
 

1971: verkiezingen op 28 april 

“Er was echt wat te kiezen” in 1971. Geef twee argumenten voor deze stelling.

Politieke verhoudingen in 1971 

In de jaren ‟70 speelden 

emancipatievraagstukken een belangrijke rol. 

Het affiche van de PSP met de leus 

“Ontwapenend” en de afbeelding van een 

naakte jonge vrouw vonden veel mensen te 

ver gaan.  

 

Voor de PSP was het een manier om aandacht 

te vragen. De feministische Dolle Mina maakte 

als tegenactie eenzelfde poster, maar dan met 

een naakte man. Door de nieuwe 

maatschappelijke thema‟s die sinds de jaren 

‟60 in de aandacht waren, werd vooral een 

tegenstelling tussen progressieven en 

conservatieven duidelijk.  

 

Op de verkiezingsaffiches vallen verder de 

portretten van de mannen op leeftijd op: Udink 

voor CHU, Biesheuvel voor ARP, Veringa voor 

KVP. Deze partijen wilden hiermee 

waarschijnlijk stabiliteit en wijsheid uitstralen. 

Er was echt wat te kiezen.  

  

De politieke verhoudingen veranderden in 

1971 flink door DS‟70, een nieuwkomer op het 

politieke toneel die meteen acht zetels wist te 

veroveren en zelfs ging deelnemen aan het 

volgende kabinet. DS‟70 (Democratisch 

Socialisten ‟70) was een groep onder leiding 

van Drees Junior die zich had afgescheiden 

van de PvdA.  

  

Toch kostte dit de PvdA geen stemmen. De 

PvdA won zelfs twee zetels. Ook D66 deed het 

weer goed bij deze verkiezingen: de partij ging 

van zeven naar elf zetels.  

Drie progressieve partijen (D66, PvdA en de 

nieuwkomer PPR) zochten elkaar op en 

presenteerden een schaduwkabinet. De drie 

partijen gaven dagelijks een persconferentie 

waarop allerlei politieke standpunten bekend 

werden gemaakt. Dit was erg goed voor de 

publiciteit. De confessionele KVP, ARP en 

CHU gingen als reactie op deze progressieve 

coalitie ook samenwerken en kwamen met een 

„gemeenschappelijk urgentieprogram‟: een 

soort prioriteitenlijst van de christelijke partijen. 

Verkiezingen in 1971 

Bijna alle confessionele partijen gingen 

achteruit in stemmenaantal en dus in 

zetelaantal. De Boerenpartij, die in de jaren „60 

zo populair was, ging nu van zeven zetels naar 

één zetel. Er stonden nu andere thema‟s op de 

politieke agenda dan in 1963 en er was veel 

conflict in de Boerenpartij. 

De PvdA werd weliswaar de grootste partij, 

maar kon met haar schaduwkabinet niet 



 
rekenen op een meerderheid van de stemmen. 

Bovendien sloot de VVD samenwerking met de 

socialisten uit. 

Wist je dat: 

 … dit de eerste verkiezingen waren 
zonder opkomstplicht? 

 
 
 
  

Dit leidde tot het kabinet Biesheuvel (KVP, ARP, CHU, VVD en DS‟70, totaal 82 zetels). 

 
 


