
 

 

 University of Groningen

Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1980
Lucardie, Anthonie

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1981

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Lucardie, A. (editor) (1981). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1980.
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/e3ecfd21-ff18-4224-a9c6-183b4d69fa4c


RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN 

JAARBOEK 1980 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 

HOGE DER A 10 

9712 AC GRONINGEN 
TEL.: 050- 115386 



-I-

INHOUDSOPGAVE 

Inhoudsopgave I 

Voorwoord V 

1. Locatie1 personeeLsformatie en Werkgroep NederLandse PoLitieke 

Partijen 1 

1.1 Wca.tie 1 

1.2 PersoneelsfoDmatie 

1. 3 Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen 

2. Documentatiesystemen 

2.1 Alfabetische en systematische bibliografie otrle stij 1 

2.2 Alfabetische en systema.tische bibliografie nieuwe stijl 

2.3 Uittrekselsysteem 

2.4 Knipselarchief 

2.5 Trefwoordencatalogus 

2.6 Pericxliek.encatalogus 

2.7 catalogus Nederlandse politieke partijen 

2.8 Systeem voor bewaarplaatsen archieven 

3. Archieven en interviews 

3.1 Archieven 

3.2 Geluidsarchief 

3.3 Beeldarchief 

3.4 Interviews 

4. Onderzoek en pubLicaties 

4.1 Orrlerzoek 

4.2 Orrlerzoek naar het middenkader van politieke partijen 

4.3 Orrlerzoek naar de carrpagne voor de verkiezingen van het • 
Europees Parlerrent 

4.4 Orrlerzoek naar de meningsvorming binnen de Partij van de 

Arbeid 

4.5 Parlementsenquête 1980 

4.6 Publicaties van huidige en vroegere stafleden van het 

Centnnn 

1 

2 

3 

3 

7 

11 

12 

13 

13 

13 

13 

15 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

20 

20 



- II-

5. ReLaties met organisaties en insteLLingen 22 

5.1 Relaties met de Nederlandse politieke partijen 22 

5.2 Relaties met coördinerende instanties 22 

5. 3 Relaties net het Centrum voor de Parlenentaire 

Geschiedenis van Nederland van na de '!'Neede Wereldoorlog 22 

5. 4 Relaties net bibliotheken 23 

BijLagen 

I. OV'erzicht van de rubrieken in de systematische bibliografie 

(oude stijl) en uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen 

kaartjes 

II. I. Lipschits, L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Het midden

kader van het CDA. Een voorlopig verslag van het onderzoek 

naar de leden van het congres van het Christen Dem::>cratisch 

27 

Appèl op 20 januari 1979 te Den Haag" 39 

III. L.P. Middel en W.H. van Schuur: "Dutch party delegates: 

Background Characteristics, Attitudes tc:Mards the European 

Coonunity and tc:Mards Dutch Polities, of Delegates fran CDA, 

D'66, PvdA and WO 61 

N. I. Lipschits en A.P.M. Lucardie: Campaign Analysis 

Report: The Netherlands; the first direct elections to the 

European Parliarrent 

V. A.P.M. Lucardie: "Meningsvonning binnen de PvdA. Een voor

lopig verslag van een inhoudsanalyse van discussieverslagen 

87 

uit de afdelingen van de Partij van de Arbeid" 107 

VI. L. Koenema.n: Greep uit de politieke gebeurtenissen in 

Nederland gedurende het jaar 1980 117 

VII. S.G. Steffensen: Waaran werd de SDAP niet ontbonden? 133 

VIII. Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, 

politieke partijen en "Wetenschappelijk bureaus van de partijen, 

ontvangen in het verslagjaar, afgesloten per 1 januari 1981 139 





---------~ ---~----



V 

VOORWOORD 

Het verslagjaar 1980 is voor het Centrum belangrijk geweest. Aan het 

eirrle van dat jaar verhuisde het Centrum naar een nieuw pand. Hoewel de 

nieuwe behuizing niet groter is dan de oude, is ze wel functioneler. De 

nieuwe studieruimte is rustiger dan de oude. 

Belangrijker nog is het herstel van de basisfannatie van 3, 5 plaat

sen. Zowel in 1979 als in 1980 noest het Centrum zijn werk doen rret 2,5 

fonnatieplaatsen, waardoor een niet onaanzienlijke achtersta:rrl is ontstaan. 

Nadat de Evaluatiecamti.ssie op 31 augustus 1979 een voor het Centrum 

gunstig rapport had uitgebracht, besloot de Universiteitsraad - op advies 

van het COllege van Bestuur - op 13 december 1979 de personeelsfonna.tie 

weer op het minimum van 3, 5 plaatsen te brengen. Na een langdurige solli

citatieprocedure is drs. R.A. Koole voorgedragen voor de functie van 

Hoofd van het Doct.mentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. 

De heer Koole is op 16 februari 1981 in dienst getreden. Hij heeft 

op die datum de dagelijkse leiding van het Centrum van mij overgenaren. 

In onderling overleg is besloten dat ik de verantwoordelijkheid draag 

voor dit Jaarboek, dat een verslaggeving is over het jaar 1980. 

In vol vertrouwen heb ik de heer Koole - die in een vroegere periode 

student-assistent bij het Centrum is geweest - de leiding overgedragen. 

Ik hoop dat hij dezelfdenedewerking van instanties en instellingen zal 

krijgen als ik gekregen heb. Ik wens hem veel succes toe. 

Dit Ja.a.moek is sanengesteld door de staf van het Centrum. Dr. A.P .M. 

Lucardie verzorgde de eindredactie. Mej. A.H. Rookmaker heeft het manus

cript getypt en de Reproduktiedientst van de Rijksuniversiteit Groningen 

belastte zich rret de uitvoering van het Jaarboek. 

Groningen, 23 februari 1981 I. Lipschits 
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1. LOCATIE~ PERSO'IEELSFORMATIE EN WERKGROEP NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 

1.1 Locatie 

De Evaluatiecamti.ssie heeft in haar rapp:>rt van 31 augustus 1979 (zie 

Jaarboek 1979, blz. 1-2 en 32-45) een betere huisvesting van het Centrum 

aanbevolen. Op initiatief van de Bibliothecaris der Universiteit is een 

deel van het parx1 aan het Hoge der A 10 voor huisvesting van het Centrum 

geschikt gemaakt. De verhuizing heeft in decerrber 1980 plaatsgevonden. 

Vergeleken mat het oude parrl is het Centrum er qua oppervlakte niet 

of nauwelijks op vooruitgegaan, :rcaar de indeling van het nieuwe parrl is 

functioneler: de bezoekers beschikken over een betere en vooral rustiger 

studieruimte en de collectie dagbladen, weekbladen en periodieken van poli

tieke partijen is nu veel overzichtelijker opgesteld. 

1.2 PersoneeZsfoPmatie 

Per 1 januari 1980 was de staf van het Centrum als volgt sam:mgesteld: 

drs. A.P.M. Lucardie - wetenschappelijk anbtenaar (0,5 eenheden) 

mevrouw J .M. Vink - docurrentaliste 

mevrouw A.H. Rookmaker - secretaresse. 

Op verzoek van het College van Bestuur werd de dagelijkse leiding tijde

lijk waargencrren door professor Lipschits. 

Wegens verhuizing van mevrouw Vink naar het westen van het land ontstond 

een vacature voor de post van docurrentaliste. In deze functie trad per 1 juni 

1980 mevrouw A.A. Koeneman in dienst. 

Op 10 februari 1978 besloot de Universiteitsraad de anvang van de fonnatie 

- 2, 5 dan wel 3, 5 fannatieplaatsen - te laten afhangen van het rapp:>rt van de 

Evaluatiecamti.ssie. Gezien de inhoud van het rapp:>rt stelde het College van 

Bestuur de Universiteitsraad voor het aantal fannatieplaatsen op 3,5 te brengen, 

waaronder een Hoofd van het Centrum. Aan dit voorstel gaf de Universiteitsraad 

op 13 decerrèer 1979 zijn fiat. 

Een door het COllege van Bestuur sam:mgestelde sollici tatiecarm:i.ssie heeft 

na een langdurige procedure drs. R.A. Koole voorgedragen voor benoeming tot 

Hoofd van het Centrum. De heer Koole is in een eerder staditnn student-assistent 

bij het Centrum geweest. Hij is op 16 februari 1981 in dienst getreden. Vanaf 

die dattnn heeft hij de dagelijkse leiding van prof. Lipschits overgencrren. 

Ook tijdens het verslagjaar 1980 liepen twee studenten van de Bibliotheek-
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en Do.kunentatieakademie in Groningen stage op het Centrum: 

P. van der Gaag (januari-februari 1980} ~ 

G. Kienhorst (mei-juni 1980}. 

1.3 WePkgPoep NedePZand8e PoLitieke PaPtijen 

De volgende vijf vakgroepen participeren in de Werkgroep Nederlandse 

Politieke Partijen: 

vakgroep Methoden en Teelmieken (Faculteit der Sociale Wetenschappen} ; 

vakgroep Eitpirische Sociologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen) ; 

vakgroep Staatsrecht (Faculteit der Rechtsgeleerdheid); 

vakgroep Nieuwste Geschiedenis (Faculteit der Letteren}; 

vakgroep Eigentijdse Geschiedenis (Faculteit der Letteren}. 

In 1980 werd drs. L.P. Middel als individueel lid tot de Werkgroep toe

gelaten. Leden van de Werkgroep waren per 31 decenber 1980: dr. D.F.J. Bosscher, 

prof. dr. M.G. Buist, prof. dr. J.E. Ellercers, prof. dr. E.H. Kossmann, prof. 

dr. I. Lipschits (voorzitter}, drs. L.P. Middel, prof. dr. F.N. Stokman, 

dr. G. Taal, prof. dr. P. Valkenburgh en prof. mr. J .J. Vis. 

Tussen de Werkgroep en het Centrum bestaat een zekere betrekking. Het 

belangrijkste orxlerscheid is dat de Werkgroep orrlerzoek kan initiëren en dat 

het Centrum dit geïnitieerde orxlerzoek kan onderstetmen. Op het onderzoek

progranma van de Werkgroep voor 1980 stonden de volgende projecten waarbij 

het Centrum orxlersteunende acti vi tei ten verleende: 

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

European Election Study} ; 

- orderzoek naar de canpagne voor de verkiezingen voor het Europees ParlE!l'OOnt 

(onderdeel van de European Election Study} ; 

- Parlenentsenquête 1980; 

- meningsvonning binnen de Partij van de Arbeid. 

Op deze onderzoekprojecten wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan. 
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2. DOCUMENTATIESYSTEMEN 

Het Centrum bezit de volgende systerren en catalogi: 

- alfabetische en systematische bibliografie "oude stijl" (2.1) 

- alfabetische en systematische bibliografie "nieuwe stijl" (2.2) 

- uittrekselsysteem (2. 3) 

- knipselarchief (2.4) 
- trefwoordencatalogus ( 2. 5) 

- periodiekencatalogus (2.6) 

- catalogus Nederlandse politieke partijen (2. 7) 

- systeem voor bewaarplaatsen archieven (2. 8) • 

2.1 ALfabetiaahe en aystematisahe bibLiografie oude stij~ 

Deze bibliografie anvat boeken, tijdschriftartikelen en sedert 1 januari 1975 

ook artikelen uit opinie-weekbladen. Artikelen uit dagbladen werden niet in 

dit systeem opgenaten. 

De bibliografie werd langs primaire en securrl.aire 'Ne9' sam:mgesteld. Basis van 

de tweede werkwijze was een bestaand kaartsysteem, dat in de periode 1964-1966 

door prof. Lipschits werd aangelegd. Voorts werden Ve:t:Werkt de aanwinsten

lijsten van de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen, 

van de Koninklijke Bibliotheek en van het Ins ti tuut voor Wetenschap der 

Politiek te Amsterdam. Er werd een bibliografisch periodiek op ons oOOerwerp 

bijgeho\.rlen: Periodiekenparade (Assen). Literatuurlijsten uit boeken en 

scripties werden uiteraard Ve:t:Werkt voor zOV"er ze betrekking hadden op het 

onderwerp. Van een aantal gespecialiseerde instellingen zijn de catalogi 

doorgenaren: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Rijksinstituut 

voor Oorlogsdocumentatie, Sociaal-Historisch Centrum Linburg en de bibliotheken 

van de Tweede Kamer en de Wiardi Beekmanstichting. 

wat betreft de primaire sam:mstelling van de bibliografie zijn de volgende 

periodieken veJ:Werkt: 

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 Gemenebest 1945 t/m 1958 

De Gids 1945 t/m 1974 
Katholiek Staatkundig Maandschrift 1947 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 
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Politiek Perspectief 1971 t/m 1978 

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

Scholing en Strijd 1945 t/m 1946 

Socialisme en Democratie 1945 t/m 1978 

De Vrijzinnig Democraat 1945 t/rn 1946 

opinieweekbladen: 

Elseviers Magazine sedert 1 januari 1975 

De Groene Amsterdanner sedert 1 januari 1975 

Haagse Post sedert 1 januari 1975 

De Nieuwe Linie sedert 1 januari 1974 

De Tijd sedert 1 januari 1975 

Vrij Nederlan:l sedert 1 janurari 1973. 

Ten behoeve van het onderzoek naar de partij-p:>litieke ontwikkelingen in Neder

lan:l in de pericxle 1966 t/m 1968, werden genoemle opinieweekbladen geanalyseerd 

en in de bibliografie opgenanen. De alfabetische bibliografie Nederlan:lse 

p:>litieke partijen bevat ru:im 18.000 kaartjes. In de systematische bibliografie 

zijn bijna 22.000 kaartjes opgenanen. 

De indeling van de afgesloten systematische bibliografie is als volgt: 

1. Algerooen, diversen Onder deze rubriek valt alles, wat niet onder êén van 

de volgende rubrieken is in te delen. Pericxliek werd nagegaan of uit deze 

rubriek afzonderlijke rubrieken geverred konden worden. Op deze manier kwamen 

enkele van de hierna volgende rubrieken tot stand. 

2. Nederlandse politieke partijen 

2 .1 Algemeen In deze rubriek werden boeken en artikelen opgenaren die handelen 

over vier of neer partijen. 

2.2 Anarchisme/anarchistische organisaties Deze rubriek betreft anarchistische 

organisaties in het algerooen. De specifiek anarchistische partijen, zoals de 

Socialistiese Partij van Kolthek, vallen onder rubriek 2.10. 

2.3 Cc:m'mlnisme/ccmnuni.stische partijen/eurocamunisme Deze rubriek betreft 

boeken en artikelen over het (euro) camnmisme en camnmistische partijen in 

het algerooen. 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 partijen in 

het algerooen (het begrip confessionele partij , wenselijkheid van confessionele 

partijen etc.) • De specifiek confessionele partijen als KVP en SGP vallen onder 
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2.10. 

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

in het algeiieen. 

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 vallen onder 2.10. 

2. 7 Liberalisme/liberale partijen Deze rubriek betreft liberalisme en 

liberale partijen in het algeneen. Specifiek liberale partijen als de Liberale 

Staatspartij en de VVD vallen onder 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 order rubriek 2 .10. 

2.9 Socialisme/socialistische partijen Deze rubriek betreft socialistische 

partijen in het algemeen. Specifiek socialistische partijen als PvdA en SOAP 

vallen onder rubriek 2.10. 

2. 10 Alfabetisch 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 

êên onderverdeling gemaakt, namelijk de organisatorische structuur, hetgeen 

inhou:lt het huishou:ielijk reglement en de statuten. 

3. Relaties tussen partijen 

3.1 Alfabetisch geordend Bijvoorbeeld ARP-CHU, 0 1 66-PvdA, PvdA-WD. 

3.2 Sanenwerking progressieve partijen In deze rubriek zijn boeken en arti

kelen opgenooen over de samenwerking tussen 0 1 66, PPR en PvdA (eventueel net 

PSP en CPN). 

De rubriek 1 samenwerking confessionele partijen 1 is kcmm te vervallen sirds 

de oprichting van het CDA en is ondergebracht bij rubriek 2 .10. 

4. Organisatorische structuur algemeen In deze rubriek werden boeken, arti

kelen en teksten (reglementen, statuten e.a.) opgenanen over de organisato

rische structuur van de politieke partijen in het algemeen of van twee of neer 

partijen. Boeken, artikelen en teksten ooer de organisatorische structuur van 

êên partij werden opgenacen order 2 .10 .1. 

5. Theoretische aspecten De rubriek betreft boeken en artikelen over theore

tische aspecten van de politieke partij (vorming), uitgezonderd de organisato

rische structuur. 

6. Kabinetscrises/kabinetsfonnaties Deze rubriek betreft boeken en artikelen 

ooer kabinetscrises en -formaties in het algemeen en de afzonderlijke crises 
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en formaties. 

7. Kiesstelsel Literatuur over het bestaande kiesstelsel en over wijzigingen 

of voorstellen tot wijziging van het kiesstelsel. 

8. Verkiezingen Deze rubriek betreft boeken en artikelen over gehouden ver

kiezingen voor de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de 

Gerreenteraden. De rubriek is chronologisch geordend. 

9. Electorale sociologie Deze rubriek betreft onderzoekingen van de openbare 

nening op het gebied van de Nederlandse politiek. 

10. DemJcratisering Deze rubriek betreft artikelen en boeken over de c:lerlccratie 

in het algemeen en over aspecten van de d.eltncratie als buitenparlementaire 

oppositie, studentenbeweging, kiezersinvloed. 

11. Parlement, regering, minister en arrbtenaren Naast artikelen over de houding 

van de politieke partijen ten opzichte van het parlement, de regering enz., be

vat deze rubriek ook artikelen over het regeringsbeleid en de politieke adviseurs. 

12. Dekolonisatie Deze rubriek betreft voornamelijk de houding van de Neder

landse politieke partijen ten opzichte van de dekolonisatie van Indonesië en 

Nieuw-Guinea. Deze wat specialistische rubriek is ontstaan als gevolg van het 

onderwijs dat over dit o~ werd gegeven. 

13. Werknaters en werkgevers Onder deze rubriek vallen artikelen over werk

nercers en werkgevers en hun onderlinge verhoudingen, ondernaningsraden, mede

zeggenschap, stakingen etc. 

14. Denkbeelden tijdens de Tweede Wereldoorlog over partijvorming. 

15. Biografieën Deze rubriek bevat biografisch materiaal van en over Neder

larrlse politici. 

16. Buitenlandse politieke partijen Boeken en artikelen over buitenlandse 

politieke partijen. 

17. Europese integratie/verkiezingen Deze rubriek betreft de houding van de 

Nederlarrlse politieke partijen t.a.v. Europese eenwording en de Europese ver

kiezingen. 

18. Vrouwenbeweging Deze rubriek is opgenaren arrlat over dito~ noge

lijk 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 opgen.aren over 

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

Binnen de afzorrlerlijke rubrieken zijn de kaartjes alfabetisch op hoofdwoord 

gerangschikt. Een overzicht van de CIII\Tang van elke rubriek wordt vermeld in 
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bijlage I. 

2.2 ALfabetische en systematische bibLiografie·nieuwe stijl 

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

indeling te grof an op snelle en adequate wijze het bestand te kunnen blijven 

ontsluiten. De staf van het Centrum heeft daaran een nieuwe systematische 

indeling ontworpen, die zcwel geschikt is voor verwerking van titels in een 

kaartsysteem als voor verwerking per canputer. Dit indelingssysteem is vanaf 

1 september 1978 gehanteerd. 

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 1re11, an een voorbeeld te geven, in het oude systeem zoeken naar lite

ratuur over het ontstaan van de PvdA, dan :rroesten alle kaartenbakken voor de 

PvdA worden doorgenanen; in het nieuwe systeem hoeft 1re11 in dit geval voor 

de PvdA alleen onder de subrubriek "ontstaansgeschiedenis'~ te zoeken. De in

deling van de nieuwe systematische bibliografie is als volgt: 

A. Nederlandse Politieke Partijen I. Algexreen + subrubrieken 

B. Theoretische Aspecten 

C. Openbare r.Edng 

D. Groningen 

II. Partijen alfabetisch + subrubrieken 

over partijstelsel en partijvorming 

onderzoeken net een relatie tot politieke 

partijen 

I. Algexreen + subrubrieken 

II. Partijen alfabetisch + subrubrieken 

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

volgende subrubrieken. 

subrubrieken: 

1. algerreen/diversen: werken over 4 of neer van de volgende subrubrieken 

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's, uitslagen (chronologische indeling) 

7. kabinetscrises/formaties: chronologische indeling, terwijl hierin ook 

belaidsoverzichten en theoretische werken over kabinetsformaties kunnen 

worden opgenanen 
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8. relaties tussen nederlandse politieke partijen 

9. europese integratie, partijvorming en verkiezingen 

10. nederlandse politieke partijen in internationaal partijverband 

11. ideologie, maatschappijvisie: beginselprogranma' s, ook de verschillende 

"isrren", mits gerelateerd aan één of rooer partijen 

12. buitenlands beleid, defensiebeleid, ontwikkelingssamenwerking en veilig-

heidsbeleid 

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

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. ondeJ:wij s en wetenschap 

21. verkeer en waterstaat (incl. posterijen) 

22. volksgezondheid (geestelijke en lichamelijke) 

23. volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

24. welzijnsbeleid en vonni.ngswerk, vrouwenemancipatie en minderheidsgroepen 

25. wetshandhaving en politiebeleid (justitie) 

26. werknemers/werkgeversorganisaties 

27. buitenparlerrentaire aktie: studenten-, soldatenbewegingen, pressiegroepen, 

landelijke akties etc. 

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

29. biografieën: biografische infonnatie 

ad B Theoretische aspecten van partijvonni.ng/poli tieke systerren. Deze hoofd

groep bevat niet uitsluitend werken, die aan de Nederlandse partij-politieke 

situatie gerelateerd kunnen worden. Deze hoofdgroep zal t.z.t. nog onderverdeeld 

worden. 

ad C Openbare Mening: opinieonderzoeken, die gerelateerd kunnen worden aan de 

Nederlandse politieke partijen. 

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

subrubrieken van hoofdgroep A gevolgd. Alleen zaken van provinciaal of gemeen

telijk belang worden in deze hoofdgroep opgenaren. 
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De indeling is ontworpen door de staf van het Centrum en voor een deel geba

seerd op het register dat de heer I. Lipschits sareenstelde voor de bundel 
11Verkiezingsprogramna. 1 s; verkiezingen voor de Tweede Karrer der Staten

Generaal 1977 11
, een publicatie die in 1977 bij de Staatsuitgeverij verscheen. 

De opzet van het classificatiesysteem is zodanig dat zeMel voor het kaart

systeem als voor de carp1ter dezelfde indelingscode kan worden gebruikt. 

De nieuwe systerratische bibliografie anvat (op 1-2-1981): 

Hoofdgroep A: 

A-Algereeen 450 kaartjes 

Anti -Revolutionaire Partij 950 11 

Boeren Partij x 11 

Binding Rechts x 11 

Christen-Detrocratisch Appêl 1625 11 

Christen Detrocratische Unie x 11 

Christenen voor het Socialisne 25 11 

Christelijk Historische Unie 200 11 

Centrum Partij x 11 

Ccmrunistische Partij Nederland 400 11 

Conitê van Waakzaanheld 25 11 

Darocraten 1 66 400 11 

Democratisch Socialisten 1 70 125 11 

Econanische Bond x 11 

Evangelische Progressieve Volkspartij x 11 

Evangelische Volkspartij x 11 

Evangelische Solidariteits Partij x 11 

Gereforneerd Politiek Verbond 300 11 

Intemationale Kamumistenbond x 11 

Katholieke Volkspartij 150 11 

Liberale Staatspartij x 11 

Liberale Volkspartij x 11 

Nationaal Socialistische Beweging 25 11 

Nederlan::lse Unie x 11 

Nederlandse Volks Beweging x 11 

Nederlandse Volks Unie x 11 

Pacifistisch Socialistische Partij 375 11 

Partij van de Arbeid 1225 11 

Politieke Partij Radikalen 425 11 

Provo x 11 
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Refor.matorisch Politieke Federatie 

Rocms Katholieke Staatspartij 

Sociaal Deirocratische Arbeiders Partij 

Sociaal Dem::lcratische Bond 

Socialistiese Partij 

Staatkundig Gerefo:rmaerde Partij 

Volkspartij voor Vrijheid en Dem:>cratie 

Vrijzinnig Dem:>cratische Bond 

Hoofdgroep B: 

Hoofdgroep C: 

Hoofdgroep D: 

300 kaartjes 

x 

75 

x 
150 

475 

600 

x 

25 

25 

25 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

In totaal bevat het nieuwe systeem ruim 14.000 kaarten. Rubrieken die minder 

dan 10 kaarten bevatten worden aangeduid net x kaarten, bij de overige is het 

aantal naar boven afgerond op vijfentwintigtallen. 

Voor de nieuwe alfabetische en systematische bibliografie worden, behalve 

boeken, artikelen uit de volgende bladen verwerkt: 

Anti-Revolutionaire Staatkunde (ARP) 

De Banier (SGP) 

Bestuursforum (CDA) ; voortzetting van de afzonderlijke bladen voor gareente

en provinciebestuurders van ARP, KVP en CHU) 

Bevrijding (PSP; voorheen Radikaal) 

Het Buitenhof (DS 1 70; voorheen Politiek Bulletin) 

CD/Aktueel (CDA) 

Christen denocratische verkenningen (CDA) 

Christelijk-Historisch Tijdschrift (CHU) 

D 1 enocraat (D 1 66) 

Econani.sche Kroniek (uitgave van het Instituut voor Politiek en Sociaal Onder

zoek van de CPN) 

Gemeente Paper (PPR) 

Idee 1 66 (D 1 66) 

Info (Internationale infor.matie; uitgave van het Instituut voor Politiek en 

Sociaal Onderzoek van de CPN) 

Kamla (CPN) 



Liberaal Reveil (WD) 

De Neder 1ander (CHU) 

Nederlandse Gedachten (ARP) 

Nieuw Neder larxl (RPF) 

Ons Burgerschap (GPV) 

Onze Binding (PvdA-Groningen) 

Partijkrant (PvdA) 

Politiek en CUltuur (CPN) 

Politiek Nieuws (KVP) 

Politiek Perspectief (KVP) 

PPRAK (PPR) 

Roos in de Vuist (PvdA) 

Socialisne en Denocratle (PvdA) 

Socialistisch Perspektief (PSP) 

Tribune (SP) 

Voo:r.waarts (PvdA) 

Vrijheid en Denocratie (WD) 

Zicht (SGP) 

Elseviers Magazine 

Haagse Post 

Hervonrd Nederlarxl 

Intenrediair 

De Groene Amsterdalmer 

De Nieuwe Linie 

Nieuwsnet 

De Tijd 

Vrij Nederlarxl 

Beleid Beschouwd 

Periodieken parade 
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Literatuuroverzicht van de Tweede K.aroor der Staten-Generaal. 

Het Centrum ontvangt van de Rijksvoorlichtingsdienst de uitgave Beleid Beschouwd. 

Het blad wordt in zijn geheel bewaard. De delen die over de politieke partijen 

handelen, worden in het nieuwe systeem vezwerkt. De niet vezwerkte delen zijn 

toegankelijk via een i.OOex. Deze index wordt vier keer per jaar door de RVD 

als bijvoegsel toegestuurd. 

2.3 Uittrekselsysteem 
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Van de door de staf gelezen boeken en artikelen werden tot 1 septarber 1978 

uittreksels gemaakt op uittrekselkaarten, die in het uittrekselsysteem werden 

veJ:Werkt. Daar deze werkzaamheden zeer tijdrovend en arbeidsintensief bleken 

werden zij gestaakt. 

Dank zij de welwillende nedewerking van de Koninklijke Bibliotheek in Den 

Haag ontvingen wij ingebonden jaargangen van dagbladen in bruikleen ter be

werking voor het uittrekselsysteem. Per 31 decenber 1978 waren de volgende 

dagbladen in het systeem ~kt: 

Algareen Handelsblad 1945 t/m maart 1960 en rrei-juni 1968 

De Maasbode 194 7 t/m 1948 

De Nieuwe NErlerlander 1945 t/m 1947 

Trouw 1945 t/m 1950 

De Tijd 1947 t/m 1948 

De Volkskrant 1945 t/m 1948. 

De kaarten zijn systematisch geordend volgens het "oude" systeem (zie para

graaf 2 .1) • Binnen de afzonderlijke rubrieken zijn de kaarten chronologisch, 

op datum van gebeurtenis, gerangschikt. 

Per 31 decerrber 1980 waren in het uittrekselsysteem bijna 17.000 kaarten op

genaren. 

Een overzicht van de cmvang van elke rubriek wordt verrreld in bij lage I. 

2.4 KnipseZarahief 

Vanaf 1970 zijn door professor Lipschits knipsels bewaard over partij-politieke 

ontwikkelingen, die waren bedoeld voor persoonlijk gebruik. Deze knipsels zijn 

opgeplakt en alfabetisch op partij geordend. Sinds 1 september 1973 worden een 

landelijk ochtendblad, landelijk avondblad en een regionale krant geknipt. Op 

dit m::ment zijn dat respectievelijk: Trouw, NRC-Handelsblad en het Nieuwsblad 

van het Noorden. 

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

rret de deel.nam; van het Centrum aan de "European Election Study" (zie hoofdstuk 

4) werd ook op het onderwerp "Europese verkiezingen" geknipt. Naast de dag

bladen worden verwerkt: "Europa van norgen", uitgegeven door het Haagse bureau 

van de Europese Geneenschappen en "Politiek Overzicht", uitgegeven door de 

Stichting Burgerschapskunde. 

Vanuit de 8 overige lidstaten van de Europese Geireenschap is een anvangrijke 



- 13 -

hoeveelheid knipsels op het Centrum ontvangen en venver kt. 

2.5 TrejWoordenaata~ogus 

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

organisaties bevat, die als zcxianig niet in onze systemm voorkcm:m. De ge

bruiker wordt veJ:Wezen naar de betrokken rubrieken in de systanatische biblio

grafie. Enkele voorbeelden: 

Dem:>cratisch Centrum Neder land: zie KVP 

Bedrijfsvrijheid in de Landbouw: zie Boeren Partij. 

2.6 Periodiekenaata~ogus 

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

bladen, partijbladen) die voor wetenschappelijk onderzoek van belang kurmen 

zijn. Van elke periodiek worden zoveel rrogelijk basisgegevens venreld: datum 

van eerste uitgave, eventueel datum 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 docurrentatiesystenen 

op het Centrum is verwerkt. 

2.7 Cata~ogus Nederlandse politieke partijen 

In deze catalogus zijn de Nederlandse politieke partijen opgenarren. Hierbij 

is uitgegaan van de lijst van partijen, die bij de Kiesraad waren ingeschreven. 

Iedere partij staat op een afzondelijke kaart, waarop ook enige gegevens worden 

venreld: adressen, telefoormurnrers, wetenschappelijke bureaus, e.d. 

2.8 Systeem voor bewaarplaatsen arahieven 

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

van politieke partijen, van hun nevenorganisaties en van personen die een rol 

in het partij-politieke leven hebben gespeeld. Op het Centrum is een poging 

hiertoe gedaan. De bestaande politieke partijen en hun wetenschappelijke 

bureaus zijn bezocht en bij die gelegenheid is gevraagd naar de bewaarplaats 

van de partij-archieven en naar de voorwaarden waarop deze toegankelijk zijn 

voor wetenschappelijk orrlerzoek. Daarnaast is in het Algareen Rijksarchief, 

het Katholiek Doct..mentatiecentrum, het Internationaal Instituut voor Sociale 
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Geschiedenis, het Rijksinstituut voor Oorlogsdoctnrentatie en het Sociaal

Historisch Centrum Limburg onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van voor ons 

Centrum belangrijke archieven. Deze gegevens zijn in het systeem voor be

waarplaatsen archieven opgenaren. Doel van deze activiteit is een zo volledig 

rrogelijk overzicht te geven van de bewaarplaatsen van archieven van personen 

en partijen, van belang voor het wetenschappelijk onderzoek. 
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3. ARCHIEVEN EN INTERVIEWS 

3.1 Arahieven 

Op het Centnml wordt getracht de bewaarplaatsen van archieven van politici 

en van politieke partijen te inventariseren (zie hierboven paragraaf 2.8). 

De activiteiten zijn er niet op gericht archieven te veJ:Werven. In de loop 

der jaren zijn echter enkele archieven op het Centnml gedeponeerd: 

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

Derrocratische 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-Groningenvan de PSP; 

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

Dank zij de bemiddeling van dr. D.F .J. Bosscher heeft het Centnml van de 

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

gegeven manuscript. Tijdens de Tweede 'Wereldoorlog heeft oud-minister Deckers 

een zeer uitvoerige parlarentaire 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 Centnml betreffen, naast het reeds 

hierboven genoem:le knipselarchief (paragraaf 2. 4) , een geluidsarchief, een 

beeldarchief en een interviewarchief. 

3.2 GeZuidsarahief 

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

nauwe sarrenwerking bestaan rret de Stichting Fihn en Wetenschap (SEW) te 

Utrecht. De SFW stelde lijsten saman rret korte inhoudsopgaven van geluiCis

materiaal inzake Nederlandse politieke partijen. Op het Centrum werd hieruit 

een selectie gemaakt op basis van relevantie en prioriteit. Het geselecteerde 

materiaal werd in de vonn van geluidsbanden uit Utrecht naar Groningen ge

stuurd, waar het in drievoud werd uitgetikt: één exenplaar voor de SFW en 

twee exenplaren voor het Centrum. Op deze wij ze kreeg het Centrum de beschik

king over een kleine honderd geluidsbanden, waarvan de inhoud in de vooraf

gaande Jaarboeken van het Centrum is aangeduid. Door gebrek aan personele 

middelen heeft deze activiteit sinds 1978 stilgelegen. 

Sinds 1975 heeft de staf van het Centrum zelf geluidsbanden gemaakt van partij-
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politieke bijeenkansten. In 1980 zijn cpnarren genaakt van: 

- de Algenene Vergadering van de VVD (Groningen, 25 en 26 april 1980); 

-het fusiecongres van het CDA (Den Haag, 11 Oktober 1980); 

- de Algenene Ledenvergadering van D' 66 (Utrecht, 31 oktober en 1 november 

1980); 

- het congres van de PPR (Amsterdam, 14 en 15 november 1980). 

3.3 Bee~ahief 

Eind 1974 heeft het Centrum toestenm:i.ng gekregen van de afzorrl.erlijke zend

gerrachtigde anroeporganisaties en van de Nederlarxise Qnroep Stichting beeld

materiaal over te nerren uit het NOS-archief. Dank zij deze toestenm:i.ng was 

het rrogelijk uit het NOS-archief beeldbanden van 60 minuten te nonteren 

over een bepaald ondenverp (b.v. over het ontstaan van D'66 of over Nieuw 

Links in de PvdA) • Het selecteren van het materiaal en het nonteren van de 

band is arbeidsintensief werk. Wegens personeelsgebrek werden dan ook in 1980 

geen nieuwe barxlen sarrengesteld. Wel kon het archief worden uitgebreid met 

zes banden over de Europese Geneenschap die prof. Lipschi ts het Centrum schonk. 

3.4 Interviews 

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

matig vraaggesprekken gehouden met politici. Deze gesprekken werden op ge

luidsbanden opgenom:m 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 vo:r:men een uiterst belangrijke aanvulling op de in 

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

gesprek het ontbreken van geschreven bronnen canpenseren. Voor de beoefening 

van de hedendaagse geschiedenis is het interview een vrijwel onmisbare bron. 

Het is daaran verheugend dat er bij de politici een grote mate van bereid

heid tot nedewerking bleek te bestaan. 

Het is zeer te betreuren dat door gebrek aan personele middelen in 1980 geen 

vraaggesprekken konden worden gehouden. 
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4. ONDERZOEK EN PUBLI01TIES 

4.1 Onderzoek 

Het Centrum is niet bedoeld als 'werkplaats' VCX)r ond.erzoek door aan het 

Centrum verbond.en stafleden, maar onderzoek van and.eren op het betrokken 

terrein wordt zoveel rrogelijk gestinuleerd en ond.ersteund. Het is een ver

heugend. verschijnsel dat veel rrensen, in het bijzoooer uit het hoger onder

wijs en het hoger beroepsond.erwijs, gebruik maken van het materiaal, de 

faciliteiten en de kennis die op het Centrum aanwezig is. Deze dienstver

lening vraagt veel tijd en aand.acht van de stafleden, maar deze activiteit 

wordt dCX)r de staf als één van de belangrijkste taken van het Centrum gezien. 

In dit hoofdstuk wordt verder uitsluitend het ond.erzoek venreld waarbij één 

of neer stafleden van het Centrum betrokken zijn. 

4.2 Onderzoek naar het middenkader van poZitieke partijen 

Na de aankondiging dat directe verkiezingen zouden worden gehouden VCX)r het 

Europees Parlem:mt werd in 1977 op initiatief van dr. K. Reif van de Univer

siteit van .Mannheim de studiegroep "European Elections Study" (EES) gevonrd. 

Het doel is een aantal ond.erzoekprojecten te coördineren en geneenschappelijk 

uit te voeren. VCX)r ieder afzond.erlijk onderzoekproject is een 'director' en 

een 'co-director' aangewezen, net daarnaast in elk van de negen lid-staten 

van de Europese Geneenschap een nationale projectleider. Het Centrum partici

peert in twee van deze projecten. 

VCX)r het ond.erzoek 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 VCX)r Nederland. de nationale projectleider. Het 

ond.erzoek wordt gefinancierd dCX)r de Stiftung Volkswagenwerk, de Europese 

Ccmni.ssie en het Europees Par lerrent. 

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

VCX)r Nederland. is het project ondergebracht in het onderzoekprograntlla van de 

Werkgroep Nederland.se Politieke Partijen (zie hierboven, paragraaf 1.3). Het 

ond.erzoek wordt uitgevoerd door: R.A. Koole, I. Lipschits, L.P. Middel, W.H. 

van Schuur en F. N. Stokman. Deze groep wordt in haar werkzaamheden gesteund. 

dCX)r de staf van het Centrum. 

VCX)r dit ond.erzoek worden de afgevaardigden naar de nationale partijcongressen 

beschouwd als het middenkader van de politieke partijen. Op een aantal con-
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ferenties is door de negen projectleiders een internationale vragenlijst vast

gesteld die bindend is voor dit onderzoek. Deze vragenlijst wordt in elk van 

de negen lid-staten van de Europese Gelreenschap aan de afgevaardigden naar 

partijcongressen voorgelegd. ZeMel wat betreft de financiering als de hoeveel

heid werk dat dit onderzoek met zich neebrengt noest het aantal te onder

zoeken partijen beperkt worden. Voor Nederland werden middelen toegewezen 

an vier partijen te onderzoeken: CDA, D1 66, PvdA en WD. In 1978 werden D1 66, 

PvdA en WD onderzocht en in januari 1979 het CDA. Elk van deze partijen ver

leende volledige medewerking. 

Van het onderzoek naar de PvdA werd in het Jaarboek 1978 verslag gedaan. In 

1979 werden de gegevens over de WD en D1 66 geanalyseerd, in 1980 die over 

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

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

zonden. Het verslag over het CDA-onderzoek is als bijlage II in dit Jaarboek 

opgenaren. Meer info:rnatie over de opzet van het onderzoek kan men in deze 

bijlage vinden. L.P. Middel en W.H. van Schuur schreven bovendien naar aan

leiding van dit project een Engels artikel dat als bijlage III in dit Jaar

boek is verschenen. 

4.3 Onderzoek naar de aampagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement 

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

ticipeerde, was het onderzoek naar de campagne voor de verkiezingen van het 

Europees Parlement. Voor dit onderzoek trad dr. K. Reif (Mannheim) op als 
1 directer 1 en prof. dr. I. Lipschi ts als 1 co-directer 1 en als nationaal pro

jectleider voor Nederland. Het onderzoek werd gefinancierd door de Stiftung 

Volkswagenwerk en de Europese Ccmni.ssie. Voor Nederland was het project onder

gebracht in het onderzoekprogramna van de Werkgroep Nederlandse Politieke 

Partijen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de staf van het Centrum. 

Voor dit onderzoek werden in 1979 de meeste werkzaanheden verricht, waarover 

in het Jaarboek 1979 reeds verslag gedaan is. Aan het eind van 1979 schreef 

prof. Lipschits met drs. A.P.M. Lucardie een "Carnpaign Analysis ~~port", dat 

als bijlage IV in dit Jaarboek is opgenan:n. Soortgelijke rapporten werden 

ook in andere landen vervaardigd. Te zijner tijd zullen deze rapporten in 

boekvonn noeten verschijnen. De staf van het Centrum heeft zijn deelname aan 

het onderzoek echter reeds afgesloten. 

4.4 Onderzoek naar de meningavor.ming binnen de Partij van de Arbeid 
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Op verzoek van het Partijbestuur van de PvdA neemt het Centrum deel aan een 

onderzoek naar de neningsvorm:ing in deze partij . Het gaat hierbij an de 

meningsvorming die voorafgaat aan de vaststelling van het verkiezingsprogramna. 

voor 1981. In het verleden was dit een weinig gestructureerd proces dat op 

uiteenlopende tijdstippen in de afdelingen een aanvang nam en ten slotte 

uit:m::mdde in vaak zeer tijdroverrle en verwarde discussies op het partij

congres. In 1979 werd besloten dat dit proces anders zou rroeten verlopen. 

In de eerste plaats stelde het april-congres van de PvdA enkele thema 1 s vast 

waarop de discussies voor het verkiezingsprogram toegespitst noesten worden. 

In de tweede plaats ontwierp het Partijbestuur een procedure voor een nenings

vormande ronde die aan de eigenlijk besluitvorming over het verkiezingsprogram 

vooraf zou gaan. Aan de hand van vier discussienota 1 s rroesten alle afdelingen 

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

deze ronde deelneman. Van de discussies in de afdelingen werden verslagen 

gemaakt, die zo objectief Il'Ogelijk verwerkt en sam:mgevat zouden worden an 

vervolgens als uitgangspunt te dienen voor de tweede ronde, waarin het ver

kiezingsprogram werd vastgesteld. 

Voor de objectieve verwerking en samenvatting van de verslagen heeft het 

Partijbestuur van de PvdA de hulp van het Centrum en het SOCiologisch Insti

tuut van de Rijksuniversiteit Groningen ingeroepen. De Werkgroep Nederlandse 

Politieke Partijen besloot in augustus 1979 tot deel.n.arce aan het onderzoek. 

In de herfst van 1979 werden de discussienota 1 s geschreven en de vragen voor 

de discussie in de afdelingen gefo:rnuleerd. De fo:rnulering van de vragen werd 

door de nedewerkers van de Stichting Vonning PvdA reet drs. Oorburg, weten

schappelijk nedewerker van het SOCiologisch Instituut, en drs. Lucardie be

sproken. 

Van februari tot april 1980 hielden vijf sociologie-studenten zich in het 

kader van een blokpracticum Methoden en Technieken bezig reet een kwantitatieve 

en kwalitatieve inhoudsanalyse van de discussieverslagen. Bij de planning van 

het onderzoek had nen een groter aantal studenten verwacht, waardoor nu een 

deel van de verslagen pas na afloop van het blakpracticum door de studenten 

en door de heren Oorburg en I.ucardie geanalyseerd kon worden. De daëu:bij ont

stane vertraging nam verder toe in de volgende fase van het onderzoek. De ver

werking van de resultaten die de heer Post, teclmisch ambtenaar bij het Socio

logisch Instituut, verzorgde, kon ten gevolgde van cooputerstoringen pas in 

augustus afgesloten worden. De heren Oorburg en Lucardie schreven daarna een 

voorlopig eindverslag, dat in september het Partijbestuur bereikte. 

Iruni.ddels rroest de PvdA echter reeds aan de tweede ronde, de opstelling van 
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het verkiezingsprogranma, beginnen. Het Partijbestuur kon bij het schrijven 

van een concept-program nog niet gebruik maken van het eindverslag over de 

eerste ronde, al werden -wel enige voorlopige resultaten telefonisch aan het 

Partijbestuur doorgegeven. In de herfst van 1980 bogen de afdelingen zich 

over het concept-program, waarbij zij gebruik konden maken van het eindver

slag dat het Partijbestuur aan alle afdelingsbesturen had toegezonden. Het 

definitieve verk:i,ezingsprogram zal door het Partijcongres op 26, 27 en 28 

februari 1981 vastgesteld worden. 

Een verslag van dit derde-geldstrocm-onderzoek is als bijlage V in dit 

Jaarboek te vinden. 

4.5 Partementsenquête 1980 

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

Generaal. Mede namans vertegenwoordigers van zeven Universiteiten en Hoge

scholen is door prof. dr. H. Daudt en dr. M.P.C.M. van Schendelen bij z.w.o. 
een subsidie-aanvrage ingediend an in 1980 opniel.M een noooelinge enquête 

onder de 225 parlementsleden te houden. De subsidie werd toegewezen. Voor 

Groningen Ilélm3l1 prof. dr. I. Lipschits en prof. mr. J .J. Vis zitting in de 

begeleidingagroep voor dit anvangrijke onderzoek. In 1979 werd de vragen

lijst opgesteld, in 1980 werd de enquête uitgevoerd. De resultaten worden 

in 1981 in boekvonn gepubliceerd. In dit boek zijn bijdragen opgencm.m van 

de heren Lipschits en Vis. 

4.6 PubLicaties van huidige en vroegere stafLeden van het Centrum 

In deze paragraaf worden publicaties verrreld van zowel huidige als vroegere 

stafleden die in 1980 zijn verschenen, maar ook artikelen die in dit Jaar

boek zijn opgenaren. 

A.A. Koeneman: Mevrol.M Koeneman trad in juni 1980 als docur:tentaliste toe tot 

de staf van het Centrum. Voor dit Jaarboék schreef zij: 

- "Greep uit de politieke gebeurtenissen in Nederland gedurende het jaar 

1980" (bijlage VI). 

Prof. dr. I. Lipschits: De heer Lipschits gaf in 1980 leiding aan het Centrum. 

Hij publiceerde sarren net drs. L.P. Middel en drs. W.H. van Schuur: 

- "Het middenkader van het CDA. Een voorlopig verslag van het orxlerzoek naar 
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de afgevaardigden op het CDA-congres van 20 januari 1979 te Den Haag" 

(bijlage II in dit Jaarboek). 

Daarnaast publiceerde de heer Lipschi ts: 

- "The Ponnation of Parties in National Poli tical Systems" in: 0 Busch 

(Hg. ) : W"äh.lerbewegw1g in der europäischen Geschichte, Ergebnisse einer 

ROnferenz, (Berlijn, 1980), pp. 303-338. 

Dr. A.P .M. Lucardie: De heer Lucardie is sinds septenber 1979 wetenschappe

lijk ambtenaar met een halve dagtaak bij het Centrum. In 1980 prcm:>Veerde 

hij op het proefschrift: 

- "The New Left in The Netherlands (1960-1977), A Critical Study Of New 

Political Ideas And Groups On The Left In The Netherlands With Catparative 

References To France And Gennany" (Queen' s University, Kingston, canada, 

1980). 

Daarnaast schreef hij : 

- "Meningsvonning binnen de PvdA. Een voorlopig verslag van een inhouds

analyse van discussieverslagen uit afdelingen van de Partij van de Arbeid" 

(bijlage V in dit Jaarboek). 

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

het Centrum. In sam:mwerking met de heren Lipschits en Van Schuur schreef hij 

een artikel over het middenkader van het CDA, dat hierboven reeds werd ge

noemi. Voorts schreef hij sam:m met drs. W.H. van Schuur: 

- "Dutch Party Delegates: Background Characteristics, Attitudes towards the 

European Ccmmm.ity and towards Dutch Politics of Delegates fran CDA, D'66, 

PvdA and WD" (bijlage III in dit Jaarboek). 

S.G. Steffensen, karrl. phil.: De heer Steffensen werkte in 1976 en 1977 op 

het Centrum aan een onderzoek naar de overgang van de SDAP naar de PvdA; een 

studiebeurs van het Departezrent van Onderwijs en Wetenschappen onder de be

palingen van de overeenkomst tussen Denemarken en Nederland inzake uitwisse

ling van studiebeurzen had hem daartoe in de gelegenheid gesteld. Voor dit 

Jaarboek schreef hij: 

- "Waaran werd de SDAP niet ontbonden?" (bijlage VII). 
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5. RELATIES MET ORGANISATIES EN INSTELLINGEN 

5.1 Re~ties met de Nederlandse politieke partijen 

Voor de werkzaamheden is het Centrum afhankelijk van de rcedewerking van de 

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

schappelijke bureaus die rcedewerking verlenen. In de loop der jaren is net de 

partijen en hun vertegenwoordigers een goede relatie opgebouwd. 

Het Centrum ontvangt regelmatig publicaties van de politieke partijen en hun 

wetenschappelijke bureaus ten geschenke; een groot aantal partijen heeft het 

Centrum geplaatst op hun verzendlijst voor periodieke uitgaven. Vrijwel alle 

politieke partijen verlenen hun rcedewerking aan de totstandkcm:i..ng van ge

luidsopn.azten van congressen, partijraden e.d. In bijlage VIII wordt een 

overzicht gegeven van de in het jaar 1980 ontvangen geschenken van particu

lieren, politieke partijen en andere instellingen. Alle schenkingen zijn in 

de bibliotheek van het Centrum opgencman. 

5.2 Relaties met coördinerende instanties 

Het onderzoek naar de Nederlandse politieke partijen valt binnen de belang

stelling van drie coördinerende instanties, te weten de CoÖrdinatiec:cmnissie 

voor de Bestwering van de Parlementaire Geschiedenis van Nederlan:l, het 

Verbond van Historische Onderzoekers en de Nederlandse Stichting voor Weten

schappelijk Onderzoek inzake Politiek en Openbaar Bestuur (NFSPOB). Elk van 

deze drie instellingen wordt op de hoogte gehou:len van de ontwikkelingen op 

en de werkzaamheden van het Centrum. Prof. Lipschits is voorzitter van de 

CoÖrdinatieccmni.ssie en bestuurslid van de NESPOB. 

5.3 Re~ties met het Centrum voor de Parlementaire Geschiedenis van NederZand 

van na de TWeede WereldoorZog 

Binnen het kader van de Katholieke Universiteit Nijmegen functioneert het Cen

trum voor de Parlementaire Geschiedenis van Nederland van na de 'IWeede Wereld

oorlog, dat onder leiding staat van prof. mr. F.J.F.M. Duynstee. Het studie

abject 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. 
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5.4 Relaties met bibliotheken 

Bij zijn werkzaamheden ondervindt het Centrum de volledige :roodewerking van de 

Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (uitlening van leggers van dag- en 

weekbladen) en van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Een bijzandere vonn 

van sanenwerking is ontstaan net de Openbare Bibliotheek in Groningen. In 

Groningen werd slechts NOC-Handelsblad volledig bewaard en ingebonden. De 

pericxlieken, die door de Openbare Bibliotheek en haar filialen in de stad 

niet worden bewaard, worden aan het Centnnn afgestaan. Regelmatig ontvangen 

we grote hoeveelheden materiaal, dat op het Centrum wordt gesorteerd en op 

volledigheid wordt gecontroleerd. Op deze wijze hebben we op het Centrum de 

beschikking gekregen over een reeks dag- en weekbladen. In het verslagjaar 

is het inbinden van deze periodieken gecontinueerd. Per 1 januari 1981 waren 

de volgen:le dag- en weekbladen iilgebonden: 

Accent 

Algeneen Dagblad 

Drentse en Asser Courant 

Elseviers Magazine 

De Groene Amst.erdanmar 

Haagse Post 

Hervonrd Nederland 

Leeuwarder Courant 

Neder lands Dagblad 

Nieuwe Linie 

Nieuwsblad van het Noorden 

Parool 

Telegraaf 

Trouw 

De Tijd 

Volkskrant 

Vrij Nederland 

Waarheid 

Winschoter Courant 

vanaf 1 januari 1976 t/rn augustus 1978 

vanaf 1 augustus 1974 t/rn september 1980 

vanaf 1 januari 1976 t/rn augustus 1980 

vanaf 1 januari 1973 t/rn augustus 1980 

vanaf 1 januari 1973 t/rn juni 1979 

vanaf 1 januari 1973 t/rn oktober 1980 

vanaf 1 januari 1977 t/rn juni 1980 

vanaf 1 augustus 1974 t/rn juli 1980 

vanaf 1 juli 1974 t/rn augustus 1980 

vanaf 1 januari 1973 t/rn juni 1978 

vanaf 1 januari 1976 t/rn augustus 1980 

vanaf 1 augustus 1974 t/rn september 1980 

vanaf 1 augustus 1974 t/rn augustus 1980 

vanaf 1 februari 1974 t/rn oktober 1980 

vanaf 1 september 1974 t/rn april 1980 

vanaf 1 augustus 1974 t/rn september 1980 

vanaf 1 januari 1973 t/rn december 1978 

vanaf 1 januari 1974 t/rn juni 1980 

vanaf 1 december 1975 t/rn juli 1980 

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

siteitsbibliotheek gefinancierd door het College van Bestuur van de Ri.jks-

uni versi teit Groningen. 



I 
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BIJLAGEN 





BIJLAGE I 

Overziaht van de PUbPieken in de systematisahe bibliografie (oude stijl) en uittrekselsysteem met de 

bijbehorende aantallen kaaPtjes 

De getallen zijn naar boven afgerond op vijftigtallen. 

Rubrieken 

1. Algeneen, diversen 

2. Nederlandse politieke partijen 

2.1 algeneen 

2. 2 anarchisrre/ anarchistische organisaties 

2.3 carmunisrre/carmunistische partijen 

2. 4 confessionele partijen 

2. 5 conservatisrre 

2.6 fascisrre/fascistische partijen 

2.7 liberalisme/liberale partijen 

2.8 protestants-christelijke partijen 

2.9 socialisme/socialistische partijen 

2.10 alfabetisch op partijen 

Algereen Nederlandsch Werklieden Verbond 

Algareene Staatspartij 

Amsterdamse Aktiepartij 

Systematisahe bibliografie 

1500 

450 

50 

100 

100 

50 

50 

100 

250 

150 

50 

50 

50 

Uittrekselsysteem 

350 

100 

50 

50 

50 

50 

l\) 
-...! 



Anti-Misdaad Partij 50 

Anti-Revolutionaire Partij 1300 1050 

Bellarny 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 Democratische Unie 50 50 

Christelijk Democratische Volkspartij 50 

"' Christelijk Historische Unie 400 650 0 

I 
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 

Ccroi té van Waakzaamheid 50 50 

Ccmnunistische Partij van Nederland 1200 650 

Consciëntiële Unie 50 

Conservatieve Partij 50 

Democraten '66 350 250 



DemJcratisch Actiecentrum 50 50 

DemJCratisch Socialisten '70 100 250 

Demx::ratische Middenpartij 50 
De Derde Weg 50 50 
Econanische Bond 50 

Eenheid Door Dem:>cratie 50 

Europese Conservatieve Unie 50 
Evangelische Progressieve Volkspartij §IJ El a 
Evangelische Solidaritei ts Partij 50 50 

Friese Bond 50 

Friese Nationale Partij 50 50 
N 

Friese Volkspartij 50 \.0 

Gerefonreerd Politiek Verbond 200 350 

Grönneger Bond 50 

Groep-I.Dpez 50 

Groep-Voogd 50 

Grondpartij 50 

Hervo:rnrle (Gerefonreerde) Staatspartij 50 50 

Humanistisch Socialistische Partij 50 

Internationale Kamunistenbond 50 50 

Jong Conservatief Verbond 50 

Kabouters/Provo 100 50 

Katholieke Nationale Partij 50 100 

Katholieke Volkspartij 1550 1450 



Kamn.mistische Eenheidsbeweging Nederland 50 50 

Liberaal Dem:>cratische Partij 50 

Liberale Partij 50 

Liberale Partij van Vrije Burgers 50 

Liberale Staatspartij (De Vrijheidsbond) 50 50 

Liberale Unie 50 50 

Lij st--Ger:rraux 50 

Middenstandspartij 50 

Nationaal Dem:x::ratische Partij 50 

Nationaal Europese Sociale Beweging 50 

Nationaal Evangelisch Verband 50 

Nationaal Historische Partij 50 w 
0 

Nationaal Socialistische Beweging 100 50 I 

Nationaal Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij 50 

Nationaal Verbond 50 

Nationale Bond Landbouw 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 



Nederlarrlse Bellamy Partij 50 
Nederlarrlse Conservatieve Partij 50 
Nederlarrlse Delrocratische Partij 50 
Nederlamse Middenstandspartij 50 
Nederlarrlse Oppositie Unie 50 
Nederlandse Unie 50 50 
Neder larrlse Volks Beweging 150 150 
Nederlarrlse Volks Unie §g gg 

Neutrale Boeren- en Plattelanderspartij 50 

Nieuw Delrocratische Partij 50 50 

Nieuw Rechts 50 50 

Nocxlraad 50 50 (..V ..... 
Onafhankelijke Boerenpartij 50 

Onafhankelijke Nationale Groep 50 

Onafhankelijke Socialistische Partij 50 

OUde SDAP 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 Referendum 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 

Protestantse Volkspartij 50 w 
N 

Radicaal Denocratische Unie 50 

Radicaal Darocratische Volkspartij 50 

Refor:matorisch Politieke Federatie 50 50 

Religieus-Socialistisch Verbond 50 

Republikeinse Partij 50 

Resoluut 50 50 

Revolutionair Ccmrnmistische Partij 50 50 

Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij 50 50 

Revolutionair Socialistische Partij 50 

Roclr5 Katholieke Partij Nederland 50 50 

Roclr5 Katholieke Staatspartij 300 100 

Soci.aal Dem:x::ratische Arbeiders Partij 500 100 



Sociaal Dem::>cratische Bond 150 

Sociaal Dem::>cratische Partij 100 

Sociale Bond voor Sportbelangen 50 

Socialistiese Partij 50 50 

Socialistische Beweging 50 

Socialistische Unie 50 50 

Socialistische werkers Partij 50 50 

Staatklmdig Gerefo:rrceerde Partij 100 250 

De Unie 50 

Verbond tegen Ambtelijke Willekeur 50 50 

Volkspartij voor Vrijheid en Dem::>cratie 850 1250 

Vrije Socialistische Vereeniging 50 
w 
w 

Vrij zinnig Dem::>cratische Bond 100 50 

werkgroep "Fusie voonti.tstrevende rechtse partijen" 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 
w 

ARP- VDB 50 ol:>o 

ARP- WO 50 50 

BP -CPN 50 

c:DA- 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 



Orristen-Ra.dicalen - D' 66 50 

Orristen-Ra.dicalen - PSP 50 50 

Orristen-Ra.dicalen - PvdA 50 

aru- D'66 50 

aru- GPV 50 
aru- KVP 50 50 
aru- NVB 50 
aru- PvdA §9 59 
OiU - Prot. Unie 50 

aru- SDAP 50 

aru- RKSP 50 

aru- SGP 50 w 
lJl 

aru- wo 50 50 I 

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 



0'66 - PPR 50 

0'66 - PSP 50 50 

0'66 - PvdA 50 50 

0'66 -VVD 50 50 

DS'70 - PvdA 50 

DS'70 -VVD 50 50 

GPV- NE.V 50 

GPV- PvdA 50 

GPV- PPR 50 

GPV- RPF 50 

GPV- SGP 50 50 
GPV- VVD 50 w 

"' 
KNP- KVP 50 50 

KVP - PPR 50 

KVP- PvdA 150 300 

KVP- SGP 50 

KVP- VVD 50 50 

I.SP - VVD 50 

Ned. Unie - NSB 50 

Ned. Unie - NVB 50 50 
NVB- PvdA 50 

NVB- RKSP 50 
NVB- SOAP 50 50 
PPR - PSP 50 50 



PPR- PvdA 50 50 

PPR- WD 50 

PSP- PvdA 50 50 

Prot. Unie - SGP 50 

PvdA- SGP 50 

PvdA- PvdV 50 

PvdA- VDB 50 

PvdA- WD 50 100 

RKSP- SDAP 50 50 

RPF- SGP 50 

SDAP- VDB 50 

3. 2 Sarrenwerking progressieven 200 100 w 
..J 

4. Or9:anisatorische structuur alsereen 50 50 

5. 'lheoretische aspecten 150 

6. Kabinetscrises/kabinetsfonnaties 500 750 

7. Kiesstelsel 300 150 

8. Ver kiezinsen 500 400 

9. Electorale sociologie 300 200 

10. Dem:>cratiserin9: 300 50 

11. Parlerrent, regerin9:, ministers en ambtenaren 500 150 

12. Dekolonisatie 300 50 

13. Werknemers en werksevers 750 150 

14. Denkbeelden tijdens de Tweede Wereldoorlog over 
partijvonni.ng 350 50 



15. Biografieën 

16. Buitenlandse politieke partijen 

17. Europese integratie/verkiezingen 

18. Vrouwenbeweging 

19. Groningen 

20. Koninklijk Huis 

300 

900 

250 

350 

50 

50 

50 

150 

50 

50 

50 

w 
C» 

I 
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BIJLAGE II 

I. Lipsahits~ L.P. MiddeZ en W.H. van Bahuur 

"HET MIDDENKADER VAN HET CDA. Een voorZepig versLag van het onderzoek naar 

de Leden van het aongres van het Christen Demoaratisah AppèL op 20 januari 

19?9 te Den Haag" 

Voordat er sprake was van rechtstreekse verkiezingen voor het Europees 

Parlenent, bestord 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 (parlenentsleden, partijbestuurders en hun advi

seurs). Voor de Europese verkiezingen echter rroest, evenals bij de nationale 

verkiezingen, het electoraat worden gem::lbiliseerd en voor dit nnbiliseren 

had het topkader het middenkader nodig. Vanaf het narent dat de rechtstreekse 

verkiezingen voor het Europees Parlenent werden aangekondigd was het duidelijk 

dat het middenkader van de politieke partijen noest worden ingeschakeld. Op 

deze ontwikkeling heeft een groep Europese orderzoekers willen "inspelen" • 

Op initiatief van het European Consortium for Political Research is een 

Europese werkgroep gevonrd (European Elections Study), bestaande uit een 

coördinerende projectleider (K. Reif, Mannheim) en voor elk van de negen lid

staten van de Europese Gelreenschap een nationale projectleider (voor Neder

land: I. Lipschits, Groningen). Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de 

Stiftung Volkswagenwerk, het Europees Parlercent en de Europese Catmissie. 

Een eerste probleem was het operationaliseren van de te onderzoeken groep: 

het middenkader. Het ging ons an de nensen die optreden als tussenpersoon 

tussen de "massa" van de partij (partijaanhang, partijleden, plaatselijke 

afdelingen) en de "top" van de partij (partijbestuur, parlemantsleden). Voor 

dit project worde=>...n de afgevaardigden naar de nationale partijcongressen be

schom-d als het middenkader. We zijn ons bewust dat het middenkader ook andere 

groepen dan die afgevaardigden anvat, maar zeker in de Nederlandse situatie 

zullen zij hun vertegenwoordigers hebben order 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 te 

stellen die de deelnemande onderzoekers zoveel nogelijk bevredigde, zonder 

echter die vragenlijst te lang te maken. Toen dit uitgangspunt eenmaal was 

aanvaard, korden 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 neer 
worden nagegaan wat de foJ::TCele, reële en 'WenSelijk geachte bevoegdheden zijn 

van het partijcongres. 

2. Hoe is de samenstelling van het middenkader? Deze vraag zal in een zo ruim 

nogelijke zin worden beantwoord: regionele spreiding, persoonlijke kenmerken 

(leeftijd, geslacht, enz.), sociaal-econanische kennerken (opleiding, beroep, 

inkcmen, godsdienst, enz.), de mate van partij-activiteiten, enz. 

3. Hoe functioneert het middenkader als schakel tussen de basis en de top van 

de partij? In dit verband worden onder rreer vragen gesteld naar de relaties 

van leden van het middenkader net de afdelingen, de partijleiding en de fractie 

in de Tweede Kairer. 

4. Wat zijn de (al dan niet 'WenSelijk geachte) betrekkingen tussen de afzonder

lijke nationale partijen en de transnationale partijfederaties? Hierbij zal 

tevens aandacht worden besteed aan de nogelijkheid en/of wenselijkheid van het 

oprichten van Europese politieke partijen. 

5. welke invloed gaat er van het organiseren en het hoooen van Europese ver

kiezingen uit op de nationale partijverhoudingen? De verkiezingsstrijd en de 

verkiezingsuitslag zal ó6k gehanteerd worden als maatstaf voor de nationale 

politieke krachtsverhoudingen en kan daardoor invloed uitoefenen op de nationale 

partijverhoudingen (bijvoorbeeld prablerren in regeringscoalities). 

6. Welke standpunten worden door het middenkader ingenaren ten aanzien van de 

Europese integratie? Hierover is een reeks vragen in de vragenlijst opgenaren. 

In de organisatie van het onderzoek zijn de nationale projectleiders vrij. 

Voor Nederland is het project ondergebracht in het programna 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 staf van het Docl.mlen

tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

De door de nationale projectleiders vastgestelde vragenlijst is binderrl, maar 

de nationale groepen nogen wel eigen vragen toevoegen. Van deze nogelijkheid 

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) 1) 

- de afgevaardigden op de Algenene Vergadering van de Volkspartij voor Vrijheid 

en Denocratle (Utrecht, 10-11 maart 1978) 2) 
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- de stem:Jerechtigde leden op de Algemene ledenvergadering van de Poli tiek.e 

Partij Democraten '66 (Zwolle, 22 april 1978) 3) 

- de leden van het congres van het Christen Dem:x::ratisch Appèl (Den Haag, 

20 januari 1979). 

Aan de besturen van de betrokken partijen is een voorlopig rapport van 

het onderzoek beloofd. Dit verslag over het congres van het CDA op 20 januari 

1979 vonnt een onderdeel van het voorlopige rapport zoals dat aan het Dage

lijks Bestuur van het CDA is beloofd. Het voor~opige karakter ervan wordt 

bepaald door de volgende factoren: 

- het is uitsluitend gebaseerd op de antwoorden op de gesloten vragen~ 

- er worden geen vergelijkingen gemaakt net de data die zijn verzarreld op de 

congressen van arrlere partijen. 

Toen dit congres werd gehotrlen, was het CDA nog geen eenheidspartij maar 

een federatie van ARP, CHU en KVP. De vorming van de eenheidspartij zou plaats

vinden op 11 oktober 1980. Dit on:lerzcx::hte congres van 20 januari 1979 was het 

vierde van de in totaal vijf pre-constituerende congressen die aan de vorming 

van de eenheidspartij voorafgingen. In deze voorbereidende fase was het congres 

niet het hoogste partij-orgaan; die positie bleef voorbehouden aan de congressen 

of partijraden van de drie sarrenstellende delen. Wel vorm:le in deze periode de 

'!Weede Kareerfractie van het CDA een eenheid, die op basis van het geneenschap

pelijk verkiezingsprogranma het beleid bepaalde. 

De pre-constituerende congressen van het CDA waren sanengesteld uit afge

vaardigden van de drie fuserende politieke partijen èn afgevaardigden van de 

rechtstreekse leden van het CDA. Rechtstreekse leden waren zij , die lid waren 

van het CDA en niet gelijktijdig lid waren van êén van de drie fuserenà.e par

tijen. Behalve deze afgevaardigden waren ook de leden van het Algemeen Bestuur 

forneel lid van het congres. Het onderzochte congres van 20 januari 1979 was 

als volgt samengesteld: 

afgevaardigden Algereeen Bestuur totaal 

ARP 450 10 460 

CHU 300 10 310 

KVP 450 10 460 

CDA 140 6 146 

1340 36 1376 

Niet alle afgevaardigden waren op het congres aanwezig (de weersanstandig-
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heden waren slecht) • Dank zij de rredewerking van het Dagelijks Bestuur van 

het CDA kreeg ieder aanwezig lid van het congres bij het binnenkaren een 

vragenlijst. In totaal werden 900 vragenlijsten uitgedeeld. Hiervan werden 

338 geretourneerd, hetgeen neerkant op een respons van 38%. 

Dit congres vond plaats een jaar na het optreden van het kabinet-Van 

Agt. In de maanden voorafgaande aan het congres waren binnen het CDA nogal 

wat prablercen ontstaan die hier en daar een negatieve publiciteit tot ge

volg hadden: 

- het aftreden van Kruisinga als minister van Defensie ten gevolge van het 

kabinetsbeleid inzake het neutronenwapen; 

- publikaties in de pers over fiscale onrechtmatigheden die zouden zijn 

begaan door leden van het parlercent, waaronder CDA'ers; 

- het aftreden van Aantjes als fractievoorzitter in de Tweede Ka.rcer naar 

aanleiding van diens oorlogsverleden. 

Ondanks deze negatieve publiciteit trad het congres als een eenheid op. 

Op de agenda stonden een aantal technische partij-aangelegenheden inzake de 

voorgencmm fusie en een bespreking van het beleid van de CDA-fractie in de 

Tweede I<.aner, met narre de problercen van kernenergie en van abortus. Het 

congres had een rustig verloop. Minister-president Van Agt en fractieleider 

Lubbers hielden politieke toespraken. 

het congreslid 

De helft (50%) van de respondenten is afkanstig uit (kieskringen in) de 

provincies Utrecht en Noord- of Zuid-Holland. Uit de drie noordelijke pro

vincies kamt 10% van de congresleden; uit de twee zuidelijke (Noord-Brabant 

en Limburg) daarentegen bijna twee keer zoveel (19%). Al met al lijkt er 

sprake van een 'relatieve randstedelijke overheersing' op het CDA-congres. 

Ruim een-derde van de respondenten 'WOOnt in een van de drie grote stedelijke 

agglareraties (Amsterdam, Rotterdam of Den Haag). Van alle respondenten -werkt 

of studeert bijna de helft niet in zijn eigen 'WOOnplaats. Dit gevoegd bij de 

constatering dat de helft van de respondenten uit een plaats met een inwoner

tal tussen 1.000 en 50.000 kant, doet vero:rrlerstellen dat het middenkader van 

het CDA enigszins suburbane k.er'lrrerken vertoont. 

De leeftijd van de respondenten varieerde tijdens het congres tussen 72 (de 

oudste) en 18 jaar (de jongste) • Meer dan de helft van hen is 30 jaar of ouder, 

maar de vijftig nog niet gepasseerd. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar en van 
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elke tien leden van het congres is er éên die zijn 28e verjaardag nog niet 

heeft gevierd. 

In het vervolg zal bij de variabele leeftijd een vijfdeling ~den gehan

teerd en wel in de categorieën I (tot en root 30 jaar), II (31 tot en root 40 

jaar), III (41 tot en root 50 jaar), rJ (51 tot en root 60 jaar) en V (ouder 

dan 60 jaar). 

Wat betreft de verhouding mannen/vrouwen omer de congresleden, kan van een 

kwantitatieve mannenoverheersing gesproken worden. Op het congres waren zeven 

keer zoveel mannelijke als vrol.lWelijke leden aanwezig (zie tabel 1) • Leef

tijdsspreiding en geslacht geven gezamenlijk het in tabel 1 weergegeven beeld: 

tabel 1. Leeftijdsspreiding onier de mannelijke en vrouwelijke CDA-congres

leden 

leeftijdscategorie mannen vrouwen totaal 

absoluut% absoluut % absoluut % 

I t/m 30 jaar 42 14 7 17 49 15 

II 31 t/m 40 jaar 66 22 8 20 74 22 

III 41 t/m 50 jaar 89 30 11 27 100 30 

IV 51 t/m 60 jaar 78 26 14 34 92 27 

V ol.rler dan 60 jaar 20 7 1 2 21 6 

I, II, III, IV en V 295 99') 41 100 336
11

) 100 

' ) afrordingsverschil 

") twee respondenten gaven geen uitsluitsel over hun geslacht. 

Maar dan een-derde deel van het middenkader van het CDA is werkzaam in (semi-) 

overheidsdienst (inclusief het ondel:wijs). In tabel 2 wordt de percentuele 

verdeling gegeven van de congresleden over de sectoren van de econanie waarin 

zij werkzaam zijn. 

Bijna alle respondenten beschouwen hun (gezins-) inkaren als groot (32%) of 

redelijk (63%). Slechts een zevental resporrlenten rekent zich tot de lagere 

sociale klasse, terwijl de rreesten (65%) zich tot de sociale middenklasse 

rekenen. 

De middenkaderleden van 30 jaar of jonger beschouwen gemiddeld gen.aren hun 

inkaren minder vaak als groot dan de overigen. Daarentegen beschouwen de 
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congresleden tussen de 50 en 60 jaar ganiddeld genaren hun inkaren neer dan 

de andere leeftijdscategorieën als groot. Het is ook deze categorie die, 

relatief gezien, haar sociale klasse als hoog bestempelt. 

tabel 2. Verdeling van de congresleden over de sectoren van de econanie in 

percentages 

werkzaam in: 

- primaire en secUndaire sectoren 

- tertiaire sector 

- vrije beroepen 

- (semi-) overheid 

- orrlerwijsgevend 

- onderwijsvolgend 

- andere sectoren' ) 
") 

- geen antwoord 

% congresleden 

14 

18 

7 

26 

12 

5 

11 

8 

101 + 

I) 
tot deze categorie behoren ook degenen die als antwoord 'huisvrouw' venreld 

hebben 

") 
tot deze categorie behoren ook degenen die gepensioneerd of 'anders-actief' 

zijn. 

De gemiddelde leeftijd tot welke xren dagonderwijs gevolgd heeft is 21 jaar. 

Van de respondenten stopte 20% rret het volgen van dagonderwijs voor zijn 

zeventiende verjaardag, terwijl een-derde in zijn 23e jaar nog volledig dag

onderwijs volgde of volgt. 

Zoals tabel 3 laat zien bezocht (bezoekt) 60% van de congresleden een in

stelling voor Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en/of een universiteit of Hoge

school. Uit tabel 3 blijkt ook dat rret naroo de jongere middenkaderleden een 

hoger gekwalifiCeerde opleiding genoten (genieten) 1 terwijl VèrhOOOingsgewijS 

rreer mannen dan vrouwen een universiteit bezochten (bezoekê:h). Daarentegen 

bezochten (bezoeken) vrouwelijke congresleden relatief gezien rreer instellingen 

voor Hoger Beroeps Onderwijs dan marmelijke congresleden. 

Uit tabel 3 blijkt dat het gemiddelde opleidingsniveau van het middenkader 

van het CDA relatief gezien tamelijk hoog is. Vier-tiende vàn de congresleden 
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heeft een academische opleiding gevolgd. Onder deze academici zijn de 

juristen relatief het sterkst vertegenwoordigd (10%) , gevolgd door de 

econanen (9%) en de sociale wetenschappers (7%) • 

tabel 3. Genoten dagonderwijs, bekeken naar sexe en leeftijd 

soort onderwijs %mannen %vrouwen % totaal % leeftijdscategorieën 

(tot en rret) I II III IV V 

- lagere (basis-)school/ 
VGJ.JJ/IAVO/IEAD 6 2 5 6 1 10 14 

- LBO/Huish. school/ 
MUI.D/MAVO 15 17 15 6 11 17 21 19 

- HAVO/MBO/mS/HBS/ 
VHOO/Wl)/Gymnasium 18 34 20 12 15 30 14 29 

- HOO 19 27 20 14 30 22 14 10 

- universiteit/ 
Hogeschool 42 20 40 67 40 30 40 19 

- geen antwoord 1 1 1 10 

(+) 101 100 101 99 102 100 100 101 

Alle CDA-middenkader leden zijn godsdienstig. Iets meer dan een-derde deel van 

hen is Roans-Katholiek, bijna evenveel zijn Nederlands-Hervorm:i, terwijl een 

kwart van de congresleden gerefonneerd is. 

Onder de vrouwelijke congresleden bevinden zich verhoudingsgewijs meer Neder-

lands-Hervorm:ien; onder de mannelijke congresleden daarentegen verhoudings-

gewijs meer Rocms-Katholieken. Het percentage gerefonnaerden onder de manne-

lijke congresleden wijkt nauwelijks af van het percentage gerefonneerden onder 

de vrouwelijke (zie tabel 4) • 

Uit tabel 4 valt ook af te lezen dat de gerefonnaerden rret narre onder de jongere 

congresleden (tot en rret 40 jaar) relatief gezien goed vertegenwoordigd zijn. 

Voor de Nederlands-Hervonn:ien geldt het tegenovergestelde. 

De middenkaderleden zijn over het geheel genaren trouwe kerkbezoekers (zie 

tabel 5). Meer dan de helft van hen gaat minstens eens per week. De jongste 

congresleden gaan verhoudingsgewijs ietwat minder vaak dan de overigen, ter

wijl de vrouwelijke congresleden relatief gezien ook minder vaak naar de kerk 

gaan dan de mannelijke. Uit tabel 5 valt af te lezen dat de trouwste kerk

gangers onder de gereformaerde congresleden te vinden zijn. 
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tabel 4. Godsdienst, bekeken naar sexe en leeftijd 

godsdienst: % marmen %vrouwen % totaal % leeftijdscategorie 

I II III J)J V 

- Nederland.-Hervorrrd 35 39 36 27 23 39 42 52 

- gerefo:r:maerd 24 27 25 33 39 20 14 19 

- Rcx:ms-Katholiek 39 29 38 39 35 39 41 24 

-andere 2 5 2 2 3 2 1 5 

- geen antwa>rd 
(+) 100 100 101 101 100 100 99 100 

tabel 5. Mate (frequentie) van kerkbezoek, bekeken naar godsdienst 

godsdienst: 

mate van kerkbezoek %Ned.-Herv. % geref. % R.-K. % andere % totaal 

- nooit 1 1 1 

- verschillende keren per week 8 21 4 14 10 

- eens per week 55 58 53 29 54 

- een paar keer per maand 19 13 23 43 20 

- eens per maarrl 12 4 8 14 8 

- een paar keer per jaar 5 2 9 6 

- eens per jaar 1 

- minder dan eens per jaar 2 1 

- geen antwoord 1 
(+) 

100 100 100 100 100 

het middenkaderlid als CDA-er 

Na de hiervoor venrelde persoonsgegevens van het middenkader van het CDA, volgt 

nu een overzicht van antwoorden die wij ontvingen op vragen betreffende het 

eigen functioneren in de partij. Van de congresleden voelt 9% zich verwant net 

de ARJOS, terwijl 3% lid is. Wat de andere jongerenorganisaties betreft zijn 

deze percentages respectievelijk: 7 en 8 voor het CDJA, 4 en 2 voor de CHJO 

en 4 en 4 voor de KVP-jongerengroep. 

Van de vrouwelijke congresleden is 59% lid van het CDA-vrouwenberaad, terwijl 

7% zich rret dit beraad verwant voelt. Bijna een-derde deel van de middenkader

leden is lid van de Bestuurdersvereniging CDA; 10% voelt zich rret deze ver

eniging verwant. De vrouwelijke congresleden zijn relatief gezien goed in deze 
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laatste organisatie vertegenwoordigd. 

De Savornin lDhmanstichting heeft in vergelijking met de A. Kuyper-

stichting en het Centrum voor Staatkundige Vonni.ng onder de CDA-congres

leden absoluut en relatief de meeste leden: 14% van de congresleden voelt 

zich verwant met deze stichting, terwijl 10% er lid van is. Met de A. Kuyper

stichting voelt 18% van de congresleden zich verwant, 8% is hiervan 1 lid 1 
; 

10% voelt zich verwant met het Centrum voor Staatkundige Vonni.ng en 5% is 

hiervan 1 lid 1 
• In de drie laatstgenoem:ie ('wetenschappelijke) stichtingen 

zijn mannelijke en vrouwelijke congresleden ongeveer gelijkelijk vertegen

woordigd. 

Uit tabel 6 blijkt in hoeverre de binnen het CDA circulerende (partij-) 

periodieken door het nû.ddenkader gelezen 'INOrden. 

tabel 6. .Mate waarin partijorganen (-periodieken) door het nû.ddenkader gelezen 

'INOrden 

altijd/vaak/zelden/nooit/geen antwoord/lezersbereik 

- AR-Staatkurxle 15 9 8 18 50 32 

- Bestuursforum 30 16 10 12 32 56 

- CDActueel 51 18 6 3 23 75 

- eH-Tijdschrift 19 5 7 20 49 31 

- De Nederlander 28 8 5 20 39 41 

- Nederlandse Gedachten 24 8 7 16 44 39 

- Politiek Perspectief 18 11 10 19 42 39 

- afdelings- en/of 
gewestperiodieken 26 17 9 10 37 52 

- andere, aan de partij 
verwante, publicaties 19 38 11• 3 29 68 

Het is opvallend dat AR-Staatkunde en Nederlandse Gedachten met nane door de 

gerefonooerde nû.ddenkaderleden (veel) gelezen worden, terwijl het eH-Tijd

schrift en De Nederlander vooral door de Nederlands-Hervorm:le nû.ddenkader

leden gelezen 'INOrden. Politiek Perspectief 'INOrdt het meest door de katholieke 

nû.ddenkaderleden gelezen. Wat het leesbereik van de overige periodieken be

treft: het is opvallend dat deze onder de gerefomeerde congresleden meer en 

vaker gelezen worden dan onder de anderen. 

Van de respondenten is bijna een-derde deel (namens of vanuit het CDA) lid 
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van een volksvertegerlWCX)rdigend lichaam, terwij 1 5% zelfs van twee volks

vertegenwa:>rdigende lichanen deel uitmaakt. 

De carbinatie gerooenteraadslid-gewestraadslid kcmt nogal eens voor, hetgeen 

in ietwat mind.ere ma.te geldt voor de canbinatie gerreenteraadslid-Statenlid. 

Eén respondent is lid van ZCM"el Provinciale Staten als Gewestraad als ge

rreenteraad. Van de 62 raadsleden zijn 7 v.rethouder. De spreiding van leeftijd 

en geslacht onder de vol.ksvertegerlWCX)rdigers binnen het CDA wijkt verhou

dingsgewijs iets af van die in het totale middenkader. Zo zijn '30-tot-50-

jarigen' relatief gezien onder de volksvertegenwoordigers oververtegenwoor

digd, terwijl de vrouwen onder de gerreenteraadsleden relatief gezien over-, 

en onder de Statenleden ondervertegenwoordigd zijn. De spreiding van op

leiding en godsdienst onder de volksvertegenwoordigers binnen het CDA wijkt 

verhoudingsgewijs niet (opleiding) of aitper (godsdienst) af van die in het 

totale middenkader. Wel zijn zij gemiddeld gezien langer partijlid dan de 

overige respondenten en besteden zij per maand gemiddeld neer tijd aan acti

viteiten voor (en vanzelfsprekend naroons) hun partij dan de andere midden

kaderleden. 

het middenkader en het CDA 

Van de congresleden was 2% al voor 1945 lid van de ARP, de eau of de RKSP (de 

voorloper van de KVP). Slechts éên procent van de congresleden was tijdens 

het door ons onderzochte congres nog ma.ar een jaar of korter partijlid. Ru:im 

een-derde van de respondenten is partij lid geworden na 1967, ma.ar 38% van de 

respondenten heeft op de vraag naar de duur van het lidmaatschap niet geant

woord. Wellicht dat dit hoge percentage xret naroo veroorzaakt is door het feit 

dat het CDA tijdens het door ons onderzochte congres nog niet fo:rrceel de 

status van een politieke partij had, terwijl xren tevens niet wenste te ver

xrelden uit welke 'bloedgroep' xren afkanstig was: ARP, CHU, KVP of 'CDA-recht

streeks'. Van de middenkaderleden antwoordde 61% niet op de vraag of xren eer

der of daarnaast lid van een aniere politieke partij {dan het CDA) was; 11% 

neemie de ARP, 13% de CHU en 15% de KVP. 

Noch dit, noch de godsdienst, noch het 'leesgedrag betreffende partijperio

dieken' , noch een conbinatie van deze gegevens kan leiden tot een verantwoorde 

indicatie over de samenstelling van het CDA-congres vanuit de vier te onder

scheiden 'bloedgroepen' • 

Van elke 20 congresleden heeft er éên verzocht cm tijdens het CDA-congres het 

woord te rrogen voeren. De sprekers kwarren voornaroolijk uit het zuiden des lands 
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of de Randstad. Zij blijkim bijna allen van het mannelijk geslacht en 'beter' 

opgeleid te zijn. 

Het is de afdelingen of kiesverenigingen waartoe de congresleden behoren, en 

daa.:rmae ook het (de) CDA (-partijen) als zodanig, de laatste 5 jaar, wat het 

ledental betreft, redelijk voor de wind gegaan. Volgens (bijna) de helft van 

de restx>ndenten is het ledental van hun afdelingen of kiesverenigingen de 

laatste jaren (sterk) toegencmm; 17% van de restx:>ndenten geeft daarentegen 

een daling van het ledental binnen hun afdelingen of kiesverenigingen aan. 

Uit de gegevens die de restx:>ndenten over de opbouw van het bestand van 

actieve leden binnen hun afdelingen of kiesverenigingen verstrekten, kant 

een (veralgE!I'Ieel'rl) beeld naar voren van afdelingen en kiesverenigingen waar

binnen vooral mannen en vrouwen tussen de 35 en 60 jaar actief zijn, aange

vuld net een handvol jongeren en nal.l'Welijks ouderen. 

Algenene ledenvergaderingen vinden in vrijwel alle afdelingen of kiesver

enigingen plaats, doorgaans in een café-restaurant of kerkgebouw ter plaatse, 

dan wel bij een der leden thuis of in een buurthuis of ander soort gerreen

schapscentnnn. Vier van de vijf restx>ndenten zei tot een afdeling of kies

vereniging te behoren, waar teruninste een paar keer per jaar een alge:mme 

ledenvergadering belegd wordt. Op deze ledenvergaderingen kcman vooral gerreen

tetx>litiek, huishOl.rlelijke en partij-organisatorische zaken en landelijke 

politiek aan de orde (in deze volgorde). Provinciale tx>litiek, internationale 

politiek en Europese politiek ondervinden (in deze volgorde) veel minder 

belangstelling binnen ledenvergaderingen of kcman in het geheel niet aan de 

orde. 

In grote lijnen sluit dit aan bij de persoonlijke interesse van het CDA-midden

kader. Gel:reentetx>litiek en vooral landelijke tx>litiek zijn bij hen veruit 

favoriet. Huishoudelijke en partij-organisatorische zaken weliswaar veel 

minder, maar veelal noeten deze an reglerentaire redenen op de agenda van de 

ledenvergaderingen geplaatst worden. 

De gezamenlijke vergadervoorstellen voor het door ons onderzochte CDA-congres 

gaven binnen de afdelingen of kiesverenigingen VJeinig of geen stof tot dis

cussie. De helft van het middenkader was afkanstig uit een afdeling of kies

vereniging waarbinnen in het geheel niet over de vergadervoorstellen is ge

discussieerd, terwijl een-derde van de respondenten aangaf dat binnen zijn 

afdeling of kiesvereniging VJeinig of geen verschil van nening over de ver-
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schillende vergadervoorstellen bestond. 

het middenkader en het Congres 

Er lijkt sprake te zijn van een lichte doorstraning in het vergaderbestand 

van de achtereenvolgende congressen van het CDA. 

Voor 19% van de respondenten was het door ons onderzochte congres hun eer

ste. Daarentegen was 70% van de congresleden ook als lid aanwezig op het 

CDA-congres in decenber 1977 te Amsterdam; 65% was present op het daaraan 

voorafgaande congres, dat in decenber 1976 in Den Haag plaatsvond. Meer 

dan de helft van de respondenten { 55%) was aanwezig op het eerste CDA

congres in augustus 1975 te Den Haag. 

De voorbereiding op het congres werd op velerlei wijze {sans elkaar aan

vullend) door de congresleden verricht: bijna een-derde deel 'WOOilde een 

voorbereidende vergadering bij; 39% las de belangrijkste voorstellen van te 

voren en 29% las alle vergadervoorstellen van te voren. 

In het algeneen kan gesteld worden dat het CDA-middenkader goed geinfonreerd 

is over zaken die het CDA betreffen. De informatie hierantrent kant vanuit 

de massane:lia, partijpericx:lieken en voor ongeveer een-derde deel van de 

respondenten ook uit partijorganen van andere politieke partijen. 

Er zijn geen duidelijke scheidslijnen aan te geven waarlangs de functies van 

een congres arrlers zouden worden beoordeeld. Er bestaat geen verband tussen 

de leeftijd van de respondenten en het belang dat zij aan bepaalde functies 

toekennen. Ook zijn Nederlands-Hervonn:ie, gerefomeerde en Roans-Katholieke 

congresleden min of meer eenstenmig in hun oordeel over de te onderscheiden 

functies van het {CDA-) congres. 

Het middenkader van het CDA noemt als drie belangrijkste functies: 

{a) de presentatie van de partij naar buiten; 

{b) het doorgeven naar de partijtop van hetgeen aan de basis leeft; 

{c) het vaststellen van politieke, organisatorische en strategische richt-

lijnen. 

De drie minst belangrijke functies {van de door ons voorgelegde 11 alter

natieven) zijn volgens de congresleden: 

{a) het bijleggen van een partijconflict; 

{b) het zorgvuldig bespreken van de afzonderlijke voorstellen; 

{c) het voorbereiden van manifesten voor algenene verkiezingen. 
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Een permanent actuele zaak in de partijpolitiek is de positie van de afge

vaardigde tegenover zijn achterban: de afdeling of kiesvereniging. Forlt'eel 

is er geen sprake van 'last en ruggespraak' , maar ook niet helemaal van 

een vrij mandaat voor de afgevaardigden naar het congres. De afgevaardig

den zelf zijn van m:ming dat - bij conflicterende opvattingen ten tijde 

van de vergadering - de eigen verantwoordelijkheid van de afgevaardigden 

zwaarder weegt dan de (eventuele) uitspraak van de ledenvergaderingen 

binnen hun afdelingen en zorrler rreer zwaarder dan het standpunt van de 

partijleiding. 

~t betrekking tot de relatie Tweede :I<alrerfractie-Partijcongres is het CDA

middenkader van nening dat het individuele fractielid zich, in geval van 

een essentieel verschil van m:ming tussen het Congres en de fractie, zeker 

wel mag confenneren aan het starrlpunt van de fractie. Deze 'eigen verant

woordelijkheid' van de fractie wordt door 7 4% van de respondenten onder

schreven, tel:wijl 43% van de congresleden van nening is dat toch wel eerst 

binnen de fractie door het fractielid getracht noet worden an de uitspraak 

van het Congres te verdedigen en (binnen de fractie) dienovereenkanstig te 

sta:rmen. Slechts 12% van de respondentenneent dat het individuele fractie

lid deze lijn door noet trekken tot en net het rraren.t van beslW.tvonning in 

de '1Weede :I<airer. 

De respo:rrlenten vi:rrlen het in het algeneen legitiem dat een individueel 

congreslid net specialistische kennis beslissingen van het congres over deze 

speciale zaken beïnvloedt, mits deze beïnvloeding net naroo in een voorbe

reidende fase (dus voorafgaand aan het congres) plaatsvindt. 

het middenkader en de anderen 

Hoe het CDA-middenkader denkt - van uiterst sympathiek tot en net uiterst 

antipathiek- over 'anderen', in dit geval politieke partijen en pressie

groepen, is gareten net behulp van een ' 11-puntsschaal' ( 0 = zeer sterke 

antipathie; 10 = zeer sterke synpathie) • 

Wat betreft arrlere politieke partijen hebben de congresleden zich niet al 

te uitbundig betoond. In het negatieve, vooral ten aanzien van de Boeren

partij en de CPN, is rren wel extreem in de beoordeling, maar in het positie

ve zeker niet. Sterker nog: geen van de arrlere politieke partijen krijgt van 

het CDA-middenkader een voldoende 'rapportcijfer' , alhoewel D' 66 er net een 
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6- heel dicht bij kant. 

Tabel 7 laat zien dat birmen het middenkader de 'WD rreer synpa.thie geniet 

dan de PvdA. Opvallend is verder de tanelijk 'milde' beoordeling voor de 

'christelijke splinters' , SGP en GPV. 

tabel 7. 'Rapportcijfers', uitgedeeld door het CDA-middenkader (gemiddelden) 

aan andere - in het parlettent vertegenwoordigde - partijen 

rangorde/partij cijfer % non-response 

1 0'66 5,9 2 

2 'WD 5,4 2 

3 PvdA 4,7 2 

4 GPV 4,6 2 

5 SGP 4,3 3 

6 DS'70 3,9 2 

7 PPR 3,2 2 

8 PSP 2,1 2 

9 CPN 1,3 2 

10 Boerenpartij 1,2 2 

Uit nieuwsgierigheid zijn wij nagegaan in hoeverre het oordeel over de arrlere 

partijen verband zou :trunnen houden Iret de leeftijd, opleiding, inkcmm, (sub

jectieve) sociale klasse, religie en duur van het lidmaatschap van het CDA 

(de CDA-partijen) . Het enige nogelijke verband dat wij bespeurden toont dat 

de gerefolJOOerde CDA-middenkaderleden, verhoudingsgewijs en gemiddeld ge-

nonen, ietwat sympathieker tegenover D' 66 en de PvdA staan dan de overige 

middenkaderleden en ietwat minder synpa.thiek tegenover de 'WD. 

In zijn oordeel over pressiegroepen is het CDA-middenkader milder dan in 

dat over de politieke partijen. In het algeneen karen hier de confessionele 

organisaties er heel wat beter af dan de niet-confessionele. 

Tabel 8 laat zien dat - bij een betrekkelijk hoog percentage non-response -

het CNV de meest favoriete pressiegroep van het CDA-middenkader is. 

principieel of pragmatisch 

"Het CDA rroet altijd voor zijn doeleinden en principes blijven staan, ook als 

dit tot stenmenverlies zou leiden. " 
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Deze stelling is door geen der respondenten in sterke mate bestreden. 

Integendeel, 44% van de middenkaderleden van het CDA onderschrijft deze 

opvatting zelfs in zeer sterke mate. 

tabel 8. 'Rapportcijfers' 1 uitgedeeld door het CDA-middenkader (ganiddel

den) aan een aantal grote Nederlarrlse pressiegroe:pen 

rangorde/pressiegroep cijfer % non-response 

1 CNV(Christ. Nat. Vakv.) 7,6 4 

2 CBTB(Christ. Boeren- en 
Tuindersbond) 619 12 

3 NCW(Ned. Chr. Werkg.) 6,7 7 

4 KNBTB(Kath. Ned. B.- en 
T. Bond) 6,6 14 

5 NJ:N (Nat. Chr. Ondern. Verb.) 614 17 

6 (Unie) BHLP(B.v.Hoger en 
Leidinggevend Pers .. ) 5,9 14 

7 ANI'B(Alg. Ned. B.- en T.bond) 5,7 20 

8 KNOV(Kon. Ned. Ondern. Verb.) 517 16 

9 VNO (Verb. V. Ned. Ond. ) 5,7 9 

10 NKV (Ned. Kathl. Vakv.) 417 7 

11 FNV(Fed. Ned. Vakbew.) 4,2 5 

12 fNV (Ned. Verb. V. Vakver.) 3,8 8 

Ondanks het aanhangen van dit standpunt reeent 60% van de respondenten (waar

van een-derde deel in zeer sterke mate) dat het CDA noet proberen " ( •• ) zo

veel IIDgelijk groe:pen van kiezers te winnen en de belangen van deze groe:pen 

naar buiten toe vertegenwoordigen". Dit laatste wordt door slechts 8% van 

de respondenten in zeer sterke mate afgewezen. 

Dat "( •• ) politiek meer een kwestie is van het haalbare dan van het blijven 

vasthouden aan uitgangspunten" 1 wordt door twee-derde deel van de respondenten 

onderschreven (18% doet dit zelfs in zeer sterke mate). Dat de congresleden 

van het CDA hun partij als een beginselpartij beschouwen, blijkt uit het feit 

dat slechts 7% van hen het niet nodig acht dat het CDA " ( •• ) een ideologische 

grondslag nodig heeft voor zijn doeleinden en beleid". 

Deze opvattingen over de positie van het CDA in het politieke leven van het 

CDA blijken nauwelijks verband te houden mat de leeftijd van de respondenten. 

De godsdienst die de respondenten aanhangen lijkt daarentegen wel verband te 
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houden net hun opvattingen over de positie van hun partij in het politieke 

leven. Gereformeerde middenkaderleden zijn gemiddeld gezien ietwat begin

selvaster en stellen zich wat principiëler op dan de Roans-Katholieke 

middenkaderleden. De Nederlands-Hervornde middenkaderleden nEille11 tussen 

de neer pragmatische Roans-Katholieken en de neer principiële gerefor

meerden een tussenpositie in. 

het middenkader en belangrijke politieke onderwerpen 

Wij hebben nagegaan of er verschillen onder de afgevaardigden aan te wij zen 

zijn wat betreft hun opvattingen over bepaalde politieke prablenen. Daarbij 

gaat het ons net narre om het volgende: 

a. bestaat er onder de congresleden verschil van nening over maatregelen 

ter oplossing van prablenen en over het bestuurlijk niveau waarop deze 

maatregelen genaren rroeten worden? 

b. bestaat er onder de afgevaardigden verschil van nening over de aard en 

de belangrijkheid van de problemen zelf? 

Aan de respondenten werden vijftien maatregelen voor bepaalde prc:blemen voor-
, ' 

gelegd. over dertien van deze maatregelen bleek onder de congresleden (een 

talrelijk grote of ruine mate van) eenstemnigheid te bestaan. 

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: (tussen haakjes staat telkens 

het percentage respondenten dat het betreffende probleem tot de drie be

langrijkste rekende) 

- de werkloosheid rroet worden bestreden (69) i 

- de inflatie rroet worden bestreden (54) i 

- het milieu rroet worden beschenni (32) i 

- inkarensverschillen rroeten kleiner worden ( 17) i 

- bij hulp aan de Derde Wereld rroet niet 'neer rekening' gehouden worden 

net onze eigen belangen ( 17) i 

- kernenergie rroet worden ontwikkeld teneinde tegenoet te kcm:m aan onze toe

kanstige energiebehoefte ( 16) i 

- het proces van Europese integratie rroet versneld worden ( 15) ; 

- het effectueren van het beginsel van gelijke rrogelijkheden voor mannen en 

vrouwen ( 11) ; 

- tegen de maatregel dat vrouwen zelf over zaken betrefferrle abortus kunnen 

beslissen (11); 

- het invoeren van de zwaarste straffen tegen terreurdaden (10); 

- het zich verdedigen tegen de supermachten (9); 
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- het ontwikkelen van een beleid an regionale economische verschillen te 

verkleinen {8); 

- het verbeteren van de controle op de activiteiten van rrultinationale 

ondernemingen { 6) • 

Over een tweetal maatregelen bestond geen duidelijke overeenstenming: 

- militaire uitgaven rroeten stijgen {34% voor, 39% tegen, 24% had geen 

mening, 

- venn:i.nderen van overheidstoezicht op het particuliere bedrijfsleven ( 46% 

voor, 36% tegen en 14% geen mening) • 

Deze twee maatregelen werden overigens het minst vaak tot de drie belang

rijkste problenen gerekend {respectievelijk door 6% en 5% van de congres

leden). 

Met betrekking tot het bestuurlijke niveau {provinciaal, nationaal of Euro

pees) waarop deze maatregelen rroeten worden uitgevoerd, bestaat over tien 

van de vijftien een redelijke OVereenstenming. 

De volgende zes maatregelen dienen volgens de CDA-middenkaderleden aller

eerst op Europees niveau te worden uitgevoerd: de verdediging tegen de 

supennachten, de versnelling van het proces van Europese integratie, de 

controle op rrultinationale ondernemingen, de ontwikkeling van kernenergie, 

de inflatiebestrijding en de milieubeschenning. 

Vooral op nationaal niveau rroeten worden aangepakt: de behandeling van de 

abortusprablema.tiek, overheidstoezicht op het particuliere bedrijfsleven, 

het verkleinen van inkcmensverschillen en het regionaal-econanisch beleid. 

Voor de overige vijf maatregelen is za-Jel een grote minderheid te vinden 

voor het Europees niveau als voor het nationaal niveau: de werkloosheidsbe

strijding, bestrijding van terrorisrre, gelijke kansen voor man en vrouw, 

militaire uitgave.Tl en de ontwikkelingshulp aan de Derde Wereld. 

Aparte aandacht kregen de vier zogenaamie 1 hervormingsvoorstellen van het 

kabinet-Den Uyl 1 
• Van de congresleden is 77% {sterk) voorstander van het 

dem:x::ratiseren van het bedrijfsleven, terwijl 75% (sterk) voorstander is van 

het ontwikkelen van een selectief investeringsbeleid. Met betrekking tot de 

beide andere hervormingsvoorstellen liggen de rooningen verdeeld {-er) : voor

stander van het stichten van een collectief fonds uit de opbrengsten van de 

venrogensaarWclSdeling is 45% van de respondenten; tegenstander is 32%. Voor

stander van het onder gemeenschapscontrole brengen van grond is 38%; tegen

stander hiervan is 46%. Het is overigens oprerkelijk dat de gerefonneerde 



- 56 -

congresleden gemiddeld gezien ietwat sterker voorstander zijn van dit kwartet 

hervormingsvoorstellen dan de andere congresleden. 

Naast vragen over vijftien maatregelen en vier hervormingsvoorstellen, zijn 

er nog vijftien (deels andere) p::>litieke preblaren in trefwc:x:>rden aan de con

gresleden voorgelegd. Van deze vijftien problaren werd gevraagd de beoorde

ling van de huidige situatie (verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd), de 

verwachting voor de toekanst (wel of geen duidelijke vooruitgang), een gedeel

telijke rangordening naar belangrijkheid en een beoordeling van de onderlinge 

gelijkenis tussen de problaren. 

Volgens een rreerderheid van de CDA-congresleden is de feitelijke situatie 

ro:rrl de bedrijfsdetrocratisering, de inflatie en de eigen welvaart de laatste 

jaren verbeterd. De situatie rond de vrijheid van neningsuiting, verrrogens

aanwasdeling en grondspeculatie is gelijk gebleven, terwijl de situatie voor 

wat betreft de werkloosheid, het terrorisme en de energiebehoefte is ver

slechterd. Verschil van nening bestaat er over de situatiebeoordeling rond 

de welvaart in de Derde Wereld, de milieuvervuiling, nensenrechten, p::>litieke 

apathie, abortus en woningnood. 

Duidelijke vooruitgang in de toekanst wordt overigens alleen verwacht rond de 

bedrijfsdeioocratisering en de milieuvervuiling en wellicht rond de inflatie 

en de abortus. Maar wat de overige problerren betreft wordt door een rreerder

heid van de congresleden toch geen duidelijke vooruitgang verwacht. 

Er blijkt een duidelijke rangordening - van neer naar minder belangrijk - in 

de voorgelegde p::>li tieke problaren te kunnen worden onderscheiden. Het be

langrijkste probleem van deze vijftien is de werkloosheid. Daarna volgen wel

vaart in de Derde Wereld-nensenrechten-inflatie-energiebehoefte-milieu-ver

vuiling-vrijheid van neningsui ting-abortus-woningnood-terrorisma-p::>li tieke 

apathie-grondspeculatie-bedrijfsderrocratisering-eigen welvaart en ten slotte 

de vemogensaanwasdeling. 

De vele problaren die in de p::>litiék aan de orde karen zijn vaak niet los van 

elkaar te zien. Problaren kunnen op basis van verschillende aspecten met el

kaar worden vergeleken. Hoeveel aspecten, alsmede welke dit zijn, noet op 

basis van empirisch onderzoek worden vastgesteld. Hiertoe hebben wij gegevens 

nodig over de mate waarin elk paar prablerren op elkaar lijkt. In ons onderzoek 

naar de middenkaderleden van het CDA hebben wij de mate van gelijkenis afgeleid 

uit een vraag an de vijftien problaren in groepjes te verdelen en wel zodanig 

dat de problaren binnen elk gevorm:i groepje zoveel nogelijk op elkaar lijken en 
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de groepjes onderling zoveel rrogelijk van elkaar verschillen. Als maat van 

gelijkenis tussen de problemen hebben wij gekozen voor het percentage af

gevaardigden dat één paar problemen in hetzelfde groepje plaatst. 

Het resultaat is af te lezen in tabel 9. 

tabel 9. Percentage congresleden dat twee problemen in hetzelfde groepje, 

van problemen die op elkaar lijken, plaatst 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

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

- milieuvervuiling 

88 - energiebehoefte 

15 23 - welvaart Derde Wereld 

19 27 49 - eigen welvaart 

20 29 34 51 - inflatie 

17 27 32 51 72 - werkloosheid 

10 13 34 28 46 41 - verroogensaanwasdeling 

9 8 13 16 20 25 60 - bedrijfsdeirocratisering 

17 15 13 25 31 39 21 13 - woningnood 

16 15 11 15 28 16 36 19 58 - grondspeculatie 

7 5 14 23 5 5 6 19 6 5 - politieke apathie 

7 3 13 6 4 10 4 9 8 3 46 - terrorisme 

7 3 18 5 3 3 7 28 4 2 39 35 - vrijheid.van 
IOOningsw. t1ng 

8 3 24 4 4 5 4 19 5 3 26 37 70 ....; ne:n.senrechten 

7 3 11 4 2 5 4 12 8 5 18 28 42 62 - abortus 

Wanneer de problemen zich zo laten ordenen dat de gelijkenis tussen de pro

blemen afneemt naarmate de problemen verder van elkaar in dat rijtje staan, 

kan dat geïnterpreteerd worden als een ordening van die problemen volgens 

één aspect. Uit tabel 9 blijkt dat de problemen zodanig geordend kunnen 

worden dat er drie groepen van problemen ontstaan, die elk volgens één 

criterium te interpreteren zijn. 

Deze groepen zijn: 

1. milieuvervuiling, energiebehoefte, welvaart Derde Wereld, eigen welvaart, 

inflatie, werkloosheid, verroogensaanwasdeling en bedrijfsdarocratisering1 

2. grondspeculatie en woningnood1 

3. politieke apathie, terrorisme, vrijheid van meningsuiting, nensenrechten 

en abortus. 
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De eerste groep problaren is te interpreteren als een groep sociaal-econanische 

prablem:m en de derde groep als een groep humanitaire prablem:m. 

Over de volgorde van de problerren uit de eerste groep valt op te xrerken dat 

deze verschuift van globaal en algeneen naar nationaal en specifiek (van milieu

vervuiling naar bedrijfsdemocratisering). Een dergelijke verschuiving valt ook 

in de derde groep prablerren waar te nenen (van politieke apathie naar abortus). 

het middenkader en Europa 

Over de Europese eenwording lopen de denkbeelden van de verschillende midden

kaderleden nogal uiteen. Bijna een-derde deel van de congresleden vindt sarren

werking en geformaliseerd overleg tussen de verschillende regeringen voldoen:ie, 

teJ::wijl 53% van hen één (eventueel federale) Westeuropese staat als de reeest 

ideale vorm van Europese samenwerking verkiest. Slechts 1% van de congres

leden verwerpt elke vorm van Europese sam:mwerking, maar 13% orderschrijft 

als uiterste vorm een confederatie. 

Meer dan twee-derde van de congresleden is (tanelijk) bereid persoonlijke 

(financiële) offers te brengen an de eenwording van Europa te realiseren. 

Bijna een-derde deel (30%) van de middenkaderleden beschouwt directe verkie

zingen voor het Europese parletrent als niet zo belangrijk~ 5% is overigens van 

rrening dat deze verkiezingen niet plaats :rroeten (:rroesten) vinden. 

Drie-kwart van de respondenten is voorstander van een directe verkiezing van 

de voorzitter van de Europese camti.ssie, maar een kleiner deel (nanelijk ruim 

de helft) is van rrening dat dit een zaak van enig gewicht is. Voor wat betreft 

de huidige Europese Geneenschap is 61% van de middenkaderleden van mening dat 

deze zich onafhankelijker :rroet opstellen tegenover zCMel de Verenigde Staten als 

de Sovjet-Unie; 34% wenst juist in de toekanst neer coördinatie rret de Verenigde 

Staten en 1% neer coördinatie rret de Sovjet-Unie. 

Twee-derde van de congresleden heeft geen bezwaar tegen uitbreiding van de 

E.'uropese Gemeenschap rret aniere landen. De kennis over Europa lijkt overigens 

niet gering: slechts een klein deel van de congresleden, die de betreffende 

vraag beantwoordden, noemt verkeerde landen bij de opscmni.ng van de (toen nog) 

negen lidstaten. Daar staat tegenover dat lidstaten wel eens vergeten worden 

(zoals nogal eens rret Ierland en Denemarken gebeurt), als de congresleden hun 

rangorde van machtige en minder machtige lidstaten aangeven. Uit deze (gemiddel

de) rangordening blijkt dat de Bondsrepubliek zonder enige twijfel als het 
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machtigste land binnen de Gaieenschap beschouwd wordt. Neder land neemt 

volgens het middenkader van het CDA een tussenpositie in: machtiger dan 

België, Denemarken, Ierland en Luxerrburg (in deze volgorde), maar minder 

machtig dan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië (in deze volgorde) • 

De overgrote rreerderheid van de congresleden (81%) is (was) voorstander van 

een ge.IreenSchappelijk program van alle christen-dem:>cratische partijen in 

de lidstaten van de Gelreenschap voor de eerste rechtstreekse verkiezingen 

van het Europese parlarent in 1979. Bijna de helft (48%) van de congresleden 

is (was) overigens van mening dat deze partijen gezarrenlijk wel één fractie 

in het Europese parlarent m::>eten vormen, maar dat dit de uiterste vonn van 

sarrenwerking is. Ruim een-derde wil (-de) dat deze christen-denocratische 

partijen zich daarbuiten op Europees niveau ook federaal organiseren, tei:Wijl 

8% het liefst zo snel nogelijk wil dat de christen-derrocratische partijen uit 

de verschillende lidstaten tot één Europese partij fuseren. 

Bijna de helft van de congresleden rreent (neende) dat landelijke partijbureaus 

de verkiezingscarcq>a.gne voor de Europese verkiezingen m::>eten voeren, tei:Wijl 

ruim een-derde vindt dat de kand.idaten dit beter zelf kunnen doen. 

Wat betreft de partijfracties in het Europese parlement zoals deze optraden 

vë:i::Jr de verkiezingen van 1979, gaat (ging) de sterkste voorkeur van het CDA

middenkader - begrijpelijkerwijs - uit naar de Europese Christen-Denocraten 

(inmiddels c:m:Jedoopt tot Europese Volkspartij). Volgens de zrethode van de 

tabellen 7 en 8 scoort deze (partij-) fractie een geniddelde van 8, 1. Rapport

cijfers voor de andere Europese fracties zijn: 5,7 voor de Europese Liberalen 

en Dercocraten; 5, 1 voor de Unie van Socialistische Partijen; 4, 5 voor de 

Europese Derroer aten; 4, 0 voor de Conservatieven en 1, 7 voor de (Euro-) camru

nisten. 

Van de congresleden is (was) 94% potentieel geen kandidaat voor het Europese 

parlarent en is (was) 74% ook niet van plan dit in de toekanst te worden. Het 

aantal respondenten dat het in de toekonst eventueel als kandidaat wil (-de) 

proberen was op het m:::mant van onderzoek vier-en-een-half keer zo groot als 

het aantal respondenten dat (in eerste aanleg) reeds kandidaat was. Wat dat 

betreft hoeft het CDA zich dus geen zorgen te maken. 
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noten 

1. 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 vonn, opgenaren in het Jaarboek 1978 

van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 

1979), blz. 93-123. 

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

Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van de WD" in het Jaarboek 

1979 van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 

1980), blz. 58-80. 

3. Zie voor een voorlopig verslag van dat onderzoek I. Lipschits, L.P. 

Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van D'66" in het Jaarboek 1979 

van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen, 

1980), blz. 81-102. 
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BIJLAGE III 

DUTCH PARTY DELEGATES: Background Characteristics~ Attitudes towards the 

European Community and towards Dutch Po~itics~ of De~egates from CDA~ D'66~ 

PvdA and VVD 

by Eert P. Midde~ and Wijbrandt H. van Schuur 

Introduetion 

In 1977 an international project was started to campare characteristics 

of party delegates of the rrajor politica! parties of the countries within 

the European Ccmrunity under cha.innanschip of dr. Karlheinz Reif. '!'he Dutch 

part of this project was carried out by a working group, directed by Professor 

Isaac Lipschits, 'Whi.ch further consisted of Professor Frans N. Stokman, Mr. 

Ruud Koole and the present authors. 

As this project was part of a series of projects to evaluate the first 

direct elections for the European Parliarrent, a number of questions regarding 

the European catm.mity and the first direct elections for the European 

Parliarrent were asked. 

The people approached with a questionnaire were those nanbers of the 

rrajor Dutch politica! parties 'Who were present at their annual party congress 

and 'Who were allCMed to vote there. 

'!'he congresses were held on 11 Februa.ry 1978 by the PvdA (Dutch Labour 

Party) , 10 and 11 March 1978 by the VVD (Dutch right wing Liberal Party) , on 

22 April 1978 by D' 66 (Dutch left wing liberal party) and on 20 January 1979 

by the CDA (federation of ARP and CHU, two Dutch Protestant parties, and one 

Roman catholic party, the KVP) • 

Response rates for the different parties were: 

PvdA: 61%, N = 367 

VVD : 61%, N= 167 

0'66: 51%, N= 366 

CDA : 3~%, N = 338 

This paper consists of the follCJNing parts: 

First, a description is given of the four parties analysed, follCJNed by a 
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description of the role of the congresses of these parties and sare background 

characteristics of the delegates present at these congresses. 

Second, attitudes of these delegates about the European Ccmrunity and 

the first direct elections of the European Parliarrent are analyzed. 

Th.ird, these 1European 1 attitudes are carpared with attitudes and 

activities at the national level. 

The parties investigated 

T.he Dutch political culture, described in Lijpharts 1The politics of 

accam:x:lation 1 
, is considered a 1 three-streams land 1 

, in which 0 1 66 cla.i.ms to 

be a fourth 1 stream1
• In the ItU.llti-party system of the Netherlands the three 

major 1 streams 1 
, knONn as d.emxratic socialist (PvdA} , christian d.enocratic 

(CDA} and liberal (WD}, succeeded in getting tagether 83,7% of all the votes 

in the most recent elections for parliament (12,5% of the potentlal voters 

did not use their right to vote} - see also Table 1. 0 1 66, the fourth largest 

party, got about 5% of the votes. 

Table 1. Nurnber of seats in the Secorrl Charcber (House of Ccmrons} for PvdA, 

CDA (-parties together}, WD and O' 66, held since 1967. 

T.he total number of seats is 150. 

party y_ear of general election, nurrber of seats 

1967 1971 1972 1977 

PvdA 37 39 43 53 

CDA-parties 69 58 48 49 

WD 17 16 22 28 

0 1 66 7 11 6 8 

ethers 20 26 31 12 

As Table 2 shc.Ms, D 1 66 has fewer nerrbers than PvdA, CDA and WD, whereas the 

degree of organization of 0' 66 (percentage of 0 1 66 voters who are also a 

rrarber of this party} is smaller than in PvdA, CDA and WD. 

After the last general elections · for the Secorld Chai1:ber in 1977, a center

right governmant was forned ( the Van Agt Cabinet} , based on the very small 

majority support of CDA and WD (77 of the 150 seats in the Second Chamber). 

T.his was the end of a center-left governmant, fo:rrood by the PvdA, the major 
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part of the CDA, the PPR and D1 66. The coalition partners in the present 

cabinet are trying to increase their very small base of support in 

parlianent by gaining the support of D 1 66. On the other hand, the de.m::>cratic 

socialist opposition is anticipating a new coalition between PvdA and D1 66. 

All this becares the rrore interesting, as opinion polls recently shorN a 

doubling in the voter support for D 1 66. 

Table 2. Number of Ireirbers and degree of organization in PvdA, CDA, WD 

and D1 66. 

party number of meni:>ers degree of nurnber of voters 

or~anization per rrember 

PvdA 121,000 4,3 23 

CDA 166,500 6,2 16 

WD 101,000 6,8 15 

D 1 66 12,000 2,7 37 

Congresses 

The PvdA congress consists of delegates chosen by their CMn party 

districts ( the lower level) • Every delegate represents a certain nurnber of 

votes, dependent on the nurcber of rrembers in his district. The greater 

districts have rrore votes and delegates than the smaller districts. The WD 

has the sarce system, but in this party the congress votes are transferable. 

This :rooa.ns that one delegate can use the votes of a number of delegates 

(representatives) 'Who are not present at the congress-maeting. D1 66 has a 

different system, narcely the system of "one man, one vote". In this system 

every rrember of D1 66 is allowed to visit the congress (as in the case of the 

other two parties) , but is also al.lCMed to vote about all proposals. 

The CDA congress, investigated by us, was the fourth of five 1preconstitutive 1 

congresses, 'Which eventually, on 11 October 1980, led to the formation of 

the political party CDA. 

Participants of these five congresses were not delegates frarn their 

local CDA branches. The CDA was not (yet) rrore than an institutionalized fonn 

of cooperation of three independent christian-derrocratic parties that did not 

exist in all local branches. I..ocal, regional and provincial units of each 

of the three parties delegated each a number of congress rrembers. The congress 

was carple.rtalted by sare 1 direct rrembers of CDA 1 
: people 'Who were not a 
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zrerrber of ARP, CHU or KVP. 

The carpetence of the congress is not the saroo for all four parties. 

Wh.ereas PvdA, D' 66 and VVD have a carpetence: 

- to discuss the policy of the National Executive Carmitteei 

- to elect a part of the Natianal Executive Committeei 

- to formulate programs for elections or Basic programs i 

- to discuss and to renew party by-laws i 

only the congress of the PvdA has the carpetence to lay dc:Mn political 

guide-lines. In the VVD and D' 66 this carpetence is primarily delegated 

to the "Partijraad" and "Adviesraad". 

The conpetence of the CDA congress was restricted to taking glabal 

decisions about the rrerger of the three parties. The actual decisions about 

this were taken by the three separate parties. In addition, the CDA congress 

had the carpetence to give their glabal opinion about the policies of the 

CDA. 

Who are the deZegates? 

In carparison with the Dutch veters {and even with the party merrbers), 

the total group of delegates has sare camron characteristics. For exarrq;>le, 

on average, the delegates are relative highly educated, they nostly regard 

their family incare as "high" or "reasonable" and their subjective social 

class is rrore often "high" or "rredium". 

There is an over-representation within the delegate group {canpared to the 

Dutch population) fran the suburban areas of the country, es:pecially fran 

the agglarerations Amsterdam, Rotterdam and The Hague. 

Am:>ng the delegates there are significant differences in age, the branch 

of ecoi1CJ1W they are enployed in, the religieus fai th they adhere to and the 

nurrber of years they have been an acti ve nember of their party. 

There is also - of course - a difference between the types of delegates 

{PvdA, D' 66, CDA and VVD) in their attitude about the position of their party 

in the Dutch political life, their opinions about ether political parties 

{and each ether) and the way in which they regard their views as rrore or less 

"Left" of "Right". 

In the first place follCMS sare infonnation about backgrounds of the 

party delegates. 
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SOME BACKGROUNDS 

Age 

The average age of PvdA- and D1 66 delegates is the sarce: 37 years. 

The average age of CDA and VVD delegates is higher, narrely 44 years. The 

dispersion in delegate ages is also the sarce in PvdA and D1 66: 50% of these 

delegates (range 25% - 75%) is between 30 and 46 years old (in carparison: 

CDA: 36-53 and VVD: 37-54)o The youngest 10% of the delegates is younger 

than 24 (D 1 66), 26 (PvdA), 28 (CDA) and 29 (VVD) o 

Sex 

The ratio of male party delegates to fema.le party delegates is about the 

sarce in de PvdA and the VVD ( 4: 1) , whereas canpa.ratively :rrore waren were 

present at the D 1 66 party conference (ratio male: female = 3: 1) o At the CDA 

congress fewer waren were present (male: female = 7: 1) • 

Ocaupation 

Table 3 shcMs the branches of econaey the delegates are employed in. 

Note that anong the delegates of PvdA, D 1 66 and CDA there are a lot who earn 

their living in public services, incltrling education o VVD-delegates are :rrore 

often enployed in carrrrerce and transporto 

Table 3 o Branches of econex~W the party delegates are enployed in (percentages 

of the delegates) o 

Branch of ec011Cl'ey 

agriculture, fishery, mining, 

producing industry 

ccmrerce, transport, ccmrercial 

services 

professions 

public services 

gi ving education 

following education 

other branches 

no answer (e o go housewi ves) 

PvdA 

14 

13 

3 

27 

17 

4 

9 

13 

100% 

Party 

D 1 66 CDA VVD 

11 14 18 

18 19 24 

11 7 7 

22 26 19 

9 12 7 

12 5 5 

8 11 5 

9 7 15 

100% 101% 100% 



- 66 -

Inaome 

The delegates of all parties consider their nonthly family incare 

"high" or "reasonable" 1 although nore WD-delegates consider their incare 

"reasonable" (instead of "high") • 

The figures are: 

"high" "reasonable" 

PvdA 36% 59% of all the delegates 

0'66 31% 56% 11 11 11 11 

CDA 32% 63% 11 11 11 11 

'WD 20% 73% 11 11 11 11 

We did not ask the respondents to give their exact family incare (in 

guilders). 

Soaial" al"ass 

Table 4 gives a subjective assessrnent of social class. 

Table 4. Subjective social class of party delegates. % of delegates who 

consider themsel ves a rrercber of a certain c1ass. 

Party 

social class PvdA 0'66 CDA 'WD 

upper 18 35 29 27 

mi.ddle 69 59 66 70 

lower 10 1 2 1 

no answer 3 5 3 3 

The percentage of PvdA delegates who consider themsel ves a l.1'Slber of the 

lower class is higher than for the ether parties 1 whereas the percentage of 

0' 66 who consider themselves a nember of the upper class is larger than 

for the ether parties. 

Eduaation 

The average level of education of the delegates is higher than the average 

in the Dutch population. But between the various parties and even wi thin the 

parties there are a lot of differences. First 1 the average age delegates left 

full ti.rre education institutes is for the PvdA delegates 19 year 1 for the CDA 

delegates 21 year 1 for the 'WD delegates 23 year and the 0'66 delegates 24 

year. As Table 5 shows half of all the 0'66 delegates stuclied at a university 1 
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whereas 32% of the PvdA delegates, 40% of the CDA delegates and 42% of the 

WO delegates went to University. 

Table 5. Types of schools ( education ins ti tutes) delegates last attended 

(in percentages of delegates). 

'I'ypes of school 

Elarentary school/VGW/IAVO/ 

I.EKJ/etc. 

I.ower specialized and general 

education LBO/Huishrudschool/MUI.O/MAVO 

Secondary school: HAVO/M-18/HBS/VWJ/Vf:fOC>/ 

Gyrmasium 

Higher specialized education: HOO 

University/Hogeschool 

No answer 

% delegates of: 

PvdA DI 66 CDA wo 

8 1 5 

19 9 15 3 

13 21 19 29 

26 19 20 25 

32 50 40 42 

3 1 1 1 

101 101 100 100 

The level of education is highest for D 1 66, follCMed by WO, CDA and PvdA. 

Without exaggeration one can state that the delegates as a group fonm a 

highly educated, intellectual part of the Dutch population. 

HeUgion 

Although three analysed parties are non-confessional (PvdA, D 1 66 and 

WO) there are many party delegates wi thin these parties wh.o do adhere to 

sare type of religious faith. Especially within the WO many delegates 

consider themselves religious and also many wo delegates attend a church 

at least once a nonth (21%). For delegates of the other parties these 

(attendance) percentages are 7 (PvdA) and 16 (D 1 66). Of the PvdA delegates 

80% do not consider themselves religious, which holds for 58% of the WO 

delegates. Those who consider themselves religious belong ma.inly to Protestant 

churches, especially to the Dutch Refo:rrred Church (PvdA: 10%, D1 66: 13% 

and WO: 29%). All CDA delegates consider themselves religious; 92% attend 

church at least once a nonth; 38% of the delegates are Ranan Catholic, 36% 

are Dutch Refo:rrred and 25% are Calvinist (Gerefonneerd) • 
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De~egates and Europe 

We will describe the attitude of Dutch party delegates tc:Mards the 

European Camnmity and the first direct elections for the European Parliammt 

in the follCMing aspects: 

In the first place, heM pc:Merful do the delegates perceive the different 

countries that constitute the European Ccmnuni.ty? Should the :OC be expanded, 

and if so, with which countries? How should the relation be between the :OC 

and the super-pCMers U.S.A. and u.s.s.R.? How trustworthy are people fran 

different countries in general? 

In the second place, should the process of European integration be 

accelerated and, if so, in what direction? To what extent are delegates 

prepared to decide upon policies at a European level rather than at a national 

level? 

In the third place, heM do delegates feel about the first direct 

elections for the European Parliarrent? How do they feel about different 

European party groups? Are they prepared to cooperate with other parties, and 

if so, with which parties and to what extent? 

In the fourth place, what are the nost :i.nportant issues that face the 

European Parliarrent? What is the opinion of delegates about a number of 

proposed political rneasures? 

The European Community and its aountries 

In one of the questions we asked our respondents to rank the countries 

within the European Ccmmmi ty in order of power. Ten lines were reserved in 

the questionnaire for a response to this question, to see 

a) whether all :OC-countries were m:mtioned 

b) whether any non-:OC countries were m:mtioned. 

The daninant rank order of powerfulness was the same for all parties: 

- Gerrnany 

- France 

- Great Britain 

- Italy 

- The Netherlands 

- Belgium 

- Denmark 

- Ireland 

-Luxemburg 



- 69 -

The three nost pc:Merful countries were m:mtioned by nore than 80% of all 

delegates. Denmark was m:mtioned by less than 70% and Ireland by less than 

60% of all delegates. 

Norway (5%), SWeden, Spain and Greece (2%) -were the countries nost often 

incorrectly rrentioned. 

Expansion of the European Community 

Little difference of opinion exists anong delegates of the parties about 

the expansion of the EX:. Slightly nore D'66 and mA delegates are in favor of 

expansion (66%) than delegates frorn the ether parties (58%). But a nû.nority 

of about 35% of the delegates prefers no expansion of the EX:. '!'he mA 

mi.nority in this respect was smallest: 26%. 

Delegates in favor of expansion m:mtion the follCMing countries (nore 

than one answer pcissible). Portugal and Spain (35%), Greece (25%), Norway 

(15%) and SWeden and SWitzerland (10%). Other countries rrentioned by a f€!11 

delegates were Austria, Finland, Israel, Turkey and Yugoslavia. Saoo 

delegates wish to expand the EX: wi th 11 all European countries 11 or wi th 11 all 

denocratic countries 11 (5%). 

Attitude towards U.S.A. and U.S.S.R. 

The European Camumity should bec<::m= nore independent frorn both super

p:JWers than hitherto according to a large majority of PvdA and D'66 

delegates (80%). WD delegates hold a widely different vi€!11: whereas only 

35% of the WD delegates are in favor of nore independenee, 60% of them wish 

nore coordination with the U.S.A. This last Vi€!11 is shared by only 4% of PvdA 

delegates and 12% of D'66 delegates. mA delegates hold a middle position: 

61% is in favor of nore independence, and 34% want nore coordination with 

the U.S.A . 

.r.bre coordination wi th the U.S. S. R. is favored by only a sma.ll minor i ty 

in each party (about 5%) • 

T:rus tworthiness 

An indication of the attitude of Dutch party delegates towards people 

frorn different countries is found in a question about the trustworthiness 

of people frorn different countries. People frorn thirteen different countries 
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were rrentioned, and for each of those the delegate was asked to indicate 

whethér he or she regarded them in general as very trustworthy, fairly 

trustworthy, not particularly trustworthy, or not trustworthy at all. 

Apart fran peoples fran the EX: countries, Anericans, Chinese, Russians and 

SWiss were also rrentioned in this question. We found that trustworthiness 

of all peoples mentioned could be explained by one streng stochastic 

cu:rm.llative scale (a "MJkken scale") with "very trustworthy" and "fairly 

trustworthy" as pos i ti ve or scale al tema ti ve. The resul ts of this scale 

analysis can be found in Table 6. Trustworthiness apparently tells us as 

Iruch about the delegate's attitude towards other people in general, as it 

tells us about the peoples trusted. For instanee: delegates who trust many 

other peoples syternatically give a higher sympathy score for European 

party groups than delegates who trust only a sma.ll number of other peoples. 

Al::x:>ut the order in which people fran different countries are regarded 

as trustworthy, the following remarks can be made. 

Although Russians were trusted least, and Danes and Dutch were trusted 

rrost, the order in which the other countries were rrentioned differed saoo

what for the four parties. Atrericans are trusted by many VVD delegates (86%) 

but they are trusted by fewer PvdA delegates (47%). 

Al::x:>ut the sane difference holds between VVD delegates and D' 66 delegates 

for Ger.mans: VVD 85% and D'66 51%. 

Even though Russians, Chinese and Italians were trusted least by 

delegates fram each party, there is a remarkable difference between the four 

parties in the percentage of delegates who did trust people fran these three 

countries. For Russians, for ex.arrple, the percentage of delegates who perceive 

them as very or fairly trustworthy differs fram 9% (VVD) to 32% (D'66) and 

45% (PvdA). 

Note that the SWiss are trusted by more delegates t.han the people fram 

the EX: countries Italy and France. 

A number of delegates refused to respond to this question or gave an 

undifferentiated response for all peoples rrentioned, and made remarks about 

the alleged unethicalness of the question. 

The "all peoples trusted" or "no peoples trusted" response was given 

by 41% of PvdA delegates, 37% of D'66 delegates, 21% of the CDA delegates and 

11% of the VVD delegates. 
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Table 6. Stochastic cumulative scale of trustworthiness of people fram 

different countries (positive alternative: very or fairly trust-

worthy). 

Q. We would like to ask about ho,.,r nuch you would trust people fram different 

countries. For each country please indicate whether 1 

are in general very trustworthy 1 fairly trustworthy 1 

trustworthy or not trustworthy at all. 

PvdA D'66 CDA 

H= .73 H= .74 H= .73 

pi H. pi H. p. H. 
1 1 1 1 

Russians .45 .71 .32 .72 .22 .74 

Chinese .49 .63 .38 .69 .31 .70 

Italians .52 .63 .36 .69 .46 .65 

Fr en cbrren .57 .63 .49 .68 .54 .69 

Genrans .55 .60 .51 .64 • 79 .70 

Arrericans .47 .67 .60 • 70 .78 .72 

Irish .71 .78 .64 .74 .71 .70 

Swiss .64 .64 .66 .74 .79 .73 

British .75 .78 .73 .80 .67 .66 

Belgians .78 .84 .67 .76 .81 .77 
Luxernbourgeois .77 .81 .73 .83 .82 .80 

Danish .80 .89 .76 .90 .83 .81 

Dutch .81 .94 .76 .90 .85 .91 

H coefficient of scalability for scale 

Hi item coefficient of scalability for item i 

pi proportion of subjects with scale response 

(very or fairly trustworthy) 

in your opinion1 they 

not particularly 

VVD 

H= .60 

pi H. 
1 

.09 .59 

.16 .48 

.21 .48 

.54 .54 

.85 .66 

.86 .64 

.65 .54 

.82 .55 

.73 .55 

.80 .62 

.84 .66 

.88 .68 

.88 .75 

For a description of Mokken scale analysis we refer to: Frans Stokman and 

Wijbrandt van Schuur 1 "Basic Sealing" 1 QuaZity and Quantity 1 14 (1980) 1 

pp. 5-30. 
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European integration 

The majority of party delegates is in favor of acceleration of the 

process of European integration. Within the PvdA this majority is smallest 

(60%), follawed by D'66 (80%), CDA (83%) and VVD (87%). A majority of 

delegates in all parties is at least fairly willing to make same personal 

sacrifice - for exarnple, pay a little more taxes - to help bring about 

the unification of Europe. Approximately 10% are very willing, 50% are 

fairly willing, 30% are not very willing, and about 10% are not willing 

at all to make some personal sacrifice. 

Opinion about the most preferred form of European unification is 

widely varied, hawever, with about the sa:rre splits in each party. At least 

35% of delegates in all parties prefer a federal West European State; 30% 

pref er cooperation and fonual consul tation between national governments; 

15% prefer a confederation with veto right, and 10% prefer a single west 

European State, organized in regions drawn up irrespective of the present 

national frontiers. 

Delegates fram the four parties differed considerably in tbeir apinion 

about the proposal of having the Dutch flag flown under a European flag: 

47% of WD delegates are strongly in favor of such a proposal, 37% of CDA 

delegates, but only 11% of D'66 delegates, and 8% of PvdA delegates. Same

what in favor of this proposal are 36% of VVD, 43% of CDA, 49% of D'66 and 

32% of PvdA delegates. 

De cision making at the European z.eve Z. 

A more structured way to rreasure -whether delegates are prepared to decide 

about political rreasures at a European level was found in the follawing way. 

Fifteen proposed measures related to political issues were effered and 

for each measure the question was asked at -what level this rreasure should be 

decided upon. A 11Mokken sealen analysis was perfanred on the responses to 

this question, with 11European level .. as positive or scale alternative. The 

results of this scale analysis can be found in Table 7. Nine of fifteen rreasures 

formed a cumulative scale for delegates fram all parties. The only item not 

scalable for all parties was 11 accelerate the processof European integration11
• 

As a first tentative explanation for this one might think that this issue 

triggers an 11 and ••• and11 response, rather than an 11either European or national11 

response. This may hold true for other measures as well, but perhaps to a 
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Table 7. Stochastic ctm.üati ve scale of willingness to decide upon poli tical 

rreasu.res at European political level (positive alternative: Eu.ropean) • 

PvdA 0'66 CDA VVD 

H= .45 H= .35 H= .36 H= .40 

pi Hi pi H. pi H. pi H. 
~ ~ ~ 

abortion .15 .47 .13 n.s • .08 .54 .09 .43 

private enterprise .23 .38 • 14 .27 .15 .38 .11 .37 

incare difference .22 .54 .24 .37 .21 .46 .13 .45 

regional difference .16 .39 .24 .28 .23 n.s. .14 .34 

equali ty rren-waren • 26 .53 .36 .37 .36 .34 .33 .43 

third world .34 .46 .37 .32 .34 .38 .36 .35 

mil. expenditure .32 .44 .40 .32 .42 .35 .45 n.s • 

terrorism .44 • 38 .51 .31 .49 .31 .63 .39 

unerrploymant .45 .44 .60 .31 .54 .37 .44 .41 

envirorurent .54 .47 .67 .44 .58 .37 .56 .44 

nuclear energy .57 .46 .59 .41 .63 .38 .72 .45 

inflation .59 .40 .72 .31 .64 .34 .56 n.s • 

multinationals .78 .63 .75 .40 .65 .32 .47 • 34 

super-:pa.Jers .53 n.s. .65 n.s. .73 .36 .76 .48 

no scale item: 

European integration .69 n.s. .69 n.s. .69 n.s. .69 n.s. 

n.s. = no scale 

For exact wording of keywords: see Appendix I 

H coefficient of scalability for scale 

Hi item coefficient of scalabilty for item i 

pi proportion of subjects with scale response (Eu.ropean) 
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lesser extent. 

The follo.ving remarks can be made about these results: 

- Although a ma.jority of all delegates is willing to decide about the defence 

against super-powers on a European level, militaJ::y expenditure should be 

decided upon at a national level. A ma.jority is also rrore willing to decide 

about foreign aid at a national level, rather than a European level. 

- Acti ve control over acti vi ties of rrultinational corporations should be 

decided upon at a Europaan level, but public control over private enterprise 

should be decided upon at a national rather than a European level. 

- M::>reover, other econanic issues, like the reduction of incare differences, 

the reduction of regional econanic differences, and (for PvdA and WD 

delegates) un.enployment, do not get a ma.jority response for decision making 

at a European level. 

E~eation of the President of the European Commission 

The only question about internal political affairs within the European 

Ccmmlnity concerned the election of the President of the European Ccmnission 

by the European Parliam:mt. The ma.jority of delegates fran all parties was 

in favor of such an election (PvdA: 84%; 0'66: 87%; <llA: 77%; VVD: 79%). 

A smaller ma.jority within each party considered such an election as 

very important (PvdA: 53%; 0'66: 60%; <llA: 54%; VVD: 58%). 

Direct e~eations for the European ParLiament 

Although a ma.jority of delegates frarn all parties is in favor of direct 

elections for the European Parliarrent (PvdA: 84%; o' 66: 90%; <llA: 93%; 

VVD: 97%), they differ in their evaluation of the importance of this election 

(very important for 43% of PvdA delegates; 0'66: 65%, <llA: 69%; and VVD: 84%). 

This difference is also reflected in the percentage of delegates who 

would like to be a candidate for the Europaan Parliam:mt in the future (PvdA: 

9%; 0'66: 19%; CDA: 18% and VVD: 21%). 

Party organization at European ZeveZ 

VVD delegates are rrore prepared than delegates fram other parties to think 
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of party organization at a European level: 

- 10% of WO delegates think that parties which are closely related to one 

another should amalgama. te as soon as possilile to fonn European parties. 

For the other parties these percentages are smaller (PvdA: 4%; D1 66: 7%; 

CDA: 4%); 

- 42% of WO delegates think that parties which are closely related to one 

another should fonn a CCI'lTCDn parlianentary group arx1 also organize 

federally at the European level outsiele the European Parlianent; for PvdA 

and D 1 66 these percentages are again smaller (PvdA: 32%; D 1 66: 29%; but 

CDA 48%); 

- 42% of WO delegates think that parties which are closely related to one 

another should fonn a ocmron parlianentary group within the European 

Parlianent; for PvdA and D1 66 these percentages are larger (PvdA: 48%; 

D1 66: 46%), but for CDA it is smaller: 36%; 

- 5% of WO delegates think that the various parties of the menber countries 

of the Ccmm.mity should individually fonn parlianentary parties within the 

European Parlianent; for PvdA, D1 66 and CDA these percentages are again 

larger (8%) • 

Synt:>athy scores of delegates for European party groups are given in 

Table 8. It will cc:me to no surprise that PvdA delegates gi ve their highest 

syrrçathy to the Union of Socialist Parties, that WO delegates give their 

highest syrrçathy to the European Liberals and Democrats, and that CDA 

delegates favor the European Christian Derlocrats. But VVD synpathy for the 

Liberals is about a full point higher than PvdA synpathy for the Socialists. 

Table 8. Mean syrrq;>athy for different European party groups and percentage no 

answer. 

PvdA D1 66 CDA wo 
mean % n.a. mean % n.a mean % n.a. mean 

European Liberals and Derroerats 4. 2 28 6.0 24 5.7 20 8.5 

Union of Socialist Parties 7.6 27 5.4 24 5.1 20 3.9 

European De.rocrats for Progress 4. 8 38 5.7 35 4.5 29 4.8 

European Christian Derroerats 3.2 30 3.0 24 8.1 16 4.8 

European Conservatives 2.4 30 2.3 26 4.0 23 4.9 

Communists and Affiliates 4.6 29 2.1 26 1.7 21 .9 

(Note: The delegates could score between 0 (= strongly dislik.e) and 10 

(= strongly lik.e) • 

% n.a. 

19 

21 

29 

19 

21 

20 
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For D' 66 delegates their nean sympathy for the European Liberals and Deiroerats 

is higher than for the Union of Socialist Parties. 

Note further, that the question about sympathy for European Deloocrats for 

Progress bas about 10% fewer res:ponses than have responses to sympathy 

questions for the other parties. Perhaps this party group is less well known 

anong delegates of Dutch poli ti cal parties. 

'!he responses to the open ended question regarding parties wi th which 

delegates wish to cooperate follCM the sarce expected pattem. PvdA delegates 

nention Iabour Party (29%), SPD (22%), PSF (19%), BSP (13%), Danish Socialists 

(9%) ani PSI (6%). Cooperation with all socialistic, or all social-derrocratic 

parties is nentioned by 24% of PvdA delegates. 

OlA delegates nention CilP (29%), CDU (23%), DC (16%), CSU (8%) arrl CDS 

(4%). Cooperation with all Christian-Derrocratic parties is nentioned by 38%. 

Cooperation with all liberal ani demoeratic parties (4%) and all socialistic 

parties ( 3%) , is also nentioned occasionally. 

VVD delegates nention FDP (30%) , British Liberal Party (24%) , ani PW 

(6%). Cooperation with all liberal parties is nentioned by 22% of VVD delegates. 

D'66 delegates also nention Liberal Party GB (37%) and FDP (28%). But they 

alsó nention the French "Radicaux de Gauche" (28%). D'66 delegates do not 

nention social-derrocratic parties to a large extent (over 5%). 

; 

European etections and European issues 

'!he delegates of the Dutch politica! parties investigated are in rnajority 

in favor of a ccrcrron program for all like-m.indeel parties in the rrember 

countries of the Ccmmmity for the first direct elections to the European 

Parliarcent (percentage of delegates against such a ccrcrron program: PvdA: 24%, 

D'66: 22%, OlA: 16%, VVD: 13%). 

D'66 delegates were asked, in addition, with which parties they would 

like to make a ccrcrron program; 26% of D'66 delegates wisbed to make such a 

program with the liberal ani derrocratic parties, 9% with social-dem:::>cratic 

parties, and 27% with other parties. 

Two issue questions were asked in this respect: 

a. about the crucial :pJints that a ccrcrron program withother parties in .the 

rrember countries of the Ccmnuni ty for the first direct election to the 

European Parliarcent should contain; 

b. about the nost important issues of the electoral canpaign. 

'!he responses to these questions are given in Table 9. Responses to both 
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Table 9. Issues mentioned in open questions about 

a. the crucial points that a camon program wi th other parties in the 

mamher countries of the Ccmmmity for the first direct elections 

to the European Parliament should contain; 

b. the nnst important issues of the electoral campaign (percentages} 

enployrrent policy 

environm:mt 

prices, wages, inflation 

Ccmron Market 

liberal, freedam 

defense, security 

social ard econanic equali ty 

aid to the third "WOrld 

general econanic ard social 
policy 

energy policy 

derrocratization 

neN left concepts 

ei vil rights 

information, public relations 

religieus concepts 

p: PvdA 

d: D'66 

c: CDA 

v: WD 

camon program 

p d c 

23 15 28 

18 23 15 

14 8 19 

7 12 17 

0 9 6 

6 4 9 

16 7 4 

10 8 16 

9 8 12 

6 7 6 

0 8 2 

6 4 1 

6 4 2 

0 0 0 

0 0 19 

electoral campaign 

V p d c V 

19 17 13 14 17 

8 13 21 8 5 

16 5 5 7 13 

16 23 35 46 38 

26 0 0 3 9 

13 4 4 4 8 

0 7 3 1 0 

0 5 5 8 0 

0 5 8 7 4 

0 7 7 2 0 

4 4 10 1 0 

0 6 0 1 0 

0 3 0 1 0 

0 4 9 4 4 

0 0 0 8 0 
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questions are highly related. The follCMing rernarks can be made, hCMeVer: 

- the three issues nost often rrentioned were unerrploym:mt, environrrent and 

inflation; 

- under the catchword "Camon Market" all responses were coded wi th an 

unspecified reference toEt, Europe or the first direct elections. 

The fifteen proposed political neasures, that we discussed above in 

tenns of decision making at the European level, were also offered in a 

question to rank the three nost inp::>rtant issues, irrespecti ve of the 

specific neasures to be taken. The sarre three issues, unenploym:mt, environ

rrent and inflation were rrost often rrentioned. 

Delegates fram the parties analyzed did differ in their apinion about 

the proposed neasures, as can be seen fran Table 10. Exact wording of the 

proposed neasures is gi ven in Appendix I. 

The follCMing rernarks can be made about the "opinion" resul ts: 

- The acceleration of European integration is the 4th rrost important issue 

for WO delegates, the 6th rrost of ten rrentioned issue for D 1 66 delegates, 

the 7th issue for mA delegates, and the 13th issue rrentioned by PvdA 

delegates. 

- For 7 of the 15 neasures, the majority of delegates fram the four parties 

agree in their opinion about the neasures proposed. 

With regard to the other 8 measures, the difference in apinion is in seven 

cases between PvdA and 0 1 66 delegates on one hand and WO delegates on the 

other. 

- mA delegates disagree in rnajority with the other three parties with 

respect to abortion. For the other 7 issues about which disagreement 

exists, in 3 cases CDA delegates agree wi th the colleagues fram PvdA and 

D 1 66 (nuclear energy, IlU.ll tinationals and Aid Third World) • For 3 other 

issues they agree with their WO colleagues (incc:m: difference, terrorism 

and private enterprise). On the issue of military expenditure CDA delegates 

are highly divided arrong themselves. 

- Although delegates were expected to give the three rrost ~rtant issues 

irrespective of the neasures proposed, it seems that this was too difficult 

a task. For all parties, the first three issues rrentioned as rrost important 

were indicated by measures that the delegates could favor. 

- For 6 of the 7 measures where there was a difference of opinion between WO 

delegates and PvdA and D 1 66 delegates, the delegates in favor of the 

proposed measure rrention the issue rrore often. The exceptions are the issues 



Table 10. Opinionon fifteen proposed politica! maasures in percentages {for exact wording of keywords: see appendix) 

PvdA DI 66 CJ:)A VVD 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

unempl~t 64 32 1 0 0 56 59 32 2 3 0 55 76 23 1 - - 69 81 19 0 0 0 74 

environment 63 34 1 0 0 39 72 23 1 1 1 64 41 54 3 1 - 32 30 61 5 5 0 30 

inflation 29 63 4 1 0 23 45 48 4 1 0 37 64 33 1 1 - 54 76 23 0 1 0 70 

equality rnanrwarnan 65 31 1 0 0 23 69 26 1 1 0 27 35 54 6 3 1 11 44 51 3 2 0 10 

incame difference 67 30 0 0 1 39 20 59 9 8 1 15 13 58 9 17 1 17 1 22 15 51 10 2 

nuclear energy 1 16 7 48 26 14 4 32 14 31 15 19 13 52 15 13 4 16 24 61 12 2 0 16 

multinationals 77 20 1 0 0 35 33 48 13 4 0 13 16 54 15 12 2 6 5 29 16 45 3 1 

European integration 11 49 18 15 4 4 26 54 10 6 1 17 26 57 9 6 1 15 28 59 9 3 0 20 

third world 4 4 3 41 45 16 2 11 8 47 29 13 6 17 8 49 18 17 13 38 10 29 9 6 

abortion 77 17 1 1 1 11 65 27 2 3 1 10 4 20 6 41 26 11 43 35 8 12 2 9 

defence super powers 24 36 19 12 4 3 19 45 18 10 2 4 28 54 7 5 1 8 45 45 5 3 0 20 

military expenditure 0 1 5 40 51 10 0 7 18 47 22 5 4 30 24 35 4 6 15 53 20 11 1 11 

terrorism 8 15 8 42 23 3 6 22 15 39 14 4 25 38 9 22 4 10 39 40 6 12 2 13 

regional difference 34 57 4 2 0 8 27 48 15 6 1 5 23 62 11 3 - 8 18 50 19 13 0 6 

private enterprise 3 5 1 40 48 4 3 23 15 47 9 3 9 37 14 32 4 5 36 50 7 5 1 11 

MEANING OF CXDES: 1 = very much in favor 

2 =in favor 

3 = no opinion/don 1 t knCM 

4 = against 

5 = very much against 

6 = percentage of respondents in parties who mention this issue 

-..1 
1.0 

I 
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about the third world, and about abortion (for CDA). The only two measures 

that VVD delegates do not favor care last and secend last for thern. 

ConaZuaiona 

A majority of delegates is in favor of a federal West European State 

and in favor of party cooperation within the European Parliaroont. This does 

not rrean, heMeVer, that rrost issues should be decided upon at the European 

level. For environmental policies and inflation policy a majority of the 

delegates is in favor of decision making at the European level, but this is 

not true for PvdA and WD delegates regarding the issue they mention as rrost 

inportant: UJ:1.eii'l)loymant. A number of ether econanic, foreign policy and 

cultural issues should also be decided upon at the national, rather than the 

European level. 

Differences in apinion between the four Dutch poli tical parties indicate 

that, whereas D' 66 delegates agree rrore often with PvdA delegates about 

issue matters, they agree rrore often wi th WD and CDA delegates in matters 

concerning European integration and European party cooperation. 

Different ZeveZs of government 

Thus far we have given the attitudes of delegates towards the European 

Ccmnunity and towards the first direct elections of the European Parliaroont. 

But how inportant is "Europe", cc.npa.red with ether levels of goverrunent? 

If we cc.npa.re European affairs with local, regional, national, inter

national and inner-party affairs, for all parties, the percentage of 

delegates in each party who are definitely rrost interested in European 

affairs is smallest (D' 66: 6%, CDA: 4%, WD: 3% and PvdA: 1%). The main 

interest concerns national politics within D' 66 (48%), VVD (46%) and CDA 

(43%). Within the PvdA 32% of the delegates are rrost interested in national 

polities. In this party, rrost interest exists for local politics (45%). 

Ccnparable figures for D' 66 are 28%, VVD 33% and CDA 27%. Europe is not only 

relatively less inportant than the national or local level of government, 

but also absolutely. The percentage of delegates fran all parties who are 

very interested in European matters is smaller than the percentage of 

delegates who are very interested in any ether level of government. The only 

exception is 0'66, where 21% of the delegates are very interested in European 

matters and 19% are very interested in regional matters. Only 19% of CDA, 
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18% of WD, and 7% of PvdA delegates are very interested in European affairs. 

An explanation for this may be that European matters are rarely discussed in 

nost sections, and never in at least one third of all sections. The 

difference between interest in European matters and interest in international 

matters is small. HeMever, slightly nore delegates are very interested in 

international politics (sare 25% in each party) , and international politics 

is discussed in the local sections slightly nore often. But European (and 

international) matters are relatively unirrp::>rtant canpared to national and 

local matters. 

we will therefore now give same infor.rnation about activities and opinions 

of delegates about these national and local matters. 

Pa.Pty aativitiea 

Arrong all delegates there are a lot of debutants in these party 

conferences (38% in the PvdA, 29% in D' 66 and 31% in the WD). For CDA this 

percentage was 81. It should be rerrenbered, heMever, that this was the fourth 

CDA party conference (since 1975), and that the constituting parties of the 

CDA (KVP, ARP and CHU) continueel to hold their o,.m party conferences. 45% of 

the D' 66 congress rrembers joined their party less than one year before this 

congress, whereas for PvdA, WD and CDA delegates these percentages are 

respectively 4, 3 and 2. The major proportion of the delegates in all three 

parties did not ask pennission to speak at their party's congress; the 

percentages of those who did are: PvdA: 13%, D'66: 12%, WD: 14% and CDA: 5%. 

The delegates of the PvàA are the nost active in party life: 62% of 

the PvàA delegates say that they devote nore than 20 hours - on average - a 

nonth to their party acti vi ties. The delegates of the CDA seem to be - overall -

the least active: 41% of them say that they devote nore than 20 hours in an 

average nonth to their party activities. The WD delegates are similar to the 

D'66 congress rrembers: 50% of WD and 47% of D'66 delegates say that they 

devote nore than 20 hours a nonth to their party acti vi ties. Arrong the WD 

delegates 17% hold at least one public office, whereas arrong D' 66 congress 

participants only 11% do so. Here again, PvdA delegates are nost active in 

the sense that 40% of them hold one or two elective public offices, but CDA 

cares next with 32%. 

Another question is how often the local party organization of the delegate's 

parties holds general rreetings ( for all local party merobers) • Also in this case 

the PvàA seerns to be the oost active, followed by D'66. The figures are 62% 
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of the PvdA delegates state that in their local party organization - which they 

represent - at least one general rreeting a rronth is organized. For D' 66 this 

:percentage is 52. Only 24% of the WD delegates say that their sectien rreets 

at least once a rronth, 'Which for mA reaches a low 9%. In the case of mA this 

rnay be due to the still existing local organization of the consti tuting parties 

(KVP, ARP and CHU) however. 

The position of the paPties in Dutoh poZitioaZ Zife 

The questionaire also contains sare questions about the opinions and views 

of the delegates about the position of their parties in politica! life. The 

resporrlents were asked to gi ve a reaction to each of the following four 

statemmts: 

1. My party should always stand fast by i ts goals and principles, even if this 

should lead to a loss of votes; 

2. My party should attempt to win the votes of as rnany voter groups as possible 

and to represent their interests in the state; 

3. Politics is rrore a matter of getting the best possible out of a given 

situation than of strictly sticking to principles; 

4. My party needs an ideological basis for i ts goals and policies. 

On each staterrent there are four alternatives for the respo:rrlents to 

choose fran: "strongly agree", "agree", "disagree" and "strongly disagree". In 

Table 11 the results for the delegates of each party are given. 

Table 11. Reactions to four statements about parties' place in political life. 

Percentage of delegates. 

strongly agree disagree strongly 
agree disagree 
p D c V p D c V p D c V p D c V 

statem:mt 1 30 32 44 33 63 61 52 61 7 5 3 4 1 1 

2 16 10 20 34 45 29 40 47 33 48 30 16 4 12 8 3 

3 7 19 16 28 43 52 48 57 43 25 26 19 5 2 7 1 

4 55 11 57 45 43 44 32 42 2 35 5 9 8 2 2 

p =PvdA; D = D' 66; C =CDA; V= WD 
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There is no wide gap between the opinions of the various categories of delegates 

on the first three statenents. VVD delegates seem Irore in favor of vote 

maximation ( staterrent 2) than delegates fran the other parties, heMever. Though 

D' 66 is a pragrnatically oriented party without an "official" ideological basis, 

55% of the congress merobers (strongly or m:xierately) agree with the staterrent 

that D 1 66 needs an ideological basis. 

Attitudes and opinions about other politiaal parties and some important Dutah 

pression groups 

In J?Olitical matters people talk of the "left" and the "right". On a 10-

J?Oint scale (1 = extrene left and 10 = extrene right) res}?Ondents were asked 

to score themsel ves. 

The average for the PvdA delegates is 2. 7, whereas the average score for 

the WD is 6. 4. The average D 1 66 score is 4. 0. This question was not asked to 

CDA delegates. In Table 12 the results are given of the average score that 

congress participants of PvdA, D1 66, CDA and WD give toeach other. One could 

score between 0 (= strongly dislike) and 10 (= strongly like) . Note that in 

the opinion of the respective delegates D1 66 is situated between the PvdA and 

the VVD, but appears IIDre s.iroilar to PvdA than to VVD. VVD delegates are Irore 

sympathetic to CDA than to D' 66. CDA delegates do not reciprocate this feeling, 

however. Still CDA sympathy for VVD ( their present coali tion partner) is higher 

than for PvdA. 

In this table also the attitudes of the respective delegates towards same 

other Dutch J?Olitical parties are given and their opinions (attitudes) regarding 

sarre Dutch pressure groups. 

Table 12 shows that the delegates of D 1 66 are in their sympathy and anti

pathy towards other parties and pressure groups Irore s.iroilar to PvdA delegates 

than to WD delegates. CDA delegates are in their sympathy towards other parties 

Irore s.iroilar to their colleagues fran VVD than those fran PvdA and D 1 66. On 

average the pressure groups are Irore J?Opular arrong the party delegates than the 

J?Oli tical parties, whereas the non-response percentage in the category }?Oli tical 

parties is smaller than in the category pressure groups. The pressure groups 

with a high percentage of non-response are probably not well known among the 

delegates. 
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Table 12. Mean synpa:thy scores for different Dutch political parties and 

pressure groups and percentage no answer. 

Party 

PvdA 0'66 CDA 'WO 

mean % n.a. mean % n.a. mean % n.a. mean % n.a. 

0'66 6.8 1 5.9 2 5.1 

PvdA 6.3 2 4.7 2 3.3 1 

'WO 2.9 3 4.2 2 5.3 2 

ARP (party in CDA) 5.6 4 5.7 4 4.1 3 

CDA 3.1 2 3.4 2 5.7 1 

CHU (party in CDA) 2.3 2 2.9 4 5.4 1 

KVP (party in CDA) 2.5 3 2.8 2 4.9 1 

PPR (:I.eft wing radicals) 6.8 4 5.8 2 3.2 2 1.7 4 

PSP (Pacifist Socialists) 6.9 2 5.3 2 2.1 2 1.4 1 

CPN (Dutch camu.mists) 4.3 1 2.2 2 1.3 2 0.9 

Boerenpartij (extrene 
right wing) 0.5 3 0.9 3 1.1 2 2.4 1 

OS'70 (PvdA splinter) 2.4 3 2.7 2 3.9 3 5.1 1 

GPV (calvinist) 1.9 3 2.3 2 4.6 2 4.6 1 

SGP (calvinist) 1.7 3 2.1 2 4.3 3 4.1 1 

Pressure groups 

FNV ( trade union feder. ) 8.2 4 5.8 13 4.1 5 3.8 3 

NVV (trade union, FNV, 
non-confessional) 8.4 3 5.6 14 3.8 8 3.5 4 

NKV (trade union, FNV, 
rana.n catholic) 7.1 4 5.3 15 4~7 7 4.0 5 

CNV (tade un. protst.) 4.9 5 5.4 14 7.5 4 5.8 3 

VNO ( errployers) 3.1 8 4.6 16 5.7 9 7.5 3 

ANBT (farrte:"s) 4.1 13 4.7 29 5.7 20 6.2 23 

BHLP (trad. un. errployees) 3.0 7 5.1 18 5.8 14 6.9 6 

KNOV (enterpreneurs) 2.9 11 4.4 29 5.7 16 6.5 18 

CBTB (prot. farrte:"s) 3.3 12 4.3 27 6.9 12 5.9 18 

NCW ( christ. errployers) 2.6 9 4.3 17 6.7 7 6.6 5 

NCOV (christ.enterpr.) 2.6 13 3.8 31 6.4 17 5.9 20 
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NOTES: 

1. This artiele is a revised and extended version of a paper by the present 

authors "Dutch Party Delegates: Background Characteristics, Attitudes 

towards the European Catmmi ty and tCMards Dutch Poli tics" , · presented 

at the :ocPR Joint Sessions of Workshops for the Planning Session "Direct 

Elections for the European Parlianent", 17-20 April 1979 in Brussels. 

In this paper, only PvdA, D' 66 and WD were ccnpared. 

2. The European Election Study (EES) is a European Project Team. EES is 

financed through a coordination ccmnittee (consisting of Rudolf Wilden

mann, Mannheim; Paolo Farneti, Turin; Dusan Sidjanski, Geneva and Henry 

Valen, Oslo), fran neans supplied by the Volkswagen Foundation, the 

European Ccrrmittee and the European Parliament. The project team unites 

three European research projects: The European Parties Miàdle level 

Elite Project (direction: Karlheinz Reif, Mannheim and Roland Cayrol, 

Par is) , an election study and interviews wi th candidates for the European 

Parliament. 
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Appendix I 

Exact wording of questions about fifteen proposed politica! measures. 

Q. 37 Here we present you a list of .i.np:>rtant politica! issues. Would you 

please indicate your opinion on each issue: are you in favor of the 

proposed rceasures? At what level of governi'Cent should each be 

decided upon? 

Q. 37.1: Irrespective of the specific rooasures to be taken: Which of the 

above issues do you consider nost .i.np:>rtant, secend nost .i.np:>rtant, 

third nost .i.np:>rtant? 

a. abortion 

b. envirol'll'OOI1t 

c. equali ty rcen-'WOirel1 

d. European integration 

e. incare difference 

f. inflation 

g. military expendi ture 

h. multinationals 

i. nuclear energy 

j. private enterprise 

- wcm:m should be allowed to decide matters conceming 

abortion 

- greater effort should be made to proteet the 

envirol'll'OOI1t 

- irrplement the principle of equal opportuni ty for 

reen and wcmm 

- accelerate the process of European integration 

- reduce incare differences 

- fight against inflation 

- military expendi ture should be increased 

- there should be far nore acti ve control over 

activities of multinational corporations 

- nuclear energy should be developed in order to 

neet our future energy needs 

reduce the capacity of public control over private 

enterprise 

k. regional difference - develop policies to reduce regional econanic 

differences 

1. super :J?OilerS - defence against the super pc:Mers 

m. terrorism - the nost severe penalties should be introduced for 

n. third world 

0. un.errployrrent 

acts of terrorism 

- in gi ving aid to third wor ld countries nore 

consideration should be gi ven to our cmn needs 

- fight against unemploy.ment 

Order of presentation of measures in questionaire: 

f - d - j - a - o - 1 - m - i - h - b - k - c - g - e - n 
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BIJLAGE IV 

CAMPAIGN ANALYSIS REPOR1': 'l'HE NETHERLANDS; the first direct el,ections to the 

European ParZiament 

by I. Lipschits and A.P.M. Lucardie 

1. EZectoraZ system: European and nationaZ 

Elections in the Netherlands take place on the basis of Proportional 

Representation. Por elections to the Second Chamber1) the country is divided 

into 18 electoral districts. Politica! parties can subrnit a list of candidates 

in one or m::>re of the 18 districts. Usually the parties participate in the 

elections in all 18 districts. 

The act concerning the elections to the European Parliarnent passed the Second 

Chanber on Sth October 1978 and the Pirst Chamber on 12th December 1978. In 

the Second Chamber the seven smallest parliarnentary groups, who together have 

12 of the 150 seats, voted against the bill. The four largest parliarnentary 

groups (138 seats) voted in favour of it. 

The m::>St important differences in the electoral law for, on the one hand, the 

elections to the European Parliarnent and, on the other hand, the elections to 

the Second Chamber, are the follawing: 

a. Por the elections to the European Par liament the country was not di vided 

into 18 electoral districts. This rreant tha.t the politica! parties could subnû.t 

only one list of candidates. A list of candidates was not allawed to camprise 

m::>re than 40 narres. 

b. Dutch citizens living in one of the rrember-states of the European 

Ccmrunity were allawed to participate in the elections to the European Parliament. 

c. Dutch ei tizens in the public service living outside the boundaries of the 

European catmunity (for instance, diplanats and their families) were allawed 

to participate in the elections to the European Parliament. 

d. Nationals of other member-states of the European Ccmnunity who were living 

in the Netherlands were allawed to participate in the Netherlands in the 

elections to the European Parliarnent if the state, of 'Which they were nationals, 

did not give the vote to citizens living outside the national borders. 

e. The election results were to remain secret as long as voting had not 

closed in all rrember-states of the European Camn.mi ty. 
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On 29th .May 1978 the governrrent introduced a bill to the Second Chamber 

concerning the elections to the European Parliarrent. The discussion in 

Parliarrent was not particularly heated. Only the small political parties, 

who on the basis of this bill stood no chance of winning a seat in the 

European Parliarrent, tried to bring about fun.dam:mtal changes in the 

government proposals. 

The nost .irrp:>rtant objection on the part of the srnall parliamentary groups 

concerned the electoral quota. The quota is the number of validly cast votes 

divided by the number of seats. Seeing the number of seats in the Second 

Charrber is 150, the quota for the elections to the Second Chamber is 0.67% 

of the number of validly cast votes. The quota is at the saroo tine the 

electoral threshold. A political party which does not get 0.67% of the valid 

votes does not pa.rticipate in the distribution of the remaining seats and 

consequently cannot get a seat in the Second Chan:ber. 

The Netherlands has 25 seats in the European Parliarrent and consequently the 

quota for the European elections was 4%, that is to say, 6 tines as high as 

for the elections to the Second Chamber. With a quota of 4%, the seven small 

parties, which in the elections to the Second Chamber in 1977 won one or nore 

seats, stood no chance of winning a seat in the European Parliament. The 

largestof theseseven parties received only 2.1% of the valid votes in ·ene 
1977 elections. 

In the parliarrentary debate on the bill, the small parliarrentary groups 

sul:mi.tted a notion that the political parties which did not attain the quota 

in the elections would still be allawed to participate in the allocation of 

the remaining seats. The acceptance of this proposal 'iNOUld have given sane 

of the small poli tical parties a chance of winning a seat in the European 

Parliarrent. Hcf.vever, the large parliarrentary groups voted against this proposal. 

Other att.errpts on the part of the small parliarrentary groups to increase their 

electoral chances (such as the proposal that 2 or nore political parties could 

combine their lists of candidates for electoral ends but with the oamplete 

retentien of their political identity) were also stoppeel by the large 

parliarrentary groups. 

These conflicts about the bill concerning the elections to the European 
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Parlianent took place between the small parlianentary groups on the one side 

and the large groups on the other. There was rrore general opposi tion to the 

gove:rnmant proposals in the Secend Charnber in conneetion with one other 

f.m.portant point. This opposi tion cencerned the proposal that the election 

results would not be allCMed to be made public until the voting in all nanber

states of the European Coomunity had closed. 

In the Netherlands, elections normally take place on a Wednesday {schools 

are used for polling-l:x:x::>ths and all schools have a half-holiday on Wednesday). 

On a European level, h.c1Never, i t was stipulated that the elections to the 

European Parlianent would have to take place on one of the days fran 7th up 

to and inclllding 10th June 1979, that is to say, on a Thursday, Friday, 

Saturday or Sunday. Consictering the religieus catpC>Sition of the population, 

it was out of the question to have the elections take place on a Sunday. With 

an eye to a good turn-out of veters, Saturday {the weekend) and Friday 

{ leading up to the weekend) -were not considered very sui table. The governrrent 

therefore proposed to have the voting on Thursday 7th June. 

According to the electoral law, counting the votes in the Netherlands is 

public. Because the resul ts of the voting had to remain secret till Sunday 

evening 10th June, when the elections would be ccmpleted throughout the whole 

of the European Connumity, the governrrent proposed that the ballot-boxes in 

the Netherlands should be sealed on Thursday evening 7th June and that the 

votes should be counted on Monday rrorning 11 th June. There was a great deal 

of opposition to this proposal in Parlianent. It would rrean that within the 

European Ccmnunity voting would take place in the Netherlands first and that 

the Netherlands would be the last to supply the election results {in other 

rrerrber-states the votes were to be counted on Sunday evening). The government 

stood finn: on a European level i t was feared that an ear lier revelation of 

the election results in the Netherlands would influence the elections in 

ether rrerrber-states. Concerning this part of i ts proposal the government 

received the support of only a small majority {only the two governing parties, 

who have 77 of the 150 seats in the Secend Charnber). 

2. European eLeations and nationaZ eLeations 

2.1 Participating political parties 

In 1977 no less than 24 political parties took part in the elections to the 
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Second Chamber. Of these 24 parties, eleven won one or nore seats. Nine of 

these eleven parties toOk part in the elections to the European Parliament. 

In addition, a neN political group, the I.eschot List, tried to win a seat 

in the European Parliament. Table I carprises a list of the narnes of the 

political parties, arranged alphabetically according to the abbreviations 

of the Dutch narces. 

The three largest political parties are: 

- the Dutch Labour Party (PvdA) , which is a rrenber of the Confederation 

of Socialist Parties of the European camu.mi.ty; 

- the Christian Derrocratic Appeal (CDA) , which is a federation of the 

three large religious parties: Anti-Revolutionary Party (ARP), Christian 

Ristorical Party (CHU) and Catholic People 1 s Party (KVP) • Each of these three 

parties is a mamber of the European People 1 s Party; 

- the Dutch Liberal Party (WD), which is a rrenber of the Pederation of 

European Liberals and Deiroerats. 

The fourth largest party is Dem:x::rats 1 66 (D 1 66) , which calls i tself a 

progressive liberal party. The Pacifist Socialist Party (PSP) and the Political 

Party of Radicals (PPR) are progressi ve and radical parties. The Ccmru.ni.st 

Party of the Netherlands (CPN) belongs to the smaller political parties. T.he 

National Refo:rm:rl Political Association (GPV) and the Political Calvinist 

Party (SGP) are two small religieus (Protestant) parties. T.he Dem:x::ratic 

Socialists 1 70 (DS'70) - a right-wing democratie-socialist party - and the 

Free Tradespeople (BP) - a small party of small tradesnen and farrrers - decided 

not to participate in the elections to the European Parliament. T.he Leschot 

List (LL) is the personal list of Mr. Winand Leschot, a persen carpletely 

unkno.vn in Dutch polities, whohad a go at the European elections on the 

basis of a vague "green" platfonn. 

The results of the elections to the European Parliament (1979), to the 

Provincial States (1978) and to the Second Chamber (1977) are set outin 

- table II in numbers of votes cast; 

- table III in percentages of vetes cast; 

- table IV in seats. 

2. 2 Turn-out and partisan distriliution of vetes and seats 

The elections to the European Parliament took place in the Netherlands on 
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Thursday 7th June 1979. Not until the rroming of M:>nday 10th June did the 

counting of votes begin. And yet on the evening of 7th Jun.e the election 

results were already kn.own with a fair degree of accuracy in the Netherlands 

- and hence in the other countries of the European Carmuni ty as well. 'Itlis 

was due to an extensi ve election in;luiry that Intanart (Hilversum) had 

carried out on the day of the elections on behalf of the press association 

ANP. In 40 polling-booths, 19091 voters filled in, in aàdition to their 

ballot-papers, an Intanart questionnaire, in which they were asked, anong 

other things, their sex, age, the party they voted for in the European 

elections and the party voted for in 1977 in the elections to the Second 
Chamber. 2) 

The predictions based on this i.Jx;luiry, which differed only very slightly fran 

the official election results, were announced in a special television 

progr~ on the evening of the election day itself. 

A nurnber of striking points in the election resul ts are: 

- The turn-out for the Nether lands is very small. 

- '!Wo politica! parties gained rrost in these elections: CDA and 0'66. 

- The PvdA suffered a heavy defeat, while the WO also sustained losses. 

- Despite the fact that the smal! politica! parties stood no chance of 

winning a seat in the European Parliam;mt because of the high quota, 

they did succeed in maintaining or even strengthening their electoral 

position. 

The low turn-out for the elections to the European Parliament has attracted 

a lot of attention in the Netherlands. Until 1970 the law prescribeà. that 

those entitled to vote had to report to the polling-booths on the day of the 

elections. Until that tilre there was always a turn-out of rrore than 90%. Since 

1970, the turn-out has been lower, as appears fran the following table: 

1970 Provincial States 68.1% 

1970 City-councils 61.2% 

1971 Second Chamber 78.5% 

1972 Second Chairber 82.9% 

197 4 Provincial States 74.5% 

1974 City-councils 65.4% 

1977 Second Chamber 87.5% 

1978 Provincial States 79.1% 



1978 City-councils 73.3% 

1979 European Parliament 57.8% 
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The turn-out in 1979 was by Dutch standards an all-ti.rre low. There were rrore 

than 2.5 million fewer votes cast than were cast in 1977 for .the elections 

to the Secend Cha:rter. In 1979 nore than 4 million citizens did not exercise 

their right to vote. In the newspapers, articles appeared with headlines 

such as "Great Fiasco", "Euro-hangover" and "Unsuccessful Stunt". Only in a 

few newspapers was the view put fo:rward that, given the cirCUJl'IStances in 

which these first European elections were held, the turn-out was reasonable: 

in any case, the majority of veters had gone to the polls. Vredeling, a 

rrernber of the European Ccmn:i.ssion, said in a radio-braadcast about the turn

out: "It's a bit better than I'd feared, but nuch less than I'd hoped." 

Many causes for the low turn-out were given in the press. These can be 

classified as fellows: 

a. The workof the European politicians is unknCMn to the veters. The veters 

do not see themsel ves as European ei tizens. They are less invol ved in the 

European elections than in national elections and therefore the turn-out 

was lower. They do not feel responsible for European policy. They are not 

in touch with the activities of the European Parlianent and it was the 

first tiire that direct elections to the European Parliament were held. 

b. There is criticism of European policy. European policy is fonned in an 

atm::>s:r;here of specialization fran which the ei tizens are excluded. Waste 

of ti.rre and rroney and very high tax-free salaries are often spoken about 

contercptuously. 

c. The idea of a uni ted Europe has not caught on with the ei tizens. For 

many voters, Europe is only a colleetien of national states contrasting 

greatly am::>ng themselves. The differences are too big and nationalism too 

strong. The European house is no nore than a stage-set. 

d. During the election canpai.gn rruch critical attention was paid to the liroited 

power of the European Parliament. As long as the European Parliament has 

lim:i.ted authority it is not credible to the citizens and no mass turn-out 

for the European elections can be expected. 
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e. The European propagandists and people giving infonnation on the European 

Par liament tried in a.dvertiserrents and on T.V. to sell i t like a new 

washing-powder. This worked the wrong way. The idea of a uni ted Europe 

disappeared tmder an avalanche of infonnation. 

f. In the mass-roodia1 rruch attention was paid to the activities of convineed 

opponents of the European elections. Although they were small in number 1 

same of their actions attracted attention because of their specific 

character (such as the breaking of windc::~WS and the public burning of 

election call-up cards). In this respect it is also important that 

opponents of the European elections were active in a number of political 

parties (PvdA, PSP 1 PPR, SGP) . 

g. The politica! parties failed in the election carcp3.ign. They did not succeed 

in nak.i.ng the differences a.rrong the parties clear to the voters. The 

election prograrmes were vague. The candidates for the European Parliament 

were often figures unknCMI'l on a national level. 

The above are the rrost important of the causes gi ven in the press for the la.N 

turn-out for the European elections. 

An .i.rrp::>rtant result obtained in the Intanart inqui:ry is that especially the 

younger voters did not turn up for the European elections. For the European 

elections in 1979, 2.5 rnillion fewer voters took part than for the elections 

to the Second Chamber in 1977; a.lnost 1. 5 rnillion of these were younger than 

35. In 1977, 42% of the voters was younger than 35 and in 1979 this was only 

36%. This was especially to the disadvantage of the Dutch Labour Party (PvdA) 1 

which has a strong electoral folla.Ning a.rrong the young voters. 

The leaders of the Dutch Labour Party (PvdA) were disappointed with the 

election outcare. Carpared with the 1977 elections, the PvdA suffered a loss 

of 3.4% 1 which by Dutch standards is considerable. r-breoverl in 1979 the PvdA 

was no longer the largest party (see Table III). Den Uyl1 the leader of the 

parliamentary group in the Secend Chamber, regretted 11 that an important part 

of the PvdA folla.Ning stayed hame. 11 For Vondeling 1 who headed the PvdA list 1 

the election outcame for his party was ve:ry disappointing. He too blaroos the 

lON turn-out for the bad results for the PvdA. In addition1 an internal division 

within the Dutch Labour Party (PvdA) certainly played a role too in the matter 
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of the European elections. The Young Socialists, organized within the PvdA, 

opposed participation in the European elections; during the election carcpaign 

they agitated vigorously both inside and outside their CMn party. 

The leaders of the Christian Deroc>cratic Appeal (CDA) were pleased with the 

election outcare. Coopared with the results of 1977, the CDA scored a very 

large gain (3. 7%) in 1979 and that made it the largest party. Beurrer, who 

headed the CDA list, declared himself "exceptionally satisfied". Beurrer had 

conducted an acti ve European carcpaign wi th a consistent European approach. 

Het saw the favourable election outcare as the reward for this carnpaign. 

Th.e leaders of the Dutch Liberal Party (WO) were also satisfied with the 

election results. Coxpared with the 1977 elections, the WO had, it is true, 

suffered a loss of l. 5%, but a heavier loss had been expected. In the 

regularly held apinion polls, the electoral following of the WO had sunk to 

14 to 15% and the WO leaders publicly declared themselves satisfied with the 

16.4% of the votes cast which they obtained in 1979. 

The Deroc>crats 1 66 (D 1 66) were generally considered to be the great winners of 

the European elections. The electoral following of D 1 66 rose fran 5. 4% in 

1977 to 9.0% in 1979. D1 66 had never before attained such a high percentage. 

De Goe:ie, who headed the 0 1 66 list, conducted a very active and strongly 

European-orientated election carcpaign. 

The smaller politica! parties, none of which won a seat in the European 

Parliam:mt, succeeded in maintaining their electoral positions in crnparison 

with 1977 (see Table III) • Th.e Pacifist Socialist Party (PSP) even scored a 

gain which for that party was not inconsiderable. Haks, who headed the list 

of the Cormn.mist Party of the Netherlands (CPN), declared that the election 

outcare denonstrated that rrore than 42% of those entitled to vote (that is 

to say, the non-voters) had showed their condermation of European poli tics 

as they now exist. Kalroa, ·who headed the Pacifist Socialist Party (PSP) list, 

declared himself pleased at the low turn-out. According to him, this treant 

that a large part of the Dutch electorate could not feel happy wi th the 

European Ccmnunity. Jans.en, who headed the list of the Politica! Party of 

Radicals (PPR) , was disappointed not to have won a seat in the European 

Parliam:mt. Nevertheless, he felt that his activities in the election carnpaign 

had been .ilrp)rtant, because he had been able to draw attention to certain 
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points, in particular the proteetion of the environment. Blokland, who headed 

the National Refonred Politica! Association (GPV) list, was pleased that, 

through his propaganda against the fennation of a European federation, he had 

secred a slight electoral gain for his party. Mr. I.eschot, to conclude, said 

that he had not so IIUlch participated in the elections to win a seat in the 

European Parliarrent as to make a contrihution to the furtherance of the 

quali ty of life and the proteetion of nature. 

2.3 European elections as national test-elections? 

In the Secend Chamber elections in 1977, the Dutch Labour Party (PvdA) had a 

very large electoral victory. Carpa.red wi th the elections to the Secend 

Chamber in 1972, the PvdA secred a gain of 6.5% in the percentage of vetes 

cast (fran 27.3% to 33.8%). Th.e PvdA got 10 :rrore seats in the Secend Chamber 

(a rise fran 43 to 53 seats). After these election results, it was generally 

expected that a governrrent "WOuld again be fOJ:l'OOd with Den Uyl, the politica! 

leader of the Dutch Labour Party, as prime minister. 3) Af ter no less than 170 

days of negociations between the Dutch Labour Party (PvdA) , the Christian 

Denocratic Appeal (OlA) and the Derroerats '66 (0'66), this atterrpt to forma 

governrrent failed. The Christian Dercocratic Appeal (CDA) then began talks 

with the Dutch Liberal Party (WD) with a view to forming a government. Within 

several weeks a government was fonood wi th representati ves of only these two 

parties: the Van Agt cabinet. 4) 

Under the leadership of the folll'er prime minister, Den Uyl, the parliamentary 

group of the Dutch Labour Party (PvdA) violently opposed the policy of the 

Van Agt cabinet. During the general par liamentary debates in the Second Chamber 

in October 1978, Den Uyl stated: 

"What we deal with here in the Chamber at the present time ( •.• ) is 

directly concerned wi th these European elections. The government 

cannot pursue a different policy in Brussels than what they put befere 

us here. This indissoluble link between internal policy and European 

policy has as a consequence that next year we shall be opposing the 

governing parties on the policy that they are nON pursuing here." 

By "next year" Den Uyl was alluding to the elections to the European Parliarrent. 

With this statemant he fixed the franework of the European election carcq;>aign 

for his party: it 'WOuld be daninated by political considerations of a national 
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nature. This was one of the reasons why the five small political parties, \'lho 

were as gocxl as certain that they would not win a seat in the European 

Parlianent, nevertheless took part in the European elections. After Den Uyl 1 s 

staterrent it was likely that the European election campaign would at the same 

tirce becc:ma a struggle over national p:>licies and under these circurnstances 

the small politica! parties also felt obliged to enter the fray. 

During the election campaign the Dutch Labour Party (PvdA} did irrleed stress 

national centroversial issues, particularly the replacerrent of the Van Agt 

cabinet by a reN Den Uyl cabinet as the PvdA wished. On 6th June 1979, one 

day before the elections to the European Par liament, the PvdA placed a large 

advertiserrent in the daily papers. This advertiserrent included the folla-~ing: 

"Dutch problems can be solved best if there is a new govenment with the 

Dutch Labour Party. You cannot elect that reN governnent. But your vote 

does lend force to the desire for it. That will not be misunderstood. 

That is why you really should go and vote. Vote for the PvdA. A vote for 

Von:leling (who heads the PvdA list) is also a vote of confidence for Den 

Uyl. For later." 

The other poli tical parties reacted wi th reserve to this attenpt on the part 

of the Dutch Labour Party to put so rruch stress on the national poli tical 

aspect. Especially the Christian Dem:>cratic Appeal (CDA) and the Deilocrats 1 66 

(D 1 66) - and to a lesser degree the Dutch Liberal Party (WD) - emphasized the 

European aspect of the elections as much as possible. 

When the election outCCJre sha-~ed that the PvdA, carpared with the 1977 and 1978 

elections (see Table III), had suffered a loss, leaders of the Dutch Labour 

Party called for the greatest possible caution in translating the results of 

the European elections to the national politica! situation. It was especially 

Rietkerk, the leader of the parliam:mtary group of the Dutch Liberal Party 

(WD) in the Second Chamber, who repeatedly stressed that the poor results for 

the Dutch Labour Party denonstrated that opposition to the Van Agt cabinet 

anong the voters was not running high. 

3. Resources and mobiZisation of party organisation 

The expenditure for the election canpa.ign differed fran party to party. In 
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discussions wi th party leaders and carcpaign leaders the following anounts were 

quoted: 

a. Christian Dem:>cratic Appeal (CDA) : Al.rrost 1, 000,000 Dutch guilders was 

spent on the European Parlianent election Cëii'Ipaign. About l, 500,000 Dutch 

guilders was spent on the 1977 Secx:>nd Charrber election carrpaign. The expenditure 

for the European elections was two-thirds of that for national elections. The 

arrount for the European election carcpaign was raised by the three poli tical 

parties which form the federation of the Christian Dem:x:::ratic Appeal. The 

arrount of 1, 000, 000 Dutch guilders includes a subsidy frcm the European 

Parlianent. That subsidy was to be used exclusively for purely infonnative 

rnaterial. 

b. Dutch Labour Party (PvdA): Apart frcm what was spent by regional branches, 

this party spent about 850,000 Dutch guilders on the European election carrpaignl 

including a subsidy fram the European Parlianent. The anount was collected arrong 

party nari:Jers on a voluntary basis. The arrount of 850, 000 Dutch guilders spent 

on the European election canpaign is about half what is spent on canpaigns for 

the elections to the Secend Chamber. Actually 1 it is even less than half 1 

because the branches spent less on the European elections than is custanary for 

national elections. 

c. Dutch Liberal Party (WD) : Apart frcm what was spent by branches, this 

party spent 600, 000 Dutch guilders frcm i ts CMl1 funds on the carcpaign for the 

elections to the European Parliament. In addition, there were also two subsi

dies: one fram the European Parlianent and one frcm the European Liberals and 

Derroerats (ELD). The latter subsidy anounted to 75,000 Dutch guilders. In 

total, about as rnuch was spent on· the European elections as on national 

elections: in 1977, 750,000 Dutch guilders was spent on the Secand Chamber 

election campaign, apart frcm what was spent by the branches. In addition to 

this sum, the party branches spent 100,000 Dutch guilders on election materiaL 

d. Dem:>crats '66 (D' 66): In total, D' 66 spent the sum of 170,000 Dutch 

guilders on the European Par liament election carrpaign. That is about equal to 

the sum that was spent in 1977 on the carrpaign for the national elections. Of 

the total arrount, 50,000 Dutch guilders was derived frcm subscriptions and 

120, 000 Dutch guilders frcm voluntary contributions. 
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e. Political Calvinist Party (SGP): There are no details knONn about the 

anount spent on the election campaign by this party. 

f. camunist Party of the Netherlands (CPN): '!he Ccmnunist Party spent in 

total about 150,000 Dutch guilders on the European Parliarrent election 

campaign. 'Ibis does not differ Im.lch fran the anount spent on national 

elections. '!he sum of 150,000 Dutch guilders carre fran a special fund which 

had been collected on a voluntary basis anong party xrembers. 

g. Pacifist Socialist Party (PSP): It is not knCMn what anount was spent 

by this party on the European election canpaign. '!he only infomation given 

was that the rroney was obtained via an appeal to party xrembers for voluntary 

contributions and that the nerrbers gave well. 

h. Political Party of Radicals (PPR): '!he European election canpaign was 

financed by this party with a sum of about 200,000 Dutch guilders, without 

the branches. According to the infonnation given, this anount was definitely 

insufficient: it was half what is spent on national elections. 

i. National Reforrred Political Association (GPV): 'Ibis political party 

bas the rule that party mercbers are required to gi ve an obligatory contribution 

to the financing of election ca:rcpaigns. Because there was disagreem:mt within 

this party as to the desirahili ty of taking party in the elections to the 

European Parliarrent, it was decided that for the European elections the 

branches would contribute, on a voluntary basis, 10 Dutch guilders per party 

nen:ber to the election ca:rcpaign. 'Ibis party spent about 85, 000 Dutch guilders 

on the European election canpaign, which was considerably less than for 

national elections. 

j . Leschot List (LL) : No details are kncMn for this personal list of Mr. 

Leschot, concerning the expenditure for the European election canpaign. 

Fran the above infonnation it is apparent that the three large political parties 

(Christian Dertocratic Appeal, Dutch Labour Party and Dutch Liberal Party) 

received rroney fonn the European Parliarrent for the conducting of the election 

campaign. Spokesrren fran the smaller poli ti cal parties expressed their 

condemnation óf this in very forceful tenns. '!bey were of the opinion that in 

doing this the European Parliarrent made an unfair and reprehensible distinction 

between large and smaller political parties. 
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All participating political parties tried to mobilize the party-machinery at 

all existing levels for the election canq:>a.ign. One exception in this respect 

was the Ieschot List (LL) 'Which did nothave a national organization. Much 

use was made of advertiseroonts in daily and weekly papers. Certainly at the 

beginning of the election canq:>a.ign, a.dvertiseroonts were ailred at making the 

candidates heading the lists nationally well-knCMn. During the canq:>a.ign, 

many election neetings -were organized, often in the fonn of a debate between 

two or nore opponents. Those neetings were poorly to very poorly attended. 

There are cases k.n<:Mn in which no-one at all turned up, apart fran the 

speakers and the organizers. An election panel set up on a grand scale in 

Amsterdam on 26th May 1979 with cand.idatea for the European Parliament and 

leaders of the parliamentary groups in the Second Chamber of the three 

largest political parties (Lubbers for the Christian Demoeratic Appeal, Den 

Uyl for the Dutch Labour Party and Rietkerk for the Dutch Liberal Party) was 

a failure. At the beginning of the day there was an alldienee of 18 and the 

rraxi.Iro.Jm reached later was 500. This sort of rally for national elections 

draws thousands of people. 

By law, poli ti cal parties cannot buy t.i.rre on radio and television. H<::1.Never, 

it is laid dCMn by law that braadcasting ti.rce on radio and TV be regularly 

allotted free of charge to poli tical parties who have seats in the Secend 

Charnber. It is also prescribed by law that for elections to the Secend Charnber 

all political parties taking part are allotted extra braadcasting time on 

radio and TV. This rule also applied to the elections to the European 

Parliarrent: in the 6 weeks preceding the European elections, all participating 

parties received free of charge two periods of 10 minutes each on the radio 

and two periods of 10 minutes each on TV. 

For the European Parliarrent election canpa.ign, the governrrent did not give 

any direct financial aid to the political parties. The actlvities of the 

National Cammittee for the Direct Elections to the European Parliament are 

not dealt with here. 

As for the exchange of top-level leaders for canq:>a.ign rallies, Dutch leaders 

went abraad and foreign leaders came to the Netherlands, although on a modest 

scale in both cases. On 7th April 1979 Nord, the candidate for the European 

Parliament for the Dutch Liberal Party (WD) spoke at the international 

election congress of the EI.D in Luxemburg. Berkhouwer, the candidate heading 
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the Dutch Liberal Party (VVD) list for the European elections, led together 

with representatives of the German FDP, an election rally day on 2lst Ma.y 

near the Dutch-German border. Den Uyl, the political leader of the Dutch 

Labour Party (PvdA), spoke at the socialist rally in Paris. Albeda, one of 

the leaders of the Christian Deiiocratio Appeal (CDA) and a minister in the 

Van Agt cabinet, represented his party on 26th .May at the European Christian 

Denocrats' festival in Ostende (Belgium). On the ether hand, Tindemans 

(Belgium) addressed a rally of the Christian Deiiocratio Appeal (CDA) on 15th 

.May, and Thorn (Luxerrburg), Bangemarm (Germany) and De Clercq (Belgium) were 

present at the Liberal Euro-congress in Maastricht (18th - 19th .May). 



abbreviation narre in Dutch narre in English 
1 

) 

(in alphabetical order) 

BP 

<DA 

CPN 

D 1 66 

DS 1 70 

GPV 

LL 

PSP 

PvdA 

PPR 

SGP 

WD 

Boeren-Partij 

Christen Dem:x::ratisch Appèl 

Carmunistische Partij van Nederland 

Derroeraten 1 66 

Derrocratisch Socialisten 1 70 

Gereformeerd Politiek Verbond 

Lijst Ieschot 

Free Tradespeople 

Christian Dem:x::ratic Appeal 

Camlunist Party of the Nether lands 

Derrocrats 1 66 

Derrocratic Socialists 1 70 

Natianal Reformed Political Association 

Ieschot List 

Pacifistisch Socialistische Partij Pacifist Socialist Party 

Partij van de Arbeid Dutch Labour Party 

Politieke Partij Radikalen Political Party of Radicals 

Staatkundig Gereformeerde Partij Political Calvinist Party 

Volkspartij voor Vrijheid en Dem:x::ratie Dutch Liberal Party 

1

) the narre as provided by the politica! party in question 
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Table II. Results in numbers of votes cast in the election to: 

a) the European Parilarrent (1979) 

b) the Provincial States (1978) 

c) the Second Chamber ( 1977) 

European Par liarrent Provincial States Second Chamber 

1979 1978 1977 

CDA 2017692 2658001 2652278 

PvdA 1721949 2562654 2813793 

WD 914661 1284287 1492689 

D'66 511590 394105 452423 

SGP 126397 169703 177010 

CPN 97196 118082 143481 

PSP 97137 100479 77972 

PPR 92005 118601 140910 

GPV 62639 72108 79421 

LL 24956 

BP 34426 69914 

DS'70 5974a) 59487 

others 60218 158234 

total 5666222 7578638 8317612 

a) DS'70 toak part in the elections in only two provinces 
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Table III. Results in percentages of votes cast in the election to: 

CDA 

PvdA 

wo 
0'66 

SGP 

CPN 

PSP 

PPR 

GPV 

LL 

BP 

DS'70 

ethers 

total 

a) the European Parliam:mt 

b) the Provincial States 

c) the Second Chamber 

European Parliam:mt 

1979 

35.6 

30.4 

16.4 

9.0 

2.2 

1.7 

1.7 

1.6 

1.1 

0.4 

100.1 

Provincial States 

1978 

35.1 

33.8 

16.9 

5.2 

2.2 

1.6 

1.3 

1.6 

1.0 

0.5 
O.la) 

0.8 

100.1 

Second Chamber 

1977 

31.9 

33.8 

17.9 

5.4 

2.1 

1.7 

0.9 

1.7 

1.0 

0.8 

0.7 

1.9 

99.8 

a) DS' 70 took part in the elections in only two provinces 
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Table DJ. Results in numbers of seats for the election to: 

CDA 

PvdA 

WD 

D'66 

SGP 

CPN 

PSP 

PPR 

GPV 

LL 

BP 

DS'70 

others 

total 

a) the European Parliaxrent (1979) 

b) the Provincial States (1978) 

c) the Secend Chanber ( 1977) 

European Parliamant 

1979 

10 

9 

4 

2 

25 

Provincial States 

1978 

268 

254 

118 

31 

13 

5 

4 

6 

4 

_a) 

2 

705 

Second Chamber 

1977 

49 

53 

28 

8 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

150 

a) DS • 70 took part in the elections in only two provinces 
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Footnotes 

1. The Second Chanber is the part of the Dutch parliam:mt which is elected 

directly. The First Chamber is elected indirectly by the memhers of the 

11 Provincial States. 

2. Intcmart took a representative sarcple of 40 polling-booths. It covered 

40241 people entitled to vote 1 of whan 23317 cast their vote. Of these 

voters 1 19091 (81.1%) assisted in the inquiry. 

3. The parties participating in the Den Uyl cabinet formed in 1973 were the 

Dutch Labour Party (PvdA) 1 the Dem:x:::rats 1 66 (D 1 66) 1 the Poli tical Party 

of Radical s (PPR) and two of the three parties which nCM fonn the 

Christian Dem:x:::ratic Appeal (a:lA) 1 :nanely the Anti-Revolutionary Party 

(ARP) and the Catholic People 1 s Party (KVP). 

4. Pri.rre Minister Van Agt is the politica! leader of the Christian Derrocratic 

Appeal (CDA) • In the Second Chamber 1 the Christian Denocratle Appeal (CDA) 

and the Dutch Liberal Party (VVD) together have only 77 of the 150 seats; 

see Table IV. 
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BIJLAGE V 

"MENINGSVORMING BINNEN DE PVDA. Een voor~pig verslag van een inhoudSanalyse 

van disaussieversl,agen uit afdeUngen van de Partij van de Arbeid" 

door A.P.M. Luaardie 

Een van de belangrijkste functies van een politieke partij is het opstellen 

van een progranma, dat aan het beleid van partij-leden in regering en 

parlerrent richting geeft. De rreeste partijen in Nederlam beschikken over 

twee soorten progranma 1 s, een beginselprogram :rret onbeperkte geldigheids

duur - al zal dit in de praktijk misschien elke tien of twintig jaar herzien 

worden- en een verkiezingsprogram, dat geldt voor de periode tussen twee 

verkiezingen; of liever: een aantal verkiezingsprogranma 1s, afhankelijk van 

het aantal verkiezingen voor 'IWeede Karrer, Provinciale Staten en gemaente

raden, waar de betrokken partij aan deelneemt. 

Partijprogranma 1 s worden rreestal vastgesteld door het Congres of de 

Algerrene (!.eden) Vergadering van een partij • Aan deze vaststelling gaat echter 

vaak een langdurig en ingewikkeld proces van neningsvormi.ng vooraf. In dit 

artikel wordt dit proces van meningsvorming bij êên partij, de PvdA, nader 

geanalyseerd. Men zou hier van een (ongecontroleerd) politicologisch experi

:rrent kunnen spreken, aangezien het bestuur van de Partij van de Arbeid al aan 

het begin van het proces denedewerking van het Docum:mtatiecentrum Neder

landse Politieke Partijen (DNPP} inriep. Het DNPP kreeg daardoor de kans het 

zelden onderzochte proces van neningsvormi.ng in een van de grootste politieke 

partijen in ons lam van dichtbij gade te slaan. 

Het experiment 

De PvdA had op haar congres van april 1979 besloten het verkiezings

program 1981-1985 op een andere, rreer doelmatige èn :rreer d.enocratische wijze 

te fennuleren dan :rret vorige progranma 1 s was geschied. Daarvóór stelde het 

Partijbestuur op eigen gelegenheid een ontwerp-program op (of liet het door 

een ccmnissie opstellen) , dat vervolgens door de afdelingen besproken en op 

het congres gearrendeerd werd. Nu werd besloten aan deze "besluitvonrende ronde" 

een ":rreningsvoJ::Il'eilde ronde" vooraf te laten gaan. In deze :rreningsvo:rm:mde 

ronde zouden afdelingen aan de hand van discussie-nota 1 s over een aantal kern

thema 1 s van gedachten wisselen. Vervolgens zouden de verslagen van deze ge

dachtenwisselingen als grondslag dienen voor het ontwerp-verkiezingsprogram, 
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dat dan in de besluitvonnende ronde weer besproken en gearrendeerd zou kunnen 

worden. 

De medewerking van het DNPP werd gevraagd an de verwerking van de ver

slagen uit de afdelingen zo objectief :roogelijk te laten verlopen. In overleg 

met de Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit 

Groningen werd besloten dat het DNPP dit onderzoek zou ondersteunen, tetwijl 

de verwerking zelf op het Sociologisch Instituut zou plaatsvinden. In het 

kader van een blokpracticum Methoden en Technieken zouden sociologie-studenten 

kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyses toepassen op de verslagen van 

de afdelingsdiscussies. 

In de praktijk verliep de meningsvoxm:mde rorxle iets minder vlot dan 

voorzien en ondervorrl vooral de verwerking veel vertraging. Zodoende kwam het 

resultaat van de inhoudsanalyse te laat bij het Partijbestuur an nog als 

grondslag te dienen voor het ontwerp-verkiezingsprogram. 

Het congres van 26, 27 en 28 februari 1981 dat de definitieve tekst van 

het verkiezingsprogram vaststelde verliep volgens vele aanwezigen wel soepeler 

dan arrlers. De discussie werd geconcentreerd op een aantal hoofdpunten die 

vaak al in de meningsvonnende rorxle in de afdelingen besproken waren. 1 

Mening en invZoed 

Een interessante vraag is in hoeverre de discussies in de afdelingen 

het verkiezingsprogram hebben beïnvloed. Deze vraag is zeMel theoretisch als 

praktisch van belang. Sirrls Miehels zijn "IJzeren Wet" over de oligarchie

vonning in (sociaal-dem:x::ratische) massapartijen fo:rnuleerde, hebben theore

tici en politici zich afgevraagd hoe de participatie van de "gewone leden11 

of de "basis" in de besluitvonning binnen een massapartij vergroot zou kutmen 

worden. Eén van de overwogen oplossingen is het betrekken van de plaatselijke 

afdelingen in de voorbereiding van besluiten, zoals dat nu in de PvdA plaats 
2 

moest vinden. Dit artikel kan op de vraag naar de invloed van de afdelingen 

op het verkiezingsprogram slechts een voorlopig en onvolledig antwoord geven, 

gezien de methodologische beperkingen van het exper.inent. 

cm slechts enkele beperkingen te noerren: 

- het experiment verliep ongecontroleerd, d.w.z. er was geen vergelijkbare 

controle-groep te vinden die een vergelijkbaar verkiezingsprogram vaststelde 

zonder de meningsvo:mende rorxlef 

- het meten van invloed is buitengewoon moeilijk, zelfs onder ideale, con

troleerbare cmstandighedenf in vele gevallen vindt beïnvloeding op onwaarneem-
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bare wij ze plaats, bijvoorbeeld wanneer een bestuurslid anticipeert op te 

verwachten weerstanden van leden aan de basis en daaran zijn eigen mening 

niet uitspreekt, of angekeerd; 

- niet alle 765 afdelingen van de PvdA narren deel aan de rreningsvonrende 

ronde; 383 (50%) praatten nee over tenminste êé1 thema, slechts 78 (10%) 

behandelden de drie thema's: Vrede en Veiligheid, Econanie en Emancipatie; 

grotere afdelingen waren eerder geneigd nee te doen dan kleinere; 

- meningen waren vaak nneilijk te kwantificeren, zodat uitspraken als "46% 

van de afdelingen ondersteunt de eis tot hanélhaving van de koopkracht tot 

m:xlaal" onverantwoordelijk zijn; niet alleen oorlat doorgaans slechts 12-19% 

van de afdelingsleden deelnam aan de discussie, maar vooral ook ardat de 

neningen vaak verdeeld bleken en de voorzitter van de afdelingsvergadering 

dan nnest schatten welke nening de maerderheid van de aanwezigen aanhing. 

Eensgezindheid in de PvdA 

De PvdA-leden die aan de discussies deelnarren waren het over een aantal 

belangrijke punten eens. Aangezien ook het Partijbestuur deze zreningen deel

de, zijn deze punten voor de beantwoording van de vraag naar de invloed van 

de leden niet erg bruikbaar. Hieronder worden ze dan ook slechts aangestipt. 

Vrijwel iedere afdelingsvergadering aanvaardde het principe van over

heidsbenoeienis net het econanisch gebeuren, zar.rel in de productiesfeer als 

in de oonsurrptiesfeer; slechts 1 à 2% van de afdelingen wees dit principe 

af. Een even geringe minderheid weigerde koopkracht in te leveren ten behoeve 

van een Nieuwe Internationale Econanische Orde, die de Derde wereld neer 

nngelijkheden zou bieden zich te ontwikkelen. Nog geringer is het aantal 

afdelingsvergaderingen dat een Europese kerrmacht bepleitte, narrelijk: nul. 

Tenslotte bleek er in de discussies over emancipatie vrijwel volledige over

eenstenming te bestaan over het principe van individualisering (het op de 

individuele persoon richten van inkaren, belasting, sociale zekerheid en 

pensioen) , over gelijke rechten èn plichten voor mannen en vrouwen en over 

evenredige verdeling van de verantwoordelijkheid voor het huishoudelijk werk. 

Deze principes werden door de PvdA-leden vaak op zeer uiteenloperrle wijze 

beargumenteerd, maar dat is minder relevant voor de centrale vraag van dit 

artikel. Van neer belang lijkenne de onder.wel:pen waarover binnen de partij 

de neningen verdeeld bleken te zijn. 

MeningsversahiZZen over eaonomie 
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De discussienota Econanie bevatte vier controversiële onderwerpen: 

handhaving van de koopkracht tot :rrodaal, wettelijke loornnaatregelen, het 

wettelijk voorschrijven van arbeidstijdverkorting en bezuinigingen in de 

oollectieve sector. 

Een relatieve neerderheid van de vergaderingen ondersteunde de vak

bondseis tot handhaving van de koopkracht tot :rrodaal (46%); wilde arbeids

tijdverkorting wettelijk voorschrijven (38%); achtte een loonmaatregel 

onder bepaalde anstarrli.gheden geoorloofd (43%) en bleek eventueel wel bereid 

op uitgaven van de ministeries te bezuinigen (33%) doch was niet bereid de 

sociale uitkeringen los te koppelen van het minizm:anloon (37%). Bij deze 

cijfers dient rren echter enkele vraagtekens te plaatsen; niet alleen van

wege de reeds genoerrrle nethodologische problemen, maar ook vanwege het vaak 

grote aantal afdelingen dat wel aan de discussie deelnam maar deze vragen 

niet of niet duidelijk beantwoordde. In sarrnige gevallen leek "geen antwoord" 

echter wèl een duidelijk standpunt in te houden en verwierp men de vraag

stelling als "oneerlijk" of "manipulerend". 

Deze kritiek trof net nama de vraag, of rren bij een voortgaande econo

mische crisis zou kiezen voor vennindering van uitgaven van de ministeries 

öf voor loskoppeling van de sociale uitkeringen aan het :m:i.nirm.lm-loon of voor 

de min-lijn ook voor loontrekkers onder :rrodaal. In dit geval bleek het ver

schil tussen neerderheid en minderheid zo klein dat de uitkcmst oirluidelijk 

bleef: 15% van de afdelingen verkoos loonsverlagingen ook voor lagere in

k.atranstrekkers boven bezuinigingen in de collectieve sector (ministeries of 

sociale uitkeringen), 24% wees dit af; 54% echter gaf geen (duidelijk) ant

woord en in 7% van de afdelingen leek er geen duidelijke neerderheid of 

minderheid te zijn. 

Juist deze kwestie van loonsverlagingen leidde op het partijrongres tot 

een oonfrontatie tussen het Partijbestuur en de neerderheid vçm de afgevaar

digden. Het Partijbestuur sprak zich er voor uit dat "de minima zoveel m:>ge

lijk worden ontzien". Het Congres schrapte deze zinsnede en stem:ie vöör de 

uitspraak: "verlaging van de koopkracht van alle Nederlandse inkcmens (net 

een hoger offer naannate het inkcman hoger is) wordt ten gunste van boven

genoem:le prioriteiten aanvaard, net uitzondering van het mininunl.oon en de 

min.inu.lm sociale uitkeringen waarvan de koopkracht in sta:rrl zal worden gehou

den"3. 

Ook bij de tweede kwestie, de arbeidstijdverkorting, werd het Partij

bestuursstandpunt verworpen; de neerderheid van het Congres wenste deze wet

telijk voor te schrijven. 
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OVer de derde econanische kwestie, het loonbeleid, waren het Partij

bestuur èn de relatieve neerderheid van de neningsvomerxle afdelingsverga

deringen het wel eens. Het COngres aanvaardde "vaststelling van de loon

ontwikkeling door de overheid" onder bepaalde voorwaarden: beperking van 

a.rxiere inl<:.arens, een neer gelijke verdeling en investeringsplanning. De 

kwestie van de bezuinigingen in de collectieve sector kwam niet als zo

danig aan de orde op het partijcongres van 26, 27 en 28 februari 1981. 

Het Congres aanvaardde echter wel de prioriteitenlijst die het Partij

bestuur had opgesteld: 

(1) herstel van werkgelegenheid, 

(2) op peil houden van de hulp aan de Derde Wereld, 

(3) bescherming van collectieve voorzieningen en sociale zekerheid. 

Meningsveraahi~ten over vrede en veiLigheid 

In de discussies over vrede en Veiligheid botsten de maningen van de 

PvdA-leden op verschillende punten. De neerderheid van de afdelingsvergade

ringen bleek bereid: 

- een ontwikkelingsland te steunen dat een socialistische politiek voert 

en daarbij sans de nensenrechten schendt ( 4 7%) 4; 

- bij een conflict tussen een ontwikkelingsland en de V. S. de kant van het 

ontwikkelingsland te kiezen ten koste van de stabiliteit in de Oost-West 

verhou:ling (56%); 

- net eenzijdige ontwapening door te gaan ook zonder reactie van het Oost

blak (60%); 

- Europa te "neutraliseren" door afspraken te maken net de Sovjet-Unie (65%) 

en de Anerikaanse atoc:Jrparaplu af te wijzen (56%) ; 

- de nensenrechten in Oost-Europa te benadrukken desnoods ten koste van de 

ontspanning (49%). 

Drie van deze kwesties kwalren op het partijcongres ter sprake, de overige 

punten waren wellicht te abstract of te hypothetisch an in een verkiezings

programna opgenanen te worden. Het dilemna rrensenrechten versus ontspanning 

werd door Partijbestuur en COngres anzeild door te verklaren: "voortzetting 

van de ontspanningspolitiek in de Oost-Vi3st-betrekkingen is Irede in het belang 

van de nensenrechten. "5 

Bij de kwesties van de NAVO en de ontwapening waren confrontaties echter 

niet te vermijden. Het Partijbestuur prees een "kritisch lidmaatschap" van de 

NAVO aan, verbonden net een beperkt aantal eenzijdige stappen tot ontwapening 



- 112-

en in het bijzonder het afstoten van vier à vijf van de zes kerntaken die 

bij de verdediging van Nederlam een rol spelen. De politieke leider van de 

PvdA, Joop den Uyl, had vöör het Congres het handhaven van êén à twee kern

taken als voo:IWaarde genoem:i voor zijn (hernieuwd) lijsttrekkerschap. Een 

aantal afgevaardigden op het Congres ervoer dit voorbehoud als een ongeoor

loofde poging tot manipulatie, maar een duidelijke meerderheid steunde ten

slotte het voorstel van het Partijbestuur (en de lijsttrekker) • Wel deed 

het Congres de principe-uitspraak "te kanen tot de de-nuclearisering van 

het grondgebied en de strijdkrachten van Nederland". Het Partijbestuur 

stende in meerderheid tegen dit sub-amerdel:rent, maar Den Uyl' s lijsttrekker

schap werd hierdoor niet verhirrlerd • .Amerldenenten die opriepen tot een voor

waardelijk lidmaatschap of tot het verlaten van de NAVO haalden geen neer

derheid. 

Meningsversohitten over emancipatie 

Emancipatie leek aanvankelijk een weinig controversieel thema. Welis

waar dachten de deel.n.enende afdelingen enigszins verschillam over de vol

gende punten: 

- het optreden van de Rooie Vrouwen (55% van de afdelingen achtte hun kri

tische houding bi.rmen de partij "begrijpelijk", 6% vond die "overdreven"); 

- het invoeren van een verplicht examenvak "huishoudelijke arbeid, kinder

verzorging en eenvoudige teclmische vaardigheid" op scholen (29% voor, 37% 

tegen); 

- ontwikkelingshulp die de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden ver
slechtert (54% wilde die hulp "ter discussie stellen", 8% niet). 

Deze verschillen leidden echter niet tot onenigheid op het partij

congres. Het Congres verschilde echter wel van mening over een heel ander 

punt, de individualisering van inkarens, uitkeringen en belastingen, waar

voor zich 73% van de deel.nenende afdelingen in de meningsvozm:;mde ro.rxle 

had uitgesproken. Het Partijbestuur kwam in zekere zin tegerroet aan de 14 

afdelingen ( 8%) die grotere inkcmansongelijkheden vreesden als gevolg van 

individualisering, door voor te stellen het "draagkrachtbeginsel per leef

eenheid" te koppelen aan het streven naar individualisering. 6 Hoewel vele 

Rooie Vrouwen en verschillende andere afgevaardigden bezwaren uitten tegen 

de toevoeging "per leefeenheid", steunde de meerderheid van het Congres het 

voorstel van het Partijbestuur. 
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Partijbestuur: Basis = 3:2? 

Beziet nen de uitkansten van de zes oonfrontaties tussen Partijbestuur 

en afgevaardigden op het Congres die enigszins aansloten op de nenings

vormande ronde, dan zou nen kunnen ooncluderen dat de "basis" slechts in 

twee en het Partijbestuur in drie van de zes gevallen haar of zijn zin 

kreeg, terwijl één oonfrontatie eindigde in een canpranis. Deze conclusie 

gaat voorbij aan het feit dat "de basis" niet op het Congres kon kalen en 

ook de neningsvornende afdelingsvergaderingen maar matig bezocht - ruim 

8000 van de ± 100. 000 partij leden narren aan de discussies deel. Aanvaarden 

we niettemin deze conclusie - net enig voorbehoud - dan volgt daaruit echter 

nog geen éênduidig antwoord op de hamvraag van dit artikel: hoeveel invloed 

hebben de rreningsvormdende discussies in de afdelingen op het verkiezings

program uitgeoefend? De uitkansten van de oonfrontaties op het Congres 

leveren hoogstens een aanwijzing - geen bewijs - dat de nening van de meer

derheid van de afdelingen sans meer en sans minder gewicht in de schaal legde 

dan die van het Partijbestuur. Dit mag dan geen opzienbarende conclusie 

lijken, het is niettemin in tegenspraak net twee extrerre beweringen die sans 

over de PvdA en andere partijen opgeld doen, nanelijk dat het Partijbestuur 

alles regelt en de leden naar zijn hand zet; of dat juist de 11basis" de 

absolute macht bezit en het Partijbestuur slechts een willoos werktuig is 

van de leden. 

N(]);)OO!'d 

Het tegenover elkaar stellen van "basis" en Partijbestuur en het gebruik 

van de tenren "meerderheid" en 11 minderheid" wekken wellicht de indruk dat de 

Partij van de Arbeid in twee kampen of vleugels verdeeld was (of: is). Uit 

de kwalitatieve inhoudsanalyse van de discussieverslagen uit de afdelingen 

blijkt echter dat deze indruk onjuist is. De meerderheid achter nagenoeg elk 

standpunt lijkt talrelijk heterogeen, wanneer rren de argum:mten en kwalifica

ties leest waanree het standpunt werd verdedigd. cm slechts enkele voorbeelden 

te noemen: de rreerderheid die een loonmaatregel orrler bepaalde anstandigheden 

geoorloofd vorrl, bleek te bestaan uit "optimisten .. , die dachten aan een poli

tiek van structurele hervonningen, derrocratisering van bedrijven en nivellering 

van inkarens, en uit 11pessimisten" die een ernstige econanische crisis, grote 

werkloosheid en bedreiging van collectieve voorzieningen verwachtten. De meer

derheid tegen de Amerikaanse atoomparaplu verenigde principiële pacifisten en 
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at.oarpacifisten, neutralisten en radicale socialisten ("de atcx::rrparaplu 

maakt ons afhankelijk van een kapitalistisch land", "militair-industrieel 

kc.:mpleks" e.d. ) mat sans nogal cynische en gematigde realisten ("volgens 

Kissinger stelt die at~aplu toch niets neer voor") • Ook de neerderheid 

v66r individualisering van inkarens, belastingen en pensioenen viel onder 

te verdelen in een (grote) groep die zelfstandigheid en zelfbeschikking 

van vrouwen (en mannen) vooropstelde, en groepen die zo de ongelijkheid 

tussen gehuwden en ongehuwden, werkenden en werklozen, mannen en vrouwen 

hoopten te verminderen. Deze meningsverschillen zijn niet eenvoudig te 

reduceren tot ideologische tegenstellingen, al spelen die ongetwijfeld een 

rol. Zo zou man in de econani.e-discussie sans een tegenstelling kurmen waar

nerren tussen enerzijds "syndicalisten" die de macht van de vakbeweging en 

de arbeiders in bedrijven willen versterken en anderzijds "etatisten" die 

de invloed van de overheid willen vergroten ten behoeve van het algerooen 

belang, het milieu, vrouwenemancipatie enzovoort. In de discussies over 

Vrede en Veiligheid stonden vaak "gidsland-pacifisten" (Nederland stelle 

een voorbeeld voor Europa /de wereld door kernwapens af te stoten en/ of uit 

de NAVO te treden) tegenover "kleine-stapjes" en "onderling-overleg-realisten" 

(invloed uitoefenen in overleg mat bondgenoten) • Bij de meeste maningsver

schillen bleven de ideologische achtergronden echter onduidelijk. Het was 

natuurlijk ook niet de bedoeling van het Partijbestuur dat dit project de 

ideologische verschillen binnen de PvàA zou blootleggen. Het was veeleer 

de bedoeling an ondanks alle bestaande verschillen op efficiënte wijze een 

verkiezingsprogram:ra sarren te stellen dat gedragen zou worden door de partij 

als geheel. 

Noten 

1. Voor een iets uitvoeriger verslag van het hele project zie: Middel, B.: 

"Weg mat de stropdassenstrategie. Partijdenocratie noeilijk en noeizaarn" , 

Voorwaarts., 1 (1980), nr. 4 (nov.), blz. 35-37. Deoprerkingenoverhet 

congres van 26-28 februari berusten op gesprekken mat aanwezigen en op 

persoonlijke waarneming. 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de 

analyses en ideeën van drs. J. Oorburg en de heren R. Arends en A. van 

Bochove. 

2. Zie over deze problematiek o.a. Naschold, F.: Organisation und Demokratie., 
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Stuttgart, 1969. 

3. "Beschrijvingsbrief Buitengewoon Kongres 26, 27 en 28 februari 1981", 

in: Voorwaarts~ 1 (1980), nr. Sa (dec.), blz. S; de prioriteiten die 

hier bedoeld worden betreffen de werkgelegenheid, hulp aan de Derde 

Wereld en de collectieve voorzieningen. 

4. Deze voorkeur werd overigens vaak gekwalificeerd door beperkende voor

waarden te stellen "alleen hulp bij incidentele/tijdelijke/selectieve 

schendingen" en door de hoop uit te spreken dat juist het bieden van 

steun zou bijdragen tot eerbiediging van de mansenrechten in het be

trokken ontwikkelingsland; een kleinere groep xrerkte ietwat cynisch op 

dat alle ontwikkelingslanden en zelfs ontwikkelde landen de mansenrechten 

wel eens schenden. 

S. op. cit. blz. 47; deze redenering kwam 38x voor in de verslagen van de 

afdelingsvergaderingen èn in het ontwerp-verkiezingsprogram (PK ~eden

b~d van de PvdA~ 11 (1980), nr. 11 (juni), blz. 41). 

6. Beschrijvingsbrief, Voorwaarts~ 1 (1980), nr. Sa (dec.), blz. 17; het 

Partijbestuurslid Van der Doef had kort voor het Congres dit probleem 

aangesneden en daarbij de woede van vele feministen opgewekt (NRC

Hande~sb~ad 17 februari 1981, Volkskrant 26 februari 1981, NBC-Handels

blad 7 maart 1981). 

' 
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BIJLAGE VI 

GPeep uit de poZitieke gebe~tenissen in Nedertand gedUPende het jaar 1980 

dooP Lidie Koeneman 

MinistePsorisis; VePandePingen binnen de ministePPaad 

In februari kreeg het kabinet-Van Agt te maken mat een ministerscrisis. Op 

20 februari hebben minister Alldriessen van Financiën en zijn staatssecretaris 

Nootebocm ontslag gevraagd.. Aanleiding was het conflict tussen minister 

Arxlriessen en de minister van Sociale Zaken, Albeda, over de hoogte van de 

bezuinigingen. Minister Alldriessen vond de anvang van de bezuinigingen op 

de collectieve uitgaven te gering. Aanvankelijk stond het voortbestaan van 

het kabinet-Van Agt op het spel, toen bleek dat de VVD-ministers Alldriessen 

steunden. Uiteindelijk echter besloten de vijftien resterende ministers van 

CDA en WD aan te blijven. Minister Alldriessen werd opgevolgd door mr. Van 

der Stee, die tot die tijd minister van Landbouw en Visserij was geweest. 

Drs. H.J.J. van Airelsvoort volgde mr. A. Nootebocm op. Van der Stee's op

volger op Landbouw werd ir. G.J.M. Braks. 

In juni werd Defensie-minister Scholten benoem:1 tot vice-president van de 

Raad van State, per 1 oktober 1980. Opvolger van minister Scholten werd drs. 

P.B.R. de Geus. 

Verkiezingen EePste KarneP 

Begin juli werden verkiezingen gehol.rlen voor de helft van de Eerste Kamer. 

CDA, PvdA en D' 66 boekten winst. WO, PPR, CPN en BP leden verlies en de 

overige partijen bleven gelijk. 

ARP 

Uit een enquête van bureau-Lagendijk, gehol.rlen in de week van 11 tot 19 

januari, bleek dat slechts 38 procent van de ARP-aanhangers voor een defi

nitieve fusie was van KVP, ARP en aru op 11 oktober. De maeste voorstanders 

van een fusie zaten in de KVP-hoek (76%) en de CHU-hoek (58%) • Naar aan

leiding van deze uitslag heeft ARP-voorzitter H. de Boer zijn partij opge

roepen zich helemëlal achter de CDA-fusie te stellen. 

In mai heeft prof. Goudzwaard zich teruggetrokken uit de CDA-prograroocmni.ssie. 
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Ook wenste hij niet :n:eer geplaatst te worden op de CDA-kandidatenlijst voor 

de verkiezingen in mei 1981. Hij gaf te kennen geen lid te zullen worden van 

het CDA, warmeer de fusie op 11 oktober een feit zou zijn. Goudzwaard gaf 

als reden van deze besluiten dat hij verwachtte dat het Program van Uitgangs

punten en het Program van Aktie van het CDA net naxoo inzake de kernwapen

problematiek voor hem niet aanvaardbaar zouden zijn. Bovendien vond Goud

zwaard een brede coalitie net de PvdA na de verkiezingen noodzakelijk an de 

zware financieel-econanische prablenen te kunnen aa.rîpakken. De kans op een 

dergelijke coalitie achtte hij gering warmeer premier Van Agt lijsttrekker 

zou worden van het CDA. 

In nei heeft het partijbestuur van de ARP de kandidatenlijst opgesteld voor de 

verkiezingen in 1 81. De hierop hooggeplaatste kandidaten, zoals partijvoor

zitter Hans de Boer, karterlid Jan van Houwelingen en kamerlid Jan Nico Scholten 

werden later door de kiesverenigingen lager geplaatst. Naar aanleiding hiervan 

gaf Hans de Boer op de ARP-partijraad op 7 juni te kennen, zich voor geen enke

le bestuursfunctie in het CDA beschikbaar te zullen stellen. Op deze partij

raad besloot een neerderheid ruimte te laten voor de :rrogelijkheid dat Nederland 

desnoods buiten de NAVO initiatieven zou gaan nemen an de bewapeningswedloop 

terug te dringen. Dit als airencieirent op het ontwerp-beginselprogramna van 

het CDA. 

Ook in juni werd een manifest uitgebracht, afkanstig van het canité Anti

Revolutionaire Christen-Dem:>craten 1 80. Dit manifest keerde zich tegen de 

zogena.anrle dissidenten in de Tweede-:Karrerfractie. Het partijbestuur werd 

verweten geheel de kant van de dissidenten te kiezen. Het manifest was onder

tekend door 35 ARP-leden, waaronder Maarten Schakel, vice-voorzitter van de 

Tweede Karnar. In september heeft het bestuur van de ARP besloten haar voor

malige fractieleider, mr. W. Aantjes en het voonnalig fractielid, IOOVrOUW 

H. van Leeuwen, te plaatsen op twee van de zes regionale lijsten voor de ver

kiezingen. Via voorkeurstemren kunnen ze een plaats in de Tweede Karnar verwerven. 

Op 27 september hield de Anti-Revolutionaire Partij in Amsterdam haar laatste 

vergadering. De kiesverenigingen en de partijraad besloten net overgrote 

neerderheid vöèr opheffing van eigen partij en sairengaan net KVP en CHU. Vèör 

fusie was 94,92% en tegen 5,08%. 

De Arjos-ledenraad ging op 25 oktober niet akkoord net het voorstel an de 

Arjos op te heffen en te fuseren net KVP- en CHU jongeren tot cnJA. De beno

digde driekwart neerderheid voor dit voorstel werd op vier stemren na niet 
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gehaald. (De opheffing kwam wel tot stand op 17 januari 1981). 

CDA 

Naar aanleiding van de gang van zaken rond de m:xiernisering van de NAvcr

kernwapens verscheen op 15 januari 1980 een gezarrenlijke verklaring van 

CDA-voorzitter Steenkamp en de voorzitters van KVP, ARP en CHU. In deze 

verklaring stelden zij het Kabinet verantwoordelijk voor de onheldere af

loop van het kernwapendebat. De voorzitters maakten het Kabinet het volgende 

verwijt: "Teleurstelling is er over het feit dat het Kabinet het eigen voort

bestaan inzet van het debat rnaakte op een m::m:mt dat de zaak zelve nog on

helder was. Hierdoor is de indruk ontstaan dat de eigen positie belangrijker 

was dan het verschaffen van duidelijkheid over een zaak waarover het parle

rrent te beslissen had ... In een reactie stelde premier Van Agt dat de ver

klaring wat te pittig gesteld was. Hij wees op de nedeverantwoordelijkheid 

van de Tweede Karrer-fractie van het CDA voor de Nederlandse opstelling in de 

kwestie van de nieuwe kernwapens. 

Tijdens de reis van premier Van Agt naar Indonesië, verklaarde hij in een 

interview zich bij de .I<aroorverkiezingen van ' 81 beschikbaar te zullen stellen 

als lijsttrekker van het CDA. Het premierschap wilde hij zo mogelijk voort

zetten. Binnen het CDA stuitten deze uitspraken op kritiek, aangezien men 

daar vond dat het lijsttrekkerschap van het CDA open noest blijven tot na de 

fusie van KVP, ARP en CHU in oktober 1980. 

In juni droeg het presidi\.nn van het CDA drs. P. Bukman unaniem voor als nieuwe 

voorzitter van het CDA, en opvolger van prof. Steenkarrp. Bukman was lid van 

het partijbestuur van de ARP. 

Op 13 augustus is het ontwerpverkiezingsprogram van het Q)A gepubliceerd, net 

als titel: "Qn een zinvol bestaan". Op 28 juni zijn delegaties uit KVP, ARP 

en CHU het eens geworden over het CDA-beginsel-prograrnna. Ook werd rren het 

eens over de statuten van het CDA. 

Op 11 oktober is de fusie tot stand gekaren tussen ARP, CHU en KVP. Hiermee 

is het CDA qua ledental de grootste partij in Nederland geworden. CDA-voor

zitter Steenk.anp werd opgevolgd door de heer P. Bukrnan. 
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Werkgroep "Niet bij brood aUeen" 

De werkgroep "Niet bij brcxxl alleen" kwam in het najaar 1979 voor het eerst 

in de publiciteit. Ze hield zich toen vooral bezig root de grondslag van het 

CDA en toetste het beleid van partij en fractie aan het gelijknamige CDA

verkiezingsprogramna.. De werkgroep telde zo'n 350 leden, voornanelijk uit 

de kring van de ARP. 
/ 

In januari kritiseerde de werkgroep in een brief aan het partijbestuur de 

gang van zaken rond het kernwapendebat. 

Op 15 maart vond in Dronten het eerste congres plaats van de werkgroep NBBA. 

Tijdens dit congres uitte CDA-voorzitter Steenkan'p harde kritiek op het 

optreden van de werkgroep. Eén van de belangrijkste wensen van de werkgroep 

op dit congres was een voorkeursuitspraak van het CDA voor de PvdA tijdens 

de karende verkiezingscanpagne. 

Op 28 maart vond er een gesprek plaats tussen CDA-bestuur en leden van de 

werkgroep. Hier verzette het CDA-bestuur zich tegen het bestaan van de werk

groep en tegen het aantrekken van niet CDA-leden. 

In juni schreef het bestuur van de werkgroep in een brief aan de leden, dat 

het nog te vroeg was an te beslissen over het oprichten van een nieuwe partij • 

Het bestuur vorrl het verstandiger an eerst de nodigde pogingen te ondememen 

het CDA in een rooer radicaal-evangelische richting te sturen. In juli bleek 

uit een peiling onder de (iruni.ddels) ongeveer 1000 leden dat een neerderheid 

van de leden van de Vlerkgroep NBBA voorlopig binnen het CDA wilde blijven 

opereren. Ongeveer 35% was van mming dat er een nieuwe partij opgericht zou 

nneten 'WOrden. Men wilde zich binnen het CDA nog kritischer opstellen dan 

voorheen. In noverrber hield het bestuur van NBBA een enquête onder de leden 

root de vraag of roon binnen het CDA wilde blijven of een nieuwe partij wenste 

op te richten. Opnieuw bleek een rooerderheid lid te willen blijven van het 

mA. Een minderheid ging root EPV, de groep-80 en CDU verder an de tafel zitten 

an een nieuwe partij te vonren. Hienree was het einde van NBBA een feit. 

CHU 

Op 15 maart vond er een Unieraad plaats van de aru in Utrecht. Hier werd de 

advieslijst van de CHU voor de mA-kandidatenlijst bij de Kan'erverkiezingen 

vastgesteld. Drs. G. van Leijenhorst, vice-voorzitter van de CDA-fractie in 

de Tweede Ka:roor, werd op de eerste plaats gezet; jhr. drs. P .A.C. Beelaerts 

van Blokland kwam op de tweede plaats en drs. Eversdijk op de derde plaats. 
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Hiemee volgde de Unieraad het advies van het dagelijks bestuur op. 

Op 10 ~rei werd in Rotterdam de algaoone jaarvergadering van de CHU gehouden. 

Hier zei leijenhorst dat de CHU vast noest houden aan de aftrekbaarheid van 

hypotheekrente voor het overgrote deel van het eigen woningbezit. De grens 

van 4 à 5 ton is volgens leijenhorst een ijzeren linie. 

Op de jaarvergadering bleek ook, dat de CHU een duidelijke voorkeur had voor 

premier Van Agt als lijsttrekker voor de Kanerverkiezingen. De vergadering 

besloot unaniem an net een CDA-lijst de kanende verkiezingen in te gaan. 

Op 11 juni werd de kandidatenlijst definitief vastgesteld. Hierbij waren 

enkele wijzigingen aangebracht. Minister Beelaerts van Blakland werd op een 

lagere plaats gezet, nl. op nr. 5. Eversdijk kwam op de tweede plaats en 

leijenhorst bleef op de eerste plaats staan. Volgens de voordeelsleutel 

heeft de CHU negen verkiesbare plaatsen. 

Op 14 juni heeft de Unieraad zich unaniem uitgespraken tegen ontwapenings

overleg buiten de NAVO an. Verder sprak de Unieraad o.a. uit dat het voor

zitterschap van het CDA onverenigbaar is net het lidmaatschap van de Tweede 

Kaner. 

Op 13 septari::>er hield de CHU in Ede haar laatste algemene vergadering. Hier

Iree werd de partij (als eerste van CHU, KVP en ARP) opgeheven an net ingang 

van 11 oktober met KVP en ARP te fuseren tot het CDA. 

CPN 

Op 4 april verklaarde het partijbestuur van de CPN te willen streven naar een 

vaste vorm van sarrenwerking net PSP en PPR. CPN-voorzitter H. Hoekstra pleitte 

er binnen zijn partij voor an te orrlerzoeken of de drie partijen op een aan

tal hoofdpunten tot overeensternning konden karen. Volgens Hoekstra zou een 

progressieve neerderheid in Nederland nodig zijn. Hij achtte dit nogelijk zret 

PvdA, PSP, PPR, 0'66 en CDA-dissidenten. Hoekstra verklaarde dit in een toe

lichting bij een ontwerp-resolutie over progressieve samenwerking voor het 

juni -congres van de CPN. 

De CPN heeft- niet deelgenaren aan een bijeenkanst van Europese camunistische 

partijen, die eind april in Parijs werd gehouden. Volgens voorzitter Henk 

Hoekstra was over deze bijeenkcmst geen vooroverleg geweest, waardoor ver

warring over het doel was ontstaan. De bijeenk.anst had eerst door alle ccm

rrunistische partijen op nationaal niveau noeten worden voorbereid. 
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Op 6 juni vond het 27ste partijcongres van de CPN plaats. OVer de k.westie

Afghanistan rrerkte Hoekstra op dat er een politieke oplossing gevonden noest 

worden en dat de Sovjet-troepen zo snel nogelijk noesten "WOrden terugge

trokken. Verder herhaalde Hoekstra zijn pleidooi voor een progressieve meer

derheid in de Tweede K.aner, welke een reëel al ternatief zou dienen te vorman 

voor het beleid van het kabinet-Van Agt. Inzet van de progressieve regerings

politiek noest volgens Hoekstra zijn: verdediging van het levenspeil, ver

dediging van de derrocratie en vennindering van de bewapening. 

In een aantal resoluties heeft het congres een grotere plaats ingeru.inrl voor 

de vrouwenstrijd. OVer een gedoogrol van de CPN bij een progressief kabinet 

was verschil van nening. Hoekstra achtte deze rol minder acceptabel dan 

CPN-ka:roorlid Marcus Bakker, die gedogen onder bepaalde anstandigheden niet 

uitsloot. 

Op 20 september vond het Waarheidsfesti val plaats in Amsterdam, georganiseerd 

door het carmunistische dagblad De Waarheid. Dit festival trok 25.000 be

zoekers. Marcus Bakker hield een redevoering, waarin hij de arbeiders opriep 

zich te verdedigen en door te blijven vechten voor hun koopkracht. 

In novanber werd vastgesteld dat bij de Ka:mar-verkiezingen in '81 Marcus 

Bakker in alle kieskringen lijsttrekker zou worden. 

D'66 

Op 26 april congresseerde D' 66 in Nijrregen. Partijvoorzitter H. Zeevalking 

wees hier sanenwerking net de WD goeddeels af. Samenwerking met de WD zou 

volgens Zeevalking noeilijk gaan, zolang deze partij de opvatting van D'66 

dat vrijheid sanen noet gaan met gelijkheid niet deelt. Zeevalking pleitte 

voor een progressief beleid, zonder hierbij voorkeur voor bepaalde partijen 

uit te spreken. In het nieuwe beleidsprograrma wees D'66 toepassing van kern

energie "vooralsnog" af. ~ties en axrend.em:mten die toepassing van kern

energie voor de toekanst openhielden werden met grote meerderheid afgestatrl. 

Het congres was voorstander van sluiting van de kerncentrales Borssele en 

Dcxiewaa.rd binnen een tennijn van 5 jaar. 

Oud-voorzitter mr. J. F. Glastra van Loon werd op het congres gekozen tot 

lijsttrekker voor de Eerste Ka:marverkiezingen in juli. 

Op 31 oktober en 1 novenber vond de algem:me ledenvergadering plaats in Utrecht. 

Aan de orde kwam onder meer: beleidsprogramna sociaal-econanisch beleid en 
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beleidsprograrrma. vrede en veiligheid. Binnen de partij bestond verschil van 

m:ming over de Irodernisering van kernwapens in NAvo-verband. Een grote groep 

leden, waaronder een minderheid van het partijbestuur en het Statenlid 

'I'aitrel, wilde niet dat besloten zou 'WOrden tot het m::x:lerniseren van de kern

wapens, ook al zou dit een rrogelijke bew"apenings-achterstand ten opzichte 

van het Warschau Pakt tot gevolg hebben. De meerderheid van het partijbestuur 

en de Kanerfractie vond dit voorstel veel te ver gaan. Beide groepen kwarren 

tot een ccrrpranis in een notie van :Karter lid rrevrouw Bischoff, waarin D 1 66 

zich uitsprak tegen plaatsing van nûddellange-afstandsraketten op Neder

landse lx:x1em "onder de huidige anstandigheden". 

Op 4 december werd het concept-verkiezingsprograrrma. van 0 1 66 openbaar gemaakt. 

Op de algenene ledenvergadering van de partij in februari 1981 zou het defi

nitieve prograrrma. vastgesteld 'WOrden. 

DS'?O 

Op 2 februari hield DS 1 70 een Congres in Arnhem. Hier pleitte Ka:rrerlid R. 

Nijhof voor een versnelde versterking van het Westeuropese nucleaire defen

sie-apparaat orrler leiding van Frankrijk. "Alleen een Europese kernmacht, die 

bereid is "Werkelijk te reageren op de groeiende Russische dreiging biedt een 

afdoende beveiliging", aldus Nijhof. 

Op een partijraad op 29 rnaart in Z'WOlle heeft Nijhof aangedrongen op invoering 

van een algehele .i.nmigratiestop. Ook rreende hij, dat remigratie noest 'WOrden 

gestim.lleerd. 

Op 19 april vierde DS 1 70 haar tiende verjaardag in Eindhoven. Partijvoorzitter 

z. Hartog zei zeer optinûstisch te zijn over de toekanst. Hij zag in het 

huidige politieke kl.irnaat nog ruimte voor herstel van een kleine partij als 

DS 1 70. Hij signaleerde een afnerrend vertrouwen in de grote partijen en ver

wachtte een sterke terugval van D 1 66. 

EPV 

In rooi kondigde de oprichter van de EPV, ds. Klaas van der Sluijs, in een 

open brief zijn afscheid aan. De EPV was volgens hem nûslukt en niet levens

vatbaar gebleken. Hij schreef lid te zullen 'WOrden van de PvdA. Tijdens het 

op 26 april gehouden congres was het al nûn of rreer tot een breuk gekaren 
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tussen hem en het bestuur. Reactie van vice-voorzitter Tas: "We gaan gewoon 

door." Dit betekende dat de EPV, strevend naar een progressieve neerder

heid in Neder land, zich allereerst ging cpnaken voor de karende verkiezings

strijd. 

Op 30 augustus werd het 2e congres van de EPV gehotrlen in Amsterdam. Hier be

raadden de leden zich over het partijprogranrna.. De EPV streefde naar een 

bundeling van allen, die op evangelische grondslag~ progressief beleid 

willen voeren. 

Op 3 en 4 oktober congresseerde de EPV in Zwolle. Hier werd een resolutie 

aangenaren, waarin de werkgroep NBBA, de Tachtigers, de Arjos en andere 

groeperingen die een progressieve evangelische politiek voorstaan, werden 

opgeroepen samen mat de EPV een krachtige politieke partij te vorrren voor de 

eerstvolgende I<arrerverkiezingen. 

GPV 

In november heeft de Verbondsraad van het GPV de kandidatenlijst voor de 

'.IWeede Kamerverkiezingen in 1981 vastgesteld. Als lijsttrekker werd aan

gewezen G.J. Schutte uit Zeist, lid van de Provinciale Staten van Utrecht 

voor het GPV van 1974 tot 1978. Sinds 1973 is hij algemeen secretaris van 

de Centrale Verbondsraad van het GPV. De Verbondsraad wilde -wel een lijst

verbinding met de SGP, maar niet mat de RPF. De SGP wilde echter alleen een 

lijstverbinding met het GPV wanneer de RPF ook nee zou doen. Dit betekent 

dus, dat het GPV alleen de verkiezingen in zal gaan. 

Op 9 december verscheen het ontwerp-verkiezingsprogranrna., getiteld "Opdat 

het U welga" . In dit program kwam het GPV mat een nationaal herstel- en 

ontwikkelingsplan an de econanische neergang in de kanende kabinetsperiode 

(1981-1985) te bestrijden. Het plan riChtte zich op structureel herstel 

van de werkgelegenheid door maer ruimte te geven aan het bedrijfsleven, op 

beperking van het financieringstekort van de overheid tot 4 procent en op 

voorkaning van verdere groei van belastingen en sociale premies. 

KVP 

In juni hebben de ledenvergaderingen van de KVP de kandidaten van de KVP 

voor de CDA-lijst bij de Kareerverkiezingen vastgesteld. Hierbij werd prenier 

Van Agt op de eerste plaats gezet, CDA-fractieleider Lubbers op de tweede 
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plaats en minister Braks van Landbouw op de derde plaats. 

Op 7 juni werd in Helirond de KVP-partijraad gehouden. KVP-voorzitter Piet van 

Zeil deed in een toespraak dringend beroep op de loyalisten "an het maxi.maal 

:rrogelijke te doen", zodat het Kabinet de rit kan uitzitten. Naast de loya

listen, die hij niet bij naam noenrle, reeende hij dat ook de bew-indslieden 

en de leden van beide I<anerfracties zich hiervoor noesten inzetten. Verder 

nerkte hij o.a. op dat er na de verkiezingen in mei '81 weer een open situatie 

ontstond voor het CDA, dat dan zou beslissen met wie het zou saire~Merken. 

Op 25 augustus vond er een open gesprek plaats tussen het KVP-bestuur en Kamar

lid Dijkman over diens afwijkende stemgedrag bij het Kamardebat over een olie

boycot tegen Zuid-Afrika. Dijkman had vààr een notie van wantrouwen gestarrl 

tijdens het debat. Het gesprek leidde niet tot conclusies. Het bestuur wenste 

een tweede gesprek, maar Dijkman was van mening dat hij zijn positie voldoende 

had toegelicht. In september besloot het KVP-bestuur uiteindelijk an de onaf

hankelijke positie van Dijkman te respecteren. Hij werd niet geroyeerd, noch 

lager op de kandidatenlijst geplaatst. 

Op 16 oktober overleed oud KVP-leider mr. C.P.M. Rartre op 83-jarige leeftijd. 

Hij was van 1946 tot 1960 leider van de KVP-fractie in de '!Weede Kaloor. In 

1962 trad hij toe tot de Raad van State. In 1972 werd hij benoem:1 tot Minister 

van Staat. 

Op 3 en 4 oktober was de laatste vergadering van de KVP-partijraad. Vrijdag

avond besloot de partij met algenene stenman zichzelf op te heffen en over te 

stappen naar het CDA. 

"De KVP is docxi, leve het CDA", zo karakteriseerde de voorzitter van de KVP, 

Piet van Zeil, het genaren besluit. Hij deed een dringend beroep op het CDA 

an het verschijnsel van het loyalisrre in de toekanst te voorkaoon. De laatste 

partijraad werd een feestelijke bijeenkanst. 

PPR 

Op 17 mei vorrl het voorjaarscongres van de PPR plaats in Amersfoort. Fractie

leidster Ria Beekers toonde zich in haar toespraak sanber over veel zaken in 

Nederlam en de wereld, ook wat betreft het vertrouwen in de parlem:mtaire 

d.enocratie, dat volgens haar afneemt. Ze zei verder samen met PvdA en D'66 te 

blijven streven naar een progressieve meerderheid. De PPR zal de kiezers gaan 

uitleggen in de verkiezingscanpa.gne waaran alleen een progressief kabinet enig 

perspektief kan bieden. 

Op 6 juni vorrl in Enschede een bijeenkanst plaats onder het notto: "Milieu-
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verontreiniging kent geen grenzen". Aan deze bijeenkanst nairen de PPR en de 

Grünen, (milieupartij in West-Duitsland) deel. Beide partijen wensten ge

zam:mlijk aktie te voeren tegen grensoverschrijdende milieuprablem:m. Ook 

spraken beide partijen zich uit voor een gezam:mlijke lijst van PPR en de 

GrÜnen in de Duits-Nederlandse grensgebieden bij de volgende verkiezingen 

voor het Europees Par larent. 

Op 21 augustus werd het ontwerp-verkiezingsprograntn.a gepresenteerd. In au

gustus kwam ook in het nieuws dat Kamerlid I.eo Jansen zich niet opnieuw 

beschikbaar stelde voor de kandidatenlij st voor de Tweede Kamer-verkiezingen. 

Hij neende dat het een goede zaak is, wanneer er een zekere doorstraning 

plaats vindt binnen een zo kleine fractie. 

Op 30 september verklaarde Ria Beekers voor de AVRO-radio -weliswaar voor

stander te zijn van een progressieve sazrenwerking, maar bezwaar te hebben 

tegen het voorstel van het CPN-bestuur ante karen tot een lijstverbinding 

tussen PPR, PSP en CPN bij de verkiezingen in ' 81. Ze gaf in eerste instan

tie de voorkeur aan een lijstverbinding met de PvdA. 

Op een landelijke kerngroepvergadering van de PPR op 11 oktober werd aan het 

partijbestuur alle vrijheid gegeven an gesprekken te voeren mat de groep

Goudzwaard (NBBA, EPV e.d.) over een nogelijke sairen-werking. Het partij

bestuur kreeg de opdracht een oriënterend gesprek aan te gaan en daarover 

verslag uit te brengen op het PPR-congres in november. Verder werd gesteld 

dat er geen sprake was van opheffing van de PPR, hetgeen misschien gesugge

reerd zou zijn door Eerste Kamerlid Bas de Gaay Fortman voor VARA's "In de 

Rooie Haan". Op 14 en 15 november werd het najaarscongres gehouden in Amster

dam. Hier werd het verkiezingsprogranma vastgesteld alsmede de lijst van 

kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ria Beekers werd unaniem gekozen 

als lijsttrekker, op de tweede plaats kwam het Kamerlid Henk Waltmans, op de 

derde plaats Peter Iankhorst en op de vierde plaats Jaap RÖell. Het partij

bestuur had Waltmans op een vierde plaats gezet en Jaap Roëll op n'l.lllT!er twee. 

Het congres streefde naar een lijstverbinding met in de eerste plaats de 

PvdA en daarnaast met PSP, CPN en D' 66 in een zo groot nogelijke kanbinatle 

van deze partijen. Aan het eind van het congres kwam het nog tot een verhitte 

discussie over een marrlaat aan het partijbestuur voor verdere gesprekken met 

de groep-Goudzwaard. Uiteindelijk steunde het congres in rceerd.erheid het voor

stel van het partijbestuur an opnieuw met de gesprekspartners (Goudzwaard, 

Arjos, de Tachtigers, NBBA. en EPV) an de tafel te gaan zitten. Belangrijkste 
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drijfveer zou zijn: het streven naar een progressieve neerderheid bij de 

Kanerverkiezingen in '81. 

Dit derde gesprek vond plaats op 27 november. Het is stukgelopen op de 

beginselen en grandslagendiscussie. 

PSP 

Op 19 april werd door de PSP een synposiurn georganiseerd in Amsterdam over 

de republiek. Er werd een rrotie aangeneman dat de rronarchie een 11 achterlijke 

en orrlem::>cratische Staatsvonn is, die onmiddellijk rroet worden afgeschaft11
• 

In augustus werd door het partijbestuur de Henk La.nkhorst Stichting opgericht, 

die zich bezig zou ,gaan houden rret de ontwikkelingsproblematiek. 

Op 22 en 23 noverrèer vond in Leeuwarden het PSP-congres plaats voor het vast

stellen van het verkiezingsprogramna. Het congres besloot dat de PSP een 

regering van PvdA, D' 66 en PPR zou steunen op onderdelen van het beleid welke 

in linkse richting gaan. Aan rechtse pogingen de regering ten val te brengen 

zou de PSP in elk geval weerstand bieden, an CDA en VVD uit de regering te 

hou:ien. Steun aan zo'n regering zou echter nooit onvoorwaardelijk kunnen zijn. 

Oppositie is gel:x:xien indien ook een progressieve regering de huidige bewape

nings:politiek, de aantasting van sociale en kollektieve voorzieningen, loonin

grepen en verdere uitvoering van het kernenergieprogramna zou voortzetten. 

Ka:!rerlid Van der Spek vreesde dat de bereidheid van zijn partij een links 

kabinet te gedogen rreer :rrogelijke PSP-stenmers zou afschrikken dan aantrekken. 

Het Congres besloot verder dat Nederland binnen vier jaar uit de m; en het 

IMF rroet stappen, dit tegen het advies van het partijbestuur in. 

PvdA 

Op 20 rnaart kwam de PvdA rret een alternatief beleidsplan voor het sociaal

econanische beleid van het kabinet-Van Agt. De PvdA ging hierbij uit van een 

half procent econanische groei in 1980 (kabinet: nulgroei) en streefde naar 

handhaving van de koopkracht tot rrodaal. De PvdA verzette zich niet tegen 

kortingen op lonen, maar deze kortingen rroesten vooral ten laste gelegd worden 

van de top-salarissen. 

Half rrei verklaarde Den Uyl dat hij zichzelf niet rret Van Agt in één kabinet 

zag zitten. Den Uyl constateerde een verrechtsing van het CDA. Volgens hem 
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koerst het CDA regelrecht aan op een tweede kabinet-Van Agt/Wiegel. Ook 

partijvoorzitter .Max van den Berg verklaarde in het VARA-programna "In de 

Rooie Haan" dat hij een kabinet van PvdA en O>A "steedS meer een theoretische 

vraag" vond worden. 

In rooi stelde het partijbestuur voor dat in het verkiezingsprograrcma zou 

kcm::m te staan dat Nederland kritisch, maar onvoo:rwaardelijk lid van de NAVO 
-

noest blijven. Dé leuze van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) "Help de 

kel:riWapens de wereld uit, te beginnen rret Nederland" IIDCh.t niet in het pro

gram worden opgenaren. Dit voorstel betekende een oveiWinning voor fractie

lèi&r Den Uyl op de meer radicale leden in het partijbestuUr. Den Uyl gaf 

te kennen zich niet meer beschikbaar te wiiien stellen voor het lijsttrekker

schap voor de katende verkiezingen, indien de PvdA in haar vèrkiezingsprogram 

het IKV-standpunt - alle kernwapens uit Nederland - zou overnEmen.. Ten aanzien 

van de kernenergie week het partijbestuur echter af van de iijn-Den Uyl. Hier 

werd een voorkeur uitgesproken voor sluiting van de centraléS in Borssele en 

Doé:lëwaard. 

Op 9 juni heeft het partijbestuur het ontwerp-verkiezingsprogram "Wee:rwerk" 

geptlbliceerd. 

Op 10 juli werd in Utrecht een rlieuw orgaan binnen de PvdA opgericht, het 

"Trefpunt van Socialis:roo en levensovertuiging". Via dit trefpunt kunnen ideeën, 

plannen en activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties, worden inge

bracht in de PvdA en cm;Jekeerd. 

Op 9 septerrber kwaman partijvoorzitter Max van den Berg en fractieleider Den 

Uyl rret een voorstel voor de verkiezingsstrategie. Na de verkiezingen wilde de 

PvdA bij voorkeur regeren rret 0 1 66 en de kleine linkse partijen, uitgezonderd 

de CPN. Ind.ien een progressieve meerderheid niet haalbaar IIDCh.t zijn, zou in 

"open overleg" gekeken worden naar een :m:::>gelijke oorebinatie van PvdA, D 1 66 en 

CDA. Bij dit laatste zette de PvdA wel vraagtekens, gezien de steeds conser

vatievere opstelling van het CDA. Maar Den Uyl sprak de hoop uit dat het CDA 

eert progressievare koers zou gaan varen. 

Op 27 september werd Den Uyl door de partijraad aangewezen als lijsttrekker 

voor de 'IWeede Karnarverkiezingen in 1 81. De partijraad wilde aanvankelijk 

wachten net het kiezen van een lijsttrekker tot het congres in februari 1981, 

gezien het standpunt van Den Uyl in de kernwapenkwestie. Dankzij een vurig 

pleidooi van partijvoorzitter Max van den Berg die het zeer onverstandig noerrrle 
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an geen lijsttrekker te kiezen in verband Iret de huidige "maatschappelijk 

demissionaire" regering, werd Den Uyl toch zonder stemning gekozen tot lijst

trekker van de PvdA. 

Ook in september :Qesprak het partijbestuur een rapport van de Catmissie In

terne PartijdemJcratie. Volgens dit rapport zouden partijcongres en partij

raad voortaan h1.m oordeel dienen te geven over het onderhandelingsresultaat 

na afloop van en niet Ireer tijdens een kabinetsformatie, waarbij de PvdA 

is betrokken. Het partijbestuur nam deze conclusie over. 

Op 8 december maakte het partijbestuur bekend dat er ruim 6000 amanderrenten 

op het ontwerp-verkiezingsprogranma waren ingediend. Uit de pre-advisering van 

het bestuur bleek, dat de volgorde van prioriteiten verschoven was. Deze volg

orde in het progranma zou nu zijn: 

a. herstel van de werkgelegenheid; 

b. het op peil hoooen van de hulp aan de Derde Wereld; 

c. besch.enning van de collectieve voorzieningen en sociale zekerheid. 

Ten aanzien van defensie adviseerde het partijbestuur de arrendarenten te aan

vaarden waar in gesteld werd dat een kabinet Iret de PvdA onmiddellijk rroest 

gaan onderhandelen Iret de NAVO over het afstoten van vier à vijf kernwapen

taken. In 1985 zouden slechts één à twee kernwapentaken overblijven. 

RPF 

Op 20 september heeft de federatieraad van de RPF Meindert leerling uit Huizen 

gekozen tot lijsttrekker. Sinds drie jaar was hij lid van het federatiebestuur 

van de RPF. Aanvankelijk was ds. J .J. Poort door het bestuur voorgesteld als 

lijsttrekker, maar deze had zich teruggetrokken wegens gebrek aan tijd. 

Meindert leerling zei te verwachten Iret twee zetels in de I<aioor te kaoon. 

Op 11 oktober werd een federatieraadsvergadering van de RPF gehouden in Putten. 

In een toespraak besteedde lijsttrekker Meindert leerling veel aandacht aan 

het CDA. Dcx:>r het ontstaan van het CDA was er volgens hem in de politiek Ireer 

onduidelijkheid gekaren dan er ooit geweest was. "De RPF wil duidelijkheid 

brengen". Met een onherroepelijke afwijzing van abortus zou de RPF de verkie

zingen ingaan. Nadrukkelijk verwierp de RPF elke suggestie om kernwapens een

zijdig uit Nederland te verwijderen. 
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SGP 

Op de algeroone vergadering van de SGP op 23 februari zei SGP-fractievoor

zitter Al:tna grote interne noeilijkheden te verwachten bij het CDA en PvdA. 

Ds. Abma sprak het verrroeden uit, dat de CDA-leiding "nu eens naar rechts 

opbotst tegen premier Van Agt en zijn kabinet en daarna naar links op

botst tegen een groepje dissidenten die van de weeranstuit capriolen maken 

an zich op het gladde ijs staande te houden". Zijn oordeel over de Partij 

van de Arbeid luidde vrij-wel gelijkluiderrl. 

Met een groot aantal stemnen -werd op deze vergadering ir. H. van Rossum 

gekozen als lijsttrekker. De heer Van Rossum is sinds 1967 lid van de '!Wee

de Karrer. Wegens zijn leeftijd stelde ds. G. Al:l11a zich niet rooer beschik

baar voor een nieuwe periode. Hij heeft sinds 1963 in de Tweede K.aner ge

zeten. 

VVD 

Op 25 en 26 april hield de WD haar congres in Groningen. Fractieleider 

Rietkerk zei tot het congres van harte te hopen dat het CDA eraan zou willen 

rreewerken het kabinetsbeleid tot een goed einde te brengen. Hij deed een 

beroep op het a>A an het Kabinet het karende jaar minder hinderlijk voor de 

voeten te lopen dan de afgelopen 'Weken. Rietkerk signaleerde in het regerings

beleid een aantal goede elemanten, maar constateerde toch dat er wat de WD 

betrof het laatste jaar voor de verkiezingen meer diende te gebeuren. 

In een interview van "Hier en Nu" van de NCRV zei minister Wiegel weer be

schikbaar te zijn als lijsttrekker. Op het congres stelde hij als voo:rwaarde 

voor het lijsttrekkerschap dat het kabinetsbeleid inzet van de verkiezingen 

zou worden. Wiegel pleitte voor een duidelijk verkiezingsprogranroa en geen 

"lijst van fraaie "Wensen". Wiegel, en ook rrevrouw Van Scmaren-.Dc:11mer, prezen 

Van Agt an diens duidelijke uitspraken over sarrenwerking met de WD. 

Naar aanleiding van een o:prerking in het ontwerp-beginselprogranma van de 

ccmnissie-Geertsena over nogelijke samen-werking tussen WD, D' 66 en PvdA 

heeft het hoofdbestuur van de WD in een brief duidelijk gemaakt dat het 

voorlopig geen nogelijkheden ziet tot sarrenwerking met de PvdA. De verschillen 

op sociaal-econanisch gebied en defensie zijn nog altijd groot. 

Op 30 en 31 mei werd een congres gehouden ter vaststelling van het ontwerp

beginselprogranroa, getiteld "Liberaal Manifest 1980". 
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Op aandrang van het Congres kreeg de Catmi.ssie-Geertsema. de opdracht de 

econanische paragraaf uit de ontwerp-beginselverklaring te herschrijven. 

Op 5 en 6 september congresseerde de WD voor de tweede maal over het Li

heraal Manifest. Hier werden de hoofdlijnen van het Manifest vastgesteld. 

De camti.ssie-Geertesema. zal alle am:mderrenten verwerken en in het najaar 

'81 zal de WD zich uitspreken over de definitieve versie van het beginsel

progranma. 

Op 19 sept.eni>er kwam in Airersfoert de partijraad van de WD bijeen. De partij

raad had grote bezwaren tegen de plannen van WD-minister Pais van Onderwijs 

ante korten op de salarissen van het onderwijzend personeel. Een notie van 

afkeuring van de plannen van Pais werd op aanraden van het hoofdbestuur inge

trokken. Een ander belangrijk punt vomde de besteding van extra aardgas

opbrengsten. Wiegel en Rietkerk wilden dat de opbrengsten rechtstreeks naar 

de berlrijven zouden gaan. Ze dreigden dat de WD uit de regering zou stappen, 

indien dit niet ging gebeuren. 

Op 2 oktober heeft de WD haar ontwerp-verkiezingsprogram 1981-1985 "Saman 

aan het werk" gepubliceerd. In maart 1981 zal het definitief worden vastge

steld. 

Op 12 november overleed rrevrouw Van Saneren-Dc:Mner, fractievoorzitter van de 

Eerste Karrerfractie van de WD. Van 1959 tot 1968 was zij lid van de Tweede 

Kaner voor de wo. In 1969 werd ze gekozen tot voorzitter van de partij, wat 

ze bleef tot 1975. In 1974 werd rrevrouw Van Saneren lid van de Eerste Karrer; 

in 1976 volgde ze mr. H. van Riel op als voorzitter van haar fractie. 

Op 13 december is mr. H. van Riel overleden. Mr. Van Riel was van 1958 tot 

1976 fractievoorzitter van de WD voor de Eerste Karrer. In 1977 werd hij be

noerrrl tot ere-lid van de WD. 

In deceniber heeft de verkiezingsraad van de WD de kandidatenlijst voor de 

Tweede KaJ:rerverkiezingen vastgesteld: 1. H. Wiegel; 2. drs. N. Sm.it-Kroes, 

3. mr. G.J. Rietkerk; 4. drs. E. Nijpels; 5. mr. A. Kappeijne van de Coppello. 

Geraadpleegde literatuur: 

-Politiek OVerzicht, jrg. 20 (1980), nrs. 1 (jan.) t/rn 12 (dec.) 

- krantenknipsels uit Trouw, NRC-Harrlelsblad en Nieuwsblad van het Noorden. 
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BIJLAGE VII 

WAAROM WERD DE SDAP NIET ONTBONDEN? 

doo:ro s.G. Steffensen 

Elk zichzelf respecterend geschiedenisboek in Nederland dat de twintigste 

eeuw behandelt weet te vernelden, dat het congres van de SOAP op 8 februari 

1946 net algereene stemren besloot de partij te ontbinden. 

Als :rren dan ook beweert dat de SOAP nooit werd opgeheven zou m:m geneigd 

zijn dit als geschiedsvervalsing te besterrpelen. Het besluit an de partij 

te ontbirrlen kan i.Irtrers gemakkelijk worden teruggevonden in het congres

verslag van de SOAP in Liquidatie van 1946, dat luidt als volgt: "De Sociaal 

Dem:x:ratische Arbeiders Partij in Nederland besluit, net ontbinding van eigen 

I,X>litieke organisatie, op te gaan in een nieuw te stichten "Partij van de 

Arbeid"" (p. 68). 

Dit besluit is algerreen bekend. Wat minder of geen bekendheid geniet is het 

feit, dat venmld besluit statuair niet geldig was en d.aa.:rrooe ook geen rechts

geldigheid bezat. 

Op grond hiervan rijzen twee vragen: a) Waaran werd de SOAP niet statuair 

ontbonden? en b): Bestaat de SOAP vandaag dan nog? 

Een ~,X>ging hierop enig licht te werpen voert ons terug naar het jaar 1946. 

Op 28 februari van dat jaar stuurde L.A. Ankurn narrens het partijbestuur een 

telegram aan alle leden van voornoerrd bestuur, dat gekozen was op het congres 

van 8 februari. Het telegram behelsde de oproep voor een vergadering op 

maandag 4 na.art. Op die zelfde dag werden de achtergronden voor dit telegram 

nader toegelicht in een schrijven van Ankurn aan de partijbestuurders. Ankurn 

liet in deze brief de PB-leden weten, dat de juridische raadsman der SOAP, 

Mr. van Hattum, van :rrening was dat "onve:r:wijld een referendum onder de leden 

van de SOAP m:>et worden gehouden over de ontbinding der Partij , daar naar 

zijn oordeel anders de Partij niet officieel is opgeheven en zelfs een klein 

aantal leden de SOAP in stand kan houden" • 

Zijn m:ming was gegrond op artikel 49 der partijstatuten, dat als volgt luidt: 

"Tot ontbinding der Vereniging kan alleen worden besloten, wanneer op voor

stel van minstens twee derde der stertmmde leden, tezaroo:n ui tmak.encle minstens 

drie vijfde van het totaal der leden van de Partij, zich voor het voorstel 

hebben verklaard. Bij ontbinding der Vereniging wordt ten opzichte der bezit

tingen gehandeld overeenkanstig art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek. Dit 

referendum wordt gehouden twee maanden na het ink.crren van het Voorstel." 
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Het niet volgen van bovenstaand artikel zou, volgens Van Hatturn, de leden, die 

de SDAP als partij wilden handhaven, in staat stellen an de rechten en de 

bezittingen der partij voor zich op te eisen, ondanks het congresbesluit. 

Het partijbestuur bevond zich dus in een zeer onaangenarre situatie, zo dicht 

bij de eerste naoorlogse verkiezingen. Het geld dat de SDAP bezat was hard 

nodig in de PvdA voor het voeren van verkiezingsacties en andere werkzaamheden 

in deze pa.rti j • 
-

Men vraagt zich af of de madedeling van Ankurn van 28 februari een carplete 

verrassing voor het partijbestuur was. Volgens Ankurn, in dezelfde brief, kan 

dit niet het geval zijn, oorlat hij al vMr het congres het partijbestuur op

merkzaam had gemaakt op artikel 49 der partijstatuten. (Het partijbestuur van 

8 februari was op twee na identiek rret het partijbestuur van voor het congres. 

Als nieuwe leden werden J .A. Burger en D. Herana-Meilink gekozen.) Wat Ankurn 

hier beweert is echter niet terug te vinden in de notulen van het partijbe

stuur over de maanden november/deeenbar 1945 en januari 1946, de maanden 

waarin de partijen, die opgingen in de Partij van de Arbeid, onderhandelden. 

Dit sluit natuurlijk niet uit dat Ankurn inderdaad zo'n uitspraak heeft gedaan. 

Zo veriOOlden de notulen van een vergadering van het dagelijks bestuur van de 

SDAP op 19 februari ook niets over een bespreking van een statuaire ontbinding 

der partij, terwijl dit onderwerp naar alle waarschijnlijkheid toch beharrleld 

werd. 

In een schrijven aan het DB van 3 maart 1946 verlangt J .H. Scheps dan ook dat 

in de notulen van 19 februari zal worden opgenaren dat hij erop wees, dat de 

ontbinding "slechts op de voorgeschreven wijze kan en mag geschieden". Vol

gens de brief van Scheps zou het DB in dezelfde vergadering besloten hebben, 

juridisch advies in te wirmen bij Van Hatturn, wat ook gebeurd is. Hoewel de 

vraag, inhoeverre de PB-leden al voor het congres attent waren ganaakt op 

artikel 49 der partijstatuten niet rret zekerheid kan "WOrden beantwoord, kan 

rren wel stellen dat bijna niemand de consequenties van voornoenrl artikel heeft 

onderkend (zie PB-SDAP 4 maart 1946). 

In de vergadering van 4 maart OVeJ::WelCXJ de PB voor het eerst serieus wat er 

alsnog gedaan kon "WOrden an de partij op te heffen, nu vast stond dat het 

congres dit niet had kunnen doen. 

Het doel was enkel en alleen te vennijden, dat diegenen, die zich niet bij 

de PvdA aansloten en niet voor het lidmaatschap der SDAP ~ten, het ver

nogen en de naam voor zich konden opeisen. 

Volgens de vergadering bestonden er twee rrogelijkheden. Enerzijds kon rren 

artikel 49 volgen, hetgeen zou betekenen dat vijf afdelingen een voorstel tot 



- 135-

ontbinding rroesten indienen, waarna een referendum noest volgen. 

Dit voorstel werd alleen gesteund door J. H. Scheps. Dat de neerderbeid niet 

rret dit voorstel instenrle had neer oorzaken. Alberda had n.l. al bij het 

begin van de vergadering een veel eenvoudiger oplossing voorgesteld - de 

tweede rrogelijkheid. Hij stelde voor een buitengewoon congres te houden an 

de statuten zodanig te wijzigen, dat de ontbinding anders geregeld werd. Dit 

werd rrogelijk gemaakt door artikel 50, waarbij aan de partij het recht werd 

gelaten de statuten te wijzigen. Het voorstel van Alberda was eenvoudiger en 

bevatte niet zoveel risico's als het eerste voorstel. Bij het volgen van 

artikel 49 zou imners elke gewone partijman de kans krijgen zijn stem uit te 

brengen en dan was het naar de vraag of het voorstel zou doorgaan. Men noet 

in dit verband niet vergeten, dat er wel sprake geweest was van een eenstem

mig congresbesluit, maar dit betekende niet dat ook de gehele partij achter 

de ontbinding der SOAP stond. Daarbij kwam dat bij een referendum niet slechts 

een geringe rreerderheid voldoende was, maar dat minstens drie vijfde van het 

totaal der leden zich voor het voorstel noesten verklaren. Of die drie vijfde 

in maart 1946 nog te verkrijgen was, is zeer de vraag. 

De heer J.H. Scheps verklaarde in ieder geval in diezelfde vergadering, dat 

hij niet wist wat hij rroest doen, wanneer hij op dat rrarent voor de fusie 

noest stentoon. Er waren zeker neer die zoals Scheps dachten. Als bewijs 

hiervoor zouden misschien de verkiezingsuitslagen van dat jaar en de activi

teiten rond de oprichting van een "Oude SOAP" in de voorzarer van 1946 kunnen 

gelden. 

Qn de dreiging van overnam= door andersdenkenden af te wenden heeft het partij

bestuur op 4 maart besloten zo spoedig rrogelijk een congres te houden rret als 

doel het wijzigen van de statuten. Alleen Scheps sterrde tegen, terwijl de 

grotere kopstukken als Drees, Vcrrink en Goes van Naters in eerste instantie 

niet aan de besluitvorming deelnanen, arclat ze niet aanwezig waren. 

Er werd noch een referendum noch een congres gehouden. De reden hiervoor werd 

uiteengezet in een schrijven van de juridische raadsman der SOAP van 15 maart 

1946 aan het partijbestuur. Van Hatturn was, in overleg rret Goes van Naters, 

tot de conclusie gekanen, dat een congres een ontduiking zou betekenen van de 

ontbindingsbepalingen, waardoor de rechtsgeldigheid twijfelachtig zou worden. 

Zelfs al zou de rechtsgeldigheid worden erkend, dan nog waren de beide heren 

bang dat de bezittingen der SOAP in handen zouden kunnen vallen van "kwaad

willende" leden der SOAP. Verder legden Van Hattum en Goes van Naters een 

eenvoudig plan op tafel, dat bestond uit niets doen. 

Onder dat niets doen verstond rren de partij te laten voortbestaan tot dat de 



- 136 -

tennijn van Koninklijke goedkeuring der SDAP in 1948 afliep. Door niet op

nieuw Koninklijke goedkeuring aan te vragen zou de SDAP vanzelf ophouden te 

bestaan als rechtspersoon. 

In dat jaar 1946, waarin het partijbestuur nog volledig bevoegd was, zou dit 

bestuur dan op grond van de afspraak mat de PvdA alle activa uit de SDAP 

kunnen overhevelen, gedeeltelijk in de PvdA en gedeeltelijk in de Wiardi 

Beckn\an Stichting. De SDAP, die dan rechtens bleef voortbestaan Itet behoud 

van haar naam, zou dan niets anders dan een lege huls blijven. Dit plan werd 

ook in grote lijnen tot uitvoering gebracht op enkele punten na. Zo behield 

de SOAP ook na de overheveling van haar venrogen naar de PvdA eind 1946 enige 

inka:nsten, o.a. uit schadeclaimen in verband mat de bezetting, en bleef de 

SDAP voortbestaan mat een bestuur, ook na 1948. In 1953 b.v. werd c. Wouden

berg opgevolgd door de algemene secretaris van de PvdA E. F. Albrecht als 

secretaris van de SOAP in liquidatie. 

Bezien in het licht van bovenstaande feiten rroet man zich afvragen waaran 

er in het verleden geen vragen zijn gesteld ten aanzien van het voortbestaan 

der SOAP. Het antwoord hierop lijkt eenvoudig: niemand is blijven stilstaan 

bij de gedachte dat de SOAP in liquidatie iets anders was dan de bepaling 

"liquidatie .. aangeeft, namelijk een partij die opgeheven was, maar toch 

enige tijd :nOO.ig had an haar verplichtingen af te wikkelen. Blijkbaar is de 

Zeister Post niet blijven·stilstaan bij de mededeling van de algemene secre

taris der PvdA in 1949, dat de SOAP nog steeds bestond. Ook zijn er sinds

dien verschillende groeperingen geweest, die de naam SOAP wilden gaan ge

bruiken, maar het niet deden vanwege de stelling uit PvdA-kring, dat de naam 

nog altijd bescher.rrd was. Ik vraag mij af of deze stelling nog steeds opgaat. 

Men zou het zo kunnen stellen: of de partij is opgehouden te l:;festaan en de 

naam is vogelvrij - of de partij bestaat nog en de naam mag niet door anderen 

in . gebruik worden genaren. 

Zou het laatste het geval zijn, dan rijzen toch enkele vragen: 

a) Wie maken heden het partijbestuur uit? Het kunnen toch rroeilijk dezelfde 

mansen zijn die op het partijcongres van 1946 werden gekozen? Het congres 

heeft weliswaar geen tennijn gesteld voor de afwikkeling der verplichtingen 

der SOAP, maar toch waren de partijbestuurders van de SDAP niet voor meer 

dan een jaar bevoegd. Dit was ook de opvatting van het partijbestuur in 1946, 

wat blijkt uit de notulen van toen. In de praktijk heeft het bestuur echter 

vastgehouden aan de koers, die in de vergadering van 4 maart door Woudenberg 

als volgt werd uitgedrukt: 11dat het congres geen datum heeft genoen:rl. Van deze 
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anstandigheid noeten wij profiteren." Dat hebben zij dan ook gedaan. Niemand 

is tot op heden achter de gehe:ilre taktieken van toen gekcman, en zelfs als 

dat wel het geval was geweest, dan hadden de partijbestuurders kunnen ant

woorden: er was geen daturn gesteld! Men zou dus zover kunnen gaan te stellen: 

dus fungeert het bestuur voor zover het n.Og in leven is tot op heden. 

b) Heeft de partij nog leden afgezien van de bestuursleden? Dit zal wel het 

geval rroeten zijn als er mensen zijn die niet bedankt hebben voor de SDAP 

en niet zijn overgegaan naar de PvdA. Zo hebben de partijbestuurders toen 

geredeneerd en dat zal nog -wel geldig zijn. Maar, zou een ander misschien 

tegenwerpen, m::x::hten er zulke mensen zijn, dan hebben ze waarschijnlijk geen 

contributie betaald en dus zijn ze dan ook geen leden meer. Dit argurrent zou 

zeker ook van toepassing zijn op de bestuursleden en bovendien was het ver

vallen van lidmaatschap nooit een autanatische aangelegenheid in de SDAP. 

Eerst noest een royenentsbesluit van de hand van het partijbestuur voorliggen. 

Of de SDAP vandaag wel of niet bestaat zou ik op dit m:mant in het midden 

willen laten, zodat de partijbestuurders der SDAP, gekozen in 1946, in de 

gelegenheid kunnen worden gesteld cm alsnog hun visie op de gebeurtenissen 

in 1946 en de daarop volgende jaren te geven. 
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