
COLLECTIE EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ 

Plaatsingslijst van archivalia van de Evangelische Volkspartij (EVP), 
alsmede van één van haar voorlopers, de Evangelische Progressieve 
Volkspartij (EPV), 1978-1991; opgesteld door G. Voerman, 1991. 

In 1991 werden de overgebleven archieven van de EVP door de laatste 
partijvoorzitter C. Ofman formeel overgedragen aan het DNPP. Bij de 
ontruiming van het partijsecretariaat aan het einde van 1990 zijn grote 
delen van het partijarchief verloren gegaan. Een oproep onder het kader 
om in de aldus ontstane leemten te voorzien, leidde tot een tweede 
overdracht van op de EVP betrekking hebbende stukken. De par-
ticulieren waarvan deze stukken afkomstig waren, zijn onbekend gebleven. 
Beide collecties zijn hieronder samengevoegd. De van het EVP-
secretariaat afkomstige archivalia zijn in de plaatsingslijst gemarkeerd met 
een asterisk. 
Het in de EVP-collectie aanwezige beeldmateriaal is in 1992 over-
gedragen aan de Stichting Film en Wetenschap-Audiovisueel Archief in 
Amsterdam. Het betreft hier filmmateriaal van uitzendingen in het kader 
van aan politieke partijen beschikbaar gestelde zendtijd, d.d. 2 mei 1981, 
15 mei 1981 en 28 april 1986. Tevens is 'restmateriaal beeld en geluid' 
van het partijcongres van 9 mei 1981 overgedragen. 
De geludsbanden die in het EVP-archief waren opgenomen, zijn in de 
DNPP-geluidscollectie ondergebracht. Het betreft hier enkele banden 
met de EVP-'tune', alsmede een opname van het EVP-congres van 19 
februari 1983. 

Op 7 maart 1981 werd in Dronten de Evangelische Volkspartij (EVP) 
opgericht.' In deze partij ging de Evangelische Progressieve Volkspartij 
(EPV) op. De EPV was in 1978 opgericht uit onvrede over de samen-
smelting van ARP met KVP en CHU tot het CDA en over de christen-
democratische samenwerking met de VVD in het eerste kabinet-Van Agt. 
Bij de oprichting van de EVP was ook de werkgroep 'Alternatief voor het 
CDA' betrokken. Deze groep was op haar beurt weer afkomstig uit de 
werkgroep 'Niet bij brood alleen' (NBBA), die de koers van het CDA in 
meer progressieve richting wilde bijstellen. 

'. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de totstandkoming en de 
lotgevallen van de EVP het artikel van M. Nieboer en A.P.M. Lucardie, 
"Aanschuren tegen het CDA" of aansluiten bij klein links' in dit 
Jaarboek. 
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Bij de start telde de EPV ongeveer 850 leden.' Het ledental groeide tot 
2.820 aan het einde van 1983. Het electorale debuut van de EVP liep 
echter op een teleurstelling uit. Met 45.189 stemmen (0,5%) kwam zij in 
1981 niet in aanmerking voor een zetel. Een jaar later slaagde zij daar 
wel in. De 56.466 kiezers (0,7%) die toen hun stem op de EVP 
uitbrachten, waren goed voor één zetel. 
Als gevolg van meningsverschillen over de politieke koers raakte de EVP 
in het slop. Een deel van de partij wilde de christen-democratie in het 
vizier blijven houden, terwijl een andere stroming meer oog kreeg voor 
samenwerking met PPR, PSP en CPN. De discussies in de partij gingen 
gepaard met een lichte achteruitgang van het ledental, dat in 1986 daalde 
tot 2.400. Bij de Kamerverkiezingen in dat jaar ging haar zetel verloren. 
Slechts 21.998 stemmen (0,2%) werden behaald. 
Na deze nederlaag werd de roep om toenadering tot klein links sterker. 
In 1989 besloot de EVP toe te treden tot het Groen Links Akkoord. Na-
dat PPR, CPN en PSP al tot overeenstemming waren gekomen, werd de 
EVP op de valreep uitgenodigd om mee te doen. Inhoudelijk had zij 
geen inbreng meer. Groen Links behaalde bij de Kamerverkiezingen van 
1989 zes zetels. De eerste kandidaat van de EVP, die pas op de elfde 
plaats stond, viel buiten de prijzen. 
Aan het einde van 1990 hield de EVP een referendum over de vraag, of 
de partij geheel in Groen Links op moest gaan. Meer dan 90% van de 
leden die eraan deelnamen, waren voorstander van toetreding. De tegen-
standers van klein-linkse samenwerking leken de partij al te hebben 
verlaten: het ledental van de EVP bleef in de tweede helft van de jaren 
tachtig dalen. Aan het einde van 1990 waren er nog geen 1.000 meer 
overgebleven. 
Op 9 maart, tien jaar na de oprichting, hief de EVP zich op in de Mozes 
en Aäronkerk in Amsterdam. Van spin-off van de fusie van het CDA was 
de EVP het sluitstuk van de fusie van Groen Links geworden. 

De EVP-collectie is toegankelijk voor seriues wetenschappelijk onder-
zoek. Voor raadpleging is de toestemming vereist van het Hoofd DNPP. 

Te citeren als: DNPP, EVP-collectie, no. 

2  Zie R.A. Koole en G. Voerman, 'Het lidmaatschap van politieke 
partijen na 1945', in: Jaarboek 1985 Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen, Groningen, 1986, 115-176. 
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Plaatsingslijst van het archief van de Evangelische Volkspartij (EVP) 

Evangelische Progressieve Volkspartij (EPV), 1978-1981 

1*. Afschrift van oprichtingsakte en statutenwijziging van de EPV, 
1978-1979 

2. Convocaties, notulen en handgeschreven verslagen van bijeen-
komsten van het dagelijks bestuur en hoofdbestuur, (1978) 1980-
1981 
(N.B.: bevat ook stukken betreffende gesprekken met de werk-
groep 'Niet bij brood alleen' en de ARJOS, de jongerenorganisa-
tie van de ARP) 

3-6. Convocaties, agenda's, verslagen en dergelijke van bijeenkomsten 
van de partijraad, 1987-1981 
3. 4 maart 1978, oktober 1978, 27 oktober 1979, 24 maart 1980 
4. 18 oktober 1980 
5. 20 december 1980 
6. 10 januari 1981 

7* 10* .Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer op 26 mei 1981, 1980-1981 
(N.B.: behorende bij nrs. 5 en 6) 
7* Voordrachten 
8*. Bereidverklaringen 
9* Stembriefjes 

10*. Diversen 

11*43. Stukken betreffende partijcongressen 
11*. 26 april 1980 (hoofdzakelijk betrekking hebbende op de 

verkiezingen voor het hoofdbestuur) 
12. 21 juni, 30 augustus, 3-4 oktober en 28 oktober 1980 hoofd-

zakelijk betrekking hebbende op de opstelling van het ver-
kiezingsprogram voor de Tweede Kamerverkiezingen van 26 
mei 1981) 

13. Opheffmgscongres EPV, 7 februari 1981 

14* In- en uitgaande correspondentie, 1977-1980 
(N.B.: zie voor de EPV ook nr. 80*) 
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Evangelische Volkspartij (EVP), 1981-1991 

15*. Stukken betreffende (wijzigingen van) de statuten van de EVP, 
1980-1984 

16*. Stukken betreffende de registratie van de EVP bij de Kamer van 
Koophandel, 1982-1987 

dagelijks bestuur en hoofdbestuur 

17-20. Convocaties, agenda's, verslagen, besluitenlijsten en andere 
vergaderstukken betreffende bijeenkomsten van het dagelijks 
bestuur 
17. 1982 
18. 1983 
19. 1984 
20. 1985-1988 

21. Stukken betreffende vergaderingen van het dagelijks bestuur en 
de Tweede Kamerfractie, 1983-1985 

22-26. Convocaties, agenda's, verslagen en andere vergaderstukken 
betreffende bijeenkomsten van het partijbestuur 
22. 1981 
23. 1982 (1983) 
24. 1984 
25. 1985 
26. 1986, 1990 

partijraad 

27-38. Convocaties, agenda's, moties, resoluties, verslagen en dergelijke 
van bijeenkomsten van de partijraad 1981-1990 
27. 19 september 1981 
28. 12 december 1981 
29. 9 januari 1982 
30. 8 mei 1982 
31. 2 oktober 1982 
32. 20 november 1982 
33. 29 januari, 23 april, 1 oktober, 5 november en 3 december 

1983 
34. 3 maart en 24 maart 1984 
35. 26 mei en 20 oktober 1984 
36. 2 februari, 27 april, 29 juni, 28 september en 2 november 

1985 (hoofdzakelijk verslagen) 1 maart, 31 mei en 27 sep-
tember 1986 

37. 24 januari, 23 mei en 3 oktober 1987 
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38. 18 februari, 17 juni, 30 september, 16 december 1989 en 6 
oktober 1990 

congressen 

39-44. Stukken betreffende partijcongressen, 1981-1989 
39. Oprichtingscongres, 7 maart 1981 
40. 13 februari, 8 mei en 3 juli 1982 
41. 19 februari en 10 december 1983 

N.B.: zie voor het congres van 19 februari 1983 ook de 
bandopname in de DNPP-geluidscollectie 

42. 14 april en 24 november 1984 
43. 30 maart, 23 november 1985 en 18 januari 1986 
44. 1 juli 1989 

45. Stukken betreffende de themadag 'Alternatieve Europese Veilig-
heidspolitiek', georganiseerd in samenwerking met de de Europe-
se Groenen en de basisbeweging Vrede en Solidari- teit, 10 
november 1984 

commissies 

46. Stukken betreffende diverse partijcommissies, 1981-1983 
47. Stukken betreffende Stuurgroep uitbouw EVP (Stuip), 1982-1983 
48. Stukken betreffende het Emancipatieproject EVP, 1983-1986 

samenwerking met andere partijen en organisaties 

4950*. Notulen, agenda's, correspondentie en dergelijke betreffende het 
Progressief Overleg van PvdA, PPR, PSP, CPN en EVP, 1982-
1987 
49. 1982-1985 
50*. 1984-1987 

51. Notulen, agenda's, correspondentie en dergelijke betreffende het 
Milieuberaad (onderdeel van het Progressief Overleg), 1983-1984 

52. Stukken betreffende de samenwerking met de Europese Groenen 
bij de Europese Verkiezingen van 1984 en de samenwerking met 
PPR, PSP en CPN bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986, 
1984-1986 

53*• Stukken betreffende het Overlegorgaan tegen de Kern-
bewapening, 1984-1986 
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Kamerverkiezingen 

54. Verslag landelijk Campagne Team van de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1981 

55-56. Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 8 
september 1982, 1982 
55. Stukken betreffende de Verkiezingsgroep 
56. Krantenknipsels 

correspondentie 

5760*. Diverse correspondentie 
57. Inkomende correspondentie, 1983-1989 
58*. Inkomende correspondentie, 1985-1987 
59* Inkomende en uitgaande correspondentie, alfabetisch geor- 

dend: G tot en met Z, 1985-1986 
60*. Correspondentie betreffende radio- en TV-uitzendingen, 

1982-1985 

ledenadministratie 

61*63* .Ledenadministratie, algemeen, 1981-1990 
61*. Stukken betreffende de ledenwerving, 1981-1982 
62*. Ledenlijsten, ongedateerd, 1985 
63*. Ledenlijsten, 1990 

64*79* Aanmeldingen, alfabetisch geordend, 1982-1984 
64*. F 
65*. G 
66*. H 
67*. I, J 
68*. K 
69*. L 
70*.M 
71*. N 
72*.O 
73* P 
74* R 
75* S 
76*. T, U 
77*V 
78*. W 
79* X, Y, Z 

80*83* .Opzeggingen, 1978-1980, 1984-1988 
80*. Opzeggingen EPV, 1978-1980 
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81*. Opzeggingen EVP, 1984-1986 
82*.  Opzeggingen EVP, A tot en met L, 1987-1988 
83*. Opzeggingen EVP, M tot en met Z, 1987-1988 

84*, Jaarrekeningen EVP, 1981-1983 

Stichting Vorming en Scholing EVP 

85*. Stukken betreffende de Stichting Vorming en Scholing EVP, 
1984-1985 

Stichting Wetenschappelijk Instituut EVP 

86*, Afschrift van de oprichtingsakte en van de akte van statu-
tenwijziging van de Stichting, 1983, 1984 

87*. Agenda's, notulen en andere stukken betreffende vergaderingen 
aan het bestuur van de Stichting, 1984-1987 

88* 9O* .Uitgaande correspondentie, alfabetisch geordend, 1984-1986 
88*. A tot en met G 
89*. H tot en met R 
90*. S tot en met Z 

91*, Uitgaande correspondentie 1986-1987 
92. Diversen 

EVP-Info 

93. Stukken betreffende EVP-Info-redactievergaderingen, 1982-1985 
(1989) 

94*.95*.Kopij EVP-Info, alfabetisch geordend, 1982-1984 
94* A tot en met J 
95* K tot en met Z 

96*97* .Kopij Actierubriek EVP-Info, alfabetisch geordend, 1982-1984 
96*. A tot en met J 
97* K tot en met Z 

Tweede Kamerfractie 

98. Inbreng C. Ubels in de Tweede Kamer en bijdragen aan EVP-
Info, 1982-1984 

99* Inkomende correspondentie, 1982-1983 
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(ingezonden medelingen) 

BELEID & MAATSCHAPPIJ 

Beleid & Maatschappij is een tijdschrift voor de sociaal-wetenschap-
pelijke analyse van beleid en beleidsprocessen in de context van de 
verzorgingsstaat. Dit geschiedt vanuit een multidisciplinair perspectief: 
sociologie, economie, politicologie, bestuurskunde en geschiedwetenschap. 
Aandacht wordt besteed aan de analyse van maatschappelijke verande-
ringsprocessen in relatie tot (de mogelijkheden van) beleid. Tevens komt 
de evaluatie en analyse van beleid op specifieke beleidsvelden aan de 
orde, evenals de rol van de beleidswetenschappen. 

Beleid & Maatschappij richt zich op een ieder die in de politieke, private 
of overheidssector bij beleidsprocessen betrokken is, alsmede op degenen 
die in de wetenschappelijke sector betrokken zijn bij de analyse van 
beleidsprocessen. 

Beleid & Maatschappij verschijnt zeven maal per jaar: in zes afleveringen 
en een boeknummer. Afwisselend verschijnen afleveringen waarin een 
variëteit van onderwerpen aan de orde komt en afleveringen die zijn 
toegespitst op een studiethema, zoals Leren van fiasco's en affaires (1991-
1) en Sociale pluriformiteit en Europese eenwording (1991-6). 
Recent verschenen als jaarboek van Beleid & Maatschappij: Kiezen en 
verdelen. Selectie van burgers als interventiestrategie (1990) en De staat van 
de burger (1991). 

Beleid & Maatschappij biedt tevens een Boekensignalement. In perspectief 
is een rubriek onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 

Abonnementen 
Beleid & Maatschappij is een uitgave van Boom Meppel, Postbus 1058, 
7940 KB Meppel, tel. 05220-54306. 
Het abonnement kost f 99,- (instellingen f 168,-); studenten en 
Assistenten in Opleiding f 49,50 (max. vier aaneengesloten jaren). 

Redactiesecretariaat 
W.E. Bakker, Vakgroep Planning, Organisatie en Beleid, Postbus 80140, 
3508 TC Utrecht. Tel. 030-531876 (b.g.g. 531959). 
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CIVIS MU1DI, TIJDSCHRIFT VOOR POLITIEKE FILOSOFIE EN 
CULTUUR 

Civis Mundi verschijnt sinds 1962 en is een kwartaaluitgave met bij 
voorkeur themanummers, zoals Politieke filosofie: actuele betekenis en 
problematiek (feb. 1989); Kolonisatie en dekolonisatie: een evaluatie in 
historisch en mondiaal perspectief (juni 1989); Europese integratie en 
Europese cultuur (feb. 1990); Intellectuelen en politiek (mei 1990); 
Genetische manipulatie en menselijke evolutie (okt. 1990); De toekomst 
van het liberalisme (febr. 1991); Midden-Oosten problematiek; ideologie 
en staatsleer. 

Recente jaarboeken Civis Mundi: 
- Hoe wordt de samenleving het best ingericht?, 178 blz. 1987. 
- Opstand der burgers: de Franse revolutie na 200 jaar, 240 blz., 1988. 
- 

Op de grens van twee eeuwen: positie en perspectief van Nederland in 
het zicht van het jaar 2000, 310 blz., 1989. 

- Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk, 1991. 
- Positie kerk en christendom anno 1992. 

Abonnementsprijs f 42,50; voor instellingen f 56,-. 
Adres redactie en administratie: Akkerwindestraat 23, 
3051 Rotterdam, Telefoon 010-418.25.80 

NAMENS: TIJDSCHRIFT OVER VERTEGENWOORDIGING EN 
DEMOCRATISCH BESTUUR 

8 x per jaar wetenschappelijk verantwoorde artikelen met een hoog 
kwaliteitsniveau over actuele verschijnselen en vraagstukken van vertegen-
woordiging en democratisch bestuur. 

Met opiniërende artikelen, columns en bijdragen van politici, des-
kundigen uit de universitaire wereld, het maatschappelijk veld en de 
journalistiek. 

NAMENS wordt uitgegeven door de Stichting Burgerschapskunde, 
Nederlands Centrum voor Politieke Vorming. 

De abonnementsprijs voor 1992 bedraagt f 95,-. 
Bel of schrijf voor een gratis proefnummer. 
Postbus 349, 2300 AH Leiden 
Tel. 071-121841 
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