
BIJLAGE  IV :- 

I. Lipoc1Iits L.P. Middel h .W.•IL van Shuur:.; 

"HET MIDDENKADER VAN D'66: Een voorlopig ver.lag van het onderzoek naar 

de stemgerechtigde leden op dé Algemene Ledenvgadering van de Po liti-Oke 

Partij Democraten 166 op 22 apri-1 
1
1978 ie Zwolle" 

Vpordat er sprake was van rechtstreekse verkiezingen voor het Euro-

pees Parlement, bestond binnen de politieke partijen gewoonlijk slechts 

bij een kleine groep specialisten belangstelling voor "Europa".') Voor 

zover politieke partijen al actief waren op Europees niveau, werden deze 

activiteiten ontplooid door het topkader (parlementsleden, partijbe-

bestuurders en hun adviseurs) Voor de Europese verkiezingen echter moest, 

evenals bij de nationale verkiezingen, het electoraat worden gemobili-

seerd en voor dit mobiliserçn had het topkader het middenkader nodig. 

Vanaf het moment dat de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees 

Parlement werden aangekondigd was het duidelijk dat het middenkader van 

de politieke partijen moest worden ingeschakeld Op deze ontwikkeling 

heeft een groep Europese onderzoekers willen "inspelen" 

Op initiatief van het  European  Consortium  for Political  Research is 

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

een coordinerende projectleider (K  Reif,  Mannheim) en voor elk van de 

negen lidstaten van de Europese Gemeenschap een nationale projectleider,  

(voor Nederland I Lipschits, Groningen) Het onderzoek wordt gesubsi-

dieerd door de Stiftung Vo]kswagenwerk, het Europees Parlement en de 

Europese Commissie 

Een eerste probleem was het operationaliseren van de te onderzoeken 

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

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

plaatselijke afdelingen) en de "top" van de partij (partijbestuur, parle-

mentsleden). Voor dit project wordende afgevaardigden naar de nationale 

partijcongressen beschouwd als het middenkader. We zijn ons bewust dat het 

middenkader ook andere groepen dan die AfqevaArdig,den omvat, maar zeker in 

de Nederlandse situatie zullen zij hun vertegenwoordigers hebben onder de 

afgevaardigden naar de nationale partijcongressen. 



- 82  

Besloten werd niet te streven naar het zoeken van één centrale pro-

bleemstelling, maar eerst een vragenlijst voor het te onderzoeken midden-

kader op te stellen die de deelnemende onderzoekers zoveel mogelijk be-

vredigde, zonder echter die vragenlijst te lang te maken. Toen dit uit-

gangspunt eenmaal was aanvaard, konden de nationale projectleiders be-

ginnen aan het opstellen van een vragenlijst. Hierbij kwamen de volgende 

groepen probleemstellingen naar voren: 

1. Wat is de plaats en de positie van het nationale partijcongres binnen 

de organisatorische structuur van de politieke partij? Hierbij zal onder 

meer worden nagegaan wat de formele, reële en wenselijk geachte bevoegd-

heden zijn van het partijcongres. 

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

ruim mogelijke zin worden beantwoord: regionale spreiding, persoonlijke 

kenmerken (leeftijd, geslacht, enz.), sociaal-economische kenmerken (op-

leiding, beroep, inkomen, godsdienst, enz.), de mate van partij-activitei-

ten, enz. 

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

van de partij? In dit verband wordthi onder meer vragen gesteld naar de 

relaties van leden van het middenkader met de afdelingen, de partijleiding 

en de fractie in de Tweede Kamer. 

4. Wat zijn d (al dan niet wenselijk geachte) betrekkingen tussen de af-

zonderlijke nationale partijen en de trannationa1e partijfederaties? 

Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de mogelijkheid en/of wense- 

lijkheid van het oprichten van Europese politieke partijen. 

5. Welke invloed gaat er van het organiseren en het houden van Europese 

verkiezingen uit op de nationale partijverhoudingen? De verkiezingsstrijd 

en de verkiezingsuitslag zal Ook gehanteerd worden als maatstaf voor de 

nationale politieke krachtsverhoudingen en kan daardoor invloed uitoefenen 

op de nationale partijverhoudingn (bijvoorbeeld problemen in regerings-

coalities). 

6. Welke standpunten worden door het middenkader ingenomen ten aanzien van 

de Europese integratie? Hierover is een reeks vragen in de vragenlijst op-

genomen. 

In de organisatie van het onderzoek zijn de nationale projectleiders 

vrij. Voor Nederland is het project ondergebracht in het programma van de 

Werkgroep Nederlandse Politieke Partijen De uitvoering van het onderzoek 



wordt verricht door R A Koole, I Lipschits, L.P.  Middel, W H van 

Schuur en F.N. Stokman. Dezegroep wrdt inhaar werkzaamheden gesteund 

door de staf van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 

van de Rijksuniversiteit Groningen. De door de nationale projectleiders 

vastgestelde vragenlijst is bindend, maar de nationale groepen mogen 

wel eigenvragen toevoegen. Van deze mogèiijkhèid hebben wij gebruik 

gemaakt. 

De vragenlijst is in Nederlaid voorgelegdaan: 

- de afgevaardigden op het Raden—en Statencongres van de Partij van de 

Arbeid (Den Haag, 11 februari 1978)2) 

- de afgevaardigden op de Algemene Vergadërfñ vn de Volkspa rtij voor 

Vrijheid en Democratie (Utrecht, 10-11 maart 1978) 

- de stemgerechtigde leden op dëAlgemne Ledenvergadering van de Poli-

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

- de leden van het congres van het Christen Democratisch Appèl (Den 

Haag, 20:  januari 1979). 

Aan de besturen van de betrOkken partijen is een voorlopig rapport 

van het onderzoek beloofd Dit verslag over de Algemene Ledenvergadering 

van de Politieke Partij Democraten 166 op 22 april 1978 vormt een onder-

deel van het voorlopige rapport zoals dataai het Hoofdbestuur van D'66 

is beloofd. Het voorlopige  karakter ervan wordt vooral bepaald door de 

volgende factoren 

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

- er worden geen vergelijkingen gemaakt met de data die zijn verzameld 

op de congressen van andere partijen 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van D'66 (Statu-

ten, art. 14.1 en Huishoudelijk Reglement, art. 8). De Algemene Leden-

vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door het Hoofdbestuur bij-

eengeroepen (Huishoudelijk Reglement, art. 9.1). De mogelijkheid bestaat 

om vaker dan eenmaal per jaar 
1
een Algemene Ledenvergadering bijeen te 

roepen of te laten roepen (idem, 
t
art.'10) Volgens artikel 5 van het 

Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid van D'66 het recht "alle leden-

vergaderingen bij te wonen, aan de discussie deel te nemen en te stemmen 

in die vergaderingen waarvan het als zodanig deel uitmaakt" In artikel 7 

van het Huishoudelijk Reglement wordt bepaald dat de Algemene Ledenver-

gadering "wordt gevormd door deleclen van b'66". Zowel in de Statuten 
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(art. 14.5) als in het Huishoudelijk Reglement (art. 18.1) wordt bepaald 

dat ieder lid dat op de Algemene Ledenvergadering aanwezig is één stem 

heeft. Het stemmen bij volmacht op een vergadering - ook op andere 

vergaderingen dan een Algemene Ledenvergadering - is in D'66 niet toe-

gestaan (Statuten, art. 13). 

De voor dit project onderzochte Algemene Ledenvergadering werd op 

zaterdag 22 april 1978 te Zwolle gehouden. Het was de eerste Algemene 

Ledenvergadering van D'66 na het optreden van het kabinet-Van Agt. 

D'66 zat in de oppositie. De vergadering had een rustig verloop. Behalve 

over het gebruikelijke punt van de financiën werd in Zwolle onder meer 

gediscussieerd over het deelnemen aan de rechtstreekse verkiezingen voor 

het Europees Parlement, over de "grondslagen" van D'66 en over de cam-

pagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1978. 

De Democraten, in Zwolle bijeen, geloofden in de kracht en in de 

groei van hun partij. Enkele weken voor de Algemene Ledenvergadering 

waren verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten (29 maart 1978). 

D'66 kreeg bij die verkiezingen 5,4% van de uitgebrachte geldige stemmen, 

terwijl bij de voorafgaande verkiezingen voor de Provinciale Staten (1974) 

dit percentage 1,0 bedroeg. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van mei 

1978 waren de Democraten vol-vertrouwen. 

Dank zij de medewerking van het Hoofdbestuur van D'66 ontvingen alle 

leden die op de Algemene Ledenvergadering aanwezig waren een vragenlijst. 

De ingevulde vragenlijsten konden ter plaatse worden ingeleverd af ze 

konden later in een gefrankeerde en geadresseerde enveloppe worden terug-

gezonden. In totaal werden 327 vragenlijsten geretourneerd, hetgeen neer- 

komt op een respons van 51%, 

het sternerechtigde lid  

Ruim de helft (54%) van de respondenten is afkomstig uit de partijgewesten 

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

provincies komt 14% van de stemgerechtigde leden; uit de drie zuidelijke 

slechts 7%. De door ons onderzochte Algemene Ledenvergadering vond plaats 

in Zwolle, de hoofdstad van de provincie waaruit 8% van de respondenten 

afkomstig is. Al met al is er sprake van een'relatieve randstedelijke 

overheersing' op de Algemene Ledenvergadering. 
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Bijna ëeh'-derde van de repôndeflten Woont in één van de drie grote 

stedelijke aggiomeraties(Anistedam, Rottêrdm of. Den Haag). Van alle 

respondenten werkt of studeetde hift niet inzijn eigen woonplaats. 

Dit gevoegd bij de constatering dat bijna de helft van de respondenten 

uit een plaats met 1.000 tot 50.000 inwoners komt, doet veronderstellen 

dat het middenkader van D'66 enigszins suburbane kenmerken vertoont. 

De leeftijd van de respondenten varieert tussen 73 (de oudste) en 18 

jaar (de jongste). Meer dan de helft van hen is ouder dan 29, maar nog 

geen .45 jaar. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar en van elke tien deel-

nemers aan de vergadering is er één die zijn vierentwintigste verjaar-

dag nog niet heeft gevierd. 

In het vervolg zal bij de variabele leeftijd een vijfdeling worden ge-

hanteerd en wel in de categorieën I (tot en met 30 jaar),  II  (31 tot 

en met 40 jaar),  III  (41 tot en met 50 jaar),  IV  (51 tot en met 60 jaar) 

en V (ouder dan 60 jaar). 

Wat betreft de verhouding mannen/vrouwen onder de stemgerechtigde leden, 

kan van een duidelijke oververtegenwoordiging van mannen worden gesproken. 

Op de Algemene Ledenvergadering waren drie keer zoveel mannelijke deel-

nemers als vrouwelijke aanwezig (zie tabel 1). 

Leeftijdsspreiding en geslacht1 geyen. gezamenlij,k het in tabel 1 weerge-

geven beeld: 

tabel 1. Leeftijdsspreiding onder de mannelijke en vrouwelijke stemge- 

rechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering 

leeftijdscategorie mannen. ...
. vrouwen . - totaal 

absoluut/.% 
.. 

absoluut/% absoluut/% 1 1 1  

I t/m30 jaar 81 34 22 26 103 . 32 

II31t/m 40 jaar . .. 79 ...3. 3. 1;, 37 . 110 34  
III  41 t/m 50 jaar 45, 19 20 . 24 65 20,  

IV  51,t/m 60 jaar .... 
, 

.' .10 33 10. 

V ouder dan 60 jaar .12 . :. 51 . ,,. 3 . 
„

.4 ,  . 16 1 5") 

1 5 II;'  UI, IV'en V , 242" 10I'-' 84'1O1' ' 327 iOÎ')  

afrondingsverschillen in de leeftijdscategorie V bevindt zich 

één respondent die geen uitsluitsel gaf over zijn of haar geslacht 
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Bijna eenderde van het middenkader is werkzaam in  (semi-)overheidsdienst 

(inclusief het onderwijs). In tabel ,2 wordt de percentuele verdeling ge-

geven van de stemgerechtigde leden over de sectoren van de economie waar-

in zij werkzaam zijn. 

tabel 2. Verdeling van de stemgerechtigde leden over de sectoren van de 

economie in percentages 

werkzaam in: 

- primaire en secundaire 
sectoren 11 

- tertiaire sector 18 

- vrije beroepen 12 

- (semi -)overheid 22 

- onderwijsgevend 9 

- onderwijsvolgend 12 

- andere sectoren' 8 

- geen antwoord")  9 
+ 

1o1 

' tot deze categorie behoren ook degénen 11die als beroep 'huisman' of 

'huisvrouw' vermeld hebben 

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

actief' zijn 

Bijna alle respondenten beschouwen hun (gezins-)inkomen als groot (31%) 

of redelijk (56%). Slechts een drietal respondenten rekent zichzelf tot 

de lagere sociale klasse, terwijl de meesten (59%) zich tot de sociale 

middenklasse rekenen. 

Degenen onder de respondenten die hun inkomen als niet goed of erg klein 

ervaren, behoren vrijwel uitsluitend tot de jongere deelnemers aan de 

vergadering (tot en met 30 jaar). De middenkaderleden tussen 40 en 50 

jaar beschouwen gemiddeld genomen hun inkomen meer dan de andere leef- 

tijdscategorieën als groot. Het is :00k deze categorie die, relatief ge-

zien, met degenen tussen 50 en 60 jaar, haar sociale klasse als hoog be-

stempelen. 
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De gemiddelde leeftijd tot welke men dagönderwijs gevolgd heeft is 24 

jaar. Van de: respondenten stopte 9% met het vÖlgen:van dàgonderwijs 

voor zijn zeventiende verjaa'dgterwi.jlTmëer dan de helft in Zljfl 

23e jaar nog volledig dagondërwijS volgt. 

Meer dan twee-derde van het middenkádër.,a'nD'66bezocht (bezoekt), 

zoals tabel 3 laat zien, een instelling voor Hoger  Beroeps Onderwijs 

(HBO) en/of een univeriteitÖf Höschbol. Uit tabel 3blijkt ook dat 

met name :de jongere afgevaardigden een hoger gekwalificeerde opleiding 

genoten, terwijl Verhoudingsgewijsmeermanheh-dan vrouwen een univer- 

siteitbézochten (bezoeken). Daarentegen bezochten (bezoeken) vrouwé-

lijke deelnemers aan de vergadering rel atfefgezten meer instellingen 

voor Hoger Beroeps Onderwijs dan mannelijke  deelnemers aan de vergade-

ring. 

tabel '3. Genoten dagönderwijs,bekekennaar sexe en leeftijd 

soort onderwijs %:mannen' % vrouwen - %totaal % leeftijdscat. 

(tot en met) I  II III IV  V 

- lagere (basis-)school/  

VGLO/LAVO/LEAO 1 - 1 - 2 - - - 

- LBO/Huish.sch./MULO/H 
MAVO , 6 17. 

, 
9 7 12 6 15 - 

- HAVO/MBO/MMS/HBS/VHBO/ 
VWO/Gymnasium 20 21 21 23 16 25 14 31 

- HBO 18 25 20 20 18 20 18 19 

- Universiteit/Hogesch. 
: 

38 50 48 52 49 52 50 

- geen antwoord 1 T 1 2 - - - - 

100 101 101 lOO 100' lOO 99 100 

Uit tabel 3 blijkt dat het gemiddelde opleidingsniveau  van het midden-

kader van D'66relatief.gezien:.erg hoog is. Dé helft van de stemgerechtigde 

leden heeft een academische opl.eiding'gevoi'gd. Onder deze académici zijn 

de juristen relatief het sterkst vertegenwoordigd (25%), gevolgd door de 

sociale wetenschappers (16%) en de wis- en natuurkundigen (13%). 

Een ruime meerderheid (58%) van het Q'66-middenkader is niet godsienstig. 



- 88 

Van de wel-godsdienstigen is ruim een-derde Nederlands-Hervormd en 

bijna eenzelfde deel Rooms-Katholiek. In werkelijkheid is het aantal 

niet-godsdienstigen onder de nhiddenkader]eden groter, omdat degenen 

die zich nadrukkelijk als 'humanist' bestempelen, niet tot de niet-

godsdienstigen gerekend zijn (maar tot de categorie 'overige'). 

Zowel de oudere als de jongere middenkaderleden zijn verhoudingsge-

wijs minder godsdienstig dan degenen tussen 31 en 60 jaar, terwijl met 

name onder de ouderen kerkbezoek nauwelijks voorkomt. De godsdienstige 

vrouwelijke middenkaderleden zijn relatief gezien minder frequent in 

hun kerkbezoeken dan de godsdienstige mannelijke middenkaderleden. 

het middenkaderlid als D'66-er 

Na de hiervoor vermelde persoonsgegevens van het middenkader van D'66, 

volgt nu een overzicht van antwoorden die wij ontvingen op vragen be-

treffende het eigen functioneren in de partij. Van de deelnemers aan de 

Algemene Ledenvergadering bleek 9% (tevens) lid te zijn van de (Voor-

lopige) Advies Raad van D'66. Een kwart van het middenkader neemt deel 

aan een werkgroep van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66. In 

beide verbanden (Adviesraad en werkgroepen) zijn mannelijke leden van 

het middenkader relatief sterker vertegenwoordigd dan vrouwelijke. 

Uit tabel 4 blijkt in hoeverre de binnen D'66 circulerende (partij-) 

periodieken door het middenkader gelezen worden. 

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

gelezen worden 

percentage van de respondenten dat leest in: 

- alt ijd/vaak/zel.den/nooit/geen antw./lezersbereik 

- Democraat 79. 16 - 2 97 

- Peperbek 12 7 13 39 30 32 

- afdelings- of • 

(sub-)regioperiodieken 45 16 8 11 20 69 

- publicaties van de 
Stichting Wetensch.  Bur. 12 28 29 12 19 69 

- andere D'66-publicaties 21 29 21 9 20 71 



Van de respondenten  is 11% namens D66..lid•van en-volksvertegenwoor-

digend lichaam. Van de 13 gemeenteraadsleden was .een tweetal wethouder.. 

Eén Statenlid zei Gedeputeerde te.zijn en een ander tevens gemeente-

raadslid. Verdere cumulatie van (volksvertegenwoordigende) functies is 

niet geconstateerd. . .. . 

De spreiding van leeftijd en geslacht onder de volksvertegenwoordigers 

binnen het D'66-middenka0erwijktverhoudingsgewij.s niet af van die in 

het totale middenkader. Wel beschouwen. zij zich gemiddeld als 'linkser' 

dan de overige respondenten (zie hieron.der). en zijn zij gemiddeld ge-_  

zien'langer partijlid dan, de .oveige respondenten. Ook besteden de volks-

vertegenwoordigers binnen het middenkader relatief gezien per maand 

gemiddeld meer tijd aan activiteiten voor (en vanzelfsprekend namens) 

hun partij dan de andere middenkaderleden. 

De helft van het D'66-middenkader zegt per maand minder dan (gemiddeld) 

20 uur voor D'66 in touw te. zijn. Onder de 'alieractiefsten' (gemiddeld. 

meer dan 80 uur 'partijwerk' per maand) bevinden zich relatief gezien 

meer vrouwen dan mannen. Ouderen zijn (qua tijd) niet meer of minder 

actief dan. jongeren. .. . . 

'links-midden-rechts' 

Om na te gaan .in hoeverre de resppndenten zichzelf, als meer of minder 

'radicaal'. bestempelen, is hen 9vraagd. zich te plaatsen op een zoge-

naamde 10-puntsschaal (1 = uiterst; 'linlçs;lO = • uiterst rechts). 

Het middenkader van D'66 ziet, zich duidelijk• links' van het 'midden' 

staan: de gemiddelde score is 3.98 (het 'rn..dden' is 5.50, maar alleen 

gehele getallen vormden.de.keuze-alt.ernatieve).,  
'Extreem links' en 'extreem rechts' hebben weinig aanhangers onder 'het 

middenkader van D'66: 'uiterst links' (de klasseringen 1 en 2) krijgt 

5% van de respondenten achter zich••terwiji.•. 'e>treem rechts' (deklas-

seringen 9 - en .10) helemaalgenvoetaan de.grond krijgt. Een kwart van 

de respondenten klasseert zich in het. 'politiekemidden' (de klasseringen 

5en6). .. 
•. . 

. 

Er is geen verband te bespeuren, tussen de leeftijd:  of het geslacht van de 
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respondenten en hun mate van 'linksheid' of 'rechtsheid'. Wel lijkt er 

een licht verband aanwezig tussen de mate van 'radicaliteit' en het aan-

tal jaren dat men partijlid i. Gemiddeld het meest 'links' is de groep 

middenkaderleden die in de eerste jaren van D'66 (de periode vanaf de 

oprichting in 1966 tot het aantreden van het kabinet-Den Uyl in 1973) 

lid werd van D'66 (een gemiddelde score van 3.81). Ietwat minder 'links' 

(een gemiddelde score van 3.88) is de groep die in de 'moeilijke jaren' 

(1973 tot en met 1976) partijlid werd, terwijl het meest 'rechts' de 

groep is die bestaat uit degenen binnen het middenkader die ten hoogste 

twee jaar partijlid zijn (een gemiddelde score van 4.13). 

het middenkader en D'66 

Van de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering werd 7% bij 

de oprichting van D'66 lid; maar liefst 45% van hen was tijdens de door 

ons onderzochte Algemene Ledenvergadering nog maar (ruim) één jaar of 

korter partijlid. Een op de 12 respondenten is voor een tweede keer lid 

van D'66 geworden. Het gaat hier om partijleden die (veelal in 1966 en 

1967) D'66-lid werden, later voor het lidmaatschap bedankten (vooral in 

de periode van 1972 tot en met 1975) om zich vervolgens weer als lid aan 

te melden. 

Van elke 8 stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering heeft er 

één verzocht om tijdens de vergadering het woord te mogen voeren. 

Degenen -onder hen die de veertig reeds gepasseerd zijn hadden een lichte 

overhand, terwijl vrouwen relatief gezien (en dus ook absoluut) amper het 

woord gevoerd hebben. De sprekers waren gelijkelijk over de verschillende 

regio's verdeeld en waren als aparte groep niiddenkaderleden gemiddeld ge-

zien niet 'linkser' of 'rechtser' dan de niet-sprekers onder de stemge-

rechtigde leden. 

Democraten '66 kent, in tegenstelling tot de meeste andere politieke par-

tijen, op haar Algemene Ledenvergadering niet het systeem van afgevaardig-

den van afdelingen of subregio's die namens deze afdelingen of subregio's 

hun stem uitbrengen. In D'66 geldt het systeem van  'one  man  one vote'  en 

slechts 10% van het middenkader prefereert in wezen het 'afgevaardigden-

systeem'; 3% kan het niet schelen en 87% wenst vast te houden aan het sys-

teem van 'elk lid één stem'. 
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Het is de afdelingen of sub,regios waartoe de stemgerechtigde leden: 

behoren, en daarmee ook de partij als zodanig, de laatste vijf jaar, 

althans wat het ledental betreft,redelijk voorde wind gegaan. Vol- 

gens 92% van de respondenten is het ledental van hun afdelingen of 

subregio's de laatste jaren (sterk) toegenomen. 

Uit de gegevens die de respondenten over de opbouw van het bestand 

van actieve leden binnen de:afdelingen of subregio's van D'66 verstrek-. 

ken, komt een (veralgemeend) beeld naar voren:, van afdelingen en sub-

regio's waarbinnen vooral jonge mannen en vrouwen (beneden de 35 jaar) 

actief zijn en amper ouderen. 

Algemene ledenvergaderirigenvinden in alleafdelingen of subregio's 

plaats, doorgaans in een lokaal, of regionaal café-restaurant, bij een 

der leden thuis of in eenbuurthuis of ander soort gemeenschapscentrum. 

Meer dan de helft van de respondenten zei tot een afdeling (of sub-

regio) te behoren waarbinnen tenminste eens per maand een algemene leden-

vergadering belegd wordt. Op deze ledenvçrgaderingen komen vooral ge-' 

meentepolitiek, huishoudelijke en partij-organisatorische zaken en lande-

lijke politiek aan de orde (in deze volgorde).. Provinciale politiek, 

internationale politiek en Europese politiek ondervinden (in deze volg-

orde) binnen ledenvergaderingen veel minder belangstelling of komen in 

het geheel niet aan de orde. 
, . ... 

In grote lijnen sluit dit aan bij de persoonlijke interesse van het D'66-

middenkader. Gemeentepolitiek en vooral landelijke politiek zijn bij hen 

veruit favoriet. Huishoudelijke en partijorganisatorische zaken welis-

waar veel minder, maar veelal, moeten deze. om  reglementaire redenen op de 

agenda van de ledenvergaderingen geplaatst. worden. 

De Eerste en Tweede Congres-O'emperaat (bevattende de gezamenlijke ver-

gadervoorstellen voor de Algemene Ledenvergadering) gaven binnen de af-

deling of de subregio weinig stof tot discussie. Bijna de helft van het 

middenkader was afkomstig uit een afdeling of subregio waarbinnen in het 

geheel niet over de vergadervoorstellen is gediscussieerd, terwijl ruim 

een-derde van de, respondenten, aangaf dat binnen zijn afdeling of sub-

regio geen of weinig verschi,l van mening over de verschillende vergader- 

voorstellen aanwezig was. .. 
.. 

, 



- 92- - 

het middenkader en de Algemene Ledenverg,adering 

Er lijkt duidelijk sprake te zijn van enigé doorstroming in het vergader-

bestand van de achtereenvolgende Algemene Ledenvergaderingen van D'66. 

Voor bijna een-derde deel van de respondenten was de door ons onderzochte 

Algemene Ledenvergadering zijn eerste. Ruim de helft van de respondenten 

was eveneens als stemgerechtigd lid aanwezig bpde voorlaatste Algemene 

Ledenvergadering, die in november 1977 te Nijmegen plaats vond. Slechts 

5% van de respondenten was aanwezig op het oprichtingscongres van D'66 

in december 1966. 

De voorbereiding op de(ze) Algemene Ledenvergadering werd op velerlei 

wijze (soms- elkaar aanvullend) door de afgevaardigden verricht: een-derde 

deel nam deel, aan een voorbereidende vergadering; 42% las de belang-

rijkste voorstellen van te voren en 21% las a 1le vergadervoorstellen van 

te -voren. - 

In het algemeen kan gesteld wordendat- hetD'66-middenkader goed geïn-

formeerd is over zaken die D'66 betrëffen. Deinformatie hieromtrent komt 

vanuit de massamedia, partijperiodieIçeh en voor ongeveer een-vijfde deel 

van de respondenten ook uit partijorganen van andere politieke partijen. 

Er zijn geen duidelijke scheidslijnen aan te geven  waarlangs de functies 

van een Algemene Ledenvergadering- anders zouden worden beoordeeld. Er 

bestaat geen verband tussen de leeftijd van de respondenten en het belang 

dat zij aan bepaalde functies toekennen. Ook zijn 'meer-linkse' en 'minder-

linkse' deelnemers aan de Algemehe Ledenvergadering min of meer eenstemmig 

in hun oordeel over de te onderscheiden functies van de Algemene Leden- 

vergadering. 
- 

Het middenkader noemt als de belngrijkste drie functies: 

(a) het vaststellen van politieke, strategische en organisatorische richt- 

lijnen; - - - -  

(b) het doorgeven naar de partijtop van hetgeen aan de basis leeft, 

(c) de presentatie van de -partij naar buite-n. 

De drie minst belangrijke functiës (van dedodr ons voorgelegde elf alter- 

natieven) zijn- volgens de stemgerechtigd---idèn: - 

(a) het bijleggen van een partijconflict; 
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(b). de, voorbereiding vanverkiezingscanipagnes - en 

(c) de voorbereiding van manifesten voor algemene verkiezingen. 

Met betrekking tot de relatie Tweede Kamerfraçtie-Algemene Ledenver-

gadering is een meerderheid in het D'66-middenkader (55%) van mening 

dat het individuele fractielid zich, in, geval van aanwezigheid van een 

essentieel verschil van:  mening tussen de. Ledenvergadering en de fractie, 

in eerste instantie behoort te richten naar de uitspraak van deze ver-

gadering; deze uitspraak moet hij binnen de Tweede Kamerfractie verde-

digen en hij moet ernaar stemmen. Een ruime minderheid onder de midden-

kaderleden (32%) stelt daarentegen dat het individuele fractielid zich 

zeker wel mag conformeren aan het standpunt van de fractie. Deze 'eigen 

verantwoordelijkheid' van de fractie wordt overigens door een meerderheid 

van het middenkader (62%) onderschreven op het moment dat de besluit-

vorming over het omstreden punt de Tweede Kamer heeft bereikt. Ruim een 

kwart (27%) van de respondenten is dannog van mening dat het individuele 

fractielid zich bij de stemming heeft te houden aan de uitspraak van de 

Algemene Ledenvergadering. 

De respondenten vonden het in het algemeen (tamelijk) aanvaardbaar dat 

een individueel partijlid met specialistische kennis beslissingen van 

de Algemene Ledenvergadering over deze speciale zaken beïnvloedt, mits 

deze beïnvloeding met name in een voorbereidende fase (dus voorafgaand 

aan de Algemene Ledenvergadering) plaats vindt. 

het middenkader en de anderen , 

Hoe het middenkader van D'66 denkt - van uiterst sympathiek tot en met 

uiterst antipathiek - over 'anderen', in dit geval politieke partijen 

enpressiegroepen, is gemeten met behulp van een '11-puntsschaal 

(O. =  zeer sterke antipathie; 10 zeer sterlçe sympathie). 

Wat betreft andere politieke part ijen hebbende middenkaderleden van 

D'66 zich niet al te uitbundig betoond. -In het,negatieve, vooral ten 

aanzien van kleine rechtspart.ijen, ismen wel extreem in de beoordeling, 

maar in het positieve zeker niet, Alleen de. PvdA krijgt van het D66-

middenkader een ruime voldoende;, de PPbreikt een 6-, terwijl, het 
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'rapportcijfer' voor de ARP daar erg dicht bij komt. Het is overigens 

opmerkelijk - zoals ook tabel 5laat zien - dat de ARP door het midden-

kader van D'66 veel sympathieker bejegend wordt dan de beide andere 

CDA-partijen of (in mindere mate) het CDA zelf. 

tabel 5. 'Rapportcijfers', uitgedeeld door het D'66-middenkader (ge-

middelden) aan andere - in het parlement vertegenwoordigde - 

partijen = 

rangorde/partij cijfer 

1 PvdA 6.3 

2 PPR 5.8 

3 ARP 5.7 

4 PSP 5.3' 

5 VVD 4.2 

6 CDA 3.4 

7 CHU 2.9 

8 KVP 2.8 

9 DS'70 2.7 

10 GPV 2.3 

11 CPN 2.2' 

12 SGP '  2.1 

13 Boerenpartij 0.9 

We zijn nagegaan in hoeverre het oordeel over de andere partijen verband 

zou kunnen houden met de leeftijd van de respondenten of de duur van hun 

lidmaatschap van D'66. Mogelijke verbanden hebben wij niet kunnen be-

speuren.  

In zijn oordeel jegens pressiegroepen is het middenkader van D'66 evenmin 

uitbundig. De vakverbonden komen er bij de respondenten nog het beste af: 

hun 'rapportcijfers' liggen tussen de 5 en de 6. De voor het middenkader 

meest sympathieke pressiegroep is de FNV (cijfer: 5.8) gevolgd door zijn 

twee samenstellende delen (cijfer NVV: 5.6; cijfer NKV: 5.4), het CNV 

(cijfer: 5.4) en de BHLP (cijfer: 5.1).Het middelste deel van de reeks 

wordt gevormd door een drietal niet-confessionele organisaties (boeren en 
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tuinders: 4.7; werkgevers: 4.6 en ondernemers: 4.4). De rij wordt gesloten 

door de op christelijke grondslag georganiseerde werkgevers (4.3), boeren 

en tuinders (4.3) en ondernemers (3.8). 

De verschillen in beoordeling van politieke partijen lopen veel meer uit-

een dan die van de pressiegroepen. Op de 11-puntsschaal waarop de partijen 

beoordeeld worden, is het verschil tussen de twee 'uitersten' (PvdA-Boeren-

partij) 5.4, terwijl op eenzelfde schaal de 'uiterste' afstand tussen 

pressiegroepen 2 bedraagt. 

principieel of pragmatisch 

"D'66 moet altijd voor haar doeleinden en principes blijven staan, ook als 

dit tot stemmenverlies zou leiden." 

Deze stelling wordt door vrijwel geen der respondenten (ofwel 1%) in sterke 

mate bestreden. Integendeel, een-derde van hen onderschrijft deze opvatting 

in zeer sterke mate en 61% is het er mee eens. 

Een veel kleiner deel van de respondenten (namelijk 39%) is desondanks van 

mening (en een kwart van deze 39% in sterke mate) dat D'66 moet proberen 

"(..) zoveel mogelijk groepen van kiezers te winnen en de belangen van deze 

groepen naar buiten toe vertegenwoordigen". 

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

vasthouden aan uitgangspunten", wordt door 71% van de respondenten onder-

schreven, waarvan een kwart dit in zeer sterke mate doet. 

Ruim de helft van de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering 

beschouwt D'66 als een beginselpartij. Slechts 8% is het er zeer mee on-

eens dat D'66 "(..) een ideologische grondslag nodig heeft voor haar doel-

einden en beleid". Ruim een-derde van de stemgerechtigde leden is het hier 

mee oneens, terwijl 11% het er zeer mee eens is. 

De leeftijd en het geslacht van de respondenten lijken amper verband te 

houden met hun opvattingen over de positie van D'66 in het politieke leven, 

zoals deze blijken uit de meningen over de hierboven (impliciet) geciteerde 

vier uitspraken. 

het middenkader en belangrijke politieke onderwerpen 

Wij hebben nagegaan of er verschillen, onder de stemgerechtigde leden aan 
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te wijzen zijn wat betreft hun ,opvattjngen over bepaalde politieke pro- 

blemen. Daarbij gaat het ons met name om: 

- bestaat er onder de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenver- 

gadering van D'66 verschil van mening over maatregelen ter oplossing 

van problémen en over het bestuurlijk niveau waarop deze maatregelen 

genomen moeten worden? 

Aan de respondenten werden vijftien maatregelen voor problemen voorge- 

legd. Over elf van deze maatregelen bleek onder de respondenten een 

tamelijk grote of zeer ruime mate van eenstemmigheid te bestaan. 

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen (tussenhaakjes staat tel- 

kens het percentage respondenten dat het betreffende probleem tot de 

drie belangrijkste rekende): 

- het milieu moet beschermd worden (64) 

- de werkloosheid moet worden bestreden '(55) 

- de inflatie moet worden bestreden (37) 

- het beginsel van gelijke mogelijkheden voor mannen en vrouwen moet 

geeffectueerd worden (27) 

- het proces van Europese integratie moet versneld worden (17) 

-de inkomensverschillen moeten worden verkleind (15) 

- de controle op de activiteiten van  de mul-ti ,-nationale ondernemingen 

moet worden verscherpt (13)  

- bij het geven van hulp aan de Derde Wereld moet niet méér rekening ge- 

houden worden niet onze eigen belangen (13) 

- hetmoet aan 'vrouwen toegestaan worden zelf over zaken betreffende 

abortus te beslissen (10). ' ':. - 

- een beleid dat gericht is op het opheffen van de economische verschillen 

tussen de verschillende regib moet'tot" ontwikkeling gebracht worden (5) 

- de militaire uitgaven moeten niet stijgen(5). 

De meest uitgesproken gezamenlijk gedeelde opvattingen zijn onder het mid-

denkader aanwezig ten aanzienván milieubescherming en de effectuering 

van het beginsel van gelijke mogelijkheden voor de beide sexen. ' 

Ongeveer een-vijfde van de stemgerechtigde leden heeft geen mening over 

het zich verdedigen tegenover de - supermachten, maar er is wel een meerder-

heid onder de leden die deze maatregel voorstaat. Het ontwikkelen van 

kernenergie teneinde tegemoet te komn aan onze toekomstige energiebe- 
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hoefte is een maatregel waarover binnen het D'66-middenkader de menin-

gen erg verdeeld zijn: een-derde is er tègen en een-derde is er voor; 

4% van de middenkaderleden is er sterk voor, maar 15% is er sterk tegen, 

terwijl 14% het (nog) niet weet ofgeenmening geeft. 

Ruim een kwart van het middeñkadev is voorde invoering van de zwaarste 

straffen tegen terreurdaden (waarvan een kwart in zeer sterke mate), 

terwijl ongeveer de helft van de , respondenten daar tegen is; de overigen 

weten het niet of geven geen mening. Het beperken van de overheidscon-

trole over de particuliere ondernemingen is een maatregel die door ruim 

de helft van de respondenten wordt bestreden, maar ruim een kwart staat 

deze maatregel juist voor, terwijl ook nog eens 15% het niet weet of 

geen mening geeft. 

Een minder duidelijke eenstemmigheid bestaat er omtrent het bestuurlijke 

niveau (provinciaal, nationaal dan wel Europees) waarop de voorgestelde 

maatregelen tot uitvoering gebracht moeten worden. 

Volgens een meerderheid van de stemgerechtigde leden moeten allereerst 

op nationaal niveau aangepakt worden: dekwestie van de overheidscontrole 

over de particuliere ondernemingen, vrijheid voor de vrouw betreffende 

abortus, het verkleinen van de inkomensverschillen, de opheffing van de 

economische verschillen tussen de regio's en het effectueren van het 

beginsel van gelijke mogelijkheden voor mannen en vrouwen. 

Op Europees niveau moeten volgens de respondenten aangepakt worden: de 

inflatie, de Europese integratie, de werkloosheid, de verdediging tegen 

de supermachten, de kernenergie, de terrorisme-bestrijding, de controle 

op de multinationals en demilieubescherniing 

Ongeveer evenveel respondenten streven voorde beide overgebleven pro-

blemen, de defensie-uitgaven en da hulp aan de Derde Wereld, zowel een 

Europese aanpak als een nationale aanpak na. Een duidelijk 'favoriet' 

niveau van aanpak is hier niet aanwezig. Het provinciale (of nog lagere) 

niveau verdwijnt nagenoeg geheeluit het gezichtsveld bij de voor te 

stellen maatregelen. 

Aparte aandacht kregen de zogenaamde vier 'hervormingsvoorstellen' van 

het kabinet-Den Uyl. Over het "voorstel de grond onder de controle van 

de gemeenschap te brengen zijn-  de meningen onder het middenkader van D'66 



niet scherp verdeeld: 70% is voorstander (waarvan een-derde in zeer 

sterke mate), terwijl slechts 2% er sterk op tegen is. Het voorstel om 

het bedrijfsleven te democratiseren wordt door vrijwel alle middenkader-

leden onderschreven, terwijl ook bijna  alien  het ontwikkelen van een 

selectief investeringsbeleid toejuichen. (respectievelijk 88% en 81%). 

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

Vermogensaanwasdeling (VAD,) schaart;zich• 81% van de respondenten; slechts 

2% is er tegen. 

het middenkader en Europa 

Over de Europese eenwording lopen de meningen en denkbeelden van de ver-

schillende stemgerechtigde leden; op de Algemene Ledenvergadering nogal 

uiteen. Bijna een-derde van deze leden vindt samenwerking en geformali-

seerd overleg tussen deverschiilende regeringen voldoende, terwijl bijna 

de helft van hen (47%) én (eventueel federale) Westeuropese staat als de 

meest ideale vorm van Europese samenwerking verkiest. Een zestal leden 

verwerpt elke vorm van Europe.seeenwording en 17% onderschrijft als uiter- 

ste vorm een confederatie. » 

Bijna twee-derde van de stemgerechtigde leden is (tamelijk) bereid per-

soonlijke (financiële) offers te brengen; om de eenwording van Europa te 

realiseren. Bijna een-derde van de stemgerechtigde leden beschouwt directe 

verkiezingen voor het Europese parlement als  niet zo belangrijk, terwijl 

8% van de leden van mening IS dat deze verkiezingen niet plaats moeten 

(moesten) vinden. Bijna alle respondenten zijn voorstanders van een di-

recte verkiezing van de voorzitter van. de Europese Commissie door het 

Europese parlement, maar niet  alien  (namelijk 60%) zijn van mening dat 

dit een zaak van enig gewicht j5.; ; 

Voor wat betreft de hu;idige;EuropeseGemeenschap is meer dan drie-kwart 

van de respondenten van mening. dat. deze zich onafhankelijker moet opstellen 

tegenover zowel de Sovjet linie als de Verenigde  Staten; 12% wenst juist 

in detoekomst meer coördinatie met. de Verenigde Staten en 3% meer coör- 

dinatie met de Sovjet Unie. 

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

de Europese Gemeenschap met andere landen. De kennis over Europa lijkt 



overigens niet gering: slechts 10% van demiddenkaderleden, die de be-

treffende vraag beantwoordden, noemt verkeerde landen bij de opsomming 

van de negen lidstaten. Daar staat tegenover dat lidstaten (met name 

Ierland en Dehemarken) nogal eens vergeten  worden, als de middenkader-

leden hun rangorde van machtige en minder machtige lidstaten aangeven. 

Uit deze gemiddelde rangordening blijkt dat de Bondsrepubliek verreweg 

als het machtigste land binnen de Gemeenschap beschouwd wordt. Neder-

land neemt volgens het middenkader van D'66 een tussenpositie in: mach-

tiger dan België, Denemarken, Ierland en Luxemburg, maar duidelijk min-

der machtig dan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië (in de 

aangegeven volgordes). 

Een tamelijk grote minderheid (2%) van het middenkader wenst op Europees 

niveau geen gemeenschappelijk program van D'66 en gelijkgezinde partijen 

uit andere landen. Ruim een kwart van de respondenten wenst één gemeen-

schappelijk program met de (Europese) liberale en démocratische partijen, 

9% met de democratisch-socialistische partijen en nog eens ruim een kwart 

met andere dan de hierboven genoemde partijen. 

Slechts 8% van de middenkad&rleden is van mening dat de afzonderlijke 

nationale partijen van de lidstaten ook afzonderlijk een fractie in het 

Europese parlement moeten vormen (na de verkiezingen van juni 1979). Bijna 

de helft is daarentegen van mening dat partijen die nauw aan elkaar ver-

want zijn, gezamenlijk één fractie in het Europese parlement zouden moeten 

vormen; 29% is van mening dat desamenwérking ook buiten de fractiebanken 

moet worden voortgezet en wel-in de vorm vn een Europese partijfederatie, 

terwijl 7% van mening is dat een fusie tot één Europese partij het meest 

voor de hand zou liggen. 

Meer dan de helft (55%) van de respondenten meent (meende) dat landelijke 

partijbureaus de verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingen moeten 

voeren, terwijl ruim een kwart (28%)-méent dat de kandidaten dit beter 

zelf kunnen doen. 

Wat betreft de partijfracties in het Europese parlement zoals dêze op-

traden vöôr de verkiezingen Van juni 1979, gaat (ging) de sterkste voor- 
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keur van het middenkader van '66 uit naar: de fractie van de Europese 

Liberalen en Democraten (ELD; volgens de,methode,van tabel 5 scoort 

de ELD een gemiddelde van 6.0). Rapportcijfers voor de andere Europese 

partijfracties zijn: 5.7 voor de Europese Democraten voor de Vooruit-

gang; 5.4 voor de Unie van SocialistisçhePartijen; 3.0 voor de Euro-

pese Christen-Democraten; 2.3 voor de Conservatieven en 2.1 voor de 

(Euro-)communisten. 

Van de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering is bijna 

een-vijfde deel (19%) eventueel in de toekomst bereid om namens D'66 

kandidaat voor het Europese parlement te zijn. Hoop voor de toekomst 

dus. 

belangenbehartiging van groepen 

Politieke problemen raken niet iedereen in dezelfde mate. Niet elke 

groep komt in de politiek even goed 'aan de bak' met zijn problemen. 

Daarom is aan de congresdeelnemers- de volgende vraag voorgelegd: 

"Mensen kunnen in tal van groepen worden ingedeeld, elk met hun eigen 

belangen en problemen. Deze groepen kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen. 

Van welke groepen beschouwt u de.behartiging van hun belangen en problemen 

als het meest noodzakelijk (maximaal vijf groepen-noemen)? Wilt u per 

groep aangeven: 

a. beschouwt u zich als lid van die groep? 

b. beschouwt u zichzelf als vertegenwoordiger van die groep?" 

In totaal werd 698 keer een groep genoemd,, waarvan men zich in 171 ge-

vallen als lid beschouwde en in 176 als vertegenwoordiger. In totaal 

werden 70 verschillende groepen genoemd. De tien meest genoemde groepen 

omvatten de helft van het totaal aantal antwoorden. Die groepen waren - 

in volgorde waarin ze genoemd werden -: gehandicapten - 

vrouwen - werklozen - bejaarden -- •(ethnische) minderheden - jongeren - 

gastarbeiders- D'66 - arbeiders en-kanarmen. 

Tabel 6 geeft een uitsplitsing van de antwoorden op de betreffende rang 

naar leeftijd, geslacht en opleiding. Vrouwen en academici noemen gemid-

deld iets meer groepen; leeftijdspeelt. indit verband geen rol. 

Anders is het voor wat betreft spe.çifi,eke :groepen: door jongeren worden 
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'vrouwen', 'jongeren' en 'kansarmen' vaker genoemd; ouderen noemen 

'bejaarden' en 'ethnische minderheden' vaker. De problemen van gehan-

dicapten, vrouwen en ethnische minderheden worden relatief vaker door 

vrouwen dan door mannen genoemd. 

tabel 6. Aantal keren dat een groep genoemd werd door stemgerechtigde 

D'66'ers 

totaal oud jong man vrouw L.0-HBO Univ. 

(lich.)gehandecapten 58 27 31 37 21 25 33 

vrouwen 51 1  18 31 24 26 24  26 

werklozen 44 19 24 27 16 13 31 

bejaarden 36 22 14 28 8 13 23 

(ethn.)minderheden 36 20 15 22 14 14 21 

jongeren 33 11 22 25 8 13 18 

gastarbeiders 30 10 16 22 7 12 17 

D'66 25 7 18 22 3 7 18 

arbeiders 24 10 14 20 4 15 9 

kansarmen 20 7 13 14 6 9 10 

totaal 147 186 247 88 167 167  

NB:  Oud: geboren voor 1941; jong: geboren vanaf 1941 

L.0.-HBO: alle opleidingen tot academisch niveau 

Univ.: Universiteit of Hogeschool als laatst bezochte onderwijsinstel- 

ling 

Voor 'arbeiders' en 'D'66' ligt dit net andersom. Academici zien 'werk-

lozen' vaker als een probleemgroep, terwijl respondenten met een lagere 

opleiding eerder aan 'arbeiders' denken. 

Opmerkelijk is dat sociaal-economische maatstaven een geringere rol 

spelen dan fysieke kenmerken (zoals invaliditeit, geslacht, leeftijd en 

ras). Dat D'66 zo vaak genoemd wordt als groep 'waarvan de behartiging 

van belangen en problemen het meest noodzakelijk is', is opmerkelijk. 

Dit kan veroorzaakt zijn doordat respondenten - vooral jonge academici - 

de vraag slecht hebben gelezen en zich hebben geconcentreerd op hun eigen 

groepslidmaatschap, zonder deze groep te vergelijken met andere, wellicht 



meer problematische, problematische, groepen.. . 

noten . 

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

lopige verslag besproken, waarvoor de auteurs hen erkentelijk zijn. 

2) Zie voor een voorlopig verslag van da t onderzoek I. Lipschits, L.P. 

Middel en W.H. van Schuur: "Het middenkader van de Partij van de 

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

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

"Jaarboek 1978 van het Doáumentátiecentrum Nederlandse Politieke 

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




