1 nemers aan de 

Algemene Ledenvergadering bleek 9% (tevens) lid te zijn van de (Voor
lopige) Advies Raad van 0'66. Een kwart van het middenkader neemt deel 
aan een werkgroep van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66. In 
beide verbanden (Adviesraad en werkgroepen) zijn mannelijke leden van 
het middenkader relatief sterker ~ertegenwoordigd dan vrouwelijke. 

Uit tabel 4 blijkt in hoeverre de binnen D'66 circulerende (partij-) 
periodieken door het middenkader gelezen worden. 

tabel 4. Mate waarin partijorganen (-periodieken) door het middenkader 
gelezen worden 

percentage van de respondenten dat leest in: 
altijd/vaak/zelden/nooit/geen antw./lezersbereik 

- Democraat 79 16 2 2 97 
- Peperbek 12 7 13 39 30 32 
- afdelings- of 

(sub-)regioperiodieken 45 16 
- publicaties van de 

Stichting Wetensch. Bur. 12 28 
- andere D'66-publicaties 21 29 

8 11 

29 12 
21 9 

20 

19 
20 

69 

69 
71 
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Van de respondenten is 11% namens 0'66 lid van een volksvertegenwoor

digend lichaam. Van de 13 gemeenteraadsleden was een tweetal wethouder. 
Eên Statenlid zei Gedeputeerde te zijn ~n een ander tevens gemeente
raadslid. Verdere cumulatie van (volksvertegenwoordigende) functies is 
niet geconstateerd. 
Oe spreiding van leeftijd en geslacht onder de volksvertegenwoordigers 
binnen het 0'66-middenkader wijkt verhoudingsgewijs niet af van die in 
het totale middenkader. Wel beschouwen zij zich gemiddeld als 'linkser' 
dan de overige respondenten (zie hieronder} en zijn zij gemiddeld ge
zien langer partijlid dan de overige respondenten. Ook besteden de volks
vertegenwoordigers binnen het middenkader relatief gezien per maand 
gemiddeld meer tijd aan activiteiten voor (en vanzelfsprekend namens) 
hun partij dan de andere middenkaderleden. 

De helft van het 0'66-middenkader zegt per maand minder dan (gemiddeld) 
20 uur voor 0'66 in touw te zijn. Onder de 'alleractiefsten' (gemiddeld 

meer dan 80 uur 'partijwerk' per maand) bevinden zich relatief gezien 
meer vrouwen dan mannen. Ouderen zijn (qua tijd) niet meer of minder 

actief dan jongeren. 

'links-midden-rechts' 

Om na te gaan in hoeverre de respondenten zichzelf als meer of minder 
'radicaal • bestempelen, is hen gevraagd zi~h te plaatsen op een zoge
naamde 10-puntsschaal (1 =uiterst links; 10 =uiterst rechts). 
Het middenkader van 0'66 ziet zich duidelijk 'links' van het 'midden' 
staan: de gemiddelde score is 3,98 (het ·~idden' is 5.50, maar alleen 

gehele getallen vormden de keuze-alternatieven). 
'Extreem links' en 'extreem rechts' hebben weinig aanhangers onder het 
middenkader van 0'66: 'uiterst links' (de klasseringen 1 en 2) krijgt 
5% van de respondenten achter zich, terwijl 'extreem rechts' (de klas
seringen 9 en 10) helemaal geen voet aan de grond krijgt. Een kwart van 
de respondenten klasseert zich in het 'politieke midden' (de klasseringen 

5 en 6). 

Er is geen verband te bespeuren tussen de leeftijd of het geslacht van de 
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respondenten en hun mate van 1 linksheid 1 of •rechtsheid 1
• Wel lijkt er 

een licht verband aanwezig tussen de mate van •radicaliteit• en het aan
tal jaren dat men partijlid is. Gemiddeld het meest •links• is de groep 
middenkaderleden die in de eerste jaren van 01 66 (de periode vanaf de 
oprichting in 1966 tot het aantreden van het kabinet-Den Uyl in 1973) 
lid werd van D1 66 (een gemiddelde score van 3.81). Ietwat minder 1 links• 
(een gemiddelde score van 3.88) is de groep die in de •moeilijke jaren• 

(1973 tot en met 1976) partijlid werd, terwijl het meest •rechts• de 
groep is die bestaat uit degenen binnen het middenkader die ten hoogste 
twee jaar partijlid zijn (een gemiddelde score van 4.13). 

het middenkader en D1 66 

Van de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering werd 7% bij 
de oprichting van D1 66 lid; maar liefst 45% van hen was tijdens de door 
ons onderzochte Algemene Ledenvergadering nog maar (ruim) één jaar of 
korter partijlid. Een op de 12 respondenten is voor een tweede keer lid 
van o•66 geworden. Het gaat hier om partijleden die (veelal in 1966 en 
1967) D166-lid werden, later voor het lidmaatschap bedankten (vooral in 

de periode van 1972 tot en met 1975) om zich vervolgens weer als lid aan 
te melden. 
Van elke 8 stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering heeft er 
één verzocht om tijdens de vergadering het woord te mogen voeren. 
Degenen onder hen die de veertig reeds gepasseerd zijn hadden een lichte 
overhand, terwijl vrouwen relatief gezien (en dus ook absoluut) amper het 
woord gevoerd hebben. De sprekers waren gelijkelijk over de verschillende 
regio•s verdeeld en waren als aparte groep middenkaderleden gemiddeld ge
zien niet •linkser• of •rechtser• dan de niet-sprekers onder de stemge
rechtigde leden. 

Democraten 1 66 kent, in tegenstelling tot de meeste andere politieke par
tijen, op haar Algemene Ledenvergaderihg niet het systeem van afgevaardig
den van afdelingen of subregio•s die namens deze afdelingen of subregio•s 
hun stem uitbrengen. In 01 66 geldt het systeem van •one man one vote• en 
slechts 10% van het middenkader prefereert in wezen het •afgevaardigden
systeem•; 3% kan het niet schelen en 87% wenst vast te houden aan het sys
teem van •elk lid één stem•. 
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Het is de afdelingen of subregio•s waartoe de stemgerechtigde leden 
behoren, en daarmee ook de partij als zodanig, de laatste vijf jaar, 
althans wat het ledental betreft, redelijk voor de wind gegaan. Vol
gens 92% van de respondenten is het ledental van hun afdelingen of 
subregio•s de laatste jaren (sterk) toegenomen. 

Uit de gegevens die de respondenten over de opbouw van het bestand 
van actieve leden binnen de afdelingen of subregio•s van 0166 verstrek

ken, komt een (veralgemeend) beeld naar voren van afdelingen en sub
regio•s waarbinnen vooral jonge mannen en vrouwen (beneden de 35 jaar) 
actief zijn en amper ouderen. 
Algemene ledenvergaderingen vinden in alle afdelingen of subregio•s 
plaats, doorgaans in een lokaal of regionaal café-restaurant, bij een 
der leden thuis of in een buurthuis of ander soort gemeenschapscentrum. 

Meer dan de helft van de respondenten zei tot een afdeling (of sub
regio) te behoren waarbinnen tenminste eens per maand een algemene leden
vergadering belegd wordt. Op deze ledenvergaderingen komen vooral ge
meentepolitiek, huishoudelijke en partij-organisatorische zaken en lande
lijke politiek aan de orde (in deze volgorde). Provinciale politiek, 
internationale politiek en Europese politiek ondervinden (in deze volg
orde) binnen ledenvergaderingen veel minder belangstelling of komen in 
het geheel niet aan de orde. 
In grote lijnen sluit dit aan bij de persoonlijke interesse van het 0166-
middenkader. Gemeentepolitiek en vooral landelijke politiek zijn bij hen 
veruit favoriet. Huishoudelijke en partij-organisatorische zaken welis
waar veel minder, maar veelal moeten deze om reglementaire redenen op de 
agenda van de ledenvergaderingen geplaatst worden. 

De Eerste en Tweede Congres-o•emocraat (bevattende de gezamenlijke ver
gadervoorstellen voor de Algemene Ledenvergadering) gaven binnen de af
deling of de subregio weinig stof tot discussie. Bijna de helft van het 
middenkader was afkomstig uit een afdeling of subregio waarbinnen in het 
geheel niet over de vergadervoorstellen is gediscussieerd, terwijl ruim 
een-derde van de respondenten aangaf dat binnen zijn afdeling of sub
regio geen of weinig verschi 1 van mening over de verschillende vergader
voorstellen aanwezig was. 
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het middenkader en de Alsemene Ledenvergadering 

Er lijkt duidelijk sprake te zijn van enige doorstroming in het vergader
bestand van de achtereenvolgende Algemene Ledenvergaderingen van D1 66. 
Voor bijna een-derde deel van de respondenten was de door ons onderzochte 
Algemene Ledenvergadering zijn eerste. Ruim de helft van de respondenten 
was eveneens als stemgerechtigd lid aanwezig op de voorlaatste Algemene 
Ledenvergadering, die in november 1977 te Nijmegen plaats vond. Slechts 

5% van de respondenten was aanwezig op het oprichtingscangres van D1 66 
in december 1966. 

De voorbereiding op de(-ze) Algemene Ledenvergadering werd op velerlei 
wijze (soms elkaar aanvullend) door de afgevaardigden verricht: een-derde 
deel nam deel aan een voorbereidende vergadering; 42% las de belang
rijkste voorstellen van te voren en 21% las alle vergadervoorstellen van 
te voren. 
In het algemeen kan gesteld worden dat het 0 166-middenkader goed geïn

formeerd is over zaken die 0166 betreffen. De informatie hieromtrent komt 
vanuit de massamedia, partijperiodieken en voor ongeveer een-vijfde deel 
van de respondenten ook uit partijorganen van andere politieke partijen. 

Er zijn geen duidelijke scheidslijnen aan te geven waarlangs de functies 
van een Algemene Ledenvergadering anders zouden worden beoordeeld. Er 
bestaat geen verband tussen de leeftijd van de respondenten en het belang 
dat zij aan bepaalde functies toekennen. Ook zijn •meer-linkse• en •minder-. 
linkse• deelnemers aan de Algemene Ledenvergadering min of meer eenstemmig 
in hun oordeel over de te onderscheiden functies van de Algemene Leden
vergadering. 
Het middenkader noemt als de belangrijkste drie functies: 
(a) het vaststellen van politieke, strategische en organisatorische richt-

lijnen; 
(b) het doorgeven naar de partijtop van hetgeen aan de basis leeft; 
(c) de presentatie van de partij naar buiten. 
De drie minst belangrijke functies (van de-door ons voorgelegde elf alter
natieven) zijn volgens de stemgerechtigde leden: 
(a) het bijleggen van een partijconflict; 
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{b) de voorbereiding van verkiezingscampagnes en 
(c) de voorbereiding van manifesten voor algemene verkiezingen. 

Met betrekking tot de relatie Tweede Kamerfractie-Algemene Ledenver
gadering is een meerderheid in het D'66-middenkader (55%) van mening 
dat het individuele fractielid zich, in geval van aanwezigheid van een 
essentieel verschil van mening tussen de Ledenvergadering en de fractie, 
in eerste instantie behoort te richten naar de uitspraak van deze ver
gadering; deze uitspraak moet hij binnen de Tweede Kamerfractie verde
digen en hij moet ernaar stemmen. Een ruime minderheid onder de midden
kaderleden (32%) stelt daarentegen dat het individuele fractielid zich 
zeker wel mag conformeren aan het standpunt van de fractie. Deze 'eigen 
verantwoordelijkheid' van de fractie wordt overigens door een meerderheid 
van het middenkader (62%) onderschreven op het moment dat de besluit

vorming over het omstreden punt de Tweede Kamer heeft bereikt. Ruim een 
kwart (27%) van de respondenten is dan nog van mening dat het individuele 
fractielid zich bij de stemming heeft te houden aan de uitspraak van de 
Algemene Ledenvergadering. 

De respondenten vonden het in het algemeen (tamelijk) aanvaardbaar dat 
een individueel partijlid met specialistische kennis beslissingen van 
de Algemene Ledenvergadering over deze speciale zaken beïnvloedt, mits 
deze beïnvloeding met name in een voQrbereidende fase (dus voorafgaand 
aan de Algemene Ledenvergadering) plaats vindt. 

het middenkader en de anderen 

Hoe het middenkader van D'66 denkt - van uiterst sympathiek tot en met 
uiterst antipathiek- over 'anderen', in dit geval politieke partijen 
en pressiegroepen, is gemeten met behulp van een '11-puntsschaal 1 

(0 =zeer sterke antipathie; 10 =zeer sterke sympathie). 
Wat betreft andere politieke partijen hebben de middenkaderleden van 
D'66 zich niet al te uitbundig betoond. In het negatieve, vooral ten 
aanzien van kleine rechtse partijen, is men wel extreem in de beoordeling, 
maar in het positieve zeker niet. Alleen de PvdA krijgt van het D'66-
middenkader een ruime vo}doende; de PPR bereikt een 6-, terwijl het 
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'rapportcijfer' voor de ARP daar erg dicht bij komt. Het is overigens 

opmerkelijk - zoals ook tabel 5 laat zien - dat de ARP door het midden
kader van 0'66 veel sympathieker bejegend wordt dan de beide andere 
CDA-partijen of (in mindere mate) het CDA zelf. 

tabel 5. 'Rapportcijfers', uitgedeeld door het 0'66-middenkader (ge

middelden) aan andere - in het parlement vertegenwoordigde -
partijen 

rangorde/partij cijfer 
1 PvdA 6.3 
2 PPR 5.8 
3 ARP 5.7 
4 PSP 5. 3' 
5 VVD 4.2 

6 CDA 3.4 

7 CHU 2.9 
8 KVP 2.8 

9 OS'70 2.7 
10 GPV 2.3 
11 CPN 2.2 

12 SGP 2.1 
13 Boerenpartij 0.9 

We zijn nagegaan in hoeverre het oordeel over de andere partijen verband 
zou kunnen houden met de leeftijd van de respondenten of de duur van hun 
lidmaatschap van 0'66. Mogelijke verbanden hebben wij niet kunnen be
speuren. 

In zijn oordeel jegens pressiegroepen is het middenkader van 0'66 evenmin 
uitbundig. De vakverbonden komen er bij de respondenten nog het beste af: 
hun 'rapportcijfers' 1 i ggen tussen de 5 en de 6. Oe voor het middenkader 
meest sympathieke pressiegroep is de FNV (cijfer: 5.8) gevolgd door zijn 
twee samenstellende delen (cijfer'-NVV: 5.6; cijfer NKV: 5.4), het CNV 

(cijfer: 5.4) en de BHLP'{cijfer: 5.1}. Het middelste deel van de reeks 

wordt gevormd door een drietal'niet-confessionele organisaties (boeren en 
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tuinders: 4.7; werkgevers: 4.6 en ondernemers: 4.4). De rlJ wordt gesloten 
door de op christelijke grondslag georganiseerde werkgevers (4.3), boeren 
en tuinders (4.3) en ondernemers (3.8). 
De verschillen in beoordeling van politieke partijen lopen veel meer uit
een dan die van de pressiegroepen. Op de 11-puntsschaal waarop de partijen 
beoordeeld worden, is het verschil tussen de twee 'uitersten' (PvdA-Boeren
partij) 5.4, terwijl op eenzelfde schaal de 'uiterste' afstand tussen 
pressiegroepen 2 bedraagt. 

principieel of pragmatisch 

"D'66 moet altijd voor haar doeleinden en principes blijven staan, ook als 
dit tot stemmenverlies zou leiden." 
Deze stelling wordt door vrijwel geen der respondenten (ofwel 1%) in sterke 
mate bestreden. Integendeel, een-derde van hen onderschrijft deze opvatting 
in zeer sterke mate en 61% is het er mee eens. 
Een veel kleiner deel van de respondenten (namelijk 39%) is desondanks van 
mening (en een kwart van deze 39% in sterke mate) dat 0'66 moet proberen 
''( .. ) zoveel mogelijk groepen van kiezers te winnen en de belangen van deze 
groepen naar bui ten toe vertegenw,oordi gen". 
Dat"( .. ) politiek meer een kwestie is van het haalbare dan van het blijven 
vasthouden aan uitgangspunten", wordt door 71% van de respondenten onder
schreven, waarvan een kwart dit in zeer sterke mate doet. 
Ruim de helft van de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering 
beschouwt D'66 als een beginselpartij. Slechts 8% is het er zeer mee on
eens dat D'66 "( .. )een ideologische grondslag nodig heeft voor haar doel
einden en beleid". Ruim een-derde van de stemgerechtigde leden is het hier 
mee oneens, terwij 1 11% het er zeer mee eens i-s. 
De leeftijd en het geslacht van de respondenten lijken amper verband te 
houden met hun opvattingen over depositie van 0'66 in het politieke leven, 
zoals deze blijken uit de meningen~ over de hierboven (impliciet) geciteerde 
vier uitspraken. 

het middenkader en belangrijke politieke onderwerpen 

Wij hebben nagegaan of er verschillen onder de stemgerechtigde leden aan 



- 96.-

te wijzen ZlJn wat betreft hun opvattingen over bepaalde politieke pro
blemen. Daarbij gaat het ons met hame om: 
- bestaat er onder de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenver

gadering van 01 66 verschil van mening over maatregelen ter oplossing 
van problemen en over het bestuurlijk niveau waarop deze maatregelen 
genomen moeten worden? 

Aan de respondenten werden vijftien maatregelen voor problemen voorge
legd. Over elf van deze maatregelen bleek onder de respondenten een 
tamelijk grote of zeer ruime mate van eenstemmigheid te bestaan. 
Het gaat hierbij om de volgende maatregelen (tussen haakjes staat tel
kens het percentage respondenten dat het betreffende probleem tot de 
drie belangrijkste rekende): 
- het milieu moet beschermd worden (64) 
- de werkloosheid moet worden bestreden (55) 
- de inflatie moet worden bestreden (37) 
- het beginsel van gelijke mogelijkheden voor mannen en vrouwen moet 

geëffectueerd worden (27) 
- het proces van Europese integ~atie moet versneld worden (17) 

- de inkomensverschillen moeten worden verkleind (15) 
- de controle op de activiteiten van de multi-nationale ondernemingen 

moet worden verscherpt (13) 
bij het geven van hulp aan de Derde Wereld moet niet méér rekening ge
houden worden met onze eigen belangen (13) 

- het moet aan vrouwen toegestaan worden zelf over zaken betreffende 
abortus te beslissen (10) 

-een beleid dat gericht is op het'opheffen van de economische verschillen 
tussen de verschillende regio•s moet tot ontwikkeling gebracht worden (5) 

-de militaire uitgaven moeten niet stijgen (5). 

De meest uitgesproken gezamenlijk gedeelde opvattingen zijn onder het mid

denkader aanwezig ten aanzien van milieubescherming en de effectuering 
van het beginsel van gelijke mogelijkheden voor de beide sexen. 
Ongeveer een-vijfde van de stemgerechtigde leden heeft geen mening over 

het zi eh verdedigen tegenover de supermachten, maar er is we 1 een meerder
heid onder de leden die deze maatregel voorstaat. Het ontwikkelen van 
kernenergie teneinde tegemoet te komen aan onze toekomstige energiebe-
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hoefte is een maatregel waarover binnen het 0'66-middenkader de menin

gen erg verdeeld zijn: een-derde is er tegen en een-derde is er voor; 
4% van de middenkaderleden is er sterk voor, maar 15% is er sterk tegen, 
terwijl 14% het (nog) niet weet of geen mening geeft. 
Ruim een kwart van het middenkader is voor de invoering van de zwaarste 
straffen tegen terreurdaden (waarvan een kwart in zeer sterke mate), 
terwijl ongeveer de helft van de respondenten daar tegen is; de overigen 
weten het niet of geven geen mening. Het beperken van de overheidscon
trole over de particuliere ondernemingen is een maatregel die door ruim 
de helft van de respondenten wordt bestreden, maar ruim een kwart staat 
deze maatregel juist voor, terwijl ook nog eens 15% het niet weet of 
geen mening geeft. 
Een minder duidelijke eenstemmigheid bestaat er omtrent het bestuurlijke 
niveau (provinciaal, nationaal dan wel Europees) waarop de voorgestelde 
maatregelen tot uitvoering gebracht moeten worden. 
Volgens een meerderheid van de stemgerechtigde leden moeten allereerst 

op nationaal niveau aangepakt worden: de kwestie van de overheidscontrole 
over de particuliere ondernemingen, vrijheid voor de vrouw betreffende 
abortus, het verkleinen van de inkomensverschillen, de opheffing van de 
economische verschi 11 en tussen de regio • s en het effectueren van het 
beginsel van gelijke mogelijkheden voor mannen en vrouwen. 

Op Europees niveau moeten volgens de,respondenten aangepakt worden: de 
inflatie, de Europese integratie, de werkloosheid, de verdediging tegen 
de supermachten, de kernenergie, de terrorisme-bestrijding, de controle 
op de multinationals en de milieubescherming. 

Ongeveer evenveel respondenten streven voor de beide overgebleven pro
blemen, de defensie-uitgaven en de hulp aan de Derde Wereld, zowel een 
Europese aanpak als een nationale aanpak na. Een duidelijk 'favoriet• 
niveau van aanpak is hier niet aanwezig. Het provinciale (of nog lagere) 
niveau verdwijnt nagenoeg geheel uit het gezichtsveld bij de voor te 
stellen maatregelen. 
Aparte aandacht kregen de zogenaamde vier 'hervormingsvoorstellen• van 
het kabinet-Den Uyl. Over het voorstel de grond onder de controle van 
de gemeenschap te brengen zijn de meningen onder het middenkader van 0'66 
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niet scherp verdeeld: 70% is voorstander (waarvan een-derde in zeer 

sterke mate), terwijl slechts 2%. er sterk op tegen is. Het voorstel om 
het bedrijfsleven te democratiseren ,wordt door vrijwel alle middenkader
leden onderschreven, terwijl ook bijna allen het ontwikkelen van een 
selectief investeringsbeleid toejuichen (respectievelijk 88% en 81%). 
Achter het stichten van een collectief fonds uit de opbrengsten van de 

Vermogensaanwasdeling (VAD) schaart zich 81% van de respondenten; slechts 
2% is er tegen. 

het middenkader en Europa 

Over de Europese eenwording lopen de meningen en denkbeelden van de ver
schillende stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering nogal 
uiteen. Bijna een-derde van deze leden vindt samenwerking en geformali
seerd overleg tussen de verschillende regeringen voldoende, terwijl bijna 

de helft van hen (47%) één (eventueel federale) Westeuropese staat als de 
meest ideale vorm van Europese samenwerking verkiest. Een zestal leden 
verwerpt elke vorm van Europese eenwording en 17% onderschrijft als uiter

ste vorm een confederatie. 
Bijna twee-derde van de stemgerechtigde leden is (tamelijk) bereid per
soonlijke (financiële) offers. te brengenom de eenwording van Europa te 
realiseren. Bijna een-derde van de stemgerechtigde leden beschouwt directe 
verkiezingen voor het Europese parlement als niet zo belangrijk, terwijl 
8% van de leden van mening .is dat deze verkiezingen niet plaats moeten 
{moesten) vinden. Bijna alle respondenten zijn voorstanders van een di
recte verkiezing van de voorzitter van,Çe Europese Commissie door het 
Europese parlement, maar niet allen {namelijk 60%) zijn van mening dat 
dit~een zaak van enig gewicht is. 
Voor wat betreft de huidige Europese Gemeenschap is meer dan drie-kwart 
van de respondenten van mening dat deze zich onafhankelijker moet opstellen 

tegenover zowel de Sovjet Unie als de Verenigde Staten; 12% wenst juist 
in de toekomst meer coördinatie met de Verenigde Staten en 3% meer coör
dinatie met de Sovjet Unie. 

Twee-derde van de respondenten heeft,geen bezwaar tegen uitbreiding van 
de Europese Gemeenschap met an~ere lande.n. De kennis over Europa lijkt 
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overigens niet gering: slechts 10% van de middenkaderleden, die de be

treffende vraag beantwoordden, noemt verkeerde landen bij de opsomming 
van de negen lidstaten. Daar staat tegenover dat lidstaten (met name 
Ierland en Denemarken) nogal eens vergeten worden, als de middenkader
leden hun rangorde van machtige en minder machtige lidstaten aangeven. 
Uit deze gemiddelde rangordening blijkt dat de Bondsrepubliek verreweg 
als het machtigste land binnen de Gemeenschap beschouwd wordt. Neder
land neemt volgens het middenkader van D'66 een tussenpositie in: mach
tiger dan Belgiê, Denemarken, Ierland en Luxemburg, maar duidelijk min

der machtig dan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië (in de 
aangegeven volgordes). 

Een tamelijk grote minderheid (22%) van het middenkader wenst op Europees 
niveau geen gemeenschappelijk program van D'66 en gelijkgezinde partijen 
uit andere landen. Ruim een kwart van de respondenten wenst één gemeen

schappelijk program met de (Europese) liberale en democratische partijen, 
9% met de democratisch-socialistische partijen en nog eens ruim een kwart 
met andere dan de hierboven genoemde partijen. 

Slechts 8% van de middenkaderleden is van mening dat de afzonderlijke 
nationale partijen van de lidstaten ook afzonderlijk een fractie in het 
Europese parlement moeten vormen (na de verkiezingen van juni 1979). Bijna 
de helft is daarentegen van mening dat partijen die nauw aan elkaar ver
want zijn, gezamenlijk één fractie in het Europese parlement zouden moeten 
vormen; 29% is van mening dat de samenwerking ook buiten de fractiebanken 
moet worden voortgezet en wel in de vorm van een Europese partijfederatie, 
terwijl 7% van mening is dat een fusie tot één Europese partij het meest 
voor de hand zou liggen. 

Meer dan de helft (55%) van de respondenten meent (meende) dat landelijke 
partijbureaus de verkiezingscampagne voor de 'Europese verkiezingen moeten 
voeren, terwijl ruim een kwart (28%) meent dat de kandidaten dit beter 
zelf kunnen doen. 

Wat betreft de partijfracties in het Europese parlement zoals deze op

traden vöör de verkiezingen van juni 1979, gaat (ging) de sterkste voor-
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keur van het middenkader van 0'66 uit naar de fractie van de Europese 

Liberalen en Democraten (ELD; volgens de methode van tabel 5 scoort 
de ELD een gemiddelde van 6.0). Rapportcijfers voor de andere Europese 
partijfracties zijn: 5.7 voor de Europese Democraten voor de Vooruit
gang; 5.4 voor de Unie van Socialistische Partijen; 3.0 voor de Euro
pese Christen-Democraten; 2.3 voor de Conservatieven en 2.1 voor de 
(Euro-)communisten. 

Van de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering is bijna 
een-vijfde deel (19%) eventueel in de toekomst bereid om namens D'66 
kandidaat voor het Europese parlement te zijn. Hoop voor de toekomst 
dus. 

belangenbehartiging van groepen 

Politieke problemen raken niet iedereen in dezelfde mate. Niet elke 
groep komt in de politiek even goed 'aan de bak' met zijn problemen. 
Daarom is aan de congresdeelnemers de volg.ende vraag voorgelegd: 
"Mensen kunnen in tal van groepen worden ingedeeld, elk met hun eigen 
belangen en problemen. Deze groepen kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen. 
Van welke groepen beschouwt u de behartiging van hun belangen en problemen 
als het meest noodzakelijk (maximaal vijf groepen noemen)? Wilt u per 
groep aangeven: 
a. beschouwt u zich als lid van die groep? 

b. beschouwt u zichzelf als ver;-tegenwoordoiger van die groep?" 
In totaal werd 698 keer een groep genoemd, waarvan men zich in 171 ge
vallen als lid beschouwde en in 176 als vertegenwoordiger. In totaal 
werden 70 verschillende groepen genoemd. De tien meest genoemde groepen 
omvatten de helft van het totaal aantal antwoorden. Die groepen waren -
in volgorde waarin ze genoemd werden -:. (lichamelijk) gehandicapten

vrouwen - werklozen - bejaarden - (ethnis.che} minderheden - jongeren -
gastarbeiders - D'66 - arbeiders en k~nsarmen. 
Tabel 6 geeft een uitsplitsing van de antwoorden op de betreffende rang 

naar leeftijd, geslacht en opleiding. Vrouwen en academici noemen gemid
deld iets meer groepen; leeftijd speelt in dit verband geen rol. 
Anders is het voor wat betreft specifieke groepen: door jongeren worden 
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'vrouwen', 'jongeren' en 'kansarmen' vaker genoemd; ouderen noemen 

'bejaarden' en 'ethnische minderheden' vaker. De problemen van gehan
dicapten, vrouwen en ethnische minderheden worden relatief vaker door 
vrouwen dan door mannen genoemd. 

tabel 6. Aantal keren dat een groep genoemd werd door stemgerechtigde 
D '66 'ers 

totaal oud jong man vrouw L.O-HBO Univ. 
(lich.)gehandecapten 58 27 31 37 21 25 33 
vrouwen 51 18 31 24 26 24 26 
werk 1 ozen 44 19 24 27 16 13 31 
bejaarden 36 22 14 28 8 13 23 
(ethn.)minderheden 36 20 15 22 14 14 21 
jongeren 33 11 22 25 8 13 18 
gastarbeiders 30 10 16 22 7 12 17 
D'66 25 7 18 22 3 7 18 
arbeiders 24 10 14 20 4 15 9 
kansarmen 20 7 13 14 6 9 10 

totaal 147 186 247 88 167 167 

NB: Oud: geboren voor 1941; jong: geboren vanaf 1941 
L.O.-HBO: alle opleidingen tot academisch niveau 

Univ.: Universiteit of Hogeschool als laatst bezochte onderwijsinstel-
1 i ng 

Voor 'arbeiders' en 'D'66' ligt dit net andersom. Academici zien 'werk
lozen' vaker als een probleemgroep, terwijl respondenten met een lagere 
opleiding eerder aan 'arbeiders' denken. 

Opmerkelijk is dat sociaal-economische maatstaven een geringere rol 
spelen dan fysieke kenmerken (zoals invaliditeit, geslacht, leeftijd en 
ras). Dat D'66 zo vaak genoemd wordt als groep 'waarvan de behartiging 
van belangen en problemen het meest noodzakelijk is', is opmerkelijk. 
Dit kan veroorzaakt zijn doordat respondenten - vooral jonge academici -
de vraag slecht hebben gelezen en zich hebben geconcentreerd op hun eigen 
groepslidmaatschap, zonder deze groep te vergelijken met andere, wellicht 
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meer problematische, groepen. 

noten 

1) De heer R.A. Koole en prof. dr. F.N. Stokman hebben met ons dit voor
lopige verslag besproken, waarvoor de auteurs hen erkentelijk zijn. 

2) Zie voor een voorlopig verslag van dat onderzoek I. Lipschits, L.P. 
Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van de Partij van de 
Arbeid" in: Socialisme en Democratie, 1979, no. 2 (februari), blz. 
51-67. Dit verslag is, in iets uitgebreidere vorm, opgenomen in het 
"Jaarboek 1978 van het Documentàtiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen" (Groningen, 1979), blz. 93-123. 
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BIJLAGE V 

DE KVP EN HET KOMPAS ROMME/LUNS 

door R.A. Koole 

inleiding 

Het hier volgende artikel over de KVP en de kwestie Nieuw Guinea in de 

jaren 1956-1959 is de vrijwel ongewijzigde weergave van het derde 

hoofdstuk uit een doctoraalstudie over hetzelfde onderwerp, die de 

jaren 1950-1962 beslaat. Deze studie, die als basis voor verder onder

zoek dient, is gegrond op litteratuur- en archiefonderzoek, alsrrede 

op informatie verkregen door (geautoriseerde) interviews met mr. H.W. 

van Doorn, mr. Th.M.J. de Graaf en mr. P.C.M. Rature en door een brief

wisseling rret drs. W. K. N. Schmalzer. 

De KVP, die reeds belast was met een grote verantwoordelijkheid voor 

de moeizame dekolonisatie van Nederlands-Indië, speelde ook in de kwestie 

Nieuw Guinea een hoofdrol. Deze kwestie, die ontstaan was doordat (het 

westelijk deel van) het eiland op de Ronde Tafel Conferentie van december 

1949 van de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië was uitgezonderd, 

bleek in het begin van de jaren '50 een onoplosbaar probleem. Vooral de 

(starre) binnenlandse politieke verhouQ.ingen waren daaraan debet, zodat 

het tweede kabinet-Drees zich in 1951 genoodzaakt zag de kwestie op de 

lange baan te schuiven, of, zoals dat toen werd genoem:i, 'in de ijskast' 

te plaatsen. De verhouding tussen Nederland en Indonesië verslechterde 

rrede hierdoor en dit had weer als resultaat dat de onderhandelingen, die 

beide landen over Nieuw Guinea en vele andere zaken in het verband van 

de op de Ronde Tafel Conferentie ingestelQ9 broze Nederlands-Indonesische 

Unie voerden, in 1956 in Genève definitief mislukten. 

De periode tussen deze misluk~ conferentie van Genève en het aantreden 

van het kabinet-De Quay in 1959 wordt behandeld in onderstaand relaas, 

dat verdeeld is in vier paragrafen, waarvan de eerste de algemene Nieuw 

Guinea-problematiek globaal weergeeft, de tweede enkele ontwikkelingen 

binnen de KVP beschrijft, de derde de feitelijke problematiek behandelt 

en de vierde een kleine balans wil opmaken van deze periode. 
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1. kentering en volharding 

Begin 1956 was de fase van onderhandelen tussen Indonesië en Nederland 

voorbij. Indonesië zou zich in de karende jaren toeleggen op een poli

tiek van 'konfrontasi' rret Nederland, waaraan de binnenlandse politieke 

verhoudingen in Indonesië hun deel hebben bijgedragen. Nederland bleef 

overtuigd van haar (juridisch) gelijk inzake Nieuw Guinea, maar had 

daaraan steeds rreer de riorele plicht gekoppeld de papoea's op te voeden 

tot zelfstandigheid. Bovendien was een' wijz.i.ging van de status van 

Nieuw Guinea voorlopig ndg' önhaal.bàar in het parlerrent. De kwestie 

Nieuw Guinea zou allengs neer onder dê minister van Buitenlandse Zaken, 

Luns, karen te vallen. Luns stak zijn 'aii.ti.I;;athie voor Soekarno niet 

onder stoelen of banken, 1 hetgeen op ·de kwestie Nieuw Guinea ~eker van 

invloed was. Van belang hier· was de gróeiende spanning tussen de rege-, 

ringspartijen PvdA en KVP. In 1956 werd nog het vierde kabinet-Drees 

gefonneerd, maar dit zou de rit niet rreer uitzitten. Het viel in decem

ber 1958 n.a.v. de belastingvoorstellen van minister Hofstra. De 'rcx::rllS

rode I coalitieS kwarren hièr VOOrlopig mee ten einde o 

Vooral op m::mdiaal niveau voÜ:rokken zich grote veranderingen. Was in de 
,. ' 

periode direct na de oorlog nog niet voor iedereen duidelijk dat het 

koloniale tijdperk ten einde liep, in het midden van de jaren '50 viel 

hieraan niet meer te twijfelen. In Azië en later in Afrika werden steeds 

rreer koloniën zelfstandig, waardoor ze lid konden worden van de Verenigde 

Naties. Een voor Indonesië belangrijke steun. 

De Koude Oorlog duurde voort, ook nà de beëindiging van de Korea-oorlog 

in 1953. Het neerslaan van de Hongaarse opstand in het najaar van 1956 

joeg de anti-So.vjet Unie-sterrming in 'het Westen tot een hoogtepunt. De 

wereld bleek eens te rreer in twee kanpen verdeeld, waarin respectievelijk 

de Sowjet Unie en de Verenigde Statén de leiding hadden. Dit laatste werd 

Frankrijk en Engeland nogmaals duidelijk gemBakt door de Suez-crisis, die 

vlak voor de Hongaarse opstand plaats vond en door een tweede 'Berlijnse 

crisis' . Bovendien zou Frankrijk., dat haar koloniën in Zuid-Oost Azië op 

vernederende wijze had moeten verlaten,- spOedig ook in Noord-Afrika kolo

niën moeten opgeven. 

In West-Europa sloegen zes laridem de (ecohc::mische) handen ineen en richt

ten een gemeenschappelijke markt· op. Ook Nederland was hierin participant. 
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Indonesië probeerde gebruik te maken van het groeiende aantal Derde 

Wereldlanden. Vanaf 1954, na de weigering van Nederland cm Nieuw 

Guinea opnieuw binnen Unie-verband te bespreken, trachtte Indonesië 

in de Verenigde Naties resoluties aangenamen te krijgen, die haar 

standpunten in zoverre weerspiegelden, dat ze opriepen de kwestie 

Nieuw Guinea opnieuw te bespreken. In 1954 gelukte dit bijna, maar 

de vereiste tweederde neerderheid werd niet gehaald. Ook in 1955, 

1956 en 1957 was de neerderheid steeds niet groot genoeg, ondanks de 

toenarre van het aantal Derde Wereldlanden. Voor Luns was dit een 

berroedigend teken. Voor Indonesië een grote teleurstelling, die leidde 

tot een verscherpte houding tegenover Nederland in Indonesië zelf. 

Op haar beurt leidde deze weer tot een vergroting van de anti-Indone

sische gevoelens in Nederland. 

Tijdens de behandeling van de pro-Indonesische resoluties in de Ver

enigde Naties werd van 28 oktober tot 1 november 1957 een boyoot tegen 

Nederlandse ondernemingen georganiseerd. Na de verwerping van de 

resoluties op 29 november werd anti-Nederlandse actie geïntensiveerd. 

Daarbij rroet worden venmld dat op 6 november Nederland en Australië 

een gezamenlijke verklaring hadden doen uitgaan, waarin gesproken werd 

over de toekc:mstige sarrenwerking van beide landen in Nieuw Guinea. Een 

verklaring, die de anti-Nederland-beweging in Indonesië alleen maar 

versterkte. Begin december deelde de Indonesische regering nede dat de 

Nederlandse consulaten gesloten rroesten worden, dat alle Nederlanders, 

Europeanen en Indo-Europeanen Indonesië rroesten verlaten (later wat 

afgezwakt) en dat alle Nederlandse bedrijven onder toezicht werden ge

steld (een jaar later werden ze forrreel genationaliseerd): de zgn. 

'december-maatregelen'. 

De anti-Nederland-acties liepen de organisatoren duidelijk uit de hand. 

Spontane bedrijfsbezettingen konden alLeen door militair ingrijpen 

onder controle worden gehouden. De positie van het leger in Indonesië 

werd hierdoor ook op econanisch terrein zeer versterkt. 2 

Onder invloed van deze 'dece.rrber-maatregelen' en hun gevolgen werd de 

verhouding tussen Nederland en Indonesië nog slechter. De bewapening 

werd aan beide zijden opgevoerd, terwijl de diplanatieke betrekkingen 

uiteindelijk in 1960 verbroken zouden worden. Nederland ging daaran nog 

overtuigder haar eigen weg m.b.t. Ni~uw Guinea. De bovengenoemie gezarren-
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lijke verklaring van Australië en Nederland (6 november 1957) deed 

Nederland. tijdelijk opteren. voor een beleid, waarin de eenheid van het 

eiland Nieuw Guinea een doel werd. Dit eiland zou sarren met andere 

(kleinere) eilanden een Melanesische federatie kunnen vormen. Dit be

leidsdoel zou echter vrij snel .weer (min of meer geruisloos) verdwij

nen. Het betekende echter wel dat Nederland niet meer per se afwijzend 

stond tegenover andere nogelijkheden da.i1 de handhaving van de Neder

landse souvereiniteit. Deze :rrogelijkheden waren er overigens niet, arr 

dat een oplossing, waarin Indonesië betrokken zou zijn, bij voorbaat 

werd uitgesloten en een oplossing via inschakeling van de Verenigde 

Naties (b.v. in de vo:rm van·een trusteeship over Nieuw Guinea) ook geen 

genade kon vinden binnen politiek Nederland. 

Wat de rrogelijkheid van een trusteeship betrof, kwarren er in 1958 wel 

enige scheuren in het Nederlandse parlementaire :rronoliete blok. Tijdens 

de algerrene politieke beschouwingen van 30 septereher 1958 diende de 

PvdA-fractieleider in de Tweede Ka:mer, . Burger, een :rrotie in, waarin hij 

onder meer de regering vroeg een trustschapovereenkomst terzake van 

Nieuw Guinea tussen Neder land en de Verenigde Naties te onderzoeken. De 

:rrotie werd, vooral door de tegenstand van de KVP, verworpen, maar liet 

in ieder geval binnen de PvdA (de Eerste Ka:merfractie pleitte zelfs voor 

onderhande;Lingen met Indone~ië) een zwenking naar een minder starre hou

ding t.a.v. de kwestie Nieuw-Guinea zien. 

O::>k binnen de regering-Drees, die zijn laatste dagen telde, werd de ge

dachte, zoals neergelegd i:r:Lde :rrotie-Bl.!lrger, niet overgencman, hoewel 

minister Luns in 1957 en 1958 de secretaris-generaal van de VN, Ha:rrrrers

kjöld, twee maal over de :rrogelijkheid van een trustschap over Nieuw 

Guinea had gepolst. Deze pogingen waren evenwel op niets uitgelopen, 

althans zo berichtte Luns de .ministerraad ·ero het parletrent in Nederland. 3 

'IWeede. Kaloorlid De Graaf, KVP-specialist voor zaken betreffende Indo

nesië en Nieuw Guinea, die in deze tijd à titre persennel besprekingen 

voerde met de Nederlandse ambtenaren bij de Verenigde Naties, Viksebokse 

en Schiff, was het daar niet mae eens .• De ambtenaren hadden hem verteld, 

dat een trustschap bij de Verenigde Naties wel degelijk :rrogelijk was, 

maar dat Luns daar zelf. ~ets. Van wilde weten. Volgens De Graaf lichtte 

Luns toen de regering en het parletrent onjuist voor: Luns was een "on

waarheidspreker".4 



- 107 -

Wat in de o<Jen van minister Luns succesvoller was verlopen, waren be

sprekingen die hij op 7 rrei 1958 rret zijn ambtgenoot Dulles van d~ 

Verenigde Staten had gevoerd op de NAvo-conferentie in Kopenhagen. 

Dulles zou hierbij aan Nederland • garanties• hebben gegeven voor het 

geval van een Indonesische aanval op Nieuw Guinea. In de Nederlandse 

pers waren de reacties verwarrend en ook de Nederlandse regering 

oordeelde dat geprobeerd moest worden deze vage toezeggingen hard te 

naken. Een eerste Po<Jing daartoe, gedaan door de Nederlandse ambassa

deur in de Verenigde Staten, Van Royen, mislukte reeds op 13 rrei 1958. 5 

Uiteindelijk kreeg Luns in oktober 1958 van Dulles een verklaring los, 

die zowel Indonesië als Nederland aan het lijntje hield en er op neer 

kwam dat in beginsel geen geweld gebruik;t rrocht worden om territoriale 

wijzigingen tot stand te brengen, maar tevens dat de Verenigde Staten 

niet geloofden dat Indonesië overwoog geweld tegen Nieuw Guinea te ge

bruiken. 6 Bewoordingen, wa.a.rrree rren alle kanten rree op kon. Luns ge

loofde echter dat er sprake was van werkelijke Amerikaanse steuntoe

zeggingen, maar liet de inwlling ervan in het midden. 

OVer deze (al dan niet gedane) toezeggingen, die volgens scmni.gen wel, 

volgens anderen niet de spil vorm:len van het regeringsbeleid in;1:ake Nieuw 

Guinea, maar in ieder geval van grote invloed zijn geweest, is naderhand 

veel geschreven. 7 Opmerkelijk was dat, hoewel de twijfel aan de hardheid 

van de Amerikaanse toezeggingen allengs toenam, Luns toch zijn eigen 

interpretaties kon aanhouden, zonder dat b.v. vanuit het parlerrent een 

• zwart op wit •-verklaring werd geëist. Ook binnen het kabinet-De Quay 

twijfelde rren aan de verklaringen van Luns, maar ook daar kon Luns zijn 
8 visie laten gelden. 

2. de eenheid hersteld 

In 1956 waren de ernstigste woelingen binnen de KVP, die in het begin 

van de jaren 1 50 waren ontstaan door de activiteiten van de behoudende 

• groep-Steenberghe • , voorlopig (tot };let midden van de jaren • 60) ten

einde. De Tweede Kamerfractie o.l.v. Rcrrrre en de partij o.l.v. Van Doorn 

(die sinds 1956 als fractielid eveneens Romroe als •president• moest 

erkennen) konden nu hun krachten volledig w;i..jden aan vooral de binnen

landse politiek, zonder gehinderd te worden door ernstige interne ver-
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deeldheid. 

De politiek t.a.v. Indonesië· .was zeker niet de enige belangrijke poli

tieke kwestie, die de KVP ,bezig hield~ Op ·binnenlands terrein waren 

voor de KVP onder andere de belastingen, de bezitsvorming, de land

bouw, de gezinspolitiek, de PBO's en het sociale beleid centrale 

politieke punten. 9 

De door het bisschoppelijk mandement'(1954) en de activiteiten van de 

Groep-Steenberghe benadrukte verschillen met de PvdA zetten zich door 

in de verkiezingsstrijd van ·1956, ·.die door beide partijen ongekend fel 

werd gevoerd en beide winst opleverdê. Na de grondwetsherziening, waar

bij de '!Weede Kamer op 150 zetels werd gebracht, bezette de PvdA nu 50 

zetels en de KVP 49 zetels, .ondanks het feit dat de Katholiek Nationale 

Partij (KNP) in de KVP was opgegaan. Er ving een voor die tijd lange 

fennatieperiode aan, die van 16 juni tot 11 oktober duurde. Het resul

taat, was het vierde kabinet-Drees, dat veel op het vorige leek. Weer 

was Romme geen minister geworden, hoewel deze mogelijkheid tijdens de 

fennatie verschillende kerenwas geopperd. 10 

De spanningen tussen de KVP en·de PvdA·waren door de verkiezingsstrijd en 

de f9rrnatieperikelen gegroeid• en bleven- met fluctuaties- groeien. 

Vooral de kwesties van de·bezitsvorming en de bestedingsbeperking zouden 

binnen het kabinet voor de nodige spanning zorgen, die op 11 december 

1958 het kabinet-Drees ten val bracht. 11 Aanleiding was de rrotie-Rorrlre 

in het debat over de directe belastingen. De ontstal1e situatie wàs 

moeilijk; de schuld van de crisis werd door Ramme bij de PvdA-fractie en 

door de PvdA bij de confessionèlen en de WD gelegd. Na veel wikken en 

wegen kwam op 23 december het ranp-kabinet-Beel tot stand, een voortzet

ting van het vorige kabinet zonder de PvdA-ministers. Dit kabinet schreef 

vervroegde verkiezingen uit, die op 12 rnaart 1959 werden gehouden. On

danks een licht verlies werd de KVP weer de grootste partij, omdat de 

PvdA twee zetels verloor. 

Bij deze verkiezingen werd Van·.Rijckevorsèl, de behoudende jurist, die 

o.m .. de Molukse KNIL-militairen .naar Nederland had weten te halen, met 

voorkeursternren gekozen, te:rwijl hij op een onverkiesbare plaats op de 

westelijke lijst van de KVP was geplaatst. Een week voor de verkiezingen 

hadden negen katholieke hoogleraren (waaronder Duynstee en Schlichting) 

aanbevolen een voorkeurstem op Van Rijck-evorsel uit te brengen. Deze op-
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zet slaagde: Van Rijckevorsel behaalde ruim twee maal de kiesdeler. 

Het KVP-bestuur wachtte de berekening van het Centraal Stembureau af, 

cmiat de kans bestond dat Van Rijckevorsel De Graaf uit de Kamer zou 

wippen, waarmee de KVP-fractie haar enige Nieuw Guinea-specialist 

kwijt zou zijn. 12 Dit gebeurde niet en beiden behielden hun zetel. 

3. katholieken en sociaal-demooraten 

In het verkiezingsprogramua van de KVP voor qe verkiezingen van 13 juni 

1956 werd inzake Nieuw Guinea gesteld dat handhaving en uitoefening 

van het Nederlandse gezag over Nieuw Guinea voorop stond. Een defen

sieve houding tegenover de Indonesische aanspraken werd niet voldoende 

geacht: het rroest gaan an "bevordering van internationaal begrip en, 

indien nodig, daadwerkelijke internationale steun voor de Nederlandse 

politiek op Nieuw Guinea, allereerst door krachtige en consequente door

voering van deze politiek". Internationale steun betekende hier inter

nationale inmenging in of internationale verantwoordelijkheid voor de 

kwestie Nieuw Guinea. Het idee van een internationaal trustschap met 

Neder land als 1 trustee 1 was door De Graaf in de fractie geopperd, maar 

als "irreëel en onuitvoerbaar" afgewezen. 13 De KVP hield onverkort aan 

de Nederlandse souvereiniteit vast, zoals vrijwel geheel Nederland dat 

destijds deed. 

Bij de verkiezingen was de KNP definitief in de KVP teruggekeerd, door

dat drie ex-KNP-leden nu voor de KVP in de Kairer plaats namen. Gesteld 

is wel dat de KVP door de terugkeer van de KNP gedwongen werd een be

houdender koers inzake Nieuw Guinea te varen. Lijphart14 zegt dat de 

KVP verschillende consessies aan de KNP moest doen, teneinde d~ terug

keer van de laatste groepering in haar gelederen m:>gelijk te maken. Eén 

van die consessies was een meer soliede conservatief Nieuw Guinea-beleid, 

aldus Lijphart. Volgens Rallre echter waren de ex-KNPers gehouden aan het 

tot stand gekaren KVP-program, maar onder één voorbehoud: het standpunt 

t.a.v. Indonesië en de kwestie Nieuw Guinea. 15 Wel ter, de politiek leider 

van de KNP, kon dan ook in de Kairer in deze kwesties een afwijkend stand

punt innemen, hetgeen echter nauwelijks van invloed was op het beleid 

van de KVP-fractie als geheel. 16 Lijpharts bewering lijkt dan ook te ab

soluut te zijn gesteld. Dat er sprake was van een nog meer benadrukken 
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van de Nederlandse souvereini tei.t · m::>et, i.p.v. toegeschreven te worden 

aan de terugkeer van de KNP,r dan ook eerder gezien worden tegen de 

achtergrqnd van de effecten van het optreden van de Groep-Steenberghe 

binnen de KVP, de gebeurtenissen .op.internationaal niveau en vooral 

in Indonesië en de verwijdering tussen de PvdA en de KVP, die tijdens 

het kabinet-De Quay nog eens versterkt zou worden door werking van het 

'oppositie-mechanisme'. 

Vlak na de verkiezingen van 1956 en dus ten tijde van de formatie deed 

de Generale Synode van de Hervorrrde Kerk een Oproep, die in en bui ten 

deze Kerk veel stof deed O:[:Maaien. Dez.e Oproep, die geheel aan de kwestie 

Nieuw Guinea was gewijd, bekritiseerde ongemeen fel de regeringspolitiek. 

Na een historisch overzicht en een beschouwing van de notieven an de 

Nederlandse souvereiniteit te handhaven stelde de Oproep o.m.: "Nederland 

zal bereid moeten zijn eigen aanspraken om alleen op eigen gezag Nieuw 

Guinea te besturen, te later1 vallen, en toe te sternren in een regeling 

van dit bestuur in een zodanige overeensterrming met de volkerengerreen

schap, dat zeMel de beste beharQ.ging der bevolkingsbelangen als de 

grootst rrogelijke staatk~dige stabiliteit redelijkeNijs gewaarborgd is. 
17 

De Oproep werd overwegend met. afkeuring ontvangen. Zo ook binnen de KVP. 

Het fractieberaad over de begroting voor Nieuw Guinea in oktober besteedde 

veel aandacht aan deze Oproep. Verschillende fractieleden wezen op "be

paalde uitspraken, welke getuigden van een vooringenomenheid bij de beoor

deling van de feiten". Deze leden "wilden niet verhelen, dat naar hunne 

mening een politieke voor lichting, als in de Oproep tot bezinning door 

een zo voornaan college als de Generale Synode geschied, directe schade 

wordt toegebracht aan de belangen der Papoeabevoling .•. , echter anders

zijds niet nalaten op te merken· dat· een bezinning over de vraagstukken van 

en rondam Nieuw Guinea op zich zelf een zaak blijft van voortdurende 

urgentie. •• 18 

Hoewel de Oproep fel werd bekritiseerd was er een eerste barst in het 

thuisf.ront gekauen. Het zou de laatste ·niet zijn.· De KVP hield echter vast 

aan de Nederlandse souvereinit:,eit en streefde naar een "snelle ontwikke

ling van een politiek bewustzijn der bevolking, opdat deze binnen werke-
• 

lijke a~zienbare tijd op basis van haar zelfbeschikkingsrecht haar staat-

kundig lot kan bepalen". 19 I>e. "bulldozer_:.theorie", het door De Graaf in 

1952 geopperde plan tot versn~lde ontwikkeling van de bevolking van 
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Nieuw Guinea, werd herhaald; een tijdslimiet werd daarbij echter niet 

gesteld. 

Bij de formatie van het laatste kabinet-Drees kwam ook Nieuw Guinea 

ter sprake. Op 18 juli, tijdens de formatiepoging van Drees, eiste 

Romme meer vastigheid inzake de souvereiniteit dan Drees had voorge

steld. Bovendien miste hij elke aanduiding omtrent een ruimere in

schakeling van zending en missie op het eiland. Tijdens zijn eigen 

formatiepoging vermeldde Romme dan ook expliciet de souvereine macht 

van Nederland. Cbk deze poging mislukte. In de regeringsverklaring 

van 23 oktober 1956 kwam het begrip souvereiniteit niet voor, maar 

werd gesteld dat de regering "op basis van de bestaande rechtsorde een 

zodanige ontwikkeling van dit gebied zal bevorderen, dat de :rrogelijkheid 

van toepassing van het beginsel van zelfbeschikking wordt bespoedigd". 20 

De KVP had deze omschrijving blijkbaar geaccepteerd. Bij de algemene 

politieke beschouwingen van diezelfde dag vormde Nieuw Guinea voor 

Ramle geen punt van bespreking meer. Belangrijk was wel dat nu ook de 

regering op spoed begon aan te dringen. 

Na de Oproep van de Generale Synode kwam er langzaam maar zeker een 

kritische meningsvorming t.a.v. de kwestie Nieuw Guinea op gang. Op 

1 december 1956 stuurden 116 'vooraanstaande' Nederlanders een brief 

naar alle politieke partijen, behalve de CPN (deze had de brief naar de 

mening van de ondertekenaars niet nodig)~ In de brief werd ongerustheid 

over het gebrek aan bezinning op de kwestie Nieuw Guinea uitgesproken en 

twijfel geuit aan de politieke houdbaarheid en morele verantwoording 

van het Nederlandse standpunt. Gesuggereerd werd een uit vertegenwoordi

gers van verschillende politieke partijen bestaande politieke cammissie 

in het leven te roepen, waarin het Nieuw Guinea-vraagstuk geanalyseerd 

zou kunnen worden. 21 Partijvoorzitter Van Doorn pleegde over deze brief 

overleg met Romme, De Graaf en Smulders. De laatste stelde een concept

antwoordbrief op. Hierin werd een gebrek aan belangstelling bestreden, 

maar wel werd gepleit voor een voorlichting omtrent de motivering van de 

KVP. De Graaf maakte bezwaar tegen deze concept-brief. Volgens hem was 

er wel degelijk een gebrek aan bezinning over de kwestie Nieuw Guinea 

binnen de KVP. Bovendien berichtte het Eerste Kamerlid Sassen dat in deze 

Kamer "te dezer zake een opvatting heerst, die niet zo heel veel afwijkt 

van wat spreker meent in deze brief te lezen". 22 
De zaak werd hierop op 
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1 februari 1957 in een gecombineerde vergadering van de fractieoommissies 

voor OVerzeesche Rijksdelen en voor Buitenlandse Zaken, waarvan resp. De 

Graaf en Blaisse voorzitter waren, besproken. Een nieuwe concept-brief 

werd op 18 februari opgesteld, die vrijwel geheel de mening van De Graaf 

weergaf. Benadrukt werd dat de katholieke Kamerfracties zich bij her

haling intens hadden beziggehouden rret het Nieuw Guinea-vraagstuk. En: 

"het behoeft geen betoog, dat het partijbestuur zich bewust is van de 

noodzaak tot voortdurende bezinning, zulks te rreer vanwege de telkens 

wisselende situatie op het internationale vlak. Daarom dan ook heeft de 

jongste ontwikkeling in de verhoudingen tussen het Westen en het Nabije 

en Verre Oosten- reeds voor de ontvangst van Uw adres - in onze kring 

opnieuw geleid tot een plan voor een beraad, waarbij personen zullen 

worden betrokken die deskundig zijn op de nader ook in Uw adres genoerrde 

gebieden. Wij tekenen hierbij echter nadrukkelijk aan, dat zodanige 

studie niet bedoelt opnieuw de rechtsvraag van Nederlands huidige ver

houding tot Nieuw Guinea aan de orde te stellen. "23 Het idee van een 

speciale KVP-canrnissie voor Nieuw Guinea was hiennee geboren, maar dit 

idee zou pas medio 1958 verwezenlijkt worden en toen mede in verband rret 

het opstellen van het Werkprogram 1960. 

Zover was het nog niet. Het jaar 1957 verliep m.b.t. Nieuw Guinea aan

vankelijk relatief rustig. Bij de algemene politieke beschouwingen midden 

oktober noerrde Rarme Nieuw Guinea niet in zijn betoog. Anders werd het 

na november, toen de pro-Indonesië-resolutie in de VN werd vexworpen, 

hetgeen mede leidde tot de zgn. 'december-maatregelen' in Indonesië. De 

anti-Soekarno-sfeer in Nederland werd er door verhevigd en Ram1e kon in 

De Volkskrant (d.d. 7 december 1957) 24 schrijven: "bij alle narigheid 

van het ogenblik is de eendracht, de samentrekking in het Nederlandse volk 

verheugend. Een schaduw is er geworpen door Het Vrije Volk, dat het ogen

blik gekcmen achtte, om 'de rechtse partijen' in verband rret hun Nieuw 

Guinea politiek als de kwade pier voor te stellen en Nieuw Guinea zelf 

als de prijs voor de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië ..• ". 

Rarnme constateerde de harmonische muziek der eenheid tegelijkertijd met 

een dissonant~ Er zouden rreer dissonanten kanen. 

De KVP achtte de 'december-maatregelen' dennate emstig dat er eind janu

ari 1958 een speciaal Nieuw Guinea-overleg werd georganiseerd. In de Kamer 

liet De Graaf op 4 februari een oprerkelijk geluid horen: "Nu kan rren 
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natuurlijk gaan theoretiseren over de vraag, of uitoefening van deze 

taak (opvoeden tot zelfstandigheid der papoea's - r .k.) onvoorwaarde

lijk samen moet gaan met handhaving van de Nederlandse souvereiniteit 

over het betrokken gebied. Ik teken daarbij aan, dat mijn politieke 

vrienden en ik niet per se afwijzend staan tegenover andere nogelijk

heden. Voor ons is de souvereiniteit over Nieuw Guinea geen doel, doch 

niet meer dan een middel naar het doel. "25 

Hoewel voor De Graaf de eenheid van de fractie prevaleerde boven zijn 

persoonlijk standpunt, 26 heeft hij niet nagelaten intern zijn enigs-

. fw' 'k d . t t'l 27 z1ns a lJ en e men1ng e ven 1 eren. 

De 'december-maatregelen' van 1957 hadden zodoende ook hun effect binnen 

de KVP. Een speciale Nieuw Guinea-ccmnissie werd door het bestuur nu 

zeer wenselijk geacht, maar met de feitelijke instelling ervan wilde men 

nog even wachten an de indruk te vermijden dat het standpunt van de KVP 

zodanig onzeker zou zijn geworden dat een studiecammissie noodzakelijk 

bleek. Voorlopig werd alleen minister Luns verzocht an in het Partij

bestuur vertrouwelijke inlichtingen te geven. 28 Ter vergelijking: de 

PvdA, wier Eerste Kamerfractie een duidelijk afwijkend standpunt had 

ingenOiren t.a.v. Nieuw Guinea, stelde in juni 1957 reeds een speciale 

Nieuw Guinea-cammissie in. 

Eind juli 1958 was de situatie rond de kwestie Nieuw Guinea blijkbaar zo 

gewijzigd dat de KVP tot oprichting van de speciale commissie kon over 

gaan. Voorzitter werd luitenant-generaal Mathon, de leden kwamen voor

namelijk uit de partijtop en de fracties. De taak van de cammissie was in 

eerste instantie de programcommissie, die belast was met het opstellen 

van het program voor de verkiezingen van 1960, te adviseren inzake Nieuw 

Guinea. De commissie ging voortvarend te werk en legde medio september 

1958 haar 'interimradvies' vast in een 'zeer vertrouwelijk rapport'. Tot 

begin 1959 bleef de cammissie functioneren, maar zag toen haar werkzaamr 

heden doorkruist door de vervroegde verkiezingen, uitgeschreven door het 

ranp-kabinet-Boel n.a.v. de val van het kabinet-Drees. 

In het 'zeer vertrouwelijk rapport' werd het toenmalige KVP-standpunt 

vastgelegd. 29 Gewezen werd op de toenemende militaire kracht van Indo

nesië, dat zich echter "in de ogen van vele Staten, ook in de kring van 

de Afro-aziatische landen gecompromitteerd heeft, terwijl de gezindheid 

in internationale kring ten gunste van Nederland is veranderd". Het denk-
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beeld van een r-1elanesische federatie werd niet uitgesloten, maar vast

gesteld werd dat de door Nederland te voeren politiek als uitgangspunt 

had: de Nederlandse souvereiniteit over Nieuw Guinea en de gemeenschappe

lijke Nederlands-Australische verklaring van 6 november 1957. Verder 

stelde de cammissie onder meer: "ZeMel in het belang van Nederlands Nieuw 

Guinea zelf als ter wille van de solidariteit met de vrije wereld acht de 

Kammissie het noodzakelijk ten aanzien van Nieuw Guinea een politiek te 

voeren, die er op gericht is, de stabiliteit in dit gedeelte van de wereld 

te vergroten door versterking van de geestelijke en materiële afweermidde

len tegen het kommunisme en bevordering van de harmonische ontwikkeling en 

de onderlinge vreedzarre sarrenwerking van de volkeren van die gebieden" en: 

"De eigen Nederlandse belangen bij Nieuw Guinea zijn thans in ekonanisch 

opzicht uiterst beperkt. Het is niet te bevroeden, hoe deze zich in de toe

komst zullen ontwikkelen. De Kamri.ssie erkent echter, dat bij de relatie 

tussen Nederland en Nederlands ~~ieuw Guinea ook nog andere Nederlandse be

langen zijn betrokken, zoals onder meer gelegen in de erkenning, aanvaar

ding en uitvoering van een rrorele taak ten aanzien van dat gebied. " 

De handhaving van de Nederlandse souvereiniteit was geboden uit morele 

overwegingen (opvoeden van de papoea's tot zelfbeschikking) , maar was ook 

van strategisch belang voor het 'vrije westen' an de 'karnmunistische drei

ging' te kunnen weerstaan. Hoewel niet in het rapport ve:rroold, had De 

Graaf in de cammissie aangedrongen op "het noodzakelijk scheppen op korte 

termijn van een zo duidelijk mogelijk staatkundig perspectief van een niet 

meer aan Nederland ondergeschikt Nieuw Guinea". 30 Hierin stond De Graaf 

echter nog alleen. 

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer was daarin verder, getuige de motie die 

fractievoorzitter Burger op 30 september 1958 indiende tijdens de algemene 

politieke beschouwingen. De reactie van de KVP op deze motie was zeer af

keurend; volgens Rcmne wilde de PvdA Nieuw Guinea min of meer abandonneren: 

"Die motie maakt op mij de indruk, alsof wij daar op het uiterste zuid

westelijke puntje van het eiland een bordje gaan planten met het opschrift: 

'Te koop, te huur, te leen of cadeau. Te bevragen bij Mr. J. Burger, ~vas

senaar, Holland'. "31 

Neen, de KVP wenste de souvereiniteit over Nieuw Guinea niet ter discussie 

te stellen. Zelfs oproepen daartoe van de missie en de katholieke kerk in 

Indonesië vonden bij de KVP geen gehoor. 32 Bovendien was, zoals ook uit 
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het 'zeer vertrouwelijke rapport' van de carmissie-Nieuw Guinea was 

geb~eken, de gezindheid in internationale kring ten gunste van Neder

land veranderd. Naast de Australisch-Nederlandse verklaring waren nu 

vooral ook de 'Amerikaanse garanties' daaraan debet. In een bijeenkomst 

in augustus 1958 van de commissie-Nieuw Guinea had minister Luns, die 

speciaal (met staatssecretaris Moorman) daartoe was uitgenodigd, één en 

ander toegelicht: "De laatste maanden echter... is Amerika duidelijk 

verder gegaan en heeft zich thans zelfs mondeling en schriftelijk tegen

over Australië en Nederland vastgelegd en in de zin, dat een militair 

ingr~Jpen van Indonesië tegen Nederlands Nieuw Guinea niet zal worden 

geduld." 33 De aldus door Luns voorgelichte KVP zou in overgrote meerder

heid blijven geloven aan deze (al dan niet gedane) Amerikaanse toe

zeggingen. Men voer op het kanpas-Luns. 

Binnen de fractie en als adviseur binnen het partijbestuur bleef Romroe 

de algemene koers bepalen. Ook inzake Nieuw Guinea. Volgens Van Doorn 

was de volgorde zelfs: Rcmre, Luns, partijtop. "Rorrme had de meeste in

vloed. Weliswaar deed hij dat dan op de achtergrond, maar er zou niets 

gebeurd zijn door Luns, als Rcmre het niet had goedgevonden. "34 Deze 

dominante positie van Romme is eigenlijk nooit echt ter discussie ge

weest binnen de KVP. Kamerlid Fens heeft zelfs eens gezegd dat de Kamer

leden ' s rrorgens in De Volkskrant lazen hoe ze zich 's middags in de 

Kamer moesten gedragen. 35 Een gechargeerde typering uit de jaren dat 

Rortlre nog staatkundig hoofdredacteur van De Volkskrant was (van mei 

1945 tot januari 1953, daarna schreef hij tot oktober 1960 wekelijks 

zijn rubriek 'Politiek Allerlei') , maar zij bevatte - ook voor de latere 

jaren - een kern van waarheid. Zijn gezag had Romme echter niet aan een 

dictatorschap binnen de partij te danken, maar - volgens zijn naaste 

medewerkers - veeleer aan zijn enorme kennis van zaken, zijn werkdrift 

en zijn overtuigingskracht. 36 Formele fractiediscipline was er niet, 

maar in de praktijk vertoonde de fractie onder Rcmne een grote mate van 

eensgezindheid. Geen enkel Kamerlid presenteerde naar buiten toe een be

paalde mening buiten Rarm::l an. 37 Ook Rcmne had zijn negatieve eigen

schappen: over 'ja-broers' liep hij heen, terwijl hij anderen soms te 

lang een hand boven het hoofd hield. 38 

Deze daninante positie van Ramrne was ook in de kwestie Nieuw Guinea van 

groot belang. Sarmigen in de KVP (vooral De Graaf) rrochten suggesties c.q. 
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kritiek leveren, het was toch. al:tijd Rarroe, die door zijn veronderstelde 

betere kennis van de gehele b;i.rmenlandse p:Jli tieke kaart in deze kwestie 

het uiteindelijke standpunt bepaalq~ .. Althans in de Tweede Kamer. In de 

Eerste Kamer, waarmee over het algemeen weinig overleg werd gevoerd, was 

een iets andere mening t.a.v. Nieuw Guinea te constateren. KVP-fractie

lid Kropman verklaarde op 2 deceffiber 1958 dat op dat moment geen andere 

oplossing dan de handhaving van de status quo rrogelijk was, maar dat men 

niet zanaar een geschrift van Röl.ï.ng (PvdA) , waarin internationalisatie 

van het Nieuw Guinea-probleern werd bepleit, rrocht afwijzen. 39 Het bleef 

voorlopig bij deze opmerking en bovendier1 was de Tweede Kamer ook des

tijds het belangrijkste vertegenwoordigend college. 

4. baZans van zelfverzekerdheid 

"Drie faktoren hebben dus de ontwikkeling in de laatste maanden beïnvloed: 

de toenemende labiliteit en het dalende prestige van het regiem van Soe

karno, de nieuwe Nederlands-Australische samenwerking, de verduidelijking 

in de houding van Amerika. Het is dus volkamen in strijd met de feiten 

van een introbilisme te spreken, integendeel, mede dankzij de volharding 

waarmee minister Luns het Nederlandse .standpunt in de UNO, in de NATO en 

in het State Department heeft verdedigd en toegelicht, is nu het kader ge

schapen waarin Nederland in .een nieuwe en gunstiger sfeer zijn taak kan 

verric~ten. De motieven en de doelstellingen van deze taak hebben een beter 

begrip gevonden, en de noodzaak, deze taak konkreet aan te pakken, wordt 

scherper gezien. Zoals reeds gezegd, kan Nederland deze taak slechts in het 

kader van het ekonanisch :rrpgelijke verrichten, maar nu is de kans gegeven 

de lasten van veiligheid en opk van ontwikkeling in de toekomst juist in 

het zicht van het algemeen_belang.van de vrije wereld in deze gebieden te 

spreiden", aldus de KVP-er Dr. K. J. Halm in januari 1959. 40 

Ondanks het toenemend aantal, kritische geluiden, bleef de nu weer enige 

katholieke partij in de tweede. helft van.de jaren '50 zeker van zichzelf 

en steunde van harte het regeringsbeleid. Naast het morele motief werd nu 

ook (tijdelijk) het strategische motief genoenu: Nieuw Guinea als 'vrije 

burcht' te midden van de 'kam:runistische dreiging' . 
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slot 

In het voorjaar van 1959 trad na een interim-periode van het romp

kabinet-Beel, de regering-De Quay aan, bestaande uit de confessionele 

partijen en de WD. De PvdA belandde voor het eerst in de oppositie

banken. 

Het was juist in deze regeringsperiode dat het Nieuw Guinea-probleem 

'opgelost' werd. Onder vooral buitenlandse druk was Nederland genood

zaakt haar 'laatste kleinood uit de gordel van smaragd' prijs te geven. 

Vooral voor Luns en met hem de KVP was dit rroeilijk te verwerken. Toen 

dan ook op 15 augustus 1962 Nederland definitief afstand deed van haar 

aanspraken op Nieuw Guinea, dat nu ook voor Nederland West-Irian ging 

het~1, kon de KVP niet anders doen dan gelaten deze 'buiging voor over

macht' accepteren. 
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Hofland, H.J.A., p. 70 e.v.; Oltrnans, W.L., passim; Van 'tVeer, P., 

pp. 79-82. Volgens o.a.-Oltmans en Hofland vormden de Amerikaanse 

garanties de spil van het Nederlandse Nieuw Guinea-beleid. Ook 

Schrrelzer (brief dd. 15 juni 1979) zegt dat ze "in zeer sterke mate" 

de spil vormden. Van 't Veer (1974) spreekt dit tegen. 

8. In het boek van Robbert Arrmerlaan (p. 106) zegt Schrrelzer: "Ik heb 

die garanties eenvoudig nooit als' echt hard beschouwd." In zijn 

brief (dd. 15 juni 1979) drukt hij zich iets voorzichtiger uit: "Op 

zich zou het kunnen zijn dat er bepaalde toezeggingen waren maar 

dat hij niet gemachtigd wàs door zijn V.S.-collega die duidelijk te 

uiten." 

De Beus, die er van overtuigd is dat de diplamatie ten slotte de uit

slag van de Nieuw Guinea-kwestie bepaalde (m.i. valt dit te betwijfe

len - r .k.), vertelt hoe de Nederlandse ambassadeur in New York, Van 

Royen, via telegrammen minister Luns regelmatig op de hoogte stelde 

van het feit dat geen effectieve Amerikaanse hulp kon worden verwacht 

(zie ook: Ammerlaan, R. , p. 117, noot) . De vraag kan worden gesteld 

in hoeverre deze sonderingen de ministerraad bereikten en niet op 

het departement bleven steken. 

9. Wat betreft de PBO's (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties) had 

de KVP zich bij de formatie van 1952 sterk gemaàkt voor een apart 

ministerie. Dit nieuWe departement kwam er inderdaad en de (gematigde) 

bestuurder van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), De Bruijn, 

werd de minister. Een succes werd het niet. Na 1956 kwam het departe

ment niet meer voor en ook de PBO' s ontmoetten in den lande veel ver

zet. De KVP voerde daarna de PBO' s langzaam maar zeker van de priori

teltenlijst af. 

10. Vgl. Duynstee, F.J.F.M. (1966), pp. 86-159. In het interview met 

Bibeb in Vrij Nederland zegt Duynstee dat Ramme geen minister is 

geworden, omdat hij als voorman van de KVP niet onder de PvdA-voorman 

Drees wilde dienen. 

11. Van Doorn (in interview): "De verhoudingen tussen de KVP en de PvdA 

waren uiterst slecht; die zijn.dehk ik nooit zo slecht geweest als 

in de eerste periode na december· 1958. Het was vooral de 'Fakkel-
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dragerszaak' : Burger kreeg het benauwd net zijn eigen achterban 

over de bestedingsbeperking etc ... Toen de breuk er eenmaal was 

hebben wij de PvdA natuurlijk ook wel flink aangepakt. Van mij

zelf zijn de niet zo fraaie woorden dat de PvdA de partij van de 

bestedingsbeperking was en de KVP de partij van de bezitsvorming. 

Dat laatste was een topper voor de KVP. " 

12. Algemeen Handelsblad, 14 en 17 maart 1959. Het reglement van de 

KVP schreef nl. voor dat het bestuur zich rroest beraden, indien 

door voorkeurstemmen de deskundigheid binnen de fractie op ver

schillende gebieden zou worden doorkruist. 

13. Nota De Graaf n.a.v. adres intellectuelen dd. 1 december 1956. 

KVP-archief. 

14. Lijphart, A. (1966), p. 258. 

15. Rorrrne in interview. 

16. Naast Rarrne zijn ook Sch!relzer, De Graaf en Van Doorn van :rrening 

dat de terugkeer van de KNP i.v.m. Nieuw Guinea niet van grote in

vloed was; Schrrelzer (brief dd. 15 juni 1979); Van Doorn (inter

view) ; De Graaf (in interview) : "De KVP vond het prettig dat die 

stemmen terugkwamen, maar 'een ruk naar rechts' , nee. Ook de invloed 

van Welter was niet groot na 1956, hij was volkaren uitgeblust en 

heeft in de fractie bijna nooit neer een woord gezegd. Lernaire had 

nog wel betekenis, maar die had niet zo erg net Nieuw Guinea te 

maken." 

17. KHA, 25 juni- 1 juli 1956, pp. 12610-12611. Over de motieven voor 

behoud van Nieuw Guinea gaf de Oproep een interessante uiteenzetting: 

" ... wij rroeten beseffen dat ook historische aanspraken en goede be

doelingen en hoge idealen, waannee wij ons in Nieuw Guinea handhaven, 

geen voldoende rechtvaardiging zijn van onze positie daar. Ons ver

leden als bewindvoerder over vreerrde volkeren, net eigen belang als 

een belangrijke drijfveer, ligt de volkeren van Azië nog vers in het 

geheugen; reeds dat alleen zou ons wat bescheiden rroeten maken. Er 

is daaran reden ons af te vragen en ons te laten afvragen, of ook, nu 

Nieuw Guinea voor ons geen 'wingewest' is, maar wij integendeel veel 

aan het land ten koste leggen, onze motieven werkelijk van zelfzucht 

vrij zijn. Er kan nl. ook een zelfzucht zijn, die niet op materieel 

gewin gericht is, maar zich richt op het najagen van hoge idealen, op 
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het behouden van een rest van de glorie van het vroegere imperium, 
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19. Ibidem. 
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BIJLAGE VI 

A.P.M. Lucardie 

DE "NEW LEFT" IN NEDERLAND. Een interpretatie van ideo"logische ont

wikke"lingen in Provo, PSP, PPR en PvdA in de periode 1960-1977 

I 

Het Nederlands politiek bestel is in de jaren 1960-1977 in tal van 

opzichten veranderd. Deze veranderingen zijn reeds door verscheidene 

auteurs beschreven en geanalyseerd, maar nog niet voldoende verklaard. 1 

Een volledige verklaring zal ook dit artikel niet bieden, maar misschien 

wel een kleine bijdrage daartoe. Het artikel beperkt zich tot verande

ringen die plaats vonden aan de linkerzijde van het politiek bestel, 

net narre de opkomst van Provo, de PSP, de PPR en Nieuw Links binnen de 

Partij van de Arbeid. 2 Deze groeperingen werden door zeMel "outsiders" 

als "insiders" vaak aangeduid als "New Left" of "Nieuw Links" . 3 Aange

zien de tenu "Nieuw Links" aanleiding zou kunnen geven tot verwarring 

met de groep Nieuw Links binnen de PvdA, zal in dit artikel de Engelse 

tenu "New Left" gebruikt worden an de vier bovengenoerrrle groeperingen 

aan te duiden. 

Men kan zich natuurlijk afvragen of Provo, PSP, PPR en Nieuw Links wel 

voldoende gerreen hadden an net één tenu aangeduid te worden. Het tweede 

gedeelte van dit artikel zal moeten aantonen dat dit inderdaad het geval 

is. De vier groeperingen vertoonden naar mijn mening niet alleen ideolo

gische maar ook waarschijnlijk sociologische overeenkomsten. In het derde 

gedeelte van dit artikel tracht ik de opkomst van deze groeperingen te 

interpreteren als gevolg van bepaalde sociaal-econanische en sociaal

culturele veranderingen in Nederland. 

II 

De tenu "New Left" duidt doorgaans een vernieuwingsbeweging aan in de 

Verenigde Staten en Groot-Brittannië, en daardoor geïnspireerde be

wegingen elders. Ook de leden van Nederlandse "New Left" groeperingen 

verwezen vaak naar Amerikaanse voorbeelden (zelden naar Britse), al onder

gingen ze ook belangrijke invloeden uit Frankrijk en Duitsland. 4 Aan 

deze buitenlandse inspiratiebronnen ontleenden de Nederlandse "New Left" 
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groeperingen enige denkbeelden die zij op hun eigen manier verwerkten 

en aanpasten aan de Nederlandse situatie. 

Deze denkbeelden vormden samen weliswaar geen logisch sluitende 

theorie - zulke theorieën kamen in het politieke leven trouwens zelden 

voor - maar we 1 een min of meer sarrenhangend geheel. 

Een drietal denkbeelden kunnen mijns inziens als de kern van dit geheel 

beschouwd worden: 

1) Een neo- of laat-kapitalistische maatschappij als de Nederlandse 

wordt voornamelijk beheerst door een elite van bureaucraten, managers 

en kapitalisten; de maatschappij dient radicaal gedemocratiseerd te 

worden zodat belangrijke beslissingen voortaan "aan de basis", bij

voorbeeld door arbeidersraden in bedrijven en raden van studenten en 

docenten aan universiteiten genamen worden. 

2) Maatschappij-hervonningen rroeten niet alleen "van bovenaf", door re

gering en parlement, maar ook "van onderop", door directe actie van 

betrokkenen verwezenlijkt worden; politieke partijen en volksvertegen

woordigers hebben te veel de eerstgenoemde weg bewandeld. 

3) Naast structurele maatschappij-hervormingen is ook een "culturele 

revolutie" ofwel een "mentaliteitsverandering" gewenst; de huidige 

cultuur (mentaliteit) is te zeer gericht op economische groei, wed

ijver en winstbejag; de huidige arbeids-ethiek en sexuele moraal zijn 

te puriteins; de nieuwe "alternatieve" cultuur (mentaliteit) zal voor

rang moeten geven aan zelf-ontplooiing en creativiteit, geestelijke 

ontwikkeling en "corrmunicatie", als ook aan samenwerking in harmonie 

met de natuur zowel binnen kleinschalige gemeenschappen als op wereld

schaal tussen de volken van de Eerste, Tweede en Derde Wereld. 

Deze drie denkbeelden karnen in verschillende vom voor in de be

ginsel- of verkiezingsprogramma's van de Pacifistisch Socialistische 

Partij, de Politieke Partij Radikalen en de Partij van de Arbeid (met 

nan~ na 1971) evenals in de pamfletten en artikelen van Provo. 

Daarnaast kunnen ze aangetroffen worden in Airerikaanse, Franse en Duitse 

bronnen, maar eveneens, zij het vaak in minder uitge-.Nerkte vom, in ge

schriften van oudere linkse groeperingen in Nederland zelf. 

Het streven naar radicale democratisering van staat en maatschappij 

bestond reeds bij de Sociaal-Derrocratische Bond in de jaren '80 en '90 

van de vorige eeuw. 5 Aanvankelijk bleef dit streven vrij vaag, maar rond 
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1920 werden door zowel Anarchisten als Revolutionair-Socialisten duide

lijke denkbeelden ontwikkeld over een stelsel van arbeidersraden dat 

de burgerlijke, parlementaire democratie zou moeten vervangen.
6 

In dezelfde kringen werden ook ideeën over directe actie "van 

onderop" naar voren gebracht - en vaak rretterdaad uitgevoerd. Directe 

actie werd echter zelden als aanvulling op parlementaire actie gezien, 

zoals in de meeste "New Left" groeperingen, maar als vervanging daarvan. 

Het parlement en de bestaande politieke partijen werden door Anarchisten 

en Revolutionair-Socialisten over het algemeen als "burgerlijke" en 

"kapitalistiese" instellingen zonder neer afgev~ezen, terwijl "New Left" 

aanhangers vaker probeerden ze voor hun eigen doeleinden te gebruiken, 

te derrocratiseren of "an te turnen". Dit laatste trachtten Sociaal

Derroeraten vanaf het begin van de 20e eeuw te doen, rret wisselend succes. 

De strategie van de "New Left" kan dus gezien worden als een canbinatie 

van Revolutionair-Socialistische of Anarchistische en Sociaal-Democratische 

t . .. 7 
stra eg~een. 

De te:r:TI'en "culturele revolutie" en "mentaliteitsverandering" kwarren 

vóór 1960 niet vaak voor. Wel hoopten al in de jaren '20 vele Socialis

tische, Anarchistische en Sociaal-Derrocratische groeperingen de heersende 

burgerlijke cultuur te zijner tijd te vervangen door een proletarische 

of socialistische cultuur, maar dit begrip had over het algereeen een 

andere inhoud dan de "alternatieve" cultuur van de "New Left". Slechts 

bij enkele kleine groepen zoals de Bond van Anarcho-Socialisten en delen 

van de Vrije Jeugdbeweging kwamen ideeën voor over zelf-ontplooiing, 

kleinschalige gemeenschappen e.d. 8 

OVer het algemeen kan men stellen dat de rreeste "New Left" denk

beelden al ver vóór 1960 ontwikkeld werden, maar voomarTElijk binnen 

marginale of extreme kleine groepen die een soort enderstraan vorrrrlen in 

de linkse beweging. In de grotere linkse partijen, rret narre de Sociaal

Derrocratische Arbeiders Partij (tussen 1900 en 1940) , de Partij van de 

Arbeid (na 1945), maar ook de Cornnunistische Partij (althans na 1930), 

gaven andere ideeën de toon aan. Daar lag de nadruk op rationalisering 

van de maatschappij, op doelmatige planning van productie en herverdeling 

van inkomen en vermogen in plaats van op democratisering en arbeiders

zelfbestuur; op parlementaire machtsvonning, eventueel ondersteund door, 

maar niet evenwichtig gecombineerd met directe buitenparlementaire actie; 
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op economische groei en op solidariteit van de arbeidersklasse of de 

''olksgemeenschap, in plaats van op geestelijke zelf-ontplooiing, indi

viduele c:r·eativiteit, kleinschaligheid en solidariteit net de gehele 

nensheid. 9 

Na 1960 begonnen de denkbeelden van de onderstroom geleidelijk 

door te dringen in grotere partijen. De Pacifistisch Socialistische 

Partij, opgericht in 1957 door politiek "daklozen" die in samri.ge ge

vallen voor 1940 lid waren geweest van Anarchistische of Revolutionair

Socialistische groeperingen, diende hierbij als brug tussen "Old Left" 

en "New Left". 
10 

In de loop van de jaren 1 60 begonnen "New Left" ideeën 

over de combinatie van directe actie met parlerrentaire actie en over 

culturele revolutie "Old Left" ideeën op dit gebied binnen de PSP te 

verdringen. Dit geschiedde overigens niet zonder strijd. "Old Left" 

aanhangers boden tegenstand op neer of minder georganiseerde wijze, 

maar faalden, mede ten gevolge van onderlinge verdeeldheid - met name 

tussen Revolutionair-Socialistische en Sociaal-~ratische stromingen 

(resp. "Proletarisch links" en de "Oosterhesseler groep" ofwel de "Pro

gressieve Samenwerkers" ) . 

Aan het begin van de jaren 1 70 traden de meest actieve "Old Left" 

leden uit de partij of legden zich neer bij de "New Left" oriëntatie, 

zoals die werd vastgelegd in het Analyse en Beleidsplan en het ver

kiezingsprogram van 1971. 11 Hiermee keerde overigens de rust in de partij 

geenszins terug; ook de "New Left" leden van de partij bleken onderling 

nogal verdeeld - o.a. in wat rren ruwweg "Nee-Marxisten" en "Anarcho

Socialisten" zou kunnen noemen. 
12 

Wel werd nen het in 1977 eens over een 

aktieprogranma dat duidelijke eisen bevatte over "direkte derrokratie" en 

een "socialistische radenrepubliek" waarin "de beslissingen door de be

trokkenen zelf gezam:mlijk worden genc:.m:;!n"; een combinatie van parlerren

taire en buitenparlementaire actie; een "grondige psychische schoonmaak" 

en herwaardering van "prestatiegedrag, zakelijkheid, rationaliteit enzo

voorts", "kulturele bevrijding", creatieve en sociale vorming en ont-

1 . . 1' 'khed 'ed 13 p 0011ngsrnoge lJ en voor 1 ereen. 

'ferwijl "New Left" ideeën binnen de PSP aanvankelijk op weerstand 

stuitten en pas langzamerhand geneengoed werden, vonden ze in Provo on

middellijk weerklank. De groep jongeren rond het blad Provo werd dan ook 

door één van zijn oprichters als kern van de Nederlandse "New Left" be-
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weging gezien. 14 De groep ontstond op informele wijze, naar aanleiding 

van min of meer spontane "happenings", ongerichte speelse acties rond

om het standbeeld van het Amsterdamse Lieverdje in de zarer van 1965. 

In 1966 stelde een aantal leden van de groep zich kandidaat voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam en won onder de naam "Provo" 

één zetel. Deelname aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 1967 werd wel 

overwogen maar door een rreerderheid afgewezen; de groep viel echter in 

feite al vóór de verkiezingen uiteen en werd in rrei 1967 op plechtige 

doch chaotische wijze in het Vondelpark van Amsterdam opgeheven. 15 De 

groep heeft geen volledig programna gepubliceerd maar wel een groot aan

tal pamfletten en manifesten. Hierin sprak zij voorkeur uit voor directe 

dem:::>cratie en een radenstelsel, voor een "twee handen" strategie van 

"provocisrre en refonnisrre", m.a.w. directe actie gecanbineerd rret het 

streven naar hervormingen - in dit geval niet via het landelijk parle

ment maar via de gemeenteraad - en voor mentaliteitsverandering in anti

autoritaire en individualistische zin, gericht op zelf-ontplooiing en 

speelse creativiteit. 16 

Provo bleef een zeer kleine, marginale groep, maar oefende door 

zijn ideeën en zijn ludieke stijl van actievoeren toch grote invloed uit 

op jongeren in de PSP en de PvdA, op studenten, kunstenaars en zelfs 

oudere, gematigder politici zoals Gruijters en Van Mîerlo die in 1966 

de partij Democraten '66 oprichtten. 17 In 1966 ontstond binnen de Partij 

van de Arbeid een informele groep jongeren rret enige synpathie voor 

Provo en een groot onbehagen over het behoudende, onduidelijke en weinig 

dem:::>cratische karakter van de PvdA. Na de publicatie van het opzien

barende manifest "Tien over rood. Uitdaging van Niew.u Links aan de Partij 

van de Arbeid'' werd de groep doorgaans "Nieuw Links" genoem::l. Het m:mi

fest bevatte "New Left" eisen tot dem:::>cratisering van bedrijven en andere 

instellingen en tot een "sociaal-kulturele anwenteling" , maar legde rreer 

nadruk op parlementaire dan op buitenparlementaire actie. 18 Pas na 1968 

vindt een radicalisering plaats waarbij althans een deel van de groep 

ideeën over arbeiderszelfbestuur, directe actie en een "alternatieve" 

cultuur gaat huldigen. De rreer gematigde en "gevestigde" leden zoals Van 

den Doel, Lamroers en Van der Louw verzetten zich tegen deze radicalise

ring en verdedigden een reformistische ideologie die nauwelijks nog tot 

de "New Left" gerekend kan worden. De scheidslijnen tussen de gematigde 
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en de radicale Nieuw Links-vleugels waren echter niet scherp afgebakend. 

Toen Nieuw Links in 1970 zijn semi-formele landelijke bijeenkarnsten 

staakte en zich daa.rrree fonreel (of semi-formeel) ophief, vielen in 

feite ook de twee vleugels uiteen. Een aantal radicale Nieuw-Linksers 

bleef o.a. via de Federatie van Jongeren Groepen in de PvdA actief op 

de linkervleugel van de partij, terwijl enkele gematigde Nie~Linksers 

als "Steenwijker Groep" nog een aantal malen infonneel bijeenkwamen en 

binnen de partij een soort centrumrpositie innamen. 19 In 1979 ging de 

strijd om het voorzitterschap van de partij tussen de jongere radicale 

Nieuw-Linkser Max van den Berg en de gematigde, oudere Nie~ Linkser 

Wim Meijer; in de overtuigende overwirming van Max van den Berg zou men 

de triomf van de "New Left" ideologie birmen de Partij van de Arbeid 

kunnen zien. 20 Deze trianf was echter a:;L in 1977 duidelijk geworden 

door de vaststelling van een nieuw beginselprogram dat radicale demo

cratisering van de maatschappij, zelfbestuur in bedrijven en overheids

dienste..""l, vorrren van directe derrocratie, buitenparlementaire èn parle

rrentaire actie door de partij , evenwicht tussen mens en natuur, ontwik

keling van solidariteit en oorspronkelijkheid en zelfontplooiing be-

l 't 21 P e~ . 

Ten slotte ontwikkelde ook de Politieke Partij Radikalen zich in 

"New Left" richting. Deze partij werd in 1968 opgericht door een aantal 

Christen-radicalen uit de Katholieke Volks Partij die zich verzet hadden 

tegen de coalitie van deze partij met de VVD en tegen de plannen om de 

drie confessionele partijen te verenigen in een Christen-democratische 

Unie. Aanvankelijk voer de PPR een gematigde koers onder le;i..ding van 

gematigd vooruitstrevende confessionele politici zoals oud-minister 

Bogaers, die aansluiting zocht bij de confessionele vakbonden. Toen de 

bonden een afwachtende houding bleven innerren en de PPR een partij van 

intellectuelen en hooggeschoolde witteboord-werkers werd, trokken Bogaers 

en de zijnen zich teleurgesteld terug. Zij werden opgevolgd door jongere 

intellectuelen, weliswaar ook groteru;!.eels afkomstig uit KVP en ARP maar 

minder confessioneel denkend, zoals E. Jurgens en B. de Gaay Fortman jr. 

De partij richtte zich meer op "the partisans of the poor" dan op "the 

poor" in de Nederlandse sanenleving en trachtte haar aanhang te nobiH

seren rret acties voor milieubehoud, ontwikkelingshulp (verkoop van riet

suiker b.v.) en democratisering. 22 In de loop der jaren '70 slaagde zij 
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er in vele jongeren van confessionele èn niet-confessionele huize te 

winnen, waarbij de partij verder in "~ew Left" richting radicaliseerde. 

Er werden concrete plannen uitgewerkt voor arbeiderszelfbestuur, partij

afdelingen - "actiecentra" genaam::l - legden zich rreer en :rooer toe op 

buitenparlerrentaire actie en zoon trachtte binnen de partij reeds een 

"zachte revolutie" door te voeren en een nieuwe :roontaliteit te ont

wikkelen, gericht op zelf-ontplooiing, kleinschalige leefge:rooenschappen 

en solidariteit. 23 

Concluderend kan gesteld worden dat "New Left" denkbeelden in 1977 

de toon aangaven binnen de PSP, de PvdA en de PPR. Van de Nederlandse 

politieke partijen die I1'et1 gewoonlijk "links" noemt, leek alleen de 

CPN trouw aan "Old Left" ideeën te blijven. 24 Deze ideologische ont

wikkeling viel in dezelfde periode ook in Franse socialistische par

tijen (Parti SociaListe en Parti SociaListe Unifié) en in veel mdndere 

mate binnen de Duitse SoziaZdemokratische Partei DeutschLands (SPD) 

waar te nerren, zoals ik elders. heb getracht aan te tonen. 25 

III 

Uit het voorgaande blijkt dat er een zekere sarrenhang bestaat tussen de 

ideologische ontwikkelingen die zich in verschillende linkse partijen 

in Nederland hebben voorgedaan tussen 1960 en 1977. In dit gedeelte hoop 

ik voor deze ontwikkelingen een verklaring, of. althans een interpretatie 

te bieden. Het nu volgende betoog berust voornarrelijk op speculatie en 

slechts ten dele op - nog steeds schaars en vaak oppervlakkig - errpirisch 

onderzoek, verricht door anderen. 

De ideologische vernieuwing van de PvdA in de jaren '60 is reeds door 

verscheidene auteurs behandeld, in tegenstelling tot die in de PSP en 

PPR. Beivin e.a. beschrijven het proces als een "verjongingskuur" en als 

"opstand van de amateurs" leidend tot "aflossing van de wacht" ofwel 

"wisseling van elites" . 26 Kroes plaatst het proces in het breder kader 

van een "derrocratiseringsgolf". die volgde op de "oligarchiseringsgolf" 

van de jaren '50; maar ook. hij wijst op het streven van Nieuw Links an 

de leiding van de PvdA over te nercen. 27 Nu hebben leidende figuren uit 

Nieuw Links zoals Hans van den Doel dat streven zelf ex post facto ook 

op de voorgrond geplaatst. 28 Het ging echter niet alleen an een strijd 

tussen "ins" en "outs" in een partij. Beivin e.a. wijzen ook. op de sociale 
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achtergrond van de oprichters van Nieuw· Links, daarbij gebruikmakend van 

de studie van Van den Berg en Mollernan~ Dezen stelden vast dat de meer

derheid van de 7 4 ondertekenaars van de conclusies van Tien over Rood 

zich bezig hield rret onderwijs, wetenschap, massa-camrrnm.icatie, vor

mingswerk e.d. - rret andere woorden, zij behoorde tot een sociale kate

gorie die H. Daalder •tnieuwe vrijgestelden" gedoopt heeft. 29 Deze nieuwe 

vrijgestelden - ik noem ze liever "logocraten", naar analogie van "tech

nocraten" en "bureaucraten": rrensen die macht trachten uit te oefenen 

door een beroep te doen op de l-ogos, het denk- en spraakverrrogen van de 

mens in plaats van techniek of formele procedures - speelden ook een 

belangrijke rol bij de PPR, suggereert Vuijsje.30 Genoerrde auteurs 

leggen wel verband tussen de "neo-dem::>cratische ideologie" van de "New 

Left" en de belangen van de nieuwe vrijgestelden, maar werken dat m.i. 

onvoldoende uit. 

Elke ideologie dient bepaalde sociale belangen, maar doet rreestal rreer 

dan dat: zij helpt ook haar aanhangers zin te geven aan de wereld en 

een keuze te maken uit belangrijke alternatieven voor hun handelen. 31 

Zo dient de "New Left" ideologie de belangen van logocraten of nieuwe 

vrijgestelden, die bij derrocratisering van de maatschappij hun macht 

meestal ten koste van technocraten (managers) en bureaucraten kunnen 

vergroten; die bij directe acties van onderop vaak de leiding kunnen 

nemen dank zij hun venrogen cm actie-doeleinden en alternatieven te 

verwoorden; en die bij een culturele revolutie de hoofdrol kunnen spelen 

door de massa te leren zichzelf te ontplooien, te "ccmnun.iceren" en 

creatief bezig te zijn in plaats van naar econcmische groei, winst en 

nationale macht (doeleinden van technocraten en bureaucraten!) te streven. 

Daarnaast geeft de "New· Left" ideologie echter ook zin aan de "post

industriële" of nee-kapitalistische maatschappij en duidt alternatieven 

aan die maar al te gemakkelijk door bövengenoerrde auteurs als utopie 

of demagogie afgedaan of geheel genegeerd worden. Zij verklaren evenmin 

de belangstelling voor deze denkbeelden ook buiten de vrij kleine kring 

der nieuwe vrijgestelden. 32.Hiermee zij-overigens niet beweerd dat de 

"New Left" ideologie "goed", "waar" of "juist" is. Op de vaagheden en 

tegenstrijdigheden van de ideologie werd al· eerder gewezen, door Trarp 

en Van den Berg en Mollernan root narre. 33 

Gegevens over de aanhang van "New Left" ideeën zijn nog zeer schaars. 
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In de jaren ' 60 werden enkele enquêtes gehouden onder de leden van PSP 

en PPR, terwijl uit het PvdA-ledenbestand in 1968 een steekproef ge

trokken en geënquêteerd werd en in 1978 het middenkader, d.w.z. de 

congresafgevaardigden, geënquêteerd werden. 34 
De resultaten van deze 

onderzoeken suggereren dat de leden van deze partijen voor een groot 

deel voortkOilEil uit de nieuwe middenklasse ofwel het nieuwe kleinburger

dam van goed betaalde en hooggeschoolde witteboord-werkers in overheids

dienst en bedrijfsleven. De "nieuwe vrijgestelden" of "logocraten" vor

men slechts een (invloedrijke) fractie van deze klasse. 

De nieuwe middenklasse is in de jaren '60 (en verrroedelijk ook in 

de jaren '70) sterk gegroeid in Nederland, waarschijnlijk ten gevolge 

van de uitbreiding van de overheidssector en de toegenamen centralisatie 

en concentratie van particuliere ondernemingen. 35 Terwijl zij voor 1960 

over het algemeen de belangen van haar werkgevers - de overheid en het 

bedrijfsleven - trouw behartigde, begon althans een deel van de nieuwe 

middenklasse na 1960 afstand te nenen van deze belangen. Dit deel zag 

zijn belangen verwoord en vertegenwoordigd door de "logocraten" of "nieuwe 

vrijgestelden", de ideologen van de "New I.eft". Daarnaast groeide in de 

jaren '60 ook het onbehagen onder de arbeidersklasse, naar blijkt uit de 

toenaire van het aantal stakingen, bezettingen en buurtacties. De "New 

Left" ideologie sloot ook bij dit onbehagen aan, root name door eisen tot 

arbeiderszelfbestuur; het is echter niet duidelijk hoeveel invloed zij 

binnen de arbeidersklasse wist te verwerven. Terwijl de nieuwe midden

klasse en root name de logocraten daarbinnen hun invloed in PSP, PPR en 

PvdA steeds rooer uitbreidden, nam de participatie van arbeiders in deze 

partijen waarschijnlijk veeleer af dan toe. 36 
De partijen werden hier

door minder "proletarisch", maar niet minder radicaal. In neo-marxis

tische termen zou men kunnen stellen dat de Nederlandse bourgeoisie -

in ruiroo zin: ondernemers, managers, top-ambtenaren e.d. - in de jaren 

'60 uit zwakte of onverschilligheid haar ideologische en :p::>litieke hege

rronie begon te verliezen. Vergeleken :root andere Europese landen had zij 

nooit een onbetwiste hegenonie 'uitgeoefend, behalve wellicht tussen 1848 

en 1888. Na 1888 deelde zij de macht - althans op ideologisch en :p::>litiek 

gebied - rret de oude middenklasse, "kleine luyden" die zich in de Anti

Revolutionaire Partij en de Roams-Katho;l.ieke Staatspartij organiseerden. 

Dit historisch corrpramis, bezegeld door de Pacificatie van 1917, bepaalde 
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de politieke verhoudingen tot ver in de jaren '60. Een nieuw caupra:nis 

werd na 1960 niet gesloten. De nieuwe middenklasse is weliswaar niet 

revolutionair te noemen maar leek in de jaren '70 evenmin bereid tot 

een nieuw compromis. Zij lijkt zodoende een aarzelende positie in te 

nemen tussen de bourgeoisie en de (georganiseerde) arbeidersklasse. 37 

Deze interpretatie is uiteraard onvolledig. Zij gaat voorbij aan 

de concrete politieke strijdpunten waarmee "New Left" groeperingen hun 

aanhang mobiliseerden, zoals milieuvervuiling, ontwikkelingssamenwer

king, onafhar~elijkheidsbewegingen in Vietnam of Angola, onderwijsher

vorrningen, vrouwenemancipatie enz. Deze onderwerpen trokken niet uit

sluitend de belangstelling van de nieuwe middenklasse, al hadden haar 

leden wel neer tijd, kennis en geld om zich er. rree bezig te houden. 

Daarnaast speelden ongetwijfeld ook andere factoren een rol, zoals de 

opkomst van de televisie waaraan Daalder en Tromp reeds enige aandacht 

gewijd hebben. 38 

Een factor die wel vaak genoerrd.rna.ar wellicht nog onvoldoende uit

gediept is, betreft de ontzuiling en ontkerkelijking of secularisatie 

die zich na 1960 in Ne;;rlerland leek te v,oltrekken. Lijphart, Thurlings 

e.a. besteden de nodige .aandacht apn de organisatorische en institutio

nele aspecten van ontzuiling ~ verwaarlozen enigszins de inhoudelijke 

kant. Hierover valt weinig rret zekerhei(i te beweren, maar ook speculaties 

kunnen wellicht enig licht werpen op de ideologie van "New Left". 

Secularisatie is een historisch proces dat zich over vele eeuwen uit

strekt. Het begin wordt vaak gezien in de Reformatie en Renaissance van 

de 16e eeu.v, maar rren zou ook verder terug kunnen gaan. 39 Geleidelijk 

worden hierbij meer en meer gebieden aan de religie en kerk onttrokken 

en verwereldlijkt; d.w.z. niet langer als heilig en God-gegeven maar 

als "gewoon", aan natuurwetten en rrenselijk ingrijpen onderhevig be

schouwd. Eerst gaat het om de planeten en de natuur om ons heen (van 

Galileï tot Darwin), dan om de maatschappij en de geschiedenis (Vico, 

Rousseau, Marx) en ten slotte om ons ·~.zelf", de identiteit en waarden 

van de mens, zijn "ziel" (Freud, Sartre). De "Old Left" zou gezien kun

nen worden als een gevolg van de tweede stap, de secularisatie van de 

maatschappij, die zij wil gaan veranderen. De "New Left" wil echter niet 

alleen de maatschappij maar ook de mens, zijn mentaliteit en identiteit, 

zijn ziel, als zodanig veranderen, .in een totale, zowel sociale als 
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culturele (of psychologische) revolutie. Hierbij wordt in feite het 

enig overgebleven bolwerk van religieus geloof gesloopt: het geloof 

in de goedheid en redelijkheid van de mens en in traditionele deugden 

als zelftucht en opofferingsgezindheid ten behoeve van een Hoger Doel 

en een betere toekomst. "Old ~ft" Marxisten èn Revisionisten hadden 

dit geloof over het algemeen gehandhaafd, zij het buiten de oorspron

kelijke godsdienstige context. "Old 12ft" ideologieën worden dan ook 

m.i. terecht vaak als "Sozialreligion", "political religion" of "secular 

religion" beschreven, hoewel, enige centrale kermerken van een religie 

ontbreken of slechts verhuld (of "onbewust") aanwezig zijn. 40 

De "New Left" ideologie trekt in zekere zin de logische consequentie 

uit deze "Old 12ft" halfslachtigheid; waarcm zou men zichzelf beheersen 

en opofferen ten behoeve van een vaag en onzeker Hoger Doel, een socia

listische of catmmistische heilstaat? Belangrijker is voor de "New 

12ft" het handelen hier en nu, de directe actie, maar ook de zelfont

plooiing in die actie zelf, het. anticiperen van het einddoel in de 

actie - vandaar het expressieve en vaak ludieke aspect van veel acties. 

Nu wordt echter ook de "New 12ft" wel eens verweten religieuze 

trekken te vertonen; zij houdt zich imoors bezig rret zaken als ethiek, 

identiteit, vervreerrding en zelfontplooiing, ondeJ:Werpen die tot voor 

kort neestal door theologen behandeld werden, doch die door "Old 12ft" 

politici zelden werden aangeroerd. Dit betekent slechts dat de "New 12ft" 

die grens tussen politiek en religie - door "Old 12ft" Marxisten "pri

vaatzaak" genoerrd en genegeerd - niet neer erkent. Niets is haar neer 

heilig, zou men kunnen zeggen; maar net een dialectische wending zou 

men daar aan toe kunnen voegen: alles wordt zodoende heilig, elk rearent 

kan "het" rearent zijn waarin men zichzelf verwezenlijkt. 

"New 12ft" idealen rmmten uit door vaagheid, vergeleken net die van de 

"Old Ieft". Zelfbestuur, zelfontplooiing, creativiteit, solidariteit, 

al deze tenren hebben weinig inhoud en worden zelden concreet gebruikt. 

Het "zelf" waar het cm gaat kan .i.ntrers niet gedefinieerd worden, alles 

rroet open en veranderlijk blijven, er is geen absolute waarheid of waarde 

neer; kreten als "je rroet jezelf waarmaken" of "kun je dat waarmaken?" 

kunnen in "New 12ft" kringen vaak beluisterd worden: waarheid wordt niet 

gevonden of onthuld maar zelf gemaakt. 

Het trans-religieuze (niet-neer religieuze) karakter van de "New 
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Left" ideologie werpt wellicht enig licht op de sympathie die zij juist 

in progressieve christelijke, Protestantse maar vooral Rooms-Katholieke 

kringen geniet. 41 Men zou hier a:an Roneins "Wet van de remrende voor

sprong" kunnen denken: juist in religieuze kringen dringt de hoogste 

vorm van secularisatie het eerst door, bij minder religieuze doch on

kerkelijke humanisten van de "Old Left" school ont:.rroet zij rreer weer

stand. Men kan deze lijn verder trekken en daannee verklaren waaran de 

"New Left" ideologie juist in het verzuilde en kerkse (echter niet zeer 

kerkelijke) Nederland betrekkelijk veei aanhang heeft verworven. 42 Religie 

en politiek werden door de verzuiling in Nederland veel minder gescheiden 

dan in Angel-saksische landen of zelfs in Frankrijk en Duitsland (waar 

verzuiling wel voorkwam maar in geringere omvang), zodat "New Left" ideeën 

gemakkelijker in beide gebieden kon doordringen; radicale theologen en 

(ex-)priesters speelden in beide gebieden een rol. 

Misschien lijken deze brede historische bespiegelingen ietwat ver

gezocht voor een interpretatie van ideeën van Provo, Nieuw Links, PPR en 

PSP. Zij helpen echter an deze ideeën in een ruimer internationaal ver

band te zien en niet alleen als toevallig gevolg van unieke Nederlandse 

gebeurtenissen - die overigens z'eker 66k een rol speelden. De validiteit 

van deze interpretatie kan hoogstens op lange ter.mijn aangetoond of aan

nerrelijk gemaakt worden. Indien zij juist is en "New Left" ideeën inder

daad voornamelijk als product van secularisatie en nieuwe klassenver

houdingen gezien rroeten worden, zullen zij in enigerlei vorm na 1977 of 

1980 voortbestaan en zelfs aan invloed winnen tenzij een oorlog of natuur

rarrp aan de ontwikkeling een einde maakt; zijn zij daarentegen het gevolg 

van generatieconflicten, democratiseringsgolven, wisseling van elites e.d. 

dan zullen zij in de jaren '80 waarschijnlijk plaats rnaken voor andere 

ideeën. 
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BIJLAGE VII 

Greep uit de poUtieke gebeurtenissen -in NederZand gedurende het 

jaar 19?9 

door A.P.M. Lucardie 

Evenals in het Jaarboek 1978 wordt hier eerst een "greep" gedaan 

uit de belangrijkste Nederlandse politieke gebeurtenissen rond rege

ring en parlement van 1979; vervolgens Worden de lotgevallen van de 

politieke partijen afzonderlijk behandeld in chronologische volgorde. 

Europese verkiezingen 

OVèr het algemeen kan 1979 als een moeilijk jaar voor de regering

VanAgt beschouwd worden, maá.r de rechtstreekse verkiezingen voor het 

Europees Parlement die in Nederla:hd op 7 juni gehouden werden verliepen 

vrij gunstig voor de regeringspartijen. Het CDA verwierf 35.6% van de 

uitgebrachte sternren, bijna' 4% rmer dan bij de Tweede I<alrer-verkiezingen 

van 1977, teJ::Wijl de WD een' licht verlies leed. van 1.5%. De twee rege

ringspartijen veiWierven daarrree 10 resp. 4 zetels in het Europees Par

lement, de oppositiepartijen PvdA en D'66 kregen 9 resp. 2 zetels. De 

overige partijen behaalden geen zetels. De opkanst bedroeg slechts 57.8% 

in Nederland, iets minder dan het Europese gemiddelde. 

De kernwapen-kwestie 

Tegen het eind van het jaar nam de spanning in regering en parle

rrent weer toe. Een :rreerderheid in ·de Tweede Karrer koesterde ernstige 

bezwaren tegen de liDdemisering-van kernwapens waartoe de NAvo-minister

raad op 12 decerrber te Brilsseï besloot. Het Inter-Kerkelijk Vredes

beraad had reeds enige tijd daarvoor ~ massale campagne tegen deze 

liDdemisering gevoerd :rret ···de·· sl(!)(Ján 11De kernwapens de wereld uit, te 

beginnen in Nederland"; het had hierbij steun uit brede lagen van de 

bevolking verworven. Een week tevoren had de Kairer een :rrotie van het 

PvdA-lid Stamerdink aangenaren, waarin productie en plaatsing van de 

nieuwe kernwapens in Nederland werd afgekeurd. Hoewel de Minister van 
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Defensie Schol ten (CDA) de rrotie h~d afgeraden, stem:len tien CDA-leden 

met de oppositie mee. Desondanks legde de regering zich bij het besluit 

van de NAV<:r-ministerraad neer, al bleef zij enig voorbehoud rnaken over 

plaatsing van de nieuwe raketten in Nederland. Dit voorbehoud kwam echter 

niet duidelijk in het NAVo-cc:mnuniqué tot uitdrukking. Een aantal CDA

leden toonde zich bierover nogal teleurge~teld. Geen van hen steunde 

echter op 19 decerrber de notie van de oppositie die het regeringsbeleid 

afkeurde, zodat de regering-Van Agt ook de?e crisis - zij het met enige 

rroeite - kon overwinnen. 

ARP 

De Anti-Revolutionaire Partij vierQe in 1979 haar honderd-jarig 

bestaan. Dit feestelijk gebeuren werd echter enigszins overschaduwd door 

de fusie die de ARP met de CHU en KVP in het volgend jaar zou aangaan. 

Een belangrijke groep Anti-Revolutionairen koesterde twijfels over de 

fusie en pleitte voor uitstel. Deze groep, waarvan Prof. B. Goudzwaard 

de meest bekende persoon was, vond de )<oers van het CDA over het algerreen 

te behoudend en te weinig kritisch ten aanzien van het regeringsbeleid. 

Hoewel een aantal vooraanstaande Anti -Revolutionairen zoals ou.d-minister 

Roolvink, minister A1beda en vice-fractievoorzitter Schakel, zich hier

tegen verzette, besloot de partijraad van de ARP in rnaart tot uitstel 

van de fusie. Met CHU en KVP werd een canpranis bereikt: de fusie zou op 

11 oktober 1980 in plaats van op 1 juni een feit worden. Niet iedereen 

was hiermee tevreden. Zo bleef oud-voorzitter Berghuis bezwaren koesteren 

tegen de fusie als zodanig. 

In juni 1979 bracht de ccmnissi~Enschedé verslag uit over het oorlogs

verleden van Mr. Aantjes. Vol,g~ het rapport zou de heer Aantjes als 

dwangarbeider en niet als bewaker in het kamp Port Natal hebben vertoefd. 

De bijzondere Kamercommissi~Patijn publiceerde te zelfder tijd een rapporL 

over cte naoorlogse ca.J;rière van de heer Aantjes. De leiding van de ARP zou 

neslist hebben dat van een ministerschap geen sprake kon zijn. 

In oktober werd Aantjes weer actief b~en het CDA door zitting te nemen 

in de camri.ssie die het verkiezingsprogram voor 1981 zou ontwerpen. 

Bovendien werd hij in dezelfde rnaQnd door verscheidene AR-kiesverenigingen 

kandidaat gesteld voor de ~ K.an'el:' en werd hij door ~l.linister Garde-
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niers-Berendsen gepolst voor .de functie van voorzitter van de Qnroep

raad. In beide gevallen wérden echter obk 'bezwaren geuit teg-en zijn 

:persoon, rret nane door loost van· andere partijen. Een neerderheid vah 

de 'IWeede Ka.rrer had zich in· aûgU.stus tegen eeri terugkeer van Aantjes 

in de politiek uitgesproken. Aan het' èind van het jaar sloot Aantjes 

zich aan bij het protest dat vele Anti -Revolutionairen aantekenden 

tegen het voomerren van de regering an de m:xlernisering van· kernwàpens 

in NAvo-verband te steunert .... De·partijráad van de ARP wees deze rroder

nisering af als strijdig :n:et het CDA-program. Ook de :rmerderheid van 

de Anti-Revolutionaire leden van de CDA-fractie in de Tweede Ka.rrer 

keurde het regeringsvoorstel af en stemde :n:ee met de motie van het 

PvdA-karrerlid Stemerdink. Toen de regering zich echter toch neerlegde 

bij het besluit van de NAVD-roihisterraad om tot modemisering over te 

gaan, onthielden deze karterleden hun steun aan een motie van afkeuring 

ingediend door dezelfde Stenerdink·. Teleurgesteld over deze gang van 

zaken schortten Aantjes, Goudzwaard en mevrouw Lanting-Boersma, de drie 

Anti-Revolutionaire leden van de cr:>Jrprogra.m:x::mm.ssie, hun -werkza.axmeden 

in deze cammissie op. Zo eindigde 1979 voor de ARP op dezelfde wijze 

als het begon, met twijfels over de koers van het CDA. In de loop van 

het jaar was haar echter één' van de oVertuigde voorvechters va.rl het CDA, 

oud-minister Roolvink, ontviülèn.-

CDA 

Het Christen-Derrocratisch Appèl hield op 20 januari een congres in 

Den Haag, waarbij met nane het abortus-wetsontwerp van de regering ter 

sprake kwam. Verscheidene Christeh .... Denbcràten koesterden bezwaren tegen 

het ontwerp maar uiteindelijk gunde rten de regering het voordeel va'1 de 

twijfel. ZeMel premier Van Agt''als- fractievoorzitter Lubbers keerden 

zich tegen de kritische opstelling vah bisschop Gijsen in deze zaak. 

In maart besloot het CDA-bëstuur ·op è.andrang van de Anti-Revolutionairen 

de fusie tussen ARP, CHU en I<VP tot' 11 oktabér ·1980 uit te stellen. De 

besturen en partijraden van de drie partijèn sterrden hiernee in. 

Op 1 april overleed minister Peijnenburg,' die van 1967 tot 1978 iid van 

de 'IWeede Ka.rrer voor de Kt1l? en -VerVolgens voor het CDA was geweest. Hij 

werd opgevolgd door Prof. ·dr. ir ~; A.A/lh~M. van Trier, eveneens een lid 
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van de KVP. 

In juni boekte het CDA een verrassend gunstig resultaat bij de Europese 

verkiezingen. De CDA-lijsttrekker Beuroer sprak de hoop uit dat de 

Christen-Democraten in het Europees Parlement zouden samenwerken met 

de Socialisten en niet een rechts blok met Britse Conservatieven en 

Franse Gaullisten zouden vorrneri. 

Ook op nationaal niveau wensten vele Christen-Democraten met socialis

ten samen te werken. In juli publiceerde het CDA een "Smaaknota" waar

uit een zekere voorkeur voor de PvdA boven de VVD bleek. Ui teraard 

toonde de VVD zich weinig verheugd hierover. 

In september bracht het CDA een Ontwerp-program van uitgangspunten uit, 

evenals een rapport over vrede en veiligheid. Naar aanleiding van beide 

rapporten ontstond een felle discussie binnen het CDA over de moderni

sering van kernwapens. Deze kwestie bleef het CDA tot het eind van het 

jaar verdeeld houden. De gemoederen laaiden ook tijdens het congres van 

15 december in Dronten hoog op, maar uiteindelijk werd daar de eenheid 

weer hersteld - voorlopig althans. Al bestonden er binnen het CDA tal 

van twijfels ten aanzien van het regeringsbeleid, niet alleen op het 

gebied van defensie, niemand wilde het kabinet-Van Agt laten vallen. 

CHU 

Voor de Christelijk Historische Unie was 1979 een rustig jaar. Bij 

een aantal conflicten binnen het CDA speelde de CHU uiteraard ook een 

rol. zo verzette zij zich in januari tegen uitstel van de fusie en steun

de zij in december haar partijgenoot minister Scholten in de kernwapen

kwestie. 

In augustus kwam oud-minister Beernink te overlijden. Hij had van 1946 

tot 1967 voor de CHU in de Tweede I<al'ter gezeten, vanaf 1963 als fractie

voorzitter. Daarnaast was hij lange tijd partijvoorzitter en partij

secretaris geweest. 

CPN 

De Communistische Partij van Nederland vierde in 1979 haar zestig

jarig bestaan. Voorzitter Henk Hoekstra pleitte voor samenwerking tussen 
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socialisten en corrmunisten, maar werd niet uitgenodigd voor het "pro

gressief overleg" dat PvdA~voorzitter Max van den Berg voerde rret de 

partijvoorzitters van D 1 66, 1?PR, PSP en EPV. De CPN toonde zich hier

over nogal verontwaardigd. 

De verhouding tussen CPN en PvdA verslechterde nog meer toen de PvdA

fractie in de Amsterdamse gemeenteraad een :rrotie van wantrouwen indiende 

tegen CPN~wethouder Van der Velde. De CPN trok zich daarop terug uit 

het college van B en W. 

D 166 

Voor Denocraten 1 66 verliep 1979 gunstig. Bij de verkiezingen voor 

het Europees Parlement won de partij twee zetels en 9% van de stemmen, 

ruim tweemaal zoveel als zij bij de Tweede Kamer-verkiezingen van 1977 

behaald had. In het Europees 1?arlement nam zij een onafhankelijke positie 

in en sloot zich niet bij een fractie aan. 

Ook na juni groeide haar populariteit verder, althans volgens opinie

peilingen. Bij gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad en Voome-Putten 

behaalde D1 66 aanzienlijke winst. 

Op landelijk niveau handhaafde de partij eveneens een onafhankelijke 

positie. In september besloot zij het progressief overleg met PvdA, PPR 

en PSP te beëindigen, vooral vanwege rreningsverschillen met beide laatst

genoerrrle partijen. Het streven naar een linkse meerderheid met deze par

tijden wees de nieuwe partijvoorzitter, Mr. H.J. Zeevalking, dan ook af. 

Wel namen leden van D1 66 deel aan het besloten overleg met leden van PvdA 

en VVD in het Hotel des Indes te Den Haag. 

Aan het eind van het jaar bleek enige verdeeldheid binnen de partij te 

bestaan t.a.v. kernwapenrcodernisering en kernenergie. Op het congres van 

1 december te Alrersfoort wees een xreerderheid beide af. 

DS'?O 

De Denocratisch Socialisten 1 70 besloten op het partij-congres van 

10 rnaart te Eindhoven niet aan de Europese verkiezingen deel te nemen. 

Ook in de landelijke politiek wisten zij weinig aandacht te trekken. 
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t'PV 

De Evangelisch Progressieve Volkspartij besloot op het congres van 

24 rnaart in Amsterdam om aan de eerstvolgende Tweede Kamer-verkiezingen 

deel te gaan nemen. Voorzitter Van der Sluijs zag de partij als "natuur

lijke en meest loyale bondgenoot van de PvdA". 

GPV 

Het Gereformeerd Politiek Verbond besloot op een buitengewone 

algemene ledenvergadering op 13 januari om zelfstandig aan de Europese 

verkiezingen deel te nen:en. Een voorstel om samen met de SGP één lijst 

te vormen werd met staking van stemren verworpen. Overigens wist het 

GPV geen zetel in het Europees Parlement te winnen maar wel haar sternmen

percentage t.o.v. de Tweede Kamer-verkiezingen van 1977 licht te ver

hogen. 

Op 7 april hield het GPV een algemene vergadering in Arnhem, waarop het 

kamerlid Verbrugh de regering-Van Agt scherp aanviel en een "nationaal 

kabinet" bepleitte. 

KVP 

De Katholieke Volkspartij kwam in 1979 evenals de CHU enige keren 

binnen het CDA tegenover de ARP te staan. In de top van de partij ont

stond enige onrust rond het voorzitterschap van de heer W. Vergeer, die 

tot vice-voorzitter van de Chr~sten-Democratische fractie in het Europees 

Parlauent was gekozen. In november droeg Vergeer het voorzitterschap 

over aan het Tweede Kamerlid P. van Zeil. 

NVV 

De Neder lands Volksunie kreeg in april de gelegenheid aan de Euro

pese verkiezingen deel te nemen, toen de Kroon een eerder door het Cen

traal Stembureau opgelegd verbod vernietigde. De partij rnaakte echter 

van deze gelegenheid geen gebruik. 
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PPR 

De Politieke Partij Radikalen hoopte in 1979 in het Europees Par

lerrent een "nieuw groen front" te vorrren rret milieu-partijen uit andere 

landen. Noch de PPR noch de milieu-partijen behaalden echter een zetel 

in het Europees Parlerrent. Evenmin wist de PPR het in 1977 bij de Tweede 

Kamer-verkiezingen geleden verlies bij de Europese verkiezingen onge

daan te maken; zij verkreeg opnieuw 1.6% van de uitgebrachte stemmen. 

In augustus publiceerde het partijbestuur de nota "De PPR naar de jaren 

'80", waarin samenwerking rret alle derrocratische partijen, inclusief 

mA en CPN, als rrogelijkheid werd, genoerrd. Binnen de partij bleven 

echter bezwaren tegen een rrogelijke sarrenwerking rret het mA bestaan. 

Op 9 november hield de PPR haar najaarscongres in Utrecht. Herman Ver

beek werd hierbij herkozen als partijvoorzitter. 

PSP 

Voor de Pacifistisch Socialistische Partij was 1979 een wissel

vallig jaar. Bij de Europese verkiezingen behaalde de partij weliswaar 

geen zetel, ma.ar wel forse winst ten opzichte van de 'IWeede I<alrer

verkiezingen van 1977: 1.7% in plaats van 0.9% van de uitgebrachte stemr 

rren. 

Daarnaast nam echter de spanning binnen de partij toe. In september be

sloot de partijraad in afwijking van het bestuursstandpunt de wilde 

stakingen in de Rotterdamse haven te steunen, zeMel rroreel als financi

eel. Vervolgens verwierp het partijcongres op 1 en 2 december het ont

werp-strategiestuk van het partijbestuur. Het stuk zou teveel nadruk op 

het parlementaire werk en te weinig nadruk. op buitenparlementaire actie 

gelegd hebben. Lambert Meertens werd echter wel als partijvoorzitter her

kozen. 

PvdA 

Ook de Partij van de Arbeid kende in 1979 enige interne conflicten. 

Aan het begin van het jaar ontwikkelde zich een felle strijd an het voor

zitterschap van de partij, waarbij de twee belangrijkste kandidaten in 
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vele uithoeken van het land canpa.gne voerden. Op het partijcongres van 

26, 27 en 28 april in Amsterdam dolf ten slotte de bestuurskandidaat en 

oud-staatssecretaris Wim Meijer het onderspit tegen "outsider" Max van 

den Berg, voornalig wethouder van Groningen. Het congres nam over het 

algeneen iets extrerrere standpunten in dan het bestuur, net name tegen 

het defensiebeleid van de regering tegen kernenergie en modernisering 

van kernwapens, en voor de vijf-urige werkdag. In juni sloeg de partij 

een tamelijk pover figuur bij de Europese verkiezingen. Ze verwierf 

negen zetels en 30.4% van de stemmen, 3.5% minder dan bij de Tweede 

Kaner-verkiezingen van 1977. Dr. Arme Vondeling, die door de partij

raad in januari als enige lijsttrekker was gekozen in afwijking van het 

bestuursvoorstel tot een dubbel lijsttrekkerschap, weet het teleurstel

lend resultaat rrede aan de interne verdeeldheid van de partij. Vondeling 

werd als voorzitter van de Tweede Kamer opgevolgd door zijn partijgenoot 

Dolman. Nog voor hij zich geheel op zijn nieuwe taak als ondervoorzitter 

van het Europees Parlerrent had kunnen storten, kwam Dr. Vondeling te 

overlijden bij een verkeersongeval. 

De PvdA verloor in 1979 nog neer vooraanstaande leden. In de zarrennaan

den overleden Mr. I'1aarten de Niet, oud-voor~itter van de Eerste Karier, 

G.H. Nederhorst, oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, en Alfred 

Mozer, oud-kabinetschef van de Europese Cammissaris Mansholt. 

In september organiseerde de PvdA in een aantal steden manifestaties 

tegen het financieel en economisch beleid van het kabinet. Dit beleid 

week overigens niet veel af van de voorstellen die de PvdA zelf had ont

wikkeld, net name op het gebied. van de loonpolitiek. Binnen de PvdA nam 

echter het onbehagen over het matigingsbeleid van de partij geleidelijk 

toe. 

In dezelfde periode raakte de PvdA ook verdeeld over twee andere kwes

ties. De werkgroep Midden-Oosten onder voorzitterschap van oud-minister 

Van der Stoel bracht een rapport uit waarin werd gepleit voor informele 

contacten met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Enkele PvdA

leden wezen deze suggestie fel af en bedankten voor hun lidmaat-

schap. Anderen echter, waaronder een minderheid van de werkgroep, vonden 

de voorstellen niet ver genoeg gaan en eisten directe erkenning van de 

PLO. 

Een tweede kwestie was van meer regionaal belang. Drie leden van de PvdA-



- 150 -

fractie in de Provinciale Staten van Groningen die tegen de meerderheid 

van de fractie in een bestuurscollege met WD en mA gesteund hadden, 

werden in augustus door het partijbestuur geroyeerd. Het drietal be

hield zijn zetels in de Staten - nu onder de naam "Verontruste PvdA

Soçialisten" - en tekende beroep aan tegen het besluit tot royement. 

Dit beroep werd echter in oktober door de beroepscammissie van de PvdA 

verworpen. 

In oktober ontstond bovendien enige wrijving tussen fractieleider 

Den Uyl en voorzitter Van den Berg, toen laatstgenoerrrle een nogal kri

tisch artikel schreef over de matte houding van de fractie tegenover 

het kabinetsbeleid. Van den Berg zwakte deze kritiek na overleg met Den 

Uyl enigszins af. Niettemin bleven er rreningsverschillen bestaan, ook op 

andere terreinen, zoals kernenergie. 

Aan het eind van het jaar publiceerde de PvdA vier nota's - over 

economie, vrede en veiligheid, emancipatie en maatschappelijke strategie -

die de grondslag vormden voor een brede discussie binnen de afdelingen 

van de partij. Deze discussie zou in 1980 rroeten uitironden in een ont

werp-verkiezingsprogram. Op deze wijze hoopte het partijbestuur de par

ticipatie van de leden aan de samenstelling van het verkiezingsprogram 

te vergroten en tegelijkertijd de besluitvorming op het partijcongres in 

1980 beter te doen verlopen. 

RPF 

Voor de Reformatorische Politieke Federatie was 1979 ongetwijfeld 

een rustig jaar. Aanvankelijk hoopte zij met het GPV en de SGP sarren 

een lijst voor de Europese verkiezingen te vormen, maar toen deze par

tijen gescheiden de verkiezingen in gingen besloot de RPF van deelnazre 

daaraan af te zien. 

SGP 

De Staatkundig Gerefonneerde Partij hield haar algenene jaarver

gadering op 24 februari te Utrecht. Voorzitter Abma deed daar een scherpe 

aanval op de abortus-voorstellen van het kabinet. De SGP boekte een zeer 

geringe winst bij de verkiezingen voor het, Europees Parlement, waarbij 
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zij 2.2% van de uitgebrachte stemmen verwierf- 0.1% meer dan bij de 

'TWeede Kamer-verkiezingen van 1977, naar niet genoeg voor een zetel. 

VVD 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie hield haar algemene 

ledenvergadering op 20 en 21 april te areda. Het partijbestuur ver

klaarde hier geen samenwerking net de PvdA na te streven, ook al be

stond er binnen de partij enig onbehagen over de coalitie met het CDA. 

De waarnerrend fractievoorzitter van de VVD in de 'TWeede Kamer, xrevrouw 

Kappeyne van de Coppello, die samenwerking met de PvdA wel als rroge

lijkheid zag, overwoog hierop even haar kamerlidmaatschap in 1981 te 

beëindigen. 

Aan de andere kant nam de spanning tussen CDA en VVD toe, vooral toen 

de wo-staatssecretaris mevrouw Smit-Kroes verklaarde bewijzen te hebben 

dat het CDA na de Europese verkiezingen eventueel met de PvdA zou gaan 

regeren. CDA-leiders wezen deze beschuldiging verontwaardigd van de 

hand en ook wo-fractieleider Rietkerk distantieerde zich van de ver

klaring van zijn partijgenote. 

De Europese verkiezingen verliepen voor de VVD tamelijk ongunstig. 

De partij kreeg 16.4% van de stemnen -goed voor vier zetels - terwijl 

zij in 1977 bij de 'TWeede Kamer-verkiezingen 18.0% gehaald had. 

Na de zomer namen leden van de VVD deel aan besprekingen met PvdA en 

0'66 in het Hotel des IndesteDen Haag. Door de publicatie van de Chris

ten-Derrocratische "Snaaknota" en een verschil van mening over fiscale 

aftrek van hypotheekrente met het CDA, nam de spanning tussen de twee 

partijen weer enigszins toe. De eenheid in de coalitie bleef echter ge

handhaafd. 

In september publiceerde de VVD een nieuw ontwerp-beginselprogramma, 

onder redactie van Mr. W.J. Geertsena. In dezelfde rraand bracht de Tel

dersstichting een rapport uit over inkomens- en verrrogensverdeling dat 

pleitte voor een geleide loonpolitiek, een negatieve inkomstenbelasting 

en een grotere participatie van werknemers in het venrogen en de besluit

vorming van hun bedrijf. In decercber verloor de partij een van haar op

richters en oud-voorzitters, Mr. D.U. Stikker, die Minister van Buiten

landse Zaken in twee kabinetten-Drees en later secretaris-generaal van 
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de NAVO was geweest. 

Geraadpleegde literatuur: 

Politiek Overzicht, 19 (1979), nrs. 1 t/m 12 (jan. t/m dec.). 
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L.P. Middel 

SPELREGELS VOOR 'PARTIJGENOTEN' EN 'KAMERADEN' 

Over de organisatiestructuur van de PvdA en de CPN 

Inleiding 

Dit artikel maakt in gewijzigde vonn deel uit van een studie naar de 

verhoudingen tussen sociaal-dernocraten c.q. democratisch-socialisten 

enerzijds en communisten anderzijds, zoals die zich vanaf het ontstaan 

van de socialistische arbeidersbeweging in Nederland gemanifesteerd 

hebben. 

Deze studie, die wellicht in 1981 zal worden gepubliceerd onder de 

titel 'De kloof der kameraden', wordt verricht door L. Beivin en L.P. 

Middel. 

Beide auteurs publiceerden (met anderen) 'Een verjongingskuur voor de 

Partij van de Arbeid. Opkomst~ ontwikkeLing en betekenis van Nieuw Links', 

(Deventer, 1978). 

Het hoofdstuk 'Spelregels .•.. ' beperkt zich tot het weergeven en ana

lyseren van de voornaamste overeenkarnsten en verschillen in de formele 

organisatiestructuren, waar vanuit de 'partijgenoten' (de PvdA-leden), 

respectievelijk de 'kaneraden' (de CPN-leden) hun politieke uitgangspunten 

gestalte trachten te geven. 

Deze organisatiestructuren zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijke 

reglementen van de Partij van de Arbeid, respectievelijk de statuten van 

de Camnu.nistische Partij van Nederland. Dit betekent dat in dit verband 

niet ingegaan wordt op ideologische en (partij-)culturele overeenkamsten 

en verschillen tussen de PvdA en CPN, tenzij bepaalde elementen van de 

respectievelijke formele organisatiestructuren direct voortvloeien uit de 

ideologische bases van beide partijen. 

Als slot van deze inleiding nog een tweetal kanttekeningen: 

- de formele organisatiestructuur is beperkt tot het 'interne partijge

beuren' , hetgeen onder meer betekent dat kandidaatstellingsprocedures ten 

behoeve van volksvertegenwoordigende lichamen buiten beschouwing blijven; 
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- alleen de huidige formele organisatiestructuren, zoals neergelegd in 

de rreest recente partijstatuten en/of -reglerrenten, zijn als uitgangs

punt voor beschrijving en .analyse gekozen. 

Partijen in het poZitiek systeem 

In het Nederlandse politieke systeem stellen uitsluitend politieke par

tijen kandidaten voor volksvertegenwoordigende lich.arren op boven-lokaal 

niveau. Zij doen dit vaker wel dan niet op basis van door hen opgestelde 

verkiezingsprograrrma' s of rranifesten. Het periodiek weerkerende proces 

van kandidaatstelling (recrutering en selectie) , programna-forrrn.üering 

en campagnevoering voor volksvertegenwoordigende lich.arren is te beschou

wen als de hoofdfunctie van politieke partijen. Om deze hoofdfunctie zo 

adequaat rrogelijk te vervullen hebben politieke partijen zich noeten 

institutionaliseren en hebben zij voor hun organisatorisch en politiek 

functioneren een aantal spelregels gefonm.üeerd. Deze spelregels, voor

namelijk neergelegd in statuten en huishoudelijke reglerrenten, bepalen 

met name hoe beleidsvoorbereidende, -bepalende en -uitvoerende organen 

binnen de partijen zijn samengesteld en tot waar hun bevoegdheden reiken. 

Organisatorisch functioneren enerzijds en politiek-inhoudelijk dan wel 

strategisch functioneren anderzijds zijn weliswaar van elkaar te onder

scheiden, maar in de praktijk niet of nauwelijks te scheiden. Dit laatste 

is onafhankelijk van de gekozen organisatiestructuur en de wijze van pre

senteren van beleidsvoornerrens door de partijen. 

Wil een politieke partij, ofwel willen door (vanuit, namens) deze partij 

gestelde kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen, met enige kans op 

succes dingen naar de gunst van - steeds meer - kiezers, dan rroet deze 

partij, c.q. de actieve leden binnen deze partij, aan een aantal voor

waarden voldoen. 

Kandidatenlijsten rroeten worden opgesteld; wensen en verlangens, te rea

liseren door de verkozen kandidaten (die fracties vonnen), :rroeten worden 

gefonnuleerd en verkiezingscampagnes rroeten worden gevoerd en (dus ook) 

gefinancierd. De noodzaa:K tot organisatie is al met al evident en daa.Imee 

is de basis gelegd voor een aantal organisatieprablerren, die gevolgen heb

ben voor het politieke functioneren van de (partij-)organisatie. In het 
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algemeen kan gesteld worden dat de organen van politieke partijen op de 

diverse niveau's van organisatie (landelijk, provinciaal, regionaal, 

lokaal en wijksgewijs) grotendeels afgestemd zijn op het stellen van 

kandidaten voor volksvertegenwoordigende lichamen. 

Daarnaast zijn er - van~elfsprekend - de bepalingen en voorschriften uit 

de Kieswet waar kandidaten voor volksvertegenwoordigende lichamen aan 

dienen te voldoen. Maar de Kieswet stelt niet als voorwaarde dat er 

politieke partijen moeten zijn die de kandidaten bij verkiezingen aan

wijzen. 
\·:~ 

Toch zijn het in Nederland sinds de il'l;voering van het Algemeen Kiesrecht 
, , , 

(voor het eerst geëffectueerd bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1922), 

altijd kandidaten van politieke partijen (hoe bizar soms ook) geweest, 

die uiteindelijk tot Kamerlid verkozen werden. En politieke partijen kun

nen bij verkiezingen slechts succes behalen als zij een hechte eenheid 

vormen en kunnen rekenen op een loyale en gedisciplineerde achterban. 

Het feit dat een partij niet voor elke verkiezing een nieuwe organisatie 

op kan bouwen verklaart een zeer sterke tendens tot bureaucratisering 

van politieke partijen. Lipschits' werkdefinitie van een politieke partij 

("een georganiseerde groep die als zodanig kandidaten stelt voor de ver-

kiezing van een volksvertegenwoordigend lichaam") sluit voor wat de PvdA 

en de CPN betreft aan bij het gegeven dat deze partijen het parlementaire 

stelsel in Nederland als zodanig erkennen en als instrument beschouwen 

om hun doelstellingen te verwezenlijken. 

Enige aanvulling is echter noodzakelijk. Mede als gevolg van de 'ver-nieuw

linksing' van de PvdA heeft deze partij zich de laatste jaren trachten te 
·. ; 

manifesteren als 'aktie-partij', waarbij buitenparlementair optreden van 

deze partij aan zou moeten sluiten bij het werk van de PvdA-volksvertegen

woordigers. De 'aktie-partij-gedachte' is inmiddels goeddeels verlaten, 

hetgeen overigens niet betekent dat teruggevallen is op de idee van een 

'bestuurderspartij' of (erger nog) kiesvereniging. Het in 1979 gestarte 

discussieproject 'Maatschappelijke Strategie' moet onder meer de PvdA de 

weg wijzen hoe in de jaren tachtig politiek bedrijven vanuit volksvertegen

woordigende lichamen aangevuld kan worden vanuit tal van sectoren van het 

rna.atschappelijk gebeuren, opdat het politieke grondvlak van het PvdA-hande-
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len verbreed wordt. 

De CPN is in zoverre refonnistisch, dat ook deze partij de parlerrentaire 

democratie erkent, zij het dat dit voor haar geen beletsel mag zijn am 

zich pennanent op te werpen als aktie- en belangenpartij • Voortdurend 

wordt de 'werkende bevolking' , gevraagd of ongevraagd, Iret raad en daad 

terzijde gestaan, in bedrijf, buurt, stad, land en niet te vergeten 

universiteit. 

In dit opzicht is sprake van een verschil in legitimiteit van het poli

tieke handelen tussen PvdA en CPN. 

De PvdA weet zich in de eerste plaats, doch niet uitsluiten, gelegiti

meerd door haar kieze~s (in partij-jargon: 'de basis'), terwijl de CPN 

primair maar eveneens niet uitsluitend haar politieke handelen rechtvaar

digt door de veronderstelde behoefte aan steun en ondersteuning van tal 

van bevolkingsgroepen. 

KonfZiaten en f~iaties 

In de Partij van de Arbeid lijkt het de laatste tijd een gewoonte am 

interne ruzies en konflicten niet slechts binnen de daartoe geëigende 

partij-organen uit te vechten. In zekere zin is dit een symptoom van de 

relatief grote mate van openheid en openbaarheid die deze partij met 

betrekking tot zijn eigen doen en laten betracht. Maar ook ande;re par

tijen -of groepen leden binnen deze partijen- krijgen steeds meer de 

neiging om konflicten en fricties eerst op straat te gooien am ze ver

volgens aldaar, onder het oog van de publiciteitSiredia, uit te vechten. 

Partijscheuringen en -afsplitsingen karnen in ons politieke systeem de 

laatste jaren nauwelijks Ireer voor, maar des te Ireer manifesteren zich 

binnen de partijen de clique' s, kongsies, facties en straningen. 

Ook hier rroet wat betreft de CPN een kanttekening geplaatst worden. Al

hoewel de geschiedenis van de CPN bol staat van partijstrijd en daarop

volgende royementen en verkettering, is deze partij erin geslaagd zich 

tamelijk eensgezind aan de buitenwacht te blijven presenteren. Deels is 

dit te verklaren door het isolationisrre, waartoe de CPN in de Koude Oorlog 

gedwongen werd, maar deels zeker ook door de (niet los daarvan staande) 

discipline die de CPN haar leden oplegt en die vooral de CPN-leden zich-
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zelf opleggen. Pas de laatste jaren betracht de CPN enige openheid met 

betrekking tot haar eigen functioneren. Derhalve is de 'burgerlijke 

buitenwacht' in zijn beeldvorming van deze partij niet meer geheel af

hankelijk van wat de CPN zelf, middels zelf uitgegeven publicaties 

èn het dagblad 'De Waarheid' , pr::ijs geeft. 

De verkiezing van het partijbestuur van de PvdA (en met name van de 

partij-voorzitter) leek een tijdlang het belangrijkste onderwerp dat 

deze partij bezig hield. De aan deze verkiezing voorafgaande 'campagne', 

vooral gevoerd rondam het thema 'partijdemocratie' gaf een heldere kijk 

op hoe het binnen deze grote partij toe kan gaan. In de CPN is dit anders. 

Op een enkele geschiedschrijving na zijn het toch vooral rnennires van 

en gedenkschriften over voormalige partijleiders, dan wel klaagschriften 

of manifesten van uitgestotenen of afgescheidenen, die een niet altijd 

even onbevooroordeeld beeld van het interne functioneren van de CPN (veel

al in een tamelijk ver verleden) geven. 

Partijlid 

Iedere Nederlander kan zich aanmelden voor het lidmaatschap van een poli

tieke partij. Of hij of zij vervolgens als lid door de betreffende partij 
l 

wordt aangenCllren is een tweede. De PvdA stelt als leeftijdgrens voor het 

lidmaatschap 16 jaar, de CPN 18 jaar. Beide partijen eisen van hun (poten

tiële) leden dat zij hun respectievelijke doelen of beginselen onder

schrijven. Voor het overige beperkt de PvdA zich tot een - op een enkele 

uitzondering na - tot formaliteit verworden ballotage-procedure voor 

kandidaat-leden via de plaatselijke afdelingen. De CPN hanteert in dit 

opzicht stringentere maatstaven. Elk nieuw lidmaatschap rroet door de 

(plaatselijke of gemeentelijke) afdeling van de CPN worden goedgekeurd. 

Vervolgens is goedkeuring van het districtsbestuur noodzakelijk, terwijl 

ook nog het landelijke CPN-Partijbestuur een onderzoek kan gelasten. Hoe

veel van de kandidaat-leden uiteindelijk tot de CPN-gelederen worden toe

gelaten is niet bekend. 

Eenmaal partijlid geworden, kan de PvdA'er het voorbeeld van ongeveer 90% 

van zijn partijgenoten volgen en derhalve tot een 'papieren', dat wil zeggen 
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grotendeels passief, lidmaatschap besluiten. Het CPN-lid heeft zich bij 

aanmelding daarentegen verplicht am actief aan het partijwerk deel te 

neroon; in welke mate en in welke vo:rrn ligt vanzelfsprekend goeddeels aan 

hem- of haarzelf. Wel is ieder CPN-lid statutair verplicht am deel te 

nemen aan de discussies binnen de eigen partij-afdeling. 

Dit laatste vonnt tevens een verklaring voor de organisatorische kracht 

van de CPN. Alle partijleden zijn in enigerlei mate voor het politieke 

partij- en actiewerk in te zetten en daardoor overtreft het CPN-partij

kader qua omvang en organisatorisch vermogen andere politieke partijen, 

i.c. de PvdA. Uit tabeZ 1 blijkt dat de organisatiegraad binnen de CPN 

vijf keer zo groot is als die binnen de PvdA, waar aan toegevoegd J:OC)et 

worden dat het verschil in werkelijkheid - geneten naar 'actieve leden' -

vele malen groter is. 

tabel 1. Aantal zetels in de TWeede Kamer (op basis van de verkiezingen 

van 1977), ledental (peiling 1978) en organisatiegraad (het 

percentage leden onder de kiezers) van PvdA en CPN 

partij 

PvdA 

CPN 

aantal T.K.-zetels 

53 

2 

ledental org. graad aantal kiezers per lid 

121.000 4,3 23 

27.500 19,2 5 

De konklusie is dan ook gerechtvaardigd dat de CPN electoraal gezien als 

een splinterpartij te beschouwen is, maar dat zij dit :rret betrekking tot 

aspecten als organisatorische kracht en activiteit van de leden, zeker 

niet is. 

·rer illustratie van deze konklusie: de grootste periodieke partijpolitieke 

manifestatie in Nederland is telkens weer het 'Waarheid-festival'. 

Congres en Partijbestuur 

PvdA en CPN kennen elk - formeel gezien - als hoogste besluitvormend or

gaan op landelijk niveau een periodiek bijeenkarend partijcongres. De 

frequentie van bijeenkamen ligt in de PvdA aanzienlijk hoger dan in de 

CPN. 

Individuele leden van de Partij van de Arbeid hebben in vergelijking tot 



- 159 -

de individuele leden van de CPN meer bevoegdheden ten aanzien van het 

congres van hun partij. 

Elk lid van de PvdA kan als waarnemer het congres van zijn of haar partij 

bijwonen, maar het spreken en het stenmen op PvdA-congressen is voorbe

houden aan de afgevaardigden vanuit de lokale afdelingen (en de leden van 

het PvdA-partijbestuur). Binnen zijn of haar eigen afdeling heeft het 

individuele PvdA-lid wel diverse invloedmogelijkheden op het congres van 

zijn partij, maar deze zijn alle indirect van aard: het mede bepalen wie 

namens de afdelingen naai het partijcongres worden afgevaardigd, het mede 

vaststellen van de agenda van het congres en het mede verstrekken van een 

'dringend advies' aan de afgevaardigden. 

Aan de CPN-congressen, die grotendeels een besloten karakter hebben, kun

nen alleen diegenen deelnem:m die vanuit de afdelingen afgevaardigd worden, 

dan wel diegenen die door het Partijbestuur van de CPN uitgenodigd worden 

het congres bij te wonen. De normen ten aanzien van de afvaardiging vanuit 

het lokale of regionale partij-niveau worden door het Partijbestuur vast

gesteld. 

Reglementair kamen de congressen van de' PvdA en CPN eens per twee jaar 

bijeen. Daarnaast worden in de PvdA regelmatig buitengewone partijcon

gressen bijeen geroepen. De deelnemers aan een PvdA-congres beschikken in 

formele zin over een blanco mandaat. Dit neemt echter niet weg dat bij de 

uiteindelijke besluitvorming de afgevaardigden de stem van hun afdelingen 

zeer zwaar mee laten wegen. 

Binnen de PvdA is middels uitgebreide bepalingen geregeld hoe partijleden 

en lagere partijniveau's voorstellen (en eventuele amendementen op reeds 

ingediende voorstellen) voor het congres kunnen indienen, hoe afvaardiging 

vanuit het lokale partijniveau plaatsvindt, hoe zwaar de sternren van de 

afdelingsafgevaardigden op het congres wegen en tot waar de bevoegdheden 

van het congres zich uitstrekken. 

In de CPN schrijft het Partijbestuur niet alleen de normen voor afvaar

diging naar het partijcongres voor, maar ontwerpt zij ook bijna alle 'defi

nitieve concept-resoluties' die aan het congres worden voorgelegd. Of 

congresafgevaardigden vanuit het lokale of regionale partijniveau binnen 

de CPN bij de uiteindelijke besluitvorming op het partijcongres over een 

blanco mandaat beschikken, is niet uit de partijreglementen af te leiden. 
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Verondersteld mag worden dat er in de praktij:k geen sprake van een blanco 

mandaat kan zijn. Immers, het beginsel van het 'democratisch-centralisme' 

wordt ook op het lakale partijniveau toegepast. CPN-leden zijn verplicht 

deel te nemen aan de partijpolitieke discussies in hun eigen afdelingen; 

via deze afdelingen kunnen zij meebeslissen over aan het CPN-Partijbe

stuur te presenteren voorstellen. aebben de afdelingen echter eenmaal 

- eventueel bij meerderheid - besluiten genanen, dan is het de leden van 

deze afdelingen niet toegestaan van deze besluiten af te wijken, bijvoor

beelçl via het innerren van een afwijkend (minderheids-) standpunt. De CPN 

duldt geen "fractievorrning" (bedoeld is: factievorming, L. P.M. ) , die zich 

voor zou kunnen doen als een aantal partijleden vast blijft houden aan een 

afwijkend standpunt. CPN-leden rroeten zonder enig voorbehoud eenmaal ge

n~n besluiten uitvoeren, ook als zij het er niet mee eens zijn (of waren). 

Verder mag zonder de toesterrnûng van het Partijbestuur niets van de dis

cussies in eigen kring naar bui ten gebracht worden. 

Het hierboven geschetste beginsel van het 'democratisch-centPalisme' 

(waarover in het volgende meer, L.P.M.), maakt het binnen de strakke orga

nisatielijnen van de CPN onmogelijk voor een congresafgevaardigde om bij de 

besluitvorming op het congres een ander standpunt in te nemen dan zijn of 

haar lokale partijafdeling of -district. Uitzonderingen doen zich voor in 

die situaties waar het Partijbestuur afdelings- of districtsvoorstellen niet 

als congrestukken accepteert. Dit laatste is echter op zich uitzonderlijk, 

aroat binnen de CPN- in tegenstelling tot de PvdA- verreweg de meeste 

afdelings- en districtsvoorstellen voor het partijcongres de 'lijn' volgen 

die door het Partijbestuur is uitgezet. En van deze 'lijn' valt, gezien de 

positie van het Partijbestuur in de CPN, door of binnen de lagere partij

niveau' s arcper af te wijken. Wel kunnen afdelingen en districten ideeën van 

het Partijbestuur via besluitvonning in eigen kring ondersteunen. Deze veel

al 'massale', ondersteuning uit zich bijvoorbeeld als tal van afdelingen 

en/of districten gelijksoortige voorstellen van een partijcongres indienen, 

die in feite uit de kaker van het Partijbestuur kernen. 

De pericxiieke, doorgaans twee-jaarlijkse, huishoudelijke of 'gewone' par

tijcongressen van de PvdA en CPN hebl:;>en onder meer als teken het gevoerde 

beleid van de Partijbesturen en I<.aroorfracties te bespreken, (een aantal 

van) de leden van de Partijbesturen te kiezen en partijreglerrenten te 
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wijzigen~ Deze 'gewone' pa.rtijeöngressen ·wo;r;den door de respectievelijke 

Partijbesturen belegd~ Qn v~rkiezings- .en/ of. beginselprogramna' s te 

formuleren of om andere, actuele zaken te bespreken, is het in de PvdA (CX)k 

VCX)r partijleden) rrogelijk een 'buitengewoon'. partijcongres bijeen te 

roepen. Dit bijeenroepen kc;m door.het PvdA-Partijbestuur geschieden, 

maar CX)k de partidraad of een bepaald aantal afdelingen (20% van de .af

delingen of een aantal afdelingen.rnet tenminste 20% van het totale leden

tal) hebben reglementair het .. recht een:·~tijcongres bijeen te roepen. 

Het Partijbestuur van de CPN is .binnen. deze .partij als enig orgaan 'Ç}"e

rechtigd om- wanneer dat.wenselijkwordt' geacht - een partijcongres bij

een te roepen. 
·,-··;L 

Hiervoor is opgerrerkt dat binnen' de PvdA .. en de CPN de ;r;espectievelijke 

partijcongressen forrree1 de hoogste- partij:-organen zijn. In de praktijk 

blijkt dit echter niet. geheel en al het. gevaL te zijn. Zo zijn het in 

beide partijen niet de partijcongressen die kandidatenlijsten voor ver

tegenwoordigende lichamen op nationaal en Europees niveau opstellen.·. In 

de CPN stelt het Partijbestuur de kandidatenlijsten vast, terwijl dit in 

de PvdA op het gewestelijke (i~c. Kamerkiesk:t:"ing-)niveau geschiedt, hoe

wel CX)k de partijraad (bestaande uit afgevaardigden van de partijgewesten) 

hierbij .een rol speelt. 

Het PvdA-congres stelt de politieke uitgangspunten en dè. richting van het 

te voeren beleid vast, hetgeen echter .niet Wègneemt dat gekozen PvdA

volksvertegenwoordigers zich rrogen (blijven) beroepen op hun eigen verant~ 

woordelijkheid. Het Partijbestuur van de:PvdA rroet over het gevoerde be

leid verantwoording afleggen aan het partijcongres. Tevens treden bij elk 

'gewoon' partijcongres 20 van· de. 2lleden van het Partijbestuur af •. Het 

2le lid bekleedt een kwaliteitszètel·,: narrelijk. die van de voorzitter van 

de Tweede Kamerfractie van de PVdA .. • De afgetred.en · leden van het. PvdA

Partijbestuur zijn overigens terstortd herkiesbaar i' mits zij door een. of 

meer partij-afdelingen kandidaat gesteld worden. 

Binnen de CPN wordt het Partijbestuur volgens de statuten "den'Ocratisch" 

(door het partijcongres) gekozen. Vanuit het. gewestelijke partijniveau en 

.. dCX)r de afgev.:~,ardigden op het. congres npgen kandidaten gesteld worden, 

zij het dat dit veelal op voordracht van het ·Partijbestuur geschiedt. Ook 

mag het Partijbestuur zelf kandidaten stellen. Van verantwoording afleggen 
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aan het partijcongres is voor het Partijbe~tuur van de CPN in formele 

zin geen sprake. Daarentegen ;bepaalt het P~tijbestuur hoe per partij

congres de afvaardiging vanuit de lagere partijniveau's naar dit congres 

plaatsvindt. Ook het opstellen van de a,:>ngresagenda, alsm:rle het leiden 

van de beraadslagingen tijdens het oongrep, behoort tot de bevoegdheden 

van het Partijbestuur van de CPN. In ç1e PvdA wordt de congresagenda 

vastgesteld door een congrespresidium, dat twee-jaarlijks door het PvdA

congres gekozen wordt~ ~l h~ partij-afdelingen en -gewesten en in 

minà,ere mate het PartijbestuU):', een doorsl~ggevende stem in de beraad

slagingen die aan de uiteindelijke agendava.ptstelling vooraf gaan. Ook 

is het tijdens het congres in de PvdA mogel~jk om via een orde-debat 

actuele zaken alsnog op de agenda te plaatsen. liet congrespresidium van 

de PvdA is ook belast met de leiding van de vergaderingen van de partij

raad. De partijsecretaris maakt qual.itate qua deel uit van dit presidium, 

terwijl het zeMel de overige leden van het Pa:r;tijbestuur als de leden van 

de PvdA-Kamerfracties niet t96<;Jestaan is deel uit te maken van het congres

presidium. Tijdens PvdA-congressen is de spreektijd van de leden van het 

Partijbestuur doorgaans gel,:i.nû,teel;Q.; als vuistregel geldt dat per agenda

punt het Partijbestuur kan hesenikken over een spreektijd die de helft 

bedraagt van de tijd die de afgevaardigden gezartellijk voor dat agenda

punt van het congrespresidium toebedeeld krijgen. Het Partijbestuur van 

de CPN weet zich in haar functioneren tijdens het partijcongres niet door 

dergel-ijke beperkende bepalingen gehinde;rd. Te.twijl bij de opening van 

een PvdA-congres de partijvoorzitter als 'opwarmertje' een betrekkelijk 

korte politieke redevoering houd.t, is het tijdens een CPN-congres juist 

de ~tijvoorzitter die uitgebreid aan het wbord kamt in het geven van 

pol-itieke beschouwingen. :aet .is de gEMOOnte dat tijdens een Pv~-congres 

de voorzitter van de TWeede ~fractie (of eventueel de minister-presi

dent), zijnde de 'politiek leider' van de ~, als slottoespraak derge

lijke algemene beschouwingen afsteekt. 

Het Partijbestuur van de CPN is - statutair - het hoogste orgaan van deze 

partij gedurende de periode dat het CPN-partijcongres niet bijeen is. 

~ ook als het CPN-congres wel pijeen. is, is - zoals hiervoor beschreven

de positie van het Partijbestuur zcx;lani.g, dat het in materiële zin als 

h099'ste partijorgaan besteJ."rpeld kan worder1, In de periode dat de PvdA niet 
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congresseert is de algemene leiding van deze partij aan het Partijbe

stuur gedelegeerd, te:r:wijl de dagelijkse leiding - evenals in àe CPN -

aan een Dagelijks Bestuur wordt overgelaten. Het aantal leden van het 

Partijbestuur van de CPN varieert, maar aangenaren mag worden dat dit 

aantal rond de 40 schommelt. Het Dagelijks .Bestuur van de CPN wordt 

door het Partijbestuur gekozen en bestaat doorgaans uit 12 leden. De 

CPN kent geen anti-cumulatiebepalingen inzake het lidmaatschap van het 

Partijbestuur, noch reglementen ten aanzien van de herkiesbaarheid van 

zittende leden van het Partijbestuur. Het CPN-Partijbestuur is, in te

genstelling tot dat van de PvdA, bevoegd om geheel zelfstandig mutaties 

in de eigen samenstelling aan te brengen. Indien in de periode tussen 

twee partijcongressen een vacature in het "PvdA-Partijbestuur ontstaat, 

wordt deze vervuld door. 'de eerste opvolger', ofwel degene die bij de 

bestuursverkiezing tijdens het laatste 'gewone' congres het hoogste 

aantal stemmen onder de niet-gekozen kandidaten ve:r:wierf. 

In beide partijen beheren de Partijbesturen tevens de partij(-onder

steunings-)apparaten, de partijbureau's. De institutionalisering en 

bureaucratisering van de partijen beperkt zich niet slechts tot de or

ganisatiestructuur als zodanig, maar vinden evenzeer hun neerslag·· in 

het bestaan van (landelijke) partijapparaten, die een personele bezet

ting hebben waarvoor een middelgroot bedrijf zich niet zou hoeven té 

schamen. Daarnaast kent de PvdA 'vrijgestelden' voor ondersteunende 

activiteiten (vormingswerk, wetenschappelijk bureau van de Wiardi Beek

man Stichting, functionele groepen) , rredewerkers in dienst van de · 

Kamerfracties en een viertal bezoldigde Partijbestuurders, te weten 

de voorzitter, de secretaris, de internationaal secretaris en~ de 'kon

taktpersoon' van één der functionele groepen, de 'Rooie Vrouwen'. 

De CPN kent in vergelijking tot de PvdA een groot aantal 'vrijgestelden' . 

Niet alleen de bezoldigde rredewerkers van het partijapparaat, van de 

partijkrant, de uitgeverij, het wetenschappelijk bureau (het Instituut 

voor Politiek en Sociaal Onderzoek; IPSO) of andere 've:r:wante' ·organi

saties (als het ANJV (Algemeen Nederlands Jeugd Verbond) of de NVB (Neder

landse Vrouwenbeweging)) kunnen tot deze categorie gerekend worden,· maar 

ook de leden van het Dagelijks Bestuur -en tal van kaderleden, die op 

lagere partijniveau' s werkzaam zijn. Er bestaat overigens een belangrijk 
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verschil tussen de 1 vrijgestelden 1 in de PvdA en die in de CPN en wel 

in salariëring. Binnen de CPN is het gebruik de 'vrijgestelden' voor 

het partij- en actiewerk een inkomen te verschaffen dat ongeveer over

eenkant rret het 'rrodale' inkaren in Nederland. Partijleden die als 

Karrer-, Staten- of raadsleden een schadeloosstelling, vergoeding of 

salaris (wethouders!) ontvangen, staan verhoudingsgewijs een groot 

deel van de betreffende bedragen aan de CPN af, die langs deze weg een 

aanzienlijk deel van haar financiële middelen verwerft. 

In de PvdA ligt dit geheel anders. Wel worden partij leden die zitting 

hebPen in volksvertegenwoordigende lichamen of die rede op grond van 

hun partijlidmaatschap door de Kroon als bestuurder benoerrrl zijn, ge

acht een klein percentage van de uit dien hoofde ontvangen inkansten 

aan de partij af te staan (het 'fonds-Vondeling' ) , maar sancties op 

het niet voldoen aan deze regel zijn tot dusverre niet getroffen. De 

redewerkers van het partijapparaat en van andere organen en verwante 

organisaties ontvangen een inkomen dat ongeveer gelijk is aan wat zij 

op eenzelfde beroepsniveau in 'de maatschappij' zouden verdienen. De 

hoogte van de bezoldiging van de betaalde leden van het Partijbestuur 

van de PvdA is vastgesteld op 80% van de schadeloosstelling van een 

Tweede Kamerlid en derhalve duidelijk 'boven-rrod.aal'. 

Over de verkiezing van het Partijbestuur van de CPN is statutair vast

gelegd dat deze democratisch moet verlopen. Het Dagelijks Bestuur wordt 

door het Partijbestuur gekozen. Binnen de PvdA kant het er in grote 

lijnen op neer dat - zoals hiervoor reeds is ver.meld - het Partijbestuur 

twee-jaarlijks voor 20/21 deel door het partijcongres wordt gekozen. 

Het congres kiest 6 van de 7 leden van het Dagelijks Bestuur in functie; 

de zevende wordt door het bestuur uit zijn midden gekozen. Er geldt 

een limiet voor het aantal Karrerleden in het partijbestuur maar daar

naast kent het bestuur een aantal 'adviseurs' . Bepaalde functies in 

het Dagelijks ~stuur zijn onverenigbaar met het Kamerlidmaatschap. 

Het 2le lid van het bestuur is de voorzitter van de Tweede Kamerfractie 

van de PvdA. Verder is er nog een beperkt aantal anti -cumulatie bepalin

gen. De 20 gekozen leden van het partijbestuur treden elke twee jaar af 

en zijn in beginsel, mits opnieuw gekandideerd, terstond herkiesbaar. 
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Een belangrijk verschil tussen de bevoegdheden vàn de Partijbesturen 

van de PvdA en de CPN betreft cié {erug'roeping ( 1 reeall 1 
) van gekozen 

volksvertegenwoordigers. Enige jaren geleden is in de l?vdA eeri · terug

roepingsregeling, bestà.ande uit een sdüa van pr6cedl..l.ies, ingevoerd .. 

en uitgebreid anschreven in de partijregleroonten. Nog altijd buigen 

rechtsgeleerden én andere ·gèinteresseerderi 'zich over de vraag of deze 

regeling al dan niet in strijd is root de bepaling uit de Grondwet, 

die stelt dat volksvértegenwoordigèrs zOnder' la.St en ruggesprà.ak hun 

werkzaamheden dienen te vérrich.te'n~ ·Het PvdA-Partijbestuur heeft in 

eventuele procedures rond deze terdgroopingsregeling een aantal taken 

toegeireten gekregen, maar 'is niet gerechtigd 'c:in zelfstandig tot terug-

roeping over te gaan.· · 

Het cPN-Partijbestuur heeft ten aanzien v'an de CPN-volksvertegenwoor

digers· deze bevoegdheid uitdrukkelijk wei. Dit laatste is niet alleen 

te verklaren door de partijdiscipline in deCPN of door de duidelijk 

omlijnde partijhiërarchie met aan de top een krachtig Partijbestuur, 

maar ook door - het dàá±mee· sarrenhangende - feit dat het birinen de CPN 

gehanteerde 'democratisch-cè'nt:roatisine , ... eenbeid van optreden op de 

diverse niveaU 1 S illlpliceert.'Afwijking van dit organisatiebeginSel 

betekent aantasting van de · fundatoortten 'waarop de CPN zc:wel qua organi

satie als qua politiek optreden gebOuwd is. De huidige voorzitter 'van 

de CPN heeft het dem::x::ratisêh-centralisme als volgt anschreven: 11 
( ••• ) 

uitgegaan wordt van de noodzaak van de discussie en de meningenstrijd 

op grondslag van het marxiSire-lèninisroo'. In de carmunistische parti] 

wordt steeds gestreefd náar eeh zo groot rrogelijke deelname' van de leden 

aan de discussie. Nadat de' discussie is gevoerd Worden besluiten ge

naren~ ·En daarcm gaat het tenslotte'. ·Voor ons is derrocratie geen gemeen

schapsspel of een roothode cm m::x:ii- èn veelpraters steeds aan hèt woord 

te laten en eindeloos te laten discussiëren.- In onze partij gaát het 

om daden, cm het uitstippelen van een juiste politiek, waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de inzièhten·; die de d::mmmisten in de strijd hebben 

opgedaan. Daarna worden de- besluiten uitgevoerd' .. De partij dient dUs

darilg georganiseerd te zijn, dàt de' UitVoering van de besluiten wordt 

gegarandeerd. Daarcm wordt eeri centrale leiding gevonrd, die tussen de 

congressen in de partij leidt op'·grondslag van de besluitem en onder de 

massa optreedt voor de partijpolitiek. 11 



'!" l66 ... 

Uit deze anschrijving kant q\lidelij~ het centralistische karqk.ter van 

de CPN naar voren, dat vol~t;.rekt Vei;"Schilt van de gedecentl;'aliseerde 

beslul,tvormingsstructuu:r; binnen de PvQA. Birmen de CPN bepaalt het 

Partijbest'Uur in wezen zijn ej,.gen, sq:m:mstelling door het bepalen van 

Pt:voegdheden en anva,ng van congressen, PfU'tijconferenties (waarover 

hie:r;na neer), partijdistricten en .afdelingen, terwijl hij potentieel 

- middels het recht aq kand,ic;iaatleden te weigeren voor het lidmaat

schap e:n het recht an leden te .royeren - de sarrenstelling va,n de ge

hele partij kan bepalen. Lagere partijorg~ kunnen voor hun handelen 

door het PaJ;tijbestuur ter v~antwoorcllng ~rQ.eng:roepen. En tenslotte 

blijkt in de praktijk het Partijl;lestu'Ur ook nog bij machte de stat\ltaire 

verplichting an eens per ~ jaar een congres te beleggen, naast zich 

~ te leggen. In de PvdA Pe~t daaren~en bet partijcongres, dat 

wil zeggen de afgevaardigden van de lokale partijafdelingen, de sarren

stelling van het Partijbesi;::qur, dat qp )laar l:;>eurt verantwoording aan 

het partijcongres af moet leggen, 

En het zijn juist de PvdA-afde.l,ingen en hun afgevaardigden binnen de 

partijgewesten, dj,.e in de gedecentralis~de beslissings-structuur van 

de PvdA, een groot aantal taken te verv~+llen hebben en aan wie ver

str~ende bevoegdheden zijn toegekend. Het PvdA-Partijbestuur kan 

overigens wel, zij het niet eigenmaçhtig, overgaan tot royement va.n. 

indl,vidue1e partijleden of lagere partijorganen. 

In de :!?vdA vorrren verkiezingen voor het Partijbestuur een gxoaadmete;ro 

voor de aanhang van bepaq.lde, al qan niet ad-hoc-gestructureerde, inter

ne partijgroeperingen. WoordvQfi!rderS en zich als zodanig ma.nj,.festerende 

aanhangers van bepaalde partij(]roeperingen, die kandidaat gesteld zijn 

voor ~ plaats in het P~tijbest~ur kunnen via hun verkiezing tot be

stu'l,lt'~lid en/of door het aantal stenm;m dat door de congresafgevaaJ;:'dig

den op hen uitgebracht wordt, 'm:Um' hoe groot hun aanhang in de partij 

is. Zij zijn, zowel binnen de PvdA als daa+buiten, ook als zij tot be

st~urslid gekozen zijn, in staat hun z~enswijze uitgebreid te etaleren. 

Binnen de CPN is zo iets onm::lgelijk. Het dem::>cratisch-centralisma sluit 

groepsvorming uit en als een schijn van factievorming naar boven dreigt 

dool;' te dringen, zal het Partijbestl,lUl; niet nalaten corrigerend op te 

treQ.en. 
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De CPN kent in eigen kring slechts één 'opinion leader' en ·dat is het 

Partijbestuur. In de PvdA ·heeft elke partijgroep zijn 'eigen' 'opinion 

leaders' . Daar komt bij dat, afzonderlijke (groepen van) leden van het 

PvdA-Partijbestuur regelmatig op eigen initiatief naar buiten treden. 

Ook dit kant in de CPN niet of nauwelijks voor. (N. B. Eigenmachtig 

optreden - weliswaar in het partijorgaan 'De Waarheid' - van Paul de 

Groot vorrrrle in 1977 de aanleiding tot het einde van diens gedurende 

tientallen jaren onbetwiste leiderschap van de CPN, L.P.M.). Slechts 

een beperkt aantal leden . van het Dagelijks Bestuur van de CPN bepalen 

het 'gezicht' van deze partij. Dit. ~gezicht' ziet er volstrekt uni

fonn uit. 

Voor kandidaten voor het Partijbestuur in zeMel de PvdA als de CPN geldt 

trouwens nog het volgende. Als in de PvdA aan een aantal ongeschreven 

regels niet voldaan wordt, is de kans op verkiezing vrijwel nihil. 

Kandidaten rroeten binnen (en sans buiten) de partij bekend zijn en ge

kend worden. Zo is het binnen de PvdA een gebruik dat bestuurskandidaten 

eerst een aantal informele selecties moeten hebben doorstaan, wil met 

succes naar een plaats in de partijtop .gedongen worden. Bij de verkie

zingen voor de partijbesturen viert doorgaans het regionaliSTre hoogtij : 

intergewestelijke lobby's blijken noodzakelijk am zoveel mogelijk partij

gewesten hun 'eigen' Partijbestuurder te geven. <X>k kandidaten voor het 

CPN-Partijbestuur nneten enige sporen in het partijwerk op veelal lokaal 

en regionaal niveau verdiend hebben. Maar dit noot vervolgens wèü door

dringen naar de hogere partijregionen, cmlat het zo goed als onm:Jgelijk 

is an binnen de CPN zonder de steun van hèt zittende Partijbestuur. in 

de partijtop door te dringen. In de PvdA heeft het er echter alle schijn 

van dat het ontberen van dergelijke steun veeleer als een aanbeveling 

beschouwd kan worden. 

Via verkiezingen voor .partijbesturen~ kan ·ook de aontinwîtei t in dei par

tijtop gereten worden: hoeveel bestuursleden van de PvdA strc:aren door, 

~ "af", hoger of elders? En hoeveel van de CPN-Partijbestuurders' 

blijven in functie en voor wie rest slechts de vergetelheid? 

Ook is er bij verkiezingen voor partijbesturen sprake van een ~eoPUte~ings-
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funoti~, zowel voor een plaats in de partijtop als voor 'later'. Ter 

toelichting: tot aan het optreden van Nieuw Links in de PvdA was het 

binnen deze partij de gewoonte dat voornamelijk reeds 'gearriveerde' 

partijleden (m=t name parlerrentariërs) een groot deel van het PvdA

bestuur vorm:len. Sedertdien heeft het PvdA-bestuur voor tal van latere 

par letrentariërs en bewindslieden als 'tussenstation' gediend. 

~~t name in een zo sterk 'gepolitiseerde' partij als de PvdA gelden op 

het afdelingsniveau, bij de kandidaatstelling voor hogere partijorganen, 

hardere cri ter ia dan bij de kandidaatstelling voor volksvertegenwoor

digende lichamen. Sterk generaliserend geldt dat m=n in de PvdA be

stuurders van de partij betrekkelijk gauw laat vallen, terwijl dit bij 

bestuurders namens de partij veel minder vaak voorkomt. In het eerste 

geval staan de kiezers bui ten spel: in het tweede geval niet en kunnen 

zij de partij 'afstraffen'. 

In de CPN vorrnt het Partijbestuur de partijtop. Een aantal leden van 

het Partijbestuur is weliswaar in de Staten-Generaal vertegenwoordigd, 

maar dit geeft hen geen extra kwalificatie binnen de partijtop. 

De genoem:le recruteringsfunctie heeft binnen de CPN dan ook louter be

trekking op het Partijbestuur en niet - zoals in de PvdA- op dat wat 

eventueel na een Partijbest;:uursliQmaatschap kan volgen. Ook is binnen 

de CPN de tegenstelling tussen bestuurders van, respectievelijk namens 

de partij niet aanwezig. 

PartijZeden en hun partijorganen 

Voor zover individuele partijleden actief deelnemen aan het partijleven, 

doen zij dat m=estal in de partij-afdeUngen (op het lokale niveau). 

In de PvdA is de partij-afdeling geografisch afgebakend: leden van een 

afdeling zijn die partijleden die binnen de (gemeente-, dorps of buurt-) 

grenzen van de afdeling wonen. Alleen als er in de woonplaats van het 

individuele PvdA-lid (nog) geen afdeling is opgericht, is het partijlid 

rechtstreeks bij de PvdA aangesloten. De voornaamste (externe) taken 

van de PvdA-afdelingen betreffen het kiezen van afgevaardigden naar 

hogere partijorganen, het (mede-)vaststellen van beleidsvoornertelS en 

het deelnemen aan de kandidaatstellingen voor volksvertegenwoordigende 

lich,am:m. Wat dit laatste betreft: de eerste selectie voor elke kandi-
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daatstelling, zCMel voor partijorganen als. voor openbare bestuu.rslicharren, 

vindt in de afdeling plaats. Afdelingen van de PvdA kennen een eigen 

(rrodel-)reglerrent, dat onder rreer bepaalt dat de ledenvergadering, waar 

alle partijleden voor moeten worden uitgenodigd, het hoogste orgaan van 

de afdeling is. Samenwerkende afdelingen kunnen federaties vormen, ter

wijl alle afdelingen binnen een bepaalde Kamerkieskring (op een enkele 

uitzondering na) deel uit maken van het partijgewest. Dit gewest, dat 

op een hoger niveau onder rreer met analoge taken belast is als de af

delingen, kent als hoogste orgaan de gewestelijke vergadering, bestaande 

uit door de afdelingen gekozen afgevaardigden (één per 75 leden of een 

deel daarvan) en het gewestelijk bestuur. Dit gewestelijk bestuur wordt 

door de gewestelijke vergadering gekozen; kandidaten zijn door de leden

vergaderingen van de afdelingen gesteld. De gewestelijke vergadering 

kiest ook, jaarlijks, uit de door afdelingen gestelde kandidaten de 

leden van de partijraad. Het aantal door een gewest te kiezen partij

raadsleden is gekoppeld aan het ledental van (de gezamenlijke afdelingen 

binnen) het gewest, maar bedraagt minimaal vijf. 

De PvdA-partijraad heeft niet alleen taken te vervullen ten aanzien van 

het organisatorisch en huishoudelijk functioneren van de partij , maar 

dient - al dan niet geformaliseerd - steeds meer als tussentijds bij

een te roepen 'voelingskader' of als een snel te organiseren mini ... 

partijcongres. 

De CPN kent naast geografisch afgebakende afdelingen ook categorale af

delingen, de bedrijfsgroepen, die ondernemingsgewijs georganiseerd zijn. 

Uit de partijreglerrenten van de CPN is niet af te leiden totwaar de 

bevoegdheden van de afdel,ingen reiken en welke de rechten van de indi

viduele partijleden zijn. Over hun 'plichten' is in het voorgaande al 

het een en ander opgen>erkt. Vergelijkbaar met het partijgewest van de 

PvdA is het partijdistric:t van de CPN. De districtsconferentie bestaat 

uit afdelingsafgevaardigden en· het districtsbestuur. De partijregle

menten kennen geen bepalingen antrent anvang en bevoegdheden van het 

dis~ict en evenmin over de wijze waarop afvaardiging dient plaats te 

vinden. over de verkiezing van het districtsbestuur kan - ook hier -

gesteld worden dat deze. "democ:ratisc:h"'dient te gebeuren. Al met al 

betekent het ontbreken van duidelijke bepalingen dat het (landelijke) 



- 170 -

Partijbestuur beslist over aard en samenstelling van de partijdistric

ten. Wel is het districtsbestuur statutair verplicht verantwoording af 

te leggen aan dit Partijbestuur, geheel en al overeenkanstig de hiër

archische organisatiestructuur vqn de CPN. 

Vergelijkbaar met de PvdA-partijraad is de partijconferentie van de 

CPN. Dit orgaan, bestaande uit afgevaardigden van de districten èn het 

Partijbestuur, wordt door het Partijbestuur bijeengeroepen. Hoe afvaar

diging plaats vindt en welke de bevoegdhed.Em van de partijconferentie 

zijn, wordt door het Partijbestuur vastgesteld. Verondersteld mag wor

den dat de taken van de partijconferentie voornamelijk adviserend van 

karakter zijn. 

Als wij nu nagaan hoe de relaties tussen de 'gewone' actieve partijleden 

(dat wil in dit verband zeggen: degenen die met een zekere regelmaat 

een ledenvergadering van hun partijafdeling bezoeken en dat :ilrpliceert 

naar schatting 10% van de PvdA-leden en 90% vqn de CPN-leden) en de 

landelijke partijorganen binnen de PvdA en CPN formeel geregeld zijn, 

valt op, dat in beide partijen de potentiële invloed van het gewone 

partijlid op deze landelijke organen niet alleen zeer gering is, maar 

bovendien slechts langs indirecte weg tot uitdrukking rroet karen. Van 

een directe beinvloeding door partijleden van beleid en samenstelling 

van de landelijke partijorganen is binnen de PvdA en de CPN in het 

algemeen geen sprake. 

PvdA-leden kunnen via hun afdelingen, middels een besluit van de leden

vergadering, kandidaten van het Partijbestuur stellen, maar hun afge

vaardj,gden (hoeveel dat er zijn en hoeveel stemren zij elk nogen uit

brengen is afhankelijk van de aantallen leden van de afdelingen) kiezen 

op het congres het overgrote deel van het PQrtijbestuur. Deze afdelings

afgevaardigden kunnen vanuit het lokale partijniveau sterropdrachten 

naar het partijcongres rreen.erren, maar zij zijn formeel geenszins ge

bonden zich hieraan te houden. Voor het door haar gevoerde beleid legt 

het Partijbestuur verantwoording af aan het partijcongres, dus wederan 

aan afdelingsafgevaardigden. Individuele PvdA-leden kunnen eveneens 

medebepalen welke voorstellen op het partijcongres aan de orde gesteld 
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rroeten worden, onder voorwaarde dat de afdelingen van de betreffende 

leden deze voorstellen overnemen. Bij de definitieve vaststelling van 

de congresagenda, waarbij de partijgewesten ingeschakeld worden, zijn 

het de afdelingsafgevaardigden op de gewestelijke vergadering die even

tueel deze voorstellen boven water rroeten houden. Tijdens het congres 

zelf zijn het ook weer louter afgevaardigden die over de voorstellen 

kunnen spreken en besluiten. Voor wat de PvdA-partijraad betreft: 

partijraadsleden zijn afgevaardigd door de gewestelijke vergadering, 

die grotendeels bestaat uit gekozen afdelingsafgevaardigden. 

Er is dus geen sprake van een 'directe' relatie van het partijlid, dat 

op afdelingsniveau actief is en zijn Partijbestuur, partijcongres en 

partijraad. Wel mag elk partij lid van de PvdA de bijeekanst van het 

partijgewest, het partijcongres en de partijraad bijwonen; deze bij

eer~omsten zijn narnelijk openbaar. In de meeste afdelingen zijn even

eens de ledenvergaderingen openbaar; de afdeling kan zelf beslissen of 

zij in beslotenheid (dus alleen root 'partijgenoten' ) wil vergaderen. 

Maar ook als dit laatste het geval is kan geen enkele paragraaf uit de 

partij- of afdelingsreglernenten een journalist, die als partijlid de 

ledenvergadering bijwoont, verbieden over de discussies tijdens de 

ledenvergadering te publiceren. Dit laatste zou in de CPN o:nrrogelijk 

zijn. In deze partij mag - zoals hiervoor reeds gesteld is - geen enkel 

lid op eigen initiatief iets over de gevoerde discussies op de leden

vergaderingen naar buiten brengen. 

Ook de CPN-organen op boven-lokaal partijniveau bestaan uit afgevaardig

den. Zowel op het partijcongres als op de partij- en districtsconferenties 

zijn het afgevaardigden (eventueel afgevaardigden van afgevaardigden) 

die aan de discussies en beslui tvonning deel rrogen nemen. Maar hierrooe 

houdt de overeenkomst in de bevoegdheden en directe invloedsrrogelijk

heden van individuele PvdA- en CPN-leden op. Een viertal belangrijke 

verschillen: (a) het feit dat in de PvdA alleen de vergaderingen van 

het Partijbestuur ook voor partijleden besloten zijn, terwijl dat binnen 

de CPN voor alle vergaderingen van de partijorganen op boven-lokaal 

niveau geldt; (b) het feit dat elk PvdA-lid in zijn partijreglementen 

kan lezen op welke wijze en in welke mate afvaardiging narrens hem plaats

vindt, terwijl het CPN-lid af rroet wachten hoe het Partijbestuur beschikt; 
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(c) het feit dat in de PvdA het Partijbestuur verantwoording af rri)et 

leggen aan het partijcongres, terwijl dit in de CPN niet het geval is 

en (d) het feit dat PvdA-leden 'hun' afgevaardigden naar het partij

congres of de gewestelijke vergadering en zelfs (zij het indirect) naar 

de partijraad, tijdens de ledenvergadering van de partijafdeling, ver

antwoording over hun handelswijze en stemgedrag kunnen laten afleggen, 

terwijl dit binnen de CPN niet zonder meer mogelijk is. 

Samenvatting en conclusies 

In het voorgaande is getracht am aan de hand van een beschrijving en 

globale analyse van de voornaamste aspecten van de formele organisatie

structuur van de PvdA en de CPN, aan te geven welke de voornaamste 

verschillen en overeenkamsten tussen deze formele organisatiestructuren 

zijn. Vervolgens is in kort bestek weergegeven welke de formele positie 

van het individuele - op lokaal niveau actieve - partijlid binnen de 

partijorganisatie en besluitvormingsstructuur van PvdA, respectievelijk 

CPN, is. Hierbij werden rreer regels gewijd aan de organisatiestructuur -

en daarmee verbonden verschijnselen- in de PvdA dan aan die in de CPN, 

en wel am twee redenen: 

a) de PvdA is 'overgeorganiseerd', in die zin dat de partijreglementen 

bepalingen bevatten over alle mogelijk voorkamende procedures, ter

wijl ook de formele relaties tussen en campetenties van de verschil

lende partijorganen van de PvdA nauwgezet omschreven zijn. 

Zodra zich binnen de PvdA een nieuwe ontwikkeling voordoet, die re

percussies kent voor de partijorganisatie en waarin de reglementen 

niet optimaal voorzien, vindt aanvulling c.q. wijziging van de regle

rrenten plaats. 

Daarentegen zijn de partijreglementen van de CPN niet slechts (in 

vergelijking rret de PvdA) beperkt in aantal, maar ook nog voor het 

grootste deel bijzonder vaag an5chreven. Waar geen bepalingen ge

formuleerd zijn beslist het Partijbestuur, dat zelfs in strijd rret 

de vastgelegde bepalingen kan handelen (bijvoorbeeld rret betrekking 

tot het bijeenroepen van een partijcongres) ; 

b) de PvdA betracht in haar doen en laten op alle niveau' s een grote 

mate van openheid en openbà.arheid, zodat veel van het interne partij-
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gebeuren kan worden waargenaren. De CPN houdt daarentegen haar deuren, 

die toegang geven tot het interne partijgebeuren, voor niet-partij

leden (en op het boven-lokale niveau ook voor de rreeste CPN-leden) 

angstvallig gesloten. Dit betekent dat de buitenwacht zich voor een 

oriëntatie op het interne CPN-gebeuren grotendeels moet baseren op 

secundaire bronnen, zowel officiële ('De Waarheid', 'Politiek en 

CUltuur' en partijdocumenten) als niet-officiële (grotendeels ge

schriften van voonnalige 'kameraden' ) . 

Desondanks zijn uit de hier gepresenteerde beschrijvingen en analyses 

van de formele organisatiestructuren van de PvdA en de CPN een viertal 

~reer algemene, Iret elkaar sarrenhangende, conclusies te trekken. 

Conclusie 1 

De structuren van partijorganisatie en besluitvonning in de PvdA vannen 

de neerslag van een democratiserings- en decentralisatieproces~ dat 

zich de afgelopen jaren binnen deze partij voltrokken heeft. Dit proces, 

dat geheel in de geest van de jaren zestig net de opkomst van de stro

ming Nieuw Links in beweging is gezet, beoogde de individuele partijleden 

neer te betrekken bij de besluitvonning over de beleidsvoornemens van de 

PvdA en bij de samenstelling van hogere partijorganen. Deze democrati

sering zou middels decentralisatie van bevoegdheden naar vooral het ge

westelijke partijniveau gerealiseerd moeten worden. Op dit niveau zijn 

het echter wel afdelingsafgevaardigden en dus niet de individuele partij

leden, die aan de partijpolitieke discussies en besluitvonning deelnemen. 

Maar de 'afstand' tussen een (actief) partijlid en een afgevaardigde uit 

zijn of haar 'eigen' afdeling is kleiner dan de afstand tussen dit partij

lid en het Partijbestuur. Het Partijbestuur moest op haar beurt een stap 

terugdoen ten gunste van het partijcongres, hetgeen zich onder neer uitte 

in de instelling van een congrespresidium. En ook het partijcongres be

staat grotendeels uit afgevaardigden van de afdelingen, dus van de gewone 

partijleden. De partijorganisatie en de besluitvonningsstructuren in de 

CPN zijn hiërarchisch en centralistisch van aard. Lagere partijorganen 

zijn verantwoording verschuldigd aan hogere, terwijl in de PvdA 'macht' 

van hogere partijorganen altijd gebaseerd is op gedelegeerde en aan een 

tijdslimiet gebonden bevoegdheden. Het Partijbestuur van de CPN neemt in 
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organisatiestructuur een centrale positie in en heeft in de besluit

vorming feitelijk zowel het eerste als het laatste woord. Een cen

tralistische en gedisciplineerde partij, met voor het Partijbestuur 

betrouwbare leden die voor het partijwerk - en in mindere rrate voor 

de besluitvormingsprocessen - gerrobiliseerd kunnen worden, past geheel 

en al in het 'voorhoedepartij '-m:x:lel. Het beginsel van het door de 

CPN onderschreven 'derrocratisch-centralism=' impliceert de noodzaak 

van een krachtige leiding van de partij in de gedaante van het Partij

bestuur. 

Conclusie 2 

Hoewel de PvdA qua ledental en kiezersaanhang vele malen groter is dan 

de CPN, is het partijkader (d.w.z. de 'actieve' leden in de partij

organisatie) van de PvdA niet groter dan het partijkader van de CPN. 

CX:>k de bereidheid van CPN-leden tot het externe partijwerk is wellicht 

groter dan die van PvdA-leden. Het CPN-kader weet zich niet of nauwe

lijks gehinderd door de noodzaak zich met partijhuishoudelijke en overi

ge interne aangelegenheden bezig te houden. De partijreglerrenten spreken 

zich over deze kwesties nauwelijks dan wel in zeer vage zin uit, zodat 

dit deel van het (interne) partijwerk aan het Partijbestuur overgelaten 

wordt. En dit Partijbestuur kan min of meer naar eigen goeddunken han

delen en beschikt tevens over de daartoe benodigde (vrijgestelde) man

kracht. 

Actieve PvdA-leden en hun afgevaardigden op de verschillende boven

lokale partijniveau's zien zich geconfronteerd met tal van min of meer 

huishoudelijke taken en een wirwar van procedures. Deze taken en pro

cedures versterken enerzijds het democ~atische gehalte van de partij

organisatie, maar beperken anderzijds de beschikbare tijd, die PvdA

leden aan partijactiviteiten willen of kunnen besteden. 

Kortan, de slagvaardigheid van het CPN-kader is in potentie groter dan 

die van het PvdA-kader. Daarbij moet de restrictie gemaakt worden dat 

de CPN veel meer extern-gerichte activiteiten onderneemt dan de PvdA. 

De CPN is imners primair een 'aktie-pa:r>tij '; de PvdA is weliswaar een 

'partij-in-aktie', maar voor alles toch een 'bestuurderspartij '. Het 

stellen en vervolgens laten verkiezen van kandidaten in volksvertegen

woordigende lichamen, alsmede het vaststellen van beleidsvoornemens 
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die door deze kandidaten - eenmaal verkozen - gerealiseerd dienen te 

worden, vormen de hoofdmoot van de extern-gerichte activiteiten van 

het PvdA-kader. 

Conc~usie 3 

De partij-organisatie van de PvdA is er voor een groot deel op ge

richt, voorwaarden te scheppen voor het functioneren van PvdA-vertegen

woordigers in de verschillende volksvertegenwoordigende lichamen. De 

in de CPN vereiste 'eenheid in optreden' maakt de scheidslijn tussen 

de voorwaardenscheppende en de uitvoerende taken van de partijorgani

satie vaag en eigenlijk onzichtbaar. In de PvdA zijn er op het lande

lijk partijniveau tal van formele scheidslijnen getrokken tussen TWeede 

Kamerfractie en partijorganisatie (met name de partijleiding), hetgeen 

trouwens niet wegneemt dat er sterke banden en nauwe samenwerking tus

sen fractie en partij zijn. In de CPN is de aanwezigheid van deze - ook 

personele - banden een vereiste, terwijl nauwe samenwerking de meest 

essentiële voorwaarde is voor 'eenheid in optreden' • 

Conc~usie 4 

De p~ichten van de individuele partijleden in de PvdA beperken zich tot 

het periodiek betalen van partijcontributies. In materiële zin is een 

PvdA-lid ook verplicht de partij geen schade te berokkenen. De partij

reglementen bevatten uitgebreide onderzoeksprocedures om na te kunnen 

gaan hoe, op welke wijze en wanneer PvdA-leden hun partij schade toe

gebracht hebben en of deze schade zwaar genoeg is om tot een royements

procedure ten aanzien van de betrokken leden over te gaan. De rechten 

van individuele partijleden van de PvdA zijn talrijker. In beginsel kan 

elk partijlid zich (laten) kandideren voor alle partijorganen of volks

vertegenwoordigende lichamen. De zrogelijkheden van het PvdA-lid om in

vloed uit te oefenen op samenstelling en beleid van de hogere partij

organen zijn formeel groot, maar feitelijk miniem, cm:la.t al deze moge

lijkheden via afgevaardigden gekanaliseerd worden. Tr·apsgewijze bel.n

vlo9ding betekent in de praktijk delegatie van bel.nvloedingsrnogelijkheden. 

CPN-leden zijn niet alleen verplicht om contributie te betalen, maar ook 

om deel te nemen aan de partijpolitieke discussies binnen de 'eigen' 

afdelingen. 
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Elk individueel CPN-lid kan in beginsel , gekandideerd worden voor alle 

partijorganen of volksvertegenwoordigende lichamen, maar kan niet zich

zelf kandideren, wat in de PvdA wel kan. Met naire door de hiërarchische 

organisatiestructuur van de CPN is het voor het individuele CPN-lid 

welhaast onmogelijk direct of indirect invloed uit te oefenen op samen

stelling en beleid van hogere partijorganen. In formele zin is er sprake 

van enige mogelijkheid tot beïnvloeding via afgevaardigden van de afde

lingen - waar ieder CPN-lid vrijuit aan de beraadslagingen deel kan ne

men - naar de districten en het partijcongres. Maar arrlat het Partij

bestuur de aard en samenstelling van de afgevaardigden in de CPN bepaalt, 

is er feitelijk van belnvloedingsmogelijkheden door individuele CPN

leden geen sprake. 

In het algemeen kan gesteld worden dat, zowel binnen de PvdA als de CPN, 

slechts een zeer klein deel van de partijleden werkelijk invloed kan 

uitoefenen op de belangrijkste beslissingen die in deze partijen op lan

delijk niveau genamen worden. In de PvdA betreft dit met name die leden, 

die als afdelingsafgevaardigden deelnemen aan congressen en gewestelijke 

vergaderingen en/of die door deze gewestelijke vergaderingen tot partij

raadslid gekozen worden. 

En vanzelfsprekend betreft het in de PvdA ook - naast functionele groepen, 

corrrnissies, adviseurs, congrespresidium en eventueel enkele anderen - de 

leden van het Partijbestuur en de Kamerfracties. 

In de CPN betreft het feitelijk alleen de leden van het Partijbestuur. 
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kuur voor de Partij van de Arbeid. Opkomst, ontwikkeZing en beteke

nis van Nieuw Links (Deventer, 1978) 

- Jonge, A.A. de. Het communisme in NederZand. De geschiedenis van 

een poZitieke partij (Den Haag, 1972) 

- Koole, R.A. De financiële en personele situatie van Nederlandse 

politieke partijen - enkele data. Jaarboek Documentatiecentrum 

NederZandse PoZitieke Partijen 1978. pag. 137-165. (Groningen, 1979) 

- Leijnse, F. Losse signalen van buiten het circuit. SociaZisme en 

Democratie, jrg. 36, nummer 9, september 1979, blz. 443-448 

- Lipschits, I. De politieke partij en de selectie van kandidaten. 

SocioZogische Gids, 10e jaargang nummer 5, sept./okt. 1963, pag. 

273-281 

- Lipschits, I. Partijbestuur en fractie. Acta PoZitica, 1e jrg., 

1965/66, pag. 154-171 

- Lipschits, I. De organisatorische structuur der Nederlandse politieke 

partijen. Acta PoZitica, 2e jrg. 1966/67, pag. 265-296 

- Lipschits, I. Partijvorming in nationale systemen. Jaarboek Studie

en Documentatiecentrum NederZandse PoZitieke Partijen 1977, pag. 

152-195. (Groningen, 1978) 

- Lipschi ts, I. , B. Middel en W. H. van Schuur. Het middenkader van de 

Partij van de Arbeid. SociaZisme en Democratie, jrg. 36, nr. 2, 

febr. 1979, pag. 51-67 

- Middel, B. Driestrc:m=nland in de Nederlandse poli·t:.iek. Intermediair, 

13e jrg., nummer 51, 23 december 1977 

- Middel, B. De strijd an een plaats in de partijtop. Roos in de Vuist, 

PvdA-opiniebZad, jrg. 5, nummer 12, 19 maart 1979 

- Middel, B. De 'andere' kant van de Nederlandse partijpolitiek. Inter

mediair, 16e jrg., nummer 3 en 4, 18 en 25 januari 1980 
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- Ostrogorski, M. La democratie et Z'organisation des partis 

poUtiques. (Paris, 1903) 

-Praag jr., Ph. van enK. Brants. DriestromenZand in één partij. 

(Amsterdam, 1979) 

- Steenbergen, J. PartijZid en Partijorganisatie. Een onderzoek naar 

de invloed die de leden van Nederlandse politieke partijen formeel 

in hun partij kunnen uitoefenen (scriptie I.v.G.), (Groningen, z.j.). 

C. Noot ter verklaring: 

De "openbare vergaderingen van de CPN" , zoals die regelmatig plaats

vinden, staan niet in de partijreglementen omschreven. Het gaat in 

dit geval uitsluitend om door de CPN georganiseerde aktie- en/of 

propagandademonstraties. 
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BIJLAGE IX 

DELEN UIT: "NEDERLANDSE POLITIEKE'PARTIJEN EN EUROPESE SAMENWERKING 

EN EENWORDING. De houding van de ARP~ CHU~ KVP~ PvdA en VVD 1945-1980" 

door J.B. Dik en S. Singelsma 

Europa en de internationale politiek ( 1969-1980) 

De rronetaire crisis aan het einde van de zestiger jaren toonde 

duidelijk aan dat West-Duitsland het machtigste land van Europa was 

geworden. Frankrijk was rronetair verzwakt en bereid er aan nee te 

werken de Ge.rreenschap een nieuwe :i.nplls te geven en de toetreding van 

Groot-Brittannië niet langer te blokkeren. Groot-Brittannië leek, door 

haar eveneens verslechterde rronetaire positie, bereid minder eisen te 

stellen. Een vergrote en versterkte Europese Ge.rreenschap zou een gro

tere rol in de wereld kunnen gaan spelen. Frankrijk verwachtte ook in 

déze Geireenschap een centrale rol te gaan innerren. 1 

De nieuwe Franse president Pampidou nam het initiatief tot een 

topconferentie in Den Haag, die op 1 en 2 december 1969 werd gehouden. 

Er werden belangrijke besluiten genamen over voltooiing~ verdieping en 

ui tb reiding van de Gelreenschappen. De voltooiing betrof het ingaan van 

de definitieve fase van de Ge.rreenschappelijke Markt waarbij met name 

de landbouwfinanciering in zijn definitieve opzet kon gaan functioneren. 

De verdieping voorzag in een besluit over eigen financiering van de 

Europese Ge.rreenschappen en een voorstel tot een Econcmische en Monetaire 

Unie (EMU). Daarnaast leidde het streven an bij het bereiken van de .eind

fase van de Ge.rreenschappelijke Markt en voor uitbreiding van de Europese 

Ge.rreenschap, de politieke richtlijnen voor de Europese eenwording vast 

te leggen, tot de opdracht aan de Ministers van Buitenlandse Zaken hier

over voorstellen te doen voor eind juli 1970. Verder werd het budget

recht aan het Europees Parlerrent in het vooruitzicht gesteld. Hieraan 

gekoppeld zou de rrogelijkheid rechtstreekse verkiezingen voor dit parle

ment te houden nader worden bestudeerd. Tot slot stelde men vast dat 
uitbreiding van het Europa van de Zes niet langer belemrerd rrocht worden. 

De bereidheid tot het voortzetten van de sarrenwerking op pOlitiek, 

econanisch en rronetair terrein leidde op 1 juni 1970 tot het besluit van 
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de Ministers dat in 1980 een Economische en Monetaire Unie tot stand 

moest zijn gekomen. Deze unie was noodzakelijk omdat de schommelingen 

op de valutamarkten het stelsel van de gegarandeerde landbouwprijzen 

onder zware druk zetten. Qn de pijler van de Europese Gemeenschappen, 

het landbouwbeleid, in stand te houden werden de lidstaten gedwongen 

op rronetair gebied één lijn te trekken. Op 27 oktober 1970 gaven de 

regeringen van de Zes hun goedkeuring aan het rapport Davignon dat 

was opgesteld op verzoek van de Haagse topconferentie van 1969. In dit 

rapport werden doelstellingen en werkwijzes van een Europese Politieke 

Sairenwerking (EPS) gefomuleerd. Deze EPS, een intergouvernerrenteel 

ministersoverleg, ging op 19 november 1970 van start. Officieel stond 

zij los van de Europese Gelreenschappen, in praktijk werd in de EPS 

voor een belangrijk deel het buitenlands beleid, root name de veilig

heidspolitiek, van de lidstaten gecoördineerd. 2 

Toen in het voorjaar van 1972 de rronetaire situatie kritiek 

werd, besloten de lidstaten een gezamenlijke politiek ten opzichte van 

de Dollar te gaan voeren. Het systeem van Bretton Woods, waarbij sinds 

1944 de internationale valuta's aan de Dollar waren gekoppeld, die op 

haar beurt inwisselbaar was tegen goud (de indirecte gouden standaard), 

werd vervangen door de zogenaanrle SZang3 waarbij de valuta's van de 

lidstaten binnen nauwe schommelingsmarges onderling werden verbonden. 

Op 1 januari 1973 traden Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken 

tot de Europese Gelreenschappen toe. De toetreding van Noo:r:wegen was in 

eigen land bij referendum afgestemi. De Britse toetreding was rrogelijk 

geworden doordat in rooi 1972 was gebleken dat Heath, premier van de 

conservatieve regering, het met de Franse president Panpidou eens was 

over de wij ze waarop de Geneenschappen in de toekomst rroesten functio

neren. Beiden vonden een hechte sa:rrenwerking noodzakelijk, maar supra

nationale besluitvorming ongewenst. 3 Overigens was de Britse toetreding 

eerst rrogelijk geworden nadat in Frankrijk een referendum over uitbrei

ding van de Europese Geireenschappen was gehouden. In Groot-Brittannië 

zélf bleef Labour, onder leiding van oud-premier Wilsen die de vorige 

aanvraag had ingediend, zich verzetten tegen de toetreding. 4 Na de toe

treding van Groot-Brittannië was het noodzakelijk dat ook voormalige 

Britse koloniën in de associatie-verdragen werden opgenc:mm. Het accoord 

tussen de Europese Gelreenschappen en de landen uit Afrika, het Caral.bisch 
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gebied en dat van de Stille Oceaan, de ACS- Zanden, werd op 28 februari 

1975 in I..ané gesloten. Hierrree werd onder neer het verdrag van Jaoendé 

vervangen. Vijf jaar later, op 31 oktober 1979, werd het tweede ver

drag van Lané getekend. 

Energieproblemen die acuut werden naar aanleiding van de olie

crisis in 1973 zouden voortaan de internationale verhoudingen bepalen. 

Binnen de Geireenschap zou de angst voor aantasting van het industriële 

produktiesysteem de drang tot nationale zelfbescherming versterken. 

Na het overlijden van Panpidou en het aftreden van Brandt in het voor

jaar van 1974 werd Giscard d'Estaing president van Frankrijk en Schmidt 

bondskanselier van West-Duitsland. De samenwerking tussen deze beide 

regeringsleiders zou een belangrijk stE!llq?el drukken op de wij ze waarop 

de Europese eenwording zich verder zou ontwikkelen. De op hun initia

tief op de topconferentie van 10 decerriber 1974 ingestelde Raad van 

Regeringsleiders werd - hoewel niet officieel - het belangrijkste be

slissingsorgaan van de Gemeenschappen. 

Door de aanhoudende druk op de Dollar kreeg de r:r-Mark de rol van 

wereldsleutel valuta opgedrongen, waarvoor de Bondsrepubliek zich 

evenwel te klein achtte. Qn het nonetaire draagvlak van de IrMark te 

verbreden, kwam Schmidt sarren rret Giscard d 'Estaing op 7 april 1978 op 

de conferentie van de Europese Raad in Kopenhagen rret het plan voor een 

Europees Monetair Stelsel (EMS) , dat de IrMark zou noeten laten sarren

gaan rret andere belangrijke rrrunteenheden. Deze EMS noet in de toekanst 

door middel van de European CUrrency Unit (Ex::U) de rol van de Dollar 

in de wereldhandel geleidelijk gaan overnemen. Met uitzondering van 

Groot-Brittannië werd de EMS - overigens niet zonder noeite - op 14 

maart 1979 door de lidstaten van de Europese Gemeenschappen geaccep

teerd. 

op 20 oktober 1972 besloten de lidstaten van de Europese ·Gemeen

schappen binnen het kader van de Verdragen van Rcme voor 1980 een 

Europese Unie tot stand te brengen. De Belg Tindemans werd gevraagd 

de nogelijkheden die de bestaande verdragen en overeenkansten hiertoe 

boden te onderzoeken. Deze bood op 30 december 1975 zijn rapport aan 

de regeringen aan. 

Nadat de Europese Raad op 1 december 1975 accoord was gegaan rret 

directe verkiezingen voor het Europese Parlement, konden ook de Ministers 
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van Buitenlandse Zaken op 12 september 1976 constateren dat de voor

waarden hiertoo aanwezig waren. Als tijdstip werd juni 1978 bepaald, 

maar doordat Groot-Brittannië vasthield aan haar eigen systeem van het 

districtenstelsel werden de verkiezingen uitgesteld tot juni 1979. 

Deze Europese verkiezingen zouden in bredere kring dan tot op dat no

ment het geval was geweest, aanleiding geven tot discussie over vor.m 

en toekomst van Europa. Uit het feit dat deze discussie zich afspeelde 

binnen het kader van het Europa van de Geireenschappen kon worden opge

maakt dat andere vormen van Europese sarrenwerking en eenwording niet 

langer aan de orde waren. Velen verwachtten dat van de Europese verkie

zingen een stimulans uit zou gaan tot verdere eenwording van het Europa 

van de Gemeenschappen. Voor anderen was de realiteit van de Europese 

samenwerking aanleiding geweest zich tegen het ideaal van Europese een

wording te keren. 

De opkanst bij de Europese verkiezingen, die van 7 tot 10 juni werden 

gehouden, liep in de verschillende lidstaten nogal uiteen. 5 OVer het 

algemeen bleek de betrokkenheid bij de Europese Geireenschap niet groot. 

Onderhandelingen zijn gaande over de toetreding van Griekenland, 

Spanje en Portugal tot de Europese Gerreenschap. Griekenland, dat sinds 

juli 1961 was geassocieerd, deed haar aanvraag in juli 1975; Portugal 

in maart 1977 en Spanje in september van dat jaar. 

Europa en de politieke partijen 

Al vanaf het begin van de vijftiger jaren werkten de drie christe

lijke partijen samen op Europees parlementair niveau. 6 Metnarrein 

katholieke kring groeide hierdoor het verlangen ook op nationaal niveau 

te komen tot één algemene christelijke volkspartij. Tegelijkertijd was 

binnen de KVP een discussie ontstaan over een structuurwijziging van 

deze partij, die leidde tot de conclusie dat een exclusief-katholieke 

partij niet langer per sé noodzakelijk was. 

Christelijke waarden werden door velen echter nog wel gezien als een 

goed uitgangspunt voor het bedrijven van politiek. Het was vooral de 

KVP-er Schmelzer die op basis van deze gegevens steeds weer nieuwe ini

tiatieven nam om de drie christelijke partijen samen te brengen. 

Het streven naar samenwerking leidde in 1967 tot de oprichting van de 
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zogenaam:ie Groep van Achtti?n~ bestaande uit vertegenwoordigers van 

ARP, CHU en KVP, die de rrogelijkheden hiervoor nnest onderzoeken. 

Deze groep, waarin de ARP de bovent<X>n voerde, publiceerde een aantal 

rapporten over grondslag en program, die over het algerreen gunstig 

werden ontvangen in de drie partijen. 7 Men besl<X>t de contacten v<X>rt 

te zetten en zoveel IIDCJelijk sarren te werken bij de eerstvolgende 

verkiezingen. 

De samenwerking van de.drie partijen nam geleidelijk meer vaste 

vormen aan. Dat dit proces niet.zo snel verliep als sommigen wel wil

den, was h<X>fdzakelijk het g~q~g van de houding van de ARP. De anti

revolutionairen vreesden dat hun ideeën over grondslag en karakter 

van een christelijke part~j teveel in het gedrang zouden kamen. Des

ondanks bereikte rren in 19.70 overeenstemning an v<X>r de Tweede Ka!rer

verkiezingen van 1971 één Ge~eenschappeZijk Urgentieprogram 19?,1-19?5 

uit te brengen. De na deze ve+kiezingen ingestelde Contactraad, die 

onder v<X>rzitterschap stond vc;m de KVP-er Steenkamp, slaagde erin een 

basis te vinden v<X>r het opzetten van een christen-derrocratische be

weging. In de daarop volgende jaren gaven de drie partijen hun instem

ming aan de vorming van een Christen Derrocratisch Appèl (CDA), een 

federatie ll'et een 1 groeifüde~ 1 
, waarvan de statuten op de conferentie 

van Woudschoten van 21 en 2.2 februari 1975. werden goedgekeurd. Enige 

tijd later werd besloten dat.deze federatie in 1980 zou overgaan in 

één CDA, waarna de drie afzo:pderlijke partijen dan zouden ophouden te 
bestaan. 8 . 

In deze paragraaf worden de ·ARP, CHU en KVP tot 1975 afzonderlijk be

handeld, daarna als het CDA. 

ARP 

Zoals kon worden vastgesteld ging er binnen de ARP in de vorige 

periode steeds minder aandacht uit . naar de Europese samenwerking en 

eenwording. Dit was <X>k in deze periode het geval. Een deel hiervan was 

<X>k nu gericht op christelijkè partijvorming in Europa. In de aandacht 

v<X>r de buitenlandse politiek trad de Derde Wereld steeds ll'eer op de 

V<X>rgrond. 

In 1971 deed Van Rcx:m een poging het buitenlands beleid van Neder-
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land, waaronder hij ook het Europees beleid verstond, wat meer onder de 

aandacht van de anti-revolutionairen te brengen en te proberen tot een 

discussie hierover te kamen. Hij klaagde er onder meer over dat er in 

het Gemeenschappelijk Urgentieprogram 1971-1975 en het Program van Aktie 

1971-1975 van de ARP zo weinig aandacht aan de Europese samenwerking en 

eenwording werd besteed en er aan de Benelux zelfs geen enkel woord was 

gewijd. De Benelux-gedachte leefde weliswaar nauwelijks, constateerde 

Van Roon, maar juist de l3E'nelux kon de katalyserende en stilllulerende 

rol die zij in het West-Europese samenwerkings- en eenwordingsproces 

had gespeeld opnieuw opvatten in de ontspanning tusseh Oost en ~vest en 

de Noord-Zuid-dialoog. 9 

Hij pleitte in dit verband voor een herbezinning over de positie van 

Europa in de wereld, waarvoor hij een rrondiale rol zag weggelegd. Oost

en West-Europa rroesten door middel van functionele verbanden naar elkaar 

toegroeien, waarbij de Europese Gemeenschap zich weliswaar intern diende 

te versterken maar zich niet te exclusief rrocht opstellen, zodat er een 

open Europa zou onstaan, 'niet omdat dit het Nederlandse belang zou zijn, 

maar ardat de solidariteit t.o.v. de Derde Wereld dit verlangt' •10 

Het jaar daarop, in 1972, bracht de ARP met het oog op de uitbrei

ding van de Etrropese Gemeenschap in 1973 het rapport De mondiale opdracht 

van Europa uit, dat a.ls ondertitel De gemeenschap van de Negen: haar taak 

en plaats meekreeg. 11 In dit rapport, waarin de ideeën die Van Roon eer

der had geuit duidelijk te herkennen waren, werd gesteld dat de 'opdracht 

van Europa' het dichterbij brengen van een rechtvaardige internationale 

samenleving was, waarin de mens zo goed rrogelijk tot ontplooiing rroest 

kamen 'in vrede, veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid'. Gezien 

de grote economische macht. waarover de ~nschap van de Negen zou gaan 

beschikken als grootste handelsblok in de wereld, had zij een speciale 

verantwoordelijkheid ten opzichte van de ontwikkelingslanden. Vanuit 

deze nieuwe verantwoordelijkheid rroest de Europese Gemeenschap een open 

karakter krijgen, zodat zij open stond voor alle handelsprodukten uit 

de hele wereld. De Gemeenschap rroest zich in dienst stellen van de Derde 

Wereld, meende de ARP, en de Europese eenwording rrocht niet langer een 

doel in zichzelf zijn, zoals dat het geval was geweest bij de vooroor

logsepan-Europesegedachte en het naoorlogse federalisme. 12 

De leidende rol van de Gemeenschap op economisch terrein betekende 
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ook dat er 1 concepties in rui.ner politiek verband 1 noesten worden ont

wikkeld, werd in het rapport gesteld. Politieke samenwerking was nodig 

an de band met de Verenigde Staten te versterken, maar vooral an te 

karen tot een integrale sarrenwerking op het terrein van de ontwikke

lingshulp. Zolang dit nog niet het geval was, waarschuwde de ARP, noest 

worden gewaakt voor het ontstaan van neo-koloni.ale verhoudingen bij 

het afsh.1iten van de associatieverdragen. Zij drong er op aan dat bij 

het geven van ontwikkelingshulp waarborgen noesten worden ingebouwd 

ante voorkaren dat deze hulp slechts aan een bovenlaag ten goede kwam.
13 

De politieke en econanische macht van de Geneenschap noest de ontspan

ning tussen Oost en West bevorderen. Militaire verzelfstandiging werd 

door de ARP volstrekt afgewezen. Europa mxht geen nieuw militair blok 

vorrren met een eigen kernmacht. Alleen conventioneel bewapend en ver

bonden met de Verenigde Staten kon zij een bijdrage leveren aan de ont-
. 14 sparuung. 

De Geneenschap zélf noest een werkelijk dem:::>cratisch karakt.er krijgen. 

De bevoegdheden van het Europees Parlemant dienden te worden uitgebreid 

en het Parlerrent noest rechtstreeks worden gekozen. Versterking van de 

federale opl:x>uw van de Geneenschap en haar organen vorm::le een noodzake

lijke cooplerrentering. Gewaarschuwd werd voor een te grote afstand 

tussen overheid en burger in de Gerreenschap. 15 

De ARP was van mening dat de Geireenschap regionale sarrenwerking en een

wording in andere gebieden van de wereld diende te stimuleren. Alleen 

sarrenwerking in grotere verbanden, en bij voorkeur dat van de Verenigde 

Naties, kon het kader scheppen waarbinnen een effectieve ontwikkelings

hulp mogelijk was. 16 

CHU 

De belangstelling in de CHU voor de Europese sarrenwerking en een

wording kan in de jaren tot 1975 miniem worden genoerrrl. In CR-Tijdschrift 

verschenen slechts twee artikelen, één van de KVP-er Penders over de 

Europese veiligheid en één van Van Hulst over christelijke partijvorming 

in Europa. 

KVP 

Van de drie christelijke partijen besteedde de KVP ook in deze peri-



- 186 -

cxie de meeste aandacht aan de Eurqpese samenwerking en eenwording. Meer 

dan voorheen stond de christelijke partijvorming in Europa hierbij cen

traal. 

Haar visie op de Europese politiek legde de KVP in 1970 neer in 

het rapport Onze internationaZe poZitiek: richtZijnen voor het te voeren 

beZeid. 17 De Europese samenwerking en eenwording, die moest leiden tot 

'een echte gemeenschap' op politiek, sociaal-economisch en cultureel 

gebied, rrocht niet langer een doel in zichzelf zijn, maar een middel an 

de algemene doelstellingen van de Nederlandse politiek te realiseren. 

Nauwe samenwerking tussen zoveel mogelijk Europese landen, waarvoor de 

Europese Gemeenschap een eerste aanzet was, achtte de KVP nocxizakelijk 

an een werkelijke bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid in de 

wereld en te kamen tot een rechtvaardige verdeling van een te verhogen 

welvaart en welzijn. 

Ten aanzien van de Europese Gemeenschap stelde de KVP dat het supra

nationale karakter ervan moest worden uitgebouwd en dat het evenwicht 

tussen de instellingen moest worden hersteld. Vooral de Europese Coror 

missie diende over meer macht te beschikken en het Europees Parlement 

moest werkelijke bevoegdheden krijgen. Zonder deze versterking was een 

derrocratische ontwikkeling van de Gemeenschap niet mogelijk, meende de 

KVP, die dit vooral daaran zo nocxizakelijk achtte, ardat de economische 

gemeenschap volgens haar de basis moest worden voor een democratisch 

bestuurde politieke gemeenschap. 18 

In het rapport formuleerde de KVP een aantal doelstellingen voor 

een Europees beleid, waarbij onder meer werd gesteld dat een EMU vóór 

1980 tot stand moest zijn gebracht. Daarnaast moest aandacht worden ge

schonken aan de ontwikkeling van een beleid op sociaal en regionaal ge

bied, de industriële herstructurering en technologische vernieuwing, de 

energie-politiek en met name de ontwikkelingshulp. Voor wat dit laatste 

betrof wenste de KVP de oprichting van een algemeen Europees ontwikke

lingsfonds, dat een mondiale ontwikkelingsstrategie moest ontwerpen, 

waarin het verdrag van Jaoendé diende te worden ingepast. In dit kader 

stond de KVP een verdere liberalisering van de wereldhandel voor. Slechts 

door als eenheid op te treden kon de Gemeenschap 'werkelijk invloed uit

oefenen op de regeling van de grote wereldvraagstukken'. Opmerkelijk 

was hierbij dat de KVP de organen van de Gemeenschap wilde inschakelen 
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bij de veiligheidsproblematiek.
19 

Naar aanleiding van het PvdA-rapport De Europese Gemeenschap in 

sociaListisch perspectief sprak Van Iersel in 1972 zijn waardering uit 

over deze poging de Europese sarrenwerking en eenwording wat rreer onder 

de algeirene aandacht te brengen. De strekking van het rapport vond hij 

evenwel te idealistisch en hij was van mening dat juist het verleden 

had geleerd dat Iren er rret het formuleren van een aantal federale wen

sen niet kwam. De nationale pressiegroepen beïnvloedden volgens hem 

teveel het nationale buitenlandse beleid, waardoor in de praktijk het 

Europese beleid, door de uiteenlopende nationale belangen, een inter

gouvernementeel karakter kreeg. Alleen Europese partijvorming, waartoe 

rret narre de Nederlandse partijen het initiatief noesten neiren, kon er 

voor zorgen dat er geleidelijk een evenwichtig Europees beleid kon wor

den ontwikkeld. 20 

Van de uitbreiding van de Gelreenschap in 1973 ver:wachtte Fenders 

niet veel positiefs. Econanisch gezien was de Gelreenschap dan wel een 

succes geworden maar de noodzakelijke politieke eenheid leek hem verder 

weg dan ooit, nu zelfs de intergouverneirentele sarrenwerking in de EPS 

zo moeizaam verliep. Teleurgesteld stelde hij vast dat de hele West

Europese sarrenwerking in het slop was geraakt en hij verweet de Euro

pese Gemeenschap zich te protectionistisch op te stellen wat onder meer 

bleek bij de noeilijkheden op nonetair gebied waarbij volgens hem de 

Geireenschap de Dollar te weinig te hulp kwam. De nogelijkheden die hij 

nog zag an uit de moeilijkheden te karen hielden in dat de Gemeenschap, 

weliswaar rret behoud van de banden rret de Verenigde Staten, zich vrijer 

noest gaan opstellen op politiek, militair en econanisch gebied. Machts

vorming nocht zij niet schuwen en noest zij gebruiken an de Verenigde 

Staten tegen de Sovjet-Unie uit te spelen an haar eigen doelstellingen 

te ver:wezenlijken, wat hij positieve machtsvorming noem:le. In dit kader 

noest ook meer toenadering tot Oost-Europa worden gezocht. Voor een rreer 

zelfstandige rol van de Gelreenschap was een afronding va11 de econanische 

eenwording in de vorm van een EMU volgens Penders beslist noodzakelijk. 21 

De oliecrisis van 1973 was voor Van Iersel aanleiding in te gaan op 

de relatie ervan rret de Nederlandse Europese politiek. Nederland rroest 

volgens hem haar beleid meer afstemren op de belangen van het bedrijfs

leven. De vrijhandelsgedachte was voor Nederland altijd een beginsel 
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geweest maar hij meende dat het nu tijd werd dat Nederland de conse

quenties aanvaardde van de Europese eenwording en rreer rekening hield 

met de andere landen van de Geireenschap en haar beleid niet alleen op 

de handel maar vooral ook op de industrie noest richten. Dit vereiste 

een flexibele houding an voeling te houden met de politieke gebeurte

nissen en hij toonde zich dan ook ontevreden over het Nederlands 

buitenlands beleid dat hij doctrinair en star vond en hij waarschuwde 

voor de ernstige consequenties die dit tot gevolg kon hebben. 23 

De door de oliecrisis veroorzaakte sterk nationale politiek van de lid

staten was er, naast het gebrek aan noed en initiatief van de Europese 

Ccrmtissie, de oorzaak van geweest dat de kansen die op de topconferenties 

van 1972 en 1973 aan de Europese sarrenwerking en eenwording waren ge

boden, onbenut waren gebleven, aldus Matmersteeg. Na de topconferentie 

van Parijs van 1974 stelde hij vast dat niettemin de aanwezigheid van 

de wil an de Geireenschap beter te doen functioneren rnet de instelling 

van de Raad van Regeringsleiders was gebleken. Hij hoopte dat deze Raad 

de starheid van het besluitvormingsproces zou doorbreken en dat zij rneer 

succes zou hebben dan de EPS. Wel betreurde hij dat deze vonnen van 

politieke samenwerking buiten de Gelreenschap plaats vonden en hij meen

de dan ook dat zij een plaats noesten krijgen in de Europese Unie. 23 

CDA 

Na de conferentie van Woudschoten van 1975 bracht de Catmissie 

Bouwstenen Internationale Politiek en Defensie, sarrengesteld uit leden 

van de wetenschappelijke instituten van de ARP, CHU en KVP, een interim

rapport uit waarin de standpunten van de drie partijen waren geïnventa

riseerd.24 Op basis van deze inventarisatie noest het CDA door middel 

van een interne discussie een eigen visie op het Nederlandse buiten

landse beleid ontwikkelen. De ccmnissie stelde vast dat de drie par

tijen het ten aanzien van de Europese samenwerking en eenwording 'vrij

wel zonder nuances met elkaar eens (waren) over de noodzaak ván Europese 

eenheid en ook over de wijze hoe deze bevorderd dient te worden•. 25 

Het geringe verschil betrof enerzijds het standpunt van de CHU, die in 

tegenstelling tot de ARP en de KVP minder de nadruk legde op de taak 

van zeMel Nederland als Europa an tot een rechtvaardige rrondiale samen

leving te karen, anderzijds de duidelijk uitgesproken afkeer van de ARP 
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van een ver doorgevoerde eigen West-Europese militaire machtsvorrning. 26 

Na het verschijnen van het rapport-Tindemans in 1975 constateerde 

Scholten (W.) verheugd dat Tindemans er in was geslaagd een realistisch 

en pragmatisch ontwerp op te stellen voor een in 1980 tot stand te 

kOiren Europese Unie, maar hij waarschuwde dat de eenwording van Europa 

daarna verder rroest gaan. Teleurgesteld stelde hij vast dat Nederland 

niet langer koploper was in de Europese samenwerking en eenwording, 

waarvan de oorzaak voornamelijk bij de socialisten moest worden gezocht 

die de verwezenlijking van hun idealen in eigen land belangrijker 

vonden. Juist de christen-deiOOCraten rroesten zich krachtig tegen deze 

ontwikkeling verzetten, meende Scholten. 27 

Het besluit van de Europese Raad in december 1975 an in 1978 

rechtstreekse verkiezingen te houden voor het Europees Parlerent was 

voor het CDA aanleiding haar visie op de Europese samenwerking en een

wording uit te werken. Zij legde deze neer in het rapport BoU1JJstenen 

voor een Europees beZeid~ dat in augustus 1976 werd uitgebracht en 

tevens moest dienen als inbreng van het CDA bij de onderhandelingen 

over het verkiezingsprogramma van de enkele maanden tevoren opgerichte 

Europese Volkspartij (EVP). 28 In dit omvangrijke en gedetailleerde 

rapport werden de verschillende beleidsterreinen van de Europese Gemeen

schap behandeld en werd geconstateerd dat het slecht ging met de Euro

pese Gelreenschap en nog slechter met de Europese eenwording, die werd 

belemrerd door een aantal fundamentele verschillen tussen scmnige lid

staten op politiek en economisch gebied. De kern van het rapport bestond 

uit de waarschuwing dat de Europese Gelreenschap zich noch tot een eng 

technisch-economisch geheel rrocht ontwikkelen, noch tot een agressieve 

of protectionistische West-Europese macht. De Gelreenschap rroest haar 

macht positief gebruiken en zich dienstbaar rnaken aan 'een naar binnen 

en naar buiten gerichte vredestaak'. Met nadruk werd hierbij gewezen 

op de speciale taak van Europa ten aanzien van de Derde Wereld. Deze 

doelstellingen dienden in het binnenlandse en buitenlandse beleid van 

Nederland centraal te staan. 

Met betrekking tot de Gerneenschap zelf werden de wensen over derro

cratisering zoals die eerder door de ARP, CHU en KVP naar voren waren 

gebracht29 , overgenOiren en werd erop gewezen dat de Europese Catmissie 

en het Europees Parlerent rroesten uitgroeien tot een werkelijk delrDcra-



- 190 -

tisch Europees bestuur. De denkbeelden over het ontwikkelen \al1 een be

leid op fiscaal, sociaal en regionaal terrein en dat van de industrie, 

de energie en het milieu, waar ook eerder al door de drie partijen op 

was gewezen, werden verder uitgewerkt. Voor wat de landbouw betrof werd 

opgerrerkt dat de resultaten van het landbouwbeleid noesten worden vei

liggesteld en dat de inkomenspositie van de boer eventueel nationaal 

diende te worden gegarandeerd. 

Nu de Geireenschap was uitgebreid met Groot-Brittannië, Denemarken en 

Ierland werd gesteld dat toelating van nieuwe lidstaten moest worden 

getoetst aan de belangen van de Gemeenschap. De noodzaak van één gemeen

schappelijk buitenlands beleid werd nog eens benadrukt, dat in dienst 

moest staan van de taak van Europa in de wereld. Het ontwikkelingsbeleid 

van de Geireenschap diende een Irondiaal karakter te krijgen en op de 

allerarmste landen gericht te zijjn. Organen van de Geireenschap nochten 

niet worden ingeschakeld bij de veiligheidsprablernatiek (zoals de KVP 

voorstond in haar rapport RichtLijnen), tenzij in NA~verband. 

In dit zestig pagina's tellende rapport werden vrijwel geen nieuwe 

gezichtspunten gefornn.üeerd. Nieuw was de wens het Europees beleid van 

Nederland te coördineren in het :Lvti.nisterie van Algem:!ne Zaken. 30 

Europese beleidsvonning en de verdieping en . uitbreiding ervan waren 

volgens Van de Beeten alleen mogelijk door coalitievorming in het Euro

pese Parlement, zodat een consensus kon ontstaan waannee de grote sociaal

econanische problemen konden worden opgelost. Hij waarschuwde voor het 

ontstaan van een 'twee blokken-stelsel' zoals in Groot-Brittannië be

stond, en waarnaar de CDU/CSU streefde. 31 
Een jaar later, in 1977, pre

ciseerde hij zijn standpunt en stelde dat er, bij het opstellen van een 

Europees kiesstelsel door het eerste rechtstreeks gekozen Europees Parle

ment, juist door het CDA naar gestreefd moest worden ook op Europees 

niveau het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in te voeren. Op 

deze wijze kon de vorming van een conservatief blok van de Britse Con

·servatieven en de West-Duitse CDU/CSU worden voorkaren, meende~ Van de 

Beeten. 32 

In augustus 1977 bracht de Pennanente Programadviescarmissie (PPAC) 

van het CDA met het oog op de Europese verkiezingen van 1978 een advies 

uit, Europese Gemeenschap_, impasse en perspectief_, dat was bedoeld als 

invulling van de als 'vrij beperkt' en 'typisch Europees' anschreven 
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paragraaf over Europa in het nationale verkiezingsprogramma van het CDA 

van 1977, Niet bij brood aZZeen, en als pre-advies van het CDA voor de 

program-onderhandelingen in de EVP. 33 
De PPAC stelde dat nationaal en 

Europees beleid identiek dienden te zijn en daaran achtte zij dit ont

werp voor een algeneen Europees beleid op basis van Niet bij brood 

aZZeen noodzakelijk. 34 (Opmerkelijk is dat in dit advies geen enkele 

verwijzing te vinden is naar Bouwstenen.) Binnen het door de PPAC ge

schetste Europees beleid bleef ruimte voor een nationaal beleid omdat 

de PPAC van mening was dat de Geireenschap zich moest kenmerken door 'een 

eenheid in verscheidenheid' en 'een Europese eenheid (die) de vonn zal 

moeten hebben van een kader waarin gezamenZijk gebeurt wat moet en natio

naaZ blijft wat kan'. 35 Vergeleken rret Bouwstenen was dit advies in een 

veel minder idealistisch 'Europese' sfeer geschreven en aderrde een meer 

realistische geest. 

De enige voorwaarde die de christen-democraten aan medewerking aan de 

Europese sarrenwerking en eenwording moesten stellen was volgens de PPAC 

dat de Gemeenschap democratisch moest zijn. De PPAC maakte duidelijk dat 

de eenheid van de Gelreenschap noodzakelijk was voor een sterke Europese 

econanie. Het was hiervoor absoluut noodzakelijk dat de Verdragen van 

Rane onverkort werden nageleefd, daar de econanische verworvenheden te 

belangrijk waren an te verliezen. Qn dezelfde reden m::>cht nieuwe uit

breiding van de Gemeenschap de Verdragen niet uithollen. 

Voor de Nederlandse econanie was de totstandkaning van de EMU zeer be

langrijk, die moest plaatsvinden in het kader van het plan-Tindemans; 

dit bood een aanlokkelijk perspectief, omdat het een politieke en derro

cratische Europese Unie op supra-nationale basis was, tegelijkertijd 

leidde het echter ook tot een irrpasse, omdat het de Raad van Regerings

leiders aan politieke wil ontbrak dit plan uit te voeren. 36 

Het algemeen bestuur van het CDA had waardering voor het realisme 

van het PPAC-advies maar had op enkele detail-punten wel kritiek. De 

belangrijkste hiervan was dat er volgens haar te weinig aandacht was be

steed aan het ontwikkelingsbeleid en het formuleren van een concreet 

advies hierover. 37 

De Gemeenschap rrocht dan weliswaar econanisch gezien een succes 

zijn geworden, politiek gezien miste zij nog steeds de noodzakelijke 

sarrenhang en omdat zij zich desondanks toch onafhankelijker van de Ver-
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enigde Staten ging opstellen, waarvan zij voor haar veiligheid echter 

nog steeds afhankelijk was, hield dit grote risico's in voor de Euro

pese veiligheid, reende Penders. Volgens hem hadden de Amerikanen de 

economische nadelen altijd afgewogen tegen de vermeende politieke voor

delen van een Europese eenwording. Maar arrlat deze was uitgebleven en 

doordat de Gemeenschap zich volgens Penders steeds protectionistischer 

ging opstellen was hij bang dat de Verenigde Staten en Europa als 

rivalen tegenover elkaar kwarren te staan. 38 

Naar aanleiding van de aanvraag tot lidmaatschap van de Europese 

Gemeenschap door Griekenland, Spanje en Portugal bracht het CDA naar 

voren dat er voor rroest worden gewaakt dat hetgeen gemeenschappelijk 

was bereikt niet in gevaar rrocht worden gebracht. Daarcm ook vond zij 

het belangrijk dat de kandidaat-lidstaten alvorens tot de Gemeenschap 

èn de EPS toe te treden zich uitdrukkelijk accoord verklaarden net de 

Verdragen van Rare. Volgens het CDA was dit van groot belang, cm te 

voorkamen dat deze nieuwe lidstaten zich protectionistisch opstelden, 

aangezien zij in de Europese Gemeenschap juist bescherming zochten wat 

zou leiden tot een ondergraving van de Europese eenwording. Econcmisch 

gezien konden Spanje en Griekenland volgens het CDA als volwaardig lid 

in de Gemeenschap functioneren, wat van Portugal nog niet kon worden 

vastgesteld. Het positieve aspect van de toetreding van de Middellandse 

Zee-landen achtte het CDA de versterking van de banden van de Europese 

Geneenschap met de Arabische wereld. 39 

Vlak voor de Europese verkiezingen van 1979 kwam Politiek Pers

pectief uit net een therna-nurmer over Europees beleid. Het Gemeenschaps

beleid werd gedomineerd door de grote lidstaten, die dit neestal buiten 

de EPS en de Raad van Regeringsleiders· cm regelden, stelde Morrmersteeg 

vast. Hij vond dit onaanvaardbaar. Ondanks zijn afnerrende invloed rrocht 

Nederland, dat zoveel van de Gemeenschap had geprofiteerd, zich evenwel 

niet teleurgesteld afkeren, want het was nog steeds neer dan 'de krui

denier op de hoek' . Wel was het volgens hem beslist noodzakelijk dat 

Nederland in zijn Europees beleid neer van de werkelijkheid uitging. 40 

De werkelijkheid was dat de EPS niet de supra-nationale bekroning van 

de Gemeenschap was geworden en door de Britse houding definitief inter

gouvernerenteel van aard zou zijn, stelde Penders. Desondanks slaagde 

de EPS er wel steeds neer in de Gemeenschap in de wereld net ~..n stem te 



- 193 -

laten spreken, wat volgens hem voor Nederland erg belangrijk was ge

weest in de ~liropees-Arabische dialoog, waardoor het uit zijn isolement 

tegenover de Arabische wereld was gekarnen. 41 

De m:metaire sarrenwerking, door de EPS gecoördineerd in de EMS, achtten 

Mommersteeg en Penders van levensbelang voor de Nederlandse export, die 

absoluut niet buiten monetaire stabiliteit kon. 42 Van Iersel voegde hier

aan toe dat Nederland in de fl~ een zelfstandig beleid moest voeren en 

zich niet tevreden mocht stellen rret het volgen van West-Duitsland. Hij 

drong aan op een aanzienlijke versterking van de bilaterale banden rret 

Frankrijk (steeds rreer de natuurlijke bondgenoot van Nederland in Euro

pa) en West-Duitsland en hij vond dat het CDA dan ook aansluiting moest 

zoeken bij de Frans-Duitse lijn van 'openheid en vooruitgang'. Daar

naast moest Nederland volgens hem initiatieven nemen om het Europees 

economisch beleid beter te coördineren om de basis van de Europese Ge

meenschap, de gemeenschappelijke markt, veilig te stellen en uit te 
43 bouwen. 

De Nederlandse belangen vereisten, rreer dan voorheen, volgens .Mamrersteeg, 

dat Nederland zijn invloed maximaal ging benutten en de ruimte die de 

Gemeenschap hiervoor bood, ging invullen. Daarom moest aan Buitenlandse 

Zaken, zoals ook gebeurde voor de (eveneens noodzakelijke) ontwikkelings

sarrenwerking, rreer financiële anuslag worden gegeven om een betere be

leidsvoorbereiding en hogere 'deskundigheid-kwaliteit' van de Nederlandse 

ambtenaren van de Gerreenschapsorganen te realiseren. Op deze wijze konden de 

Nederlandse economische belangen, zeMel in Gelreenschapsverband als daar

buiten, beter worden behartigd, vond Mornmersteeg. 44 

De lijsttrekker van het CDA bij de Europese verkiezingen, Beumer, 

wees er aan de vooravond van de verkiezingen op dat de uitgangspunten 

voor een Europees beleid te vinden waren in het CDA-program Niet bij 

brood aLLeen~ de sleutelbegrippen gerechtigheid en rentmeesterschap. 

Macht en planning waren middelen om de 'opdracht tot ordening' te kunnen 

uitvoeren, zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid te kort te doen 

en die van de overheid als noodzakelijk kwaad te beschouwen. 

Hij bracht nog eens naar voren dat de Europese Gelreenschap rreer initiatie

ven moest nemen in de ontwikkelingssarrenwerking. Het Europees Parlement 

moest volgens hem druk gaan ui toefenen om het evenwicht tussen de instel

lingen van de Geireenschap te herstellen, een taak die de Europese Carmissie 
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niet meer kon vervullen omdat zij tot een secretariaat was verworden en 

alleen de Raad van Regeringsleiders nog beleidsinitiatieven ontwikkelde. 

Het Europees Parlement kon zich hierbij volgens Beumer bijvoorbeeld gaan 

bedienen van de mogelijkheid tot parlementair onderzoek, zoals dat in de 

Verenigde Staten met het systeem van investigation werd gedaan waarbij 

veel publiciteit werd verkregen. Beslissend voor de mogelijkheden van 

het Europees Parlement was echter de ruimte die de nationale parlements

leden hun Ministers toestonden voor het voeren van een Europees beleid. 

Ofm2rkelijk was dat de CDA-lijsttrekker verklaarde dat hij zijn gedach

ten over de Europese samenwerking en eenwording baseerde op het ARP

rapport van 1972, De mondiale opdracht van Europa. 45 

PvdA 

Bij de behandeling van de PvdA in deze periode moet worden bedacht 

dat het karakter van de partij in toenemende mate werd beheerst door aan

hangers van NieUhJ Links, een stroming binnen de PvdA die streefde naar 

radicalisering en derrocratisering van de maatschappij , waarbij onder meer 

werd teruggegrepen op een aantal uitgangspunten van de SDAP. 46 De aan

hangers van Nieuw Links stelden zich kritisch op tegenover de NAVO en 

stonden democratisering voor van de verhoudingen binnen de Europese Ge

meenschap. Speciale aandacht rnoest worden besteed aan de band met de 

Derde Wereld. 47 

De plannen voor een economische en rronetaire unie van de Zes werden 

in socialistische kring kritisch ontvangen. cm het gemis hierin van een 

goede sociale politiek op te vullen dienden de socialisten een sociaal

economisch structuurplan voor de jaren zeventig te ontwerpen. Op de rro

menten dat het economisch beleid 1 offers 1 zou vereisen zouden de socia

listen met hün ideeën over econanische groei en het gebruik daarvan voor 

maatschappijverandering in socialistische richting de plannen voor een 

EMU in die zin kunnen ombuigen, stelde Oele. 48 Naast het opzetten van een 

sociaal-econc:misch plan rnoest de PvdA op Europees niveau ook grote aan

dacht aan de milieu-problematiek schenken en gedaan zien te krijgen dat 

het buitenlands beleid van de Gemeenschap in dienst werd gesteld van 

structuur-veranderende maatregelen in de ontwikkelingslarJ.den, meende 

Patijn (S.). Verder bepleitte hij democratisering van de Gemeenschappen. 

Rechtstreekse verkiezingen rnoesten het mogelijk maken dat de ~Uropese 
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Cammissie op een parlementaire meerderheid kon steunen, zodat de volgens 

Patijn noodzakelijke polarisatie op Europees niveau mogelijk werd. 49 

Om in tijden van recessie protectionisme te voorkomen was het nood

zakelijk door een snelle monetaire eenwording de economische eenwording 

veilig te stellen en te vol~ooien, benadrukte Van den Berge in januari 

1972. 'Europa zal moeten accepteren dat rret de bezwaren ook een aantal 

voordelen van de dollarhegemonie verdwijnen.• 50 Enkele maanden later 

werd door de EEG-commissie van de PvdA een lange termijn-visie over de 

Europese sarrenwerking en eenwording gefortmlleerd, waarin zich een essen

tiële wijziging in het denken hierover binnen de PvdA aankondigde. De 

doelstellingen voor een Europees progressief beleid, die waren neerge

legd in het rapport getiteld De Europese Gemeenschap in sociaListisch 

perspectief, waren: politieke, maatschappelijke en econanische democra

tisering.51 In Keerpunt 19?2 Regeerakkoord van de progressieve drie, 

PvdA, Derroeraten '66 (D'66) en de Politieke Partij Radikalen (PPR), werd 

realisering van deze doelstellingen voorwaarde voor een Europees beleid. 

Zo werd bijvoorbeeld ook de totstanàkaning van een econanische en mone

taire unie ondergeschikt gemaakt aan de verwezenlijking van een progres

sief beleid. 52 

Met Keerpunt '72 had in de PvdA ook op het gebied van de Europese 

sarrenwerking en eenwording het zogenaam:ie 'voorwaardelijkheidsdenken' 

haar intrede gedaan. 53 Ook Den Uyl kon zich hierin wel vinden. In het 

verleden was de inbreng van de socialisten in de opbouw van de Geneen

schap volgens hem gering geweest. Kritiek achtte hij noodzakelijk om het 

beleid van de 'blinde welvaartsgroei' om te buigen naar een 'doelbewuste 

welzijnsontwikkeling'. De instellingen van de Geneenschap moesten de be-

schikking krijgen over een hoger budget, het I!Ullti-nationale produktie

proces moest democratisch worden gecontroleerd, de ongelijkheden in levens

omstandigheden in de Geneenschap moesten worden opgeheven, de grondstof

consumptie moest worden verlaagd en de hulp van de Europese Geneenschappen 

aan de Derde Wereld moest worden verhoogd. 54 Een rechtstreeks gekozen 

Europees Parlement rret wetgevende en budgettaire bevoegdheden was nood

zakelijk voor de 'politisering van de Europese besluitvonning', rooende 

De Vries Reilingh, aangezien het alleen op die manier mogelijk was een 

kader te scheppen voor de sociale partners, zodat een 'werkelijk Europees 

sociaal beleid' mogelijk werd. 55 
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Om dit laatste punt te verwezenlijken wilde Pronk bijzonder ver gaan. 

Nederland mocht alléén deelnemen aan een socialistisch ontwikkelings

beleid van de Europese Gerreenschap. Dit beleid m::>cht zich niet beperken 

tot de geassocieerde landen, maar m::>est zich op de gehele Derde wereld 

richten. 46 Men vreesde in PvdA-kring namelijk dat de in de associatie

verdragen besloten exclusieve rechten zouden leiden tot een neo-koloniale 

afhankelijkheid van de (voornamelijk) Mrikaanse landen van de Europese 

Gemeenschap. Om dit te voorkamen moest er een mondiaal, non-discriminatoir 

ontwikkelingsbeleid worden gevoerd. 47 

De olie-crisis van 1973 bewees volgens Oele dat schaarste, en niet 

economische groei de harde realiteit van de toekomst was. Hij drong aan 

op coördinatie van de energievoorziening in de Gemeenschap door het 

aanstellen van een Europese Conmissaris om te voorkaren dat 'het olie

domme Europa der Vaderlanden' inderdaad terug zou vallen op een nationa

listische politiek. Ook m::>esten volgens hem de Verdragen van Rane worden 

bijgesteld zodat de sociale vooruitgang in de toekomstige maatschappij 

van de schaarste kon worden veiliggesteld. 48 Het energiebeleid van de 

Europese Conmissie m::>est er onder ~mer op gericht zijn door middel van 

wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve energie er voor te zorgen 

dat Europa op technologisch gebied de Verenigde Staten zou bijhouden, 

meende Victor. Nationale bilaterale aceoorden van de lidstaten op het 

gebied van de energievoorziening wees hij met kracht af, oorlat hij van 

oordeel was dat een Gemeenschappelijke energiepolitiek een nieuwe basis 

voor een federaal Europa kon vormen. 49 

'Zoals alles verschuift, verschuift ook onze waardering van de 

Europese samenwerking. Dat kan ook m::>eilijk anders, nu de EG zo in een 

krisis verkeert.• 60 Zo opende de paragraaf De Europese Gemeenschap van 

een nota geschreven in oktober 1974 door de Diskussie-begeleidings

komnissie Beginselprograntrlél van de PvdA. 61 Men betreurde dat Nederland 

in de jaren vijftig, vanuit een 'ranantisch-idealistische kijk', zo snel 

nationale souvereiniteit had overgedragen aan de Europese Gemeenschappen. 

Dit had niet geleid tot een internationale socialistische economische 

ordening. Integendeel, zo stelde de commissie, de Gemeenschap was steeds 

meer een nee-imperialistische macht geworden, vergelijkbaar rnet de Ver

enigde Staten, die ten koste van de Derde Wereld alleen het internationale 

bedrijfsleven voordeel verschafte. De gebleken onmogelijkheid de organen 
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van de Gemeenschap democratisch te controleren had geleid tot steeds 

grotere irritatie in de PvdA, die tot uiting was gekomen in Keerpunt 

'72, constateerde de carmissie. 62 In plaats van 'gouden bergen' te 

verwachten van de Europese samenwerking en eenwording moest als voor

waarde worden gesteld dat het er 'een beetje progressief' zou toegaan, 

wilde de PvdA meewerken aan een uitbreiding van de Europese Gemeen

schap. 63 
De corrmissie vroeg zich af of de Gemeenschap het 'raarrwerk' 

bood voor de realisering van een socialistisch Europa en of dit Europa 

in de toekomst een zelfstandige rol kon spelen tussen de Sovjet-Unie 

(waardoor zij zich niet langer bedreigd voelde) en de Verenigde Staten 

(waarvan zij meende dat het steeds ten onr~te was geïdealiseerd). In 

dat geval zou Europa zich wellicht ook militair moeten losmaken van de 

Verenigde Staten, al hoopte de cammissie dat dit niet zou leiden tot 
64 een Europese kerrunacht. 

De passage in Keerpunt ' 72 waarin stond dat de PvdA alleen dan zou mee

werken aan de opbouw van Europa als dat een socialistisch Europa zou 

worden, achtte Van den Bergh niet erg bruikbaar voor de Europese politiek. 

Een socialistisch Europa als een Derde weg zou volgens hem de relatie 

rret de Verenigde Staten in gevaar brengen. 65 
Een alternatief voor de 

Amerikaanse veiligheidsgarantie van West-Europa was er voorlopig nog 

niet, had Van den Bergh in 1973 gesteld. Een Europese kermnacht had hij 

resoluut van de hand gewezen, maar een conventioneel bewapend en politiek 

verenigd Europa leek hem gewenst. Wat dit laatste betreft vreesde hij 

echter dat een politieke unie, zoals die door de topconferentie van Parijs 

in 1972 was voorgesteld en die er voor 1980 moest zijn, er waarschijnlijk 

niet zou karnen omdat, zoals hij stelde, het tempo van de Europese eenwor

ding niet door de Gemeenschap zèlf, maar door externe factoren werd be
paald.66 

Aan het uitbreiden van de EPS en de totstandbrenging van de Europese 

Unie, zoals daarvoor door Tindemans een plan was opgesteld, wilde de PvdA 

wel meewerken, mits aan enige voorwaarden werd voldaan. Het Nederlandse 

parlerrent moest hieraan vooraf haar uitdrukkelijke toesterrrning geven, 

terwijl de democratische controle op de overgedragen souvereiniteit ook 

op Europees niveau gewaarborgd rroest zijn. Bovendien zouden de EPS en de 

Europese Unie moeten bijdragen aan de verwezenlijking van de socialis

tische doelstellingen. 67 Door de toetreding van Groot-Brittannië en de 
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opkomst van West-Duitsland was de Nederlandse invloed in de EPS ver

minderd, wat het toch al niet- grote enthousiasme van de PvdA voor de 

EPS nog rreer deed afnerren, constateerde Rozem:md. 68 Oprerkelijk in 

dit verband was het extreme standpunt van Van der Hek. Hij vroeg zich 

af of 'de volksgemeenschap en zijn politieke uitdrukking, de nationale 

staat, niet het enige kader is, waarin democratie en socialisme tot 

hun recht kamen•. 69 

In december 1977 bracht Socialisme en Democratie, met het oog op 

de Europese verkiezingen van 1978, een speciaal nurt~rer uit over De Europese 

Gemeenschap. In het Woord vooraf werd geconstateerd dat er weinig 

reden tot optimisme was over de ontwikkeling van de Europese samen-

werking en eenwording. De ·Gemeenschap za:t in een dal, maar de redactie 

kon het met Vredeling eens zijn dat vanuit het dal de toppen het rrooist 

zichtbaar waren. 70 Gouden bergen m.::>chten van deze Europese verkiezingen 

zeker niet worden verwacht, waarschuwde Vredeling, maar het rechtstreeks 

gekozen Europees Parlement zou beslist bijdragen tot de politisering 

van de Europese besluitvorming. Dit parlement ~roest hiervoor een stra

tegie ontwerpen, waarin sancties waren ingebouwd die zij kon gebruiken 

als niet aan haar voorwaarden werd voldaan, cm bevoegdheden te verkrijgen. 

Vervolgens ~roest de Europese camdssie uit ·en door het Europees Par le

ment worden gekozen, zodat een echte Europese democratie kon ontstaan. 

Het tot stand brengen van een politieke infra-structuur, waarin deze 

parlementaire democratie kon gedijen, was volgens Vredeling het uitein

delijke doel. Binnen deze structuur moest ook de vakbeweging een plaats 

krijgen om mee te werken aan het ontwerpen van een Europees sociaal be

leid, dat er op gericht noest zijn het belangrijkste probleem van de 

Geneenschap, de werkloosheid, op te lossen~ De Europese verkiezingen 

waren volgens Vredeling de eerste stap op weg naar de verwezenlijking 

hiervan. Het ging niet cm een keuze tussen socialisme of Europa maar cm 

het tot stand brengen van een werkelijke democratische controle en een 

politieke infra-structuur. 71 De politieke samenwerking zoals die in de 

EPS plaatsvond, stond te los van de Europese Geneenschap en had een 'be

lachelijke negentiende-eeuwse' strUctuur vond Patijn, al voegde hij er 

direct aan toe dat de EPS op met name het terrein van de internationale 

veiligheid wel veel had bereikt .. 72 Politieke eenwording was nog onver

minderd noodzakelijk, meende Van den Bergh, maar hij toonde zich bijzon-
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der pessimistisch over de realisering ervan, omdat volgens hem de lid

staten de politieke wil misten om op deze wijze de grote sociaal

econanische problemen in de Geireenschap op te lossen en te streven 

naar een rechtvaardige internationale arbeidsverdeling ten gunste van 

de Derde wereld. 73 

Het ontwikkelingsbeleid van de Europese Geireenschap, die door haar 

grote econanische nacht veel invloed in de Derde Wereld kon uitoefenen, 

werd volgens Lockefeer teveel door het kapitalistisCh-denkend West

Duitsland beheerst, dat slechts oog had voor Europees eigenbelang. Voor 

Nederland zag hij een taak dit beleid in progressieve richting om te 

buigen en te proberen net behulp van de Geireenschap een NieWJJe Inter

nationaZe Economische Orde tot stand te brengen. 74 

Noodzakelijke structuurveranderingen binnen Europa waren het best 

te realiseren nadat het rechtstreeks gekozen parlement bevoegdheden had 

ve:r:worven, stelde Patijn, die de ve:r:wachtingen van Vredeling deelde. 75 

Structuur-veranderingen, die volgens Oele noodzakelijk waren om ook een 

Geireenschappelijk Europees energiebeleid te kunnen ontwikkelen. 76 Het 

Europees Parlement k6n helemaal geen beleid ontwikkelenneende Van der 

Hek, omdat hij niet geloofde dat het parlement 'nacht' zou ve:r:werven. 

I>bcht dit echter toch gebeuren, dan zou zij er niets nee kunnen beginnen 

amdat de partijprograrnna' s veel te vaag waren om op basis daarvan een 

beleid te kunnen ontwikkelen. Deze verkiezingen waren volgens hem dan 

ook geen bijdrage aan de versterking van de parlementaire democratie. 77 

Na de verkiezingen toonde Vondeling, die lijsttrekker voor de PvdA 

was geweest, zich teleurgesteld over de opkomst en de daardoor volgens 

hem minder gunstige uitslag voor de PvdA. De schuld lag echter niet bij 

de kiezers ('Trouwens de kiezers hebben altijd gelijk. Wij vroegen naar 

hun nening en niet naar de onze' ) , naar veeleer bij het partijkader dat 

in haar geringe enthousiaSJre was gesterkt door uitspraken van onder neer 

Van der Hek en de Jonge Socialisten. 78 

VVD 

De belangstelling die in LiberaaZ ReveiZ aan de Europese samen

werking en eenwording werd geschonken was ook in deze periode gering. 

Van 1969-1974 werd hierover niets gepubliceerd, daarna slechts inciden

teel. 
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Na de olie-crisis van 1973 constateerde Wijsenbeek met spijt dat 

de Europese Geireenschap in een crisis was terecht gekaren door de natio

nalistische politiek van de lidstaten. De .i.Imobiliteit van de Europese 

Conmissie, die hiervan het gevolg was, rnaakte het volgens hem voor het 

Europees Parlerrent onrrogelijk de noodzakelijke bevoegdheden te verwer

ven. Wijsenbeek zag met narre voor de liberalen een taak weggelegd de 
1 teruggang van de ccmnunautaire idee 1 met kracht te bestrijden en er

voor te zorgen dat de Europese samenwerking en eenwording zich verder 

kon ontwikkelen en het Europees Parlement ook werkelijk haar taak kon 
't f 79 u1. oe enen. 

In maart 1975 bracht de Ccmnissie voor Buitenlandse Politiek van 

de VVD een Discussienota over de Europese samenwerking en eenwording 

uit. 80 Geconstateerd werd dat de methode die tot dan toe was gevolgd 

au een verenigd Europa tot stand te brengen had gefaald, cm:lat niet 

altijd op de juiste wijze was gereageerd op veranderende verhoudingen 

in de wereld. Het doel van de VVD bleef een deirocratisch functionerende 

Europese rechtsorde die tot stand moest karnen door een volledige uit

voering van de Verdragen van Rare, waarbij de Europese Carm:i..ssie moest 

uitgroeien tot een Gel:reenschapsregering die gebonden was aan een Euro

pees Parlerrent met wetgevende bevoegdheden dat alle burgers vertegen

woordigde. Alleen een Gemeenschap die zo was ingericht kon de Europese 

belangen op de juiste wijze behartigen en bijdragen tot een vreedzarre 

en meer rechtvaardige wereldorde. Een op intergouvernementele samen

werking gebaseerde Europese eenheid zou tot een catastrofe leiden, waar

schuwde de VVD. Qn dit doel te bereiken was een andere methode nodig, 

meer 1 issue-oriented 1 en minder 1 goal-oriented 1 
• Het eerste dat de VVD 

op korte termijn gerealiseerd wilde zien was. de oprichting van de EMU, 

die zij essentieel achtte voor een verdere stabiele eenwording. Verder 

zou zo snel rrogelijk de EPS moeten worden ondergebracht in de Gel:reenschap. 

Of dit inderdaad op korte termijn zou leiden tot een geneenschappelijke 

Europese buitenlandse politiek, betwijfelde de VVD cm:lat de belangen 

van de lidstaten nogal uiteenliepen, maar zij was van mening dat deze 

wel dringend noodzakelijk was. De wereldverhoudingen waren binnen de be

staande Amarikaans-Russische tegenstelling namelijk meer pluralistisch 

van aard geworden, waardoor Europa een meer zelfstandige positie in de 

wereld moest gaan innemen, volgens de VVD. Hiervoor moest de verhouding 



- 201 -

van Europa reet de Verenigde Staten, waarvan zij geen satelliet rrocht 

zijn, maar bondgenoot, en reet de Sovjet-Unie, China, Japan en de ont

wikkelingslanden opnieuw worden bekeken. Door reet één stem in de 

wereld te spreken zou Europa een eigen identiteit krijgen, reeende de 
WD.81 

'De Europese Gelreenschap was bedoeld als pijler van de Atlantische 

brug aan deze kant van de Oceaan' , stelde Hoefnagels in 1977. Hij ge

loofde niet dat een zelfstandiger Europa de Atlantische samenwerking 

versterkte. Hij stelde dat de Europese Gelreenschap was 've:rworden tot 

een economisch doel verband van nationale bureaucratieën reet een Euro

cratisch waterhoofd' • Volgens hem rroesten de liberalen zorgen 'de kar 

weer aan het rollen' te krijgen. Juist de liberalen waren hiervoor het 

reeest geschikt, orrdat zij, in tegenstelling tot de socialisten, wél 

bereid waren de macht van het nationale staatsapparaat te beperken. 82 

De Europese samenwerking en eenwording had traditioneel nooit een 

grote rol gespeeld bij de verkiezingen in Nederland, omdat de grote par

tijen het over de wenselijkheid,ook over de supra-nationale opzet, vrij

wel reet elkaar eens waren, stelde Wijsenbeek vast na de Tweede I<.amar

verkiezingen van 1977. Hij verbaasde zich er echter over dat Europa ook 

bij de laatste verkiezingen zo weinig aan bod gekamen was, juist omdat 

hij een felle stellingname van de grote partijen had ve:rwacht tegen de 

gewijzigde houding van de PvdA, die als voorwaarde voor haar medewerking 

aan de Europese samenwerking en eenwording had verbonden dat dit een 

socialistisch Europa zou moeten worden. 83 

Wijsenbeek vergeleek nog eens de Europese paragrafen in de pro

gramma's van de grote partijen (opmerkelijk is het aantal fouten dat 

hij hierbij maakt) en wees op het verschil in mentaliteit dat er uit 

naar voren kwam. Hoewel hij van mening was dat de paragrafen geen breek

punt konden vo:rm:m in de kabinetsfonua.tie waren ze volgens hem van groot 

belang voor het vaststellen van de prioriteiten daarbij. 84 

Het verschil in opvatting dat naar voren kwam uit de programma's van de 

verschillende Europese partij-federaties achtte hij, met het oog op de 

Europese verkiezingen, bijzonder gunstig. Vooral ardat het Europees Parle

ment vaak was ve:rweten 'slechts een debating-club te zijn, waar een pro

Europese lobby in grote tmanirniteit idealisme bedreef'. 85 

Wat de WD zelf betrof, was volgens Wijsenbeek de discussie over Europese 
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samenwerking en eenwording nog onvoldoende uitgekristalliseerd, met name 

over uitbreiding van de Gerreenschap. Volgens hem was het nog maar de 

vraag of uitbreiding rret Spanje en Griekenland wel een verzwakking in 

intergouvernerrentele richting zou betekenen. Deze landen zouden zich wel 

eens positiever kunnen gaan opstellen dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië 

en Denemarken. Daaran was het volgens hem dan ook noodzakelijk dat de 

VVD zich voor de Europese verkiezingen en voor het opstellen van een 

federatief liberaal progranma, duidelijk uitsprak over een uitbreiding 

van de Gemeenschap. 86 

De door de Duitse bondskanselier Schmidt op de topconferentie van 

Kopenhagen gelanceerde plannen voor een EMS werden door de VVD zeer po

sitief ontvangen. Juist cm:iat West-Duitsland, dat eerder gereserveerd 

stond tegenover de EMU, nu het initiatief had genaren, had dit belang

rijke plan voor het internationale handels- en betalingsverkeer een reële 

kans van slagen, meende Oort, die vond dat dit plan dan ook zo actief 

mogelijk moest worden gesteund. 87 

Van de Europese verkiezingen werd in liberale kring veel verwacht 

en het enthousiasme ervoor was groot. De liberalen zagen er het begin in 

van een nieuwe dynamiek in het proces van de Europese samenwerking en 

eenwording. Deze verkiezingen zouden de Europese burgers de kans geven 

Europa naar hun eigen idee te vormen, Ireende Nord, en daanree bewijzen 

dat Europa geen uitgedoofde vulkaan was. 88 

Noten 

1 Lecerf, Histoire (2), 174. 

2 Van Lynden, EPS, 1658-1661. 

3 Lecerf, Histoire (2), 210. 

4 In Groot-Brittannië werd Wilson na de verkiezingen in het voorjaar 

van 1974 opnieuw premier. Op lO februari 1975 kreeg hij gedaan dat de 

Raad van Ministers instemde met een verlaging van de Britse bijdrage 

in de Gerreenschapsuitgaven. Verder resulteerde de carrpagne tegen de 

Europese Geneenschappen die hij als oppositie-leider had gevoerd in 

een Volksstenming over het Britse lidmaatschap. Na het bereiken van 

een verminderde bijdrage adviseerde Wilson het Britse volk op 5 juni 

1975 voor continuering van het lidmaatschap te stemmen, wat ruim 67% 
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Ierland 60% 
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sieve' vleugels van de ARP, CHU en KVP de werkgroep ChPisten-Radicalen 

gevorrrrl, die op basis van het christendan een 'radicaal-vooruitstre

vende' politiek voorstond. De KVP-radicalen uit deze werkgroep kwamen 

in 1968 in conflict met de KVP-leiding, waarna de eersten besloten 

een eigen partij op te richten, de Politieke Partij Radikalen (PPR). 

Hoewel ook sarmige AR-radicalen tot deze nieuwe partij toetraden 

bleef de meerderheid van hen in de ARP. 
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Kuiper, Schets, 76-87; Lipschits, Inleiding, 49-52; Thurlings, Zuil, 
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9 ARS, 41 (1971), 71, 88-89. 
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76 Idem, 34 (1977) 1 12 (december}, 611,....612. 
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