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Dankwoord 
 

Tijdens het schrijven van dit proefschrift over Nederland en de Spaanse transitie van dictatuur 

naar democratie onderging ik mijn eigen transitie. Toen ik jaren geleden afstudeerde belandde 

ik bij een bedrijf waar ik meerdere jaren als onderzoeker werkte. Toch ging het op een gegeven 

moment knagen. Ik miste de academische wereld en wilde een overstap wagen. De eerste stap 

was het starten van een promotieonderzoek. Het onderwerp was snel duidelijk: ‘iets’ met 

Nederland en Spanje. Toen ik mij meer ging verdiepen in de Spaanse geschiedenis werd mijn 

interesse gewekt door de bemoeienissen van externe actoren in La Transición. Dit wekte mijn 

nieuwsgierigheid naar de vraag welke rol Nederland gespeeld heeft in de Spaanse transitie van 

dictatuur naar democratie, en in het bijzonder het kabinet-Den Uyl. Het onderwerp was bedacht, 

nu had ik nog een begeleider en universiteit nodig waar ik mijn droom om te promoveren zou 

kunnen verwezenlijken.  

 Een korte zoekactie leidde mij al snel tot een vooraanstaande deskundige op het gebied 

van het Nederlandse buitenlandse beleid: Prof. dr. Duco Hellema van de Universiteit Utrecht. 

Het was een voorrecht om van deze ervaren maestro te leren. Bovendien bleek Duco een baken 

van rust en vertrouwen – dat was voor mij essentieel om dit proefschrift af te kunnen ronden. 

Ik ben immens dankbaar dat Duco mij de kans heeft gegeven om mijn droom na te jagen. 

Daarnaast wil ik mijn collega’s van de sectie Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, 

het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en andere collega’s van Universiteit 

Utrecht danken voor hun steun, inspiratie en aanmoediging tijdens het promotietraject.  

 Voor de historicus zijn primaire bronnen onontbeerlijk. Mijn dank gaat dan ook uit naar 

de archieven waar ik de afgelopen jaren onderzoek heb gedaan, waaronder het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, het Nationaal Archief, het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis en het Philips Company Archive. De behulpzaamheid van de medewerkers van 

deze archiefinstellingen, inclusief de immer goedgemutste bewakers van het Nationaal Archief, 

zorgde ervoor dat ik mijn archiefonderzoek zonder problemen kon voltooien. In het bijzonder 

wil ik de medewerker van de leeszaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken bedanken. 

Iedere keer verwelkomde hij mij met veel vrolijkheid én met thee en koekjes. Het maakte het 

ploeteren door stapels archiefstukken zoveel aangenamer. Bijzondere dank gaat ook uit naar 

Philips Company Archives waar ik werd verrast met een oud artikel uit het bedrijfsblad over 

mijn opa, die jarenlang bij Philips heeft gewerkt.  



DANKWOORD  
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De afgelopen jaren hebben familieleden, vrienden, kennissen, docenten, onderzoekers, 

studenten en vele anderen belangstelling getoond voor mijn onderzoek, waarvoor dank. In het 

bijzonder wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor de steun van mijn ouders. Zonder de 

onvoorwaardelijke liefde en ondersteuning van mijn ouders zou het zoveel moeilijker zijn 

geweest om mijn dromen te realiseren. Jaren geleden hebben zij er alles aan gedaan zodat ik 

een bachelor en twee master diploma’s kon halen in de Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk. Toen werd de academische kiem geplant waarvan ik nu nog de vruchten pluk. 

Veel dank ook aan mijn familieleden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en 

in Zuid-Europa. Mijn broer en schoonzus hebben mij tijdens het promotietraject veelvuldig 

aangemoedigd vanuit de Verenigde Staten en Mexico. Mijn tante en haar gezin stonden 

geregeld voor mij klaar toen ik in de Verenigde Staten studeerde. Verder gaat mijn dank uit 

naar mijn Spaanse schoonfamilie die mij als guiri warm heeft ontvangen en mij heeft 

ondergedompeld in de Spaanse taal- en cultuur.   

I would like to express my most intimate gratitude to José Luis, mi soñador de España. 

We have been inseparable since we first met on that campus in the United States. Thank you 

for the adventure of the past 25 years, for introducing me to the culture and history of your 

native Spain and especially for dreaming my dreams with me. Your love and support kept me 

going. I am delighted that we have so much history together and I am looking forward to 

continuing our narrative with new adventures during our next act. ¡Vamos! 

Afsluitend richt ik mij tot onze zoons. Het voordeel van promoveren op wat latere 

leeftijd is dat zij bewust hebben meegemaakt dat hun moeder haar dromen heeft nagejaagd. De 

afgelopen jaren heb ik geprobeerd onze zoons aan te steken met mijn enthousiasme voor 

geschiedenis. Toen ik enkele jaren geleden bij het Real Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial helemaal opging in verhalen over Filips II waarschuwden ze elkaar: ‘Oh nee, mama 

wordt weer hystorisch!’ Een nieuw woord – om aan te geven dat iemand hysterisch wordt over 

historie – was geboren. Ik heb het woord niet teruggevonden in de Dikke van Dale, dus bij deze 

claim ik dit woord alvast voor jullie als uitvinders. Samuel en Mateo: dit proefschrift, een 

geschiedenis van jullie vader- en moederland, draag ik op aan jullie. Ik kijk er naar uit om te 

zien welke dromen jullie in de toekomst gaan realiseren. 

 

 

Stefanie F. M. Massink, mei 2020
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Inleiding 
 

 

‘The Dutch will give you problems,’ aldus Henry Kissinger, de Amerikaanse minister van 

Buitenlandse Zaken, op 2 juni 1976.1 Hij maakte deze markante opmerking tijdens een gesprek 

op het Witte Huis met de Spaanse koning, Juan Carlos de Borbón, en de Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken, José María de Areilza. Het was de eerste keer dat Juan Carlos een 

staatsbezoek bracht aan de Verenigde Staten en officieel werd ontvangen door een Amerikaanse 

president, een functie die op dat moment werd bekleed door de Republikeinse politicus Gerald 

R. Ford. Ruim zes maanden eerder was Juan Carlos gekroond als koning en aangetreden als 

staatshoofd, nadat dictator Francisco Franco op 20 november 1975 op 82-jarige leeftijd in een 

ziekenhuis in Madrid was overleden. Na 36 jaar autoritair bewind onder Franco bevond Spanje 

zich in een fase van politieke onzekerheid. Het formele ontvangst van Juan Carlos in de 

Verenigde Staten had dan ook een belangrijke symbolische betekenis waarmee de Amerikaanse 

regering een gebaar van steun en vertrouwen liet blijken aan het nieuwe Spaanse staatshoofd. 

Kennelijk meende Kissinger, gezien zijn eerdergenoemde uitspraak, dat van de Nederlandse 

regering dergelijke steun niet te verwachten was.  

Bovengenoemde Amerikaanse en Spaanse gesprekspartners wisselden onder andere van 

gedachten over de mogelijke toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschappen. Sinds 

1962 had het Franco-regime de wens gehad om toe te treden tot de Europese Economische 

Gemeenschap (EEG), opgericht op 25 maart 1957, en de Europese Gemeenschappen (EG), 

zoals de organisatie genoemd werd na het Fusieverdrag dat op 1 juli 1967 inwerking trad. De 

EEG/EG stond een lidmaatschap evenwel niet toe vanwege het ontbreken van democratie in 

Spanje. Het aantreden van Juan Carlos en de eerste transitieregering onder leiding van premier 

Carlos Arias Navarro veranderde niets aan de Spaanse wens om lid te worden van de EG. Juan 

Carlos en Areilza uitten zich in het Oval Office optimistisch over het aanvangen van 

onderhandelingen met de EG. Kissinger toonde zich evenwel pessimistischer en verklaarde dat 

Nederland zou dwarsliggen.2 Blijkbaar was Kissinger ervan overtuigd dat Nederland, waarmee 

 
1 Memorandum of Conversation President Ford, Juan Carlos I, Henry Kissinger, José María de Areilza, Brent Snowcroft, 2-
2-1976, 3, geraadpleegd op General R. Ford Presidential Library & Museum op 17-6-2019, 
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553461.pdf. 
2 Ibid.  
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hij doelde op het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977), roet in het eten zou gooien wat 

betreft de Spaanse toetreding tot de EG.  

Toen Areilza opperde dat de Nederlanders zo slecht nog niet waren, verklaarde 

Kissinger dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, wel door 

de beugel kon, maar de Nederlandse premier, Joop den Uyl, niet. Juan Carlos stelde vervolgens 

dat ook de Zweden, destijds onder leiding van de sociaaldemocratische premier Olof Palme, 

niet zo vriendelijk waren jegens Spanje. Hierop antwoordde Kissinger dat Zweden geen lid was 

van de EG.3 Daarmee onderstreepte hij een belangrijk verschil: Nederland, in tegenstelling tot 

Zweden, kon als EG-lid het lidmaatschap van Spanje met een veto blokkeren aangezien 

unanimiteit vereist was voor de toetreding van nieuwe lidstaten. De uitspraak van Kissinger 

doet vermoeden dat het kabinet-Den Uyl, dat doorgaans wordt bestempeld als het meest 

progressieve kabinet in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, zich strenger opstelde ten 

aanzien van de democratisering van Spanje dan andere EG-landen. Kissinger noemde immers 

specifiek Nederland als probleemveroorzaker.  

Ruim drie jaar voor Kissingers uitspraak was in politiek Den Haag een progressieve 

wind gaan waaien met het aantreden op 11 mei 1973 van het kabinet-Den Uyl. Dit kabinet werd 

gevormd door bewindslieden van de sociaaldemocratische Partij van de Arbeid (PvdA), de 

christendemocratische Katholieke Volkspartij (KVP), de christendemocratische Anti-

Revolutionaire Partij (ARP), de radicaal-christelijke Politieke Partij Radicalen (PPR) en de 

sociaalliberale hervormingspartij Democraten 66 (D’66). De PvdA had de verkiezingen van 

1972 gewonnen met ruim 27 procent van de stemmen. Hiermee werden de sociaaldemocraten 

de grootste partij in de Tweede Kamer met 43 zetels. Dit was beduidend meer dan hun 

coalitiepartners KVP (27 zetels), de ARP (14 zetels), de PPR (7 zetels) en D’66 (6 zetels), al 

beschikten de progressieve partijen niet over een meerderheid in de Tweede Kamer.  

Noemenswaardig is niettemin dat voor het eerst in de parlementaire geschiedenis het 

buitenlandse beleid in handen van de sociaaldemocraten kwam. Naast Joop den Uyl als 

minister-president en dus tevens leider van het kabinet, zouden de sociaaldemocraten ook de 

belangrijkste functies op het terrein van het buitenlandse beleid bezetten: Max van der Stoel 

(Buitenlandse Zaken), Jan Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) en Henk Vredeling 

(Defensie). De PvdA bevond zich dus voor het eerst in een positie om een stempel te drukken 

op het buitenlandbeleid, en dus ook het beleid ten aanzien van Spanje. In dit proefschrift wordt 

 
3 Ibid. 
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onderzocht welke rol het kabinet-Den Uyl heeft gespeeld ten aanzien van de Spaanse transitie 

van dictatuur naar democratie.  

 

 

S t a n d  v a n  h e t  o n d e r z o e k  

 

Dit proefschrift levert een bijdrage aan bestaand onderzoek over het Nederlandse 

buitenlandbeleid in de twintigste eeuw. De academische literatuur beslaat een breed scala aan 

onderwerpen. Enerzijds zijn er overzichtswerken waarin het Nederlandse buitenlandbeleid in 

breed historisch perspectief wordt geplaatst. Hieronder vallen de bekende monografieën van 

Joris Voorhoeve en Duco Hellema.4 Tevens zijn er bundels verschenen waarin verschillende 

aspecten van het buitenlandbeleid worden behandeld.5 Anderzijds hebben onderzoekers zich 

gericht op het Nederlandse beleid ten aanzien van specifieke landen, waaronder de Verenigde 

Staten,6 het Verenigd Koninkrijk,7 Duitsland8 en België.9 Daarnaast is er met betrekking tot het 

thema mensenrechten vergelijkend onderzoek gedaan met verschillende landen als case 

studies.10  

 Een aantal onderzoekers heeft specifiek aandacht geschonken aan het buitenlandbeleid 

van het kabinet-Den Uyl. Alfred Van Staden beargumenteert bijvoorbeeld dat Nederland in de 

jaren zeventig veranderde in een kritische bondgenoot van de Verenigde Staten en de Noord-

Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), een wijziging in de opstelling van de jaren 1950 en 

 
4 Joris J. C. Voorhoeve, Peace, profits and principles: a study of Dutch foreign policy (The Hague: Nijhoff, 1985); Duco 
Hellema, Nederland in de wereld. De buitenlandse politiek van Nederland (Houten/Antwerpen: Uitgeverij Unieboek/Het 
Spectrum, 2016). 
5 Jacco Pekelder, Remco Raben en Mathieu Segers (red.), De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek 
in historisch perspectief (Amsterdam: Boom, 2015); Ruud van Dijk, Samuël Kruizinga, Vincent Kuitenbrouwer en Rimko 
van der Maar (red.), Shaping the international relations of the Netherlands, 1815-2000. A small country on the global scene 
(Londen: Routledge, 2018). 
6 Kim van der Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning. Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976 (Hilversum: 
Verloren, 2011); Duco Hellema en Giles Scott-Smith (red.), De Amerikaanse ambassade in Den Haag. Een blik achter de 
schermen van de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen (Amsterdam: Boom, 2016); Peter van Eekert, Duco Hellema en 
Adrienne van Heteren, Johnson moordenaar! De kwestie Vietnam in de Nederlandse politiek 1965-1975 (Amsterdam: 
Uitgeverij Jan Mets, 1986); Rimko van der Maar, Welterusten mijnheer de president (Amsterdam: Boom, 2007). 
7 Nigel Ashton en Duco Hellema (red.), Unspoken Allies. Anglo-Dutch Relations since 1780 (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2001). 
8 Jacco Pekelder, Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 (Amsterdam: Boom, 1998); 
FrisoWielenga, Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 1945 (Amsterdam: Boom, 1999); Beatrice de Graaf, 
Over de muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging (Amsterdam: Boom, 2004). 
9 Duco Hellema, Rik Coolsaet en Bart Stol (red.), Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940 
(Amsterdam: Boom, 2011). 
10 P.A.M. Malcontent, Op kruistocht in de derde wereld. De reacties van de Nederlandse regering op ernstige en 
stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 1973-1981 (Hilversum: Verloren, 
1998); P.R. Baehr, M.C. Castermans-Holleman en Fred Grünfeld (red.), Human rights in the foreign policy of The 
Netherlands (Antwerpen: Intersentia, 2002). 
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1960 toen Nederland werd beschouwd als een trouwe bondgenoot.11 Alfred Pijpers en James 

Kennedy wijzen eveneens op een dergelijke transformatie van trouwe tot kritische 

bondgenoot.12 Volgens Hellema toonde het buitenlandbeleid van het kabinet-Den Uyl evenwel 

meer continuïteit dan verandering. De drie progressieve partijen hadden in hun gezamenlijke 

verkiezingsprogramma, Keerpunt 1972, weliswaar beloofd een andere insteek van het 

buitenlandbeleid te gaan hanteren, maar uiteindelijk zouden er geen grote veranderingen 

plaatsvinden. Een van de uitzonderingen was het mensenrechtenaspect waar wel wijzigingen 

waargenomen konden worden. Verder stelt Hellema vast dat de marges waarbinnen het kabinet-

Den Uyl opereerde beperkt waren. Een verklaring hiervoor waren zowel de binnenlandse 

politieke als de internationale verhoudingen die invloed uitoefenden op het buitenlandbeleid.13 

Een andere historicus die het beleid van het kabinet-Den Uyl bestudeerde is Peter Malcontent. 

Hij nuanceert het beeld van Nederland als gidsland. Het kabinet-Den Uyl besteedde dan wel 

meer aandacht aan de mensenrechten in vergelijking met voorgaande kabinetten, maar deze 

aandacht maakte het beschermen van bijvoorbeeld strategische en economische belangen niet 

minder gewichtig.14  

 

Wat betreft de Nederlands-Spaanse betrekkingen in de twintigste eeuw is de aandacht in 

publicaties vooral uitgegaan naar de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Zo onderzocht 

Maarten Prak in 1986 de houding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Sociaal-

Democratische Arbeiderspartij (SDAP) ten tijde van de burgeroorlog.15 In hetzelfde jaar 

publiceerden Hans Dankaart et al. De oorlog begon in Spanje: Nederlanders in de Spaanse 

Burgeroorlog 1936-1939.16 Bob de Graaff schreef in 1990 een artikel over het effect van de 

Spaanse Burgeroorlog op de Nederlandse beeldvorming over Spanje.17 In 1995 analyseerde 

 
11 Alfred van Staden, ‘The changing role of the Netherlands in the Atlantic Alliance,’ West European Politics 12:1 (1989), 
99-111, aldaar 99-100. 
12 Alfred Pijpers, The Netherlands. The weakening pull of Atlanticism,’ in Christopher Hill (red.), The Actors in Europe’s 
Foreign Policy (Londen: Routledge, 2002), 247-267, aldaar 249-250; James Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. 
Nederland in de jaren zestig (Amsterdam: Boom, 2017), 85. 
13 Hellema, Nederland in de wereld, 272, 274, 301-302. 
14 Peter Malcontent, ‘Nederland en de mensenrechten,’ in Jacco Pekelder, Remco Raben en Mathieu Segers (red.), De wereld 
volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief (Amsterdam: Boom, 2015), 128-151, aldaar 
150. 
15 Maarten Prak, ‘Buitenlandse Zaken, de SDAP en de Spaanse Burgeroorlog, 1936-1939,’ in Jan Bank, Paul Kalma, Martin 
Ros en Bart Tromp (red.), Het zesde jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam: De Arbeiderspers,1985), 148-
171.  
16 Hans Dankaart, Jaap-Jan Flinterman, Frans Groot en Rik Vuurmans, De oorlog begon in Spanje: Nederlanders in de 
Spaanse Burgeroorlog 1936-1939 (Amsterdam: Van Gennep, 1986). 
17 Bob de Graaff, ‘Spanje als spiegel: Spanjebeeld en politieke cultuur in Nederland van 1936-1939,’ De Gids, 153 (1990), 
720-732, geraadpleegd op Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren op 14-4-2018, 
http://www.dbnl.org/tekst/_gid001199001_01/_gid001199001_01_0117.php 
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Robert Voogt het Nederlandse beleid ten aanzien van Spanje tijdens de burgeroorlog.18 Ruim 

tien jaar later, in 2006, publiceerde het in Utrecht gevestigde Instituto Cervantes19 een bundel 

getiteld Een Nederlandse blik op de Spaanse Burgeroorlog.20 Het meest recente werk is van 

Samuël Kruizinga die de rol van Nederlandse Spanjestrijders in de Spaanse Burgeroorlog 

onderzocht.21  

Onderzoek naar het Nederlandse beleid en de Nederlands-Spaanse betrekkingen in de 

periode na de Spaanse Burgeroorlog is evenwel beperkt gebleven. Zo analyseerde T. de Goede 

in 1996 de rol van mensenrechten in het naoorlogse Nederlandse beleid ten aanzien van Spanje, 

Portugal en Griekenland, maar wat betreft Spanje richtte deze auteur zich vrijwel volledig op 

de periode vóór het aantreden van het kabinet-Den Uyl.22 Deze enigszins beperkte en 

grotendeels gedateerde verzameling van literatuur levert een waardevolle bijdrage aan het 

onderzoek over het Nederlandse beleid ten aanzien van Spanje, maar biedt geen diepgaand 

inzicht in de rol die het kabinet-Den Uyl heeft gespeeld in de democratisering van Spanje.  

Hoewel uitvoerig historisch onderzoek naar de opstelling van het kabinet-Den Uyl ten 

aanzien van Spanje ontbreekt, wordt in een aantal publicaties zijdelings gewezen op de starre 

opstelling van dit kabinet. Zo merkt Charles Powell in zijn monografie over de Amerikaans-

Spaanse betrekkingen op dat Den Uyl de inspanningen van de Verenigde Staten om het Franco-

regime via de NAVO te steunen afkeurde omdat dit de geloofwaardigheid van het Atlantisch 

verbond zou aantasten.23 Kim van der Wijngaart komt tot een soortgelijke analyse in haar 

onderzoek over de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen. Zij observeert dat het kabinet-Den 

Uyl optrad als een kritische bondgenoot binnen de NAVO en de wens van de Verenigde Staten 

om Spanje toe te laten tot de NAVO verwierp. Bovendien stelt zij dat het kabinet-Den Uyl de 

voorkeur gaf aan het verlenen van steun aan de gematigde socialisten terwijl de Amerikanen 

samenwerkten met Franco.24 Ook Anet Bleich merkt in haar biografie van Max van der Stoel 

 
18 Robert Voogt, ‘Het Nederlandse beleid en de Spaanse Burgeroorlog, 1936-1939,’ in Duco Hellema en Toby Witte (red.), 
‘Onmachtig om te helpen’: Nederlandse reacties op de socialistische dreiging (Amsterdam: Het Spinhuis, 1995), 21-37.   
19 ‘Het Instituto Cervantes is een Spaanse overheidsinstelling die in 1991 werd opgericht om de Spaanse taal en cultuur te 
verspreiden.  
20 Hub Hermans, Adri Boon en Olga Cid, Een Nederlandse blik op de Spaanse Burgeroorlog/Una mirada holandesa sobre la 
Guerra Civil española (Utrecht: Instituto Cervantes, 2006).  
21 Samuël Kruizinga, ‘Struggling to Fit in. The Dutch in a Transnational Army, 1936-1939,’ Journal of Modern European 
History 16:2 (2018), 183-202; Samuël Kruizinga, ‘1936: De geuzen in Madrid,’ in Lex Heerma van Voss, et. al. (red.) 
Wereldgeschiedenis van Nederland (Amsterdam: Ambo/Anthos, 2018), 526-531; Samuël Kruizinga, ‘The First Resisters: 
Tracing Three Dutchmen from the Spanish Trenches to the Second World War, 1936-1945,’ War in History (2019), 1-19. 
22 T. de Goede, ‘De mensenrechten in het Nederlandse buitenlands beleid ten aanzien van Spanje, Portugal en Griekenland, 
1945-1975,’ in M. Kuitenbrouwer en M. Leenders (red.), Geschiedenis van de mensenrechten: Bouwstenen voor een 
interdisciplinaire benadering (Hilversum: Verloren, 1996), 227-258. 
23 Charles Powell, El Amigo Americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia (Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2011), 213, 220. 
24 Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 188-189, 212. 
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op dat Nederland en de Verenigde Staten lijnrecht tegenover elkaar stonden wat betreft de 

doelstelling van de Amerikaanse regering om een toenadering tussen de NAVO en Spanje te 

bewerkstelligen. Deze ‘ketste af op een vastberaden Nederlands neen,’ aldus Bleich.25 

Het kabinet-Den Uyl probeerde tevens invloed uit te oefenen binnen de EG als het ging 

om Spanje. Zo stelt Antonio Moreno Juste dat het kabinet voorstelde om gezamenlijk 

diplomatieke stappen te ondernemen tegen het Franco-regime nadat in september 1975 vijf 

Spaanse militanten door het bewind waren geëxecuteerd. Daarnaast meldt deze auteur dat de 

Nederlandse ambassadeur, na de executies van de veroordeelden, onmiddellijk uit Madrid werd 

teruggeroepen.26 Ook Bleich schrijft hierover en stelt zelfs dat andere Europese landen het 

voorbeeld van Nederland volgden om de ambassadeur terug te trekken.27 Sommige auteurs 

merken op dat niet iedereen zich kon vinden in de stappen die door het kabinet-Den Uyl werden 

ondernomen naar aanleiding van de executies in Spanje. Zo werd er kritisch gekeken naar de 

prominente deelname van Den Uyl aan een protestdemonstratie tegen het Franco-regime in 

Utrecht. Jan-Willem Brouwer en Bleich wijzen op de kritiek die dat optreden opleverde.28 Zelfs 

Van der Stoel was geen voorstander van dit publieke optreden door Den Uyl, zoals blijkt uit 

een interview met Peter Bootsma en Willem Breedveld.29  

Concluderend kan op basis van voorgaande literatuurbespreking vastgesteld worden dat 

het Spanjebeleid van het kabinet-Den Uyl slechts zijdelings aan bod is gekomen, simpelweg 

omdat dit niet de focus was van de genoemde publicaties. De bevindingen in de besproken 

literatuur wijzen evenwel dezelfde richting op als Kissingers markante uitspraak, namelijk dat 

het kabinet-Den Uyl zich streng opstelde ten aanzien van Spanje.  

 

Dit proefschrift sluit aan bij onderzoek naar de Spaanse transitie van dictatuur naar democratie, 

in Spanje algemeen bekend als La Transición. Deze regimewijziging vond plaats aan het begin 

van Samuel Huntingtons derde democratiseringsgolf, die in 1974 begon met de Anjerrevolutie 

in Portugal en eindigde met de omwenteling in de Oostbloklanden na het einde van de Koude 

 
25 Anet Bleich, De stille diplomaat. Max van der Stoel, 1924-2011 (Amsterdam: Balans, 2018), 153-154, 217, 223. 
26 Antonio Moreno Juste, ‘The European Economic Community and the End of the Franco Regime: the September 1975 
Crisis,’ Cahiers de la Méditerranée, 90 (2015), 25-45. 
27 Bleich, De stille diplomaat, 224. 
28 Jan-Willem Brouwer, ‘Joop den Uyl, the emergence of the European Council and the expanding role of the prime minister 
in Dutch foreign policy, 1973-1977,’ in Ruud van Dijk et al., Shaping the International Relations of the Netherlands, 1815-
2000. A Small Country on the Global Scene (Londen: Routledge, 2018), 201-222, aldaar 208; Bleich, De stille diplomaat, 
149-151. 
29 Peter Bootsma en Willem Breedveld, De verbeelding aan de macht. Het kabinet-Den Uyl, 1973-1977 (Den Haag: Sdu 
Uitgevers, 1999), 39. 
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Oorlog.30 Nadat Franco op 20 november 1975 was overleden, stond het land aan de vooravond 

van een onzeker traject van politieke transitie dat uiteindelijk op 15 juni 1977 resulteerde in de 

eerste democratische verkiezingen sinds 1936.  

De Spaanse transitie is een dankbaar onderwerp van onderzoek gebleken en heeft tot op 

heden een stroom van publicaties opgeleverd. Dit kan mede verklaard worden doordat Spanje 

werd gezien als een model voor regimewijzigingen in andere landen. Na ruim 36 jaar dictatuur 

had immers een politieke transitie plaatsgevonden zonder een (gewelddadige) revolutie of 

burgeroorlog. Dit resulteerde in eerste instantie vooral in onderzoek naar de interne aspecten 

van het transitieproces31 waarbij sommige auteurs zich specifiek richtten op het presenteren van 

de lessen die geleerd konden worden van de succesvolle Transición.32 Recent heeft de 

historiografie evenwel een ontwikkeling doorgemaakt met de komst van auteurs die de mythe 

van de transitie als een geweldloos proces hebben gerelativeerd.33  

In deze dissertatie komen de interne politieke ontwikkelingen in Spanje aan bod, maar 

de focus van het onderzoek ligt op de internationale aspecten van de transitie, specifiek de rol 

van het kabinet-Den Uyl. Dit proefschrift is dan ook gerelateerd aan het onderzoeksveld dat 

zich richt op de internationale dimensies van de Spaanse transitie van dictatuur naar democratie 

en meer algemeen de literatuur over de rol van externe actoren bij democratiseringsprocessen. 

De oorsprong van dit onderwerp is terug te leiden tot de jaren negentig van de twintigste eeuw. 

Tot die tijd hadden wetenschappers zich vooral op structurele verklaringen van democratisering 

toegelegd, zoals economische en sociale precondities die een gunstig klimaat konden scheppen 

voor democratie. Seymour Martin Lipset wordt doorgaans gezien als grondlegger van deze 

onderzoeksschool.34  

 
30 Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma 
Press, 1991), 3-5. 
31 Zie o.a.: José A. Maravall, Transition to Democracy in Spain (Londen: Croom Helm, 1982); Paul Preston, The Triumph of 
Democracy in Spain (Londen: Routledge, 1986); Javier Tusell, Dictadura Franquista y Democracia 1939-2004 (Barcelona: 
Crítica, 2005); Marie-Claude Chaput en Julio Pérez Serrano (red.), La transición española: Nuevos enfoques para un viejo 
debate (Madrid: Biblioteca Nueva, 2015); Santos Juliá, Transición. Historia de una política Española (1937-2017) 
(Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017); Carme Molinero en Pere Ysàs, La Transición: Historia y Relatos (Madrid: Siglo XXI 
de España, 2018); Nicolás Sartorius en Alberto Sabio, El Final de la Dictadura: La Conquista de la Democracia en España 
(noviembre de 1975-diciembre de 1978) (Barcelona: Espasa, 2018). 
32 Zie o.a.: Josep M. Colomer, La transición a la democracia: el modelo español (Barcelona: Anagrama, 1998); Omar G. 
Encarnación, ‘Spain After Franco: Lessons in Democratization,’ World Policy Journal (Winter 2001/02), 35-44; Gregorio 
Alonso and Diego Muro (red.), The Politics and Memory of Democratic Transition. The Spanish Model (Londen: Routledge, 
2011), 236-56; Pablo Calderón Martínez, ‘The EU and Democratic Leverage: Are There Still Lessons to be Learnt from the 
Spanish Transition to Democracy,’ Journal of Contemporary European Studies 23.4 (2015), 530-547. 
33 Zie o.a.: Xavier Casals, La transición española. El voto ignorado de las armas (Barcelona: Pasado y Presente, 2016); 
Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta: una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983) 
(Barcelona: Ediciones Península, 2018); Sophie Baby, El mito de Transición pacífica: violencia y política en España (1975-
1982) (Madrid: Ediciones Akal, 2018).  
34 Seymour Martin Lipset, ‘Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,’ The 
American Political Science Review, 53:1 (March 1959), 69-105. 
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In 1970 werd door Dankwart Rustow de basis gelegd voor de Transitology School. Deze 

stroming schonk meer aandacht aan de rol van diverse politieke actoren in regimewijzigingen, 

waarbij de focus vooral lag bij transities van dictatuur naar democratie.35 In deze traditie 

lanceerde het Amerikaanse Woodrow Wilson Center in 1979 het project Transitions from 

Authoritarian Rule: Prospects for Democracy in Latin America and Southern Europe.36 Dit 

resulteerde in 1986 in de toonaangevende bundel Transitions from Authoritarian Rule: 

Prospects for Democracy.37 Het onderzoeksproject had zich vooral gericht op de interne 

aspecten van democratiseringsprocessen. Philippe C. Schmitter concludeerde dan ook dat 

externe actoren een ondergeschikte rol speelden ten opzichte van interne actoren.38 Opvallend 

is dat Laurence Whitehead, die een maatgevend hoofdstuk schreef over de internationale 

aspecten van democratiseringsprocessen, tot een soortgelijke conclusie kwam.39  

In de jaren negentig begonnen verscheidene onderzoekers erop te wijzen dat de 

internationale dimensie van regimewijzigingen vaak onderbelicht was gebleven. ‘The 

international context is the forgotten dimension in the study of democratic transition,’ aldus 

Geoffrey Pridham in 1991.40 In datzelfde jaar introduceerde Huntington zijn theorie over de 

Third Wave, waarmee hij onder andere aantoonde dat externe actoren en factoren wel degelijk 

een belangrijke rol speelden in democratiseringsprocessen.41 De eerdergenoemde Whitehead 

en Schmitter, die aanvankelijk een ondergeschikte rol toebedeelden aan externe invloeden, 

stelden tien jaar na het verschijnen van de Transitions-bundel hun denkbeelden bij. In 1996 

redigeerde Whitehead de toonaangevende publicatie The International Dimensions of 

Democratization: Europe and the Americas. Daarin benadrukte zowel Whitehead als Schmitter 

het belang van externe actoren en factoren.42 Andere auteurs onderstreepten in de 

 
35 Dankwart A. Rustow, ‘Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model,’ Comparative Politics, 2:3 (1970), 337-367.  
36 Abraham F. Lowenthal, ‘Foreword’, in Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter en Laurence Whitehead (red.), 
Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), vii-x, aldaar vii-
viii. 
37 Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter en Laurence Whitehead (red.), Transitions from Authoritarian Rule: Prospects 
for Democracy (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986). Dit boek is in hetzelfde jaar tevens op de markt gebracht 
in vier aparte delen onder de hoofdtitel Transitions from Authoritarian Rule met de volgende deeltitels: Southern Europe, 
Latin America, Comparative Perspectives en Tentative Conclusions about Uncertain Democracies.  
38 Philippe C. Schmitter, ‘An Introduction to Southern European Transitions from Authoritarian Rule: Italy, Greece, Portugal, 
Spain and Turkey,’ in Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter en Laurence Whitehead (red.), Transitions from 
Authoritarian Rule: Southern Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), 3-10, aldaar 5. 
39 Laurence Whitehead, ‘International Aspects of Democratization,’ in Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter en 
Laurence Whitehead (red.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1986), 3-46, aldaar 31. 
40 Geoffrey Pridham, ‘International influences and democratic transition: problems of theory and practice in linkage politics,’ 
in Geoffrey Pridham (red.), Encouraging Democracy: The International Context of Regime Transition in Southern Europe 
(Leicester: Leicester University Press, 1991), 1-30, aldaar 1. 
41 Samuel Huntington, ‘Democracy’s Third Wave’, Journal of Democracy 2:2 (Spring 1991), 12-34, aldaar 12; Huntington, 
The Third Wave, 86-87. 
42 De bundel werd in 2001 opnieuw uitgegeven: Laurence Whitehead, ‘Three International Dimensions of Democratization,’ 
in Laurence Whitehead (red.) The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas (Oxford: Oxford 
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daaropvolgende jaren eveneens dat er rekening gehouden diende te worden met de 

internationale dimensies van democratiseringsprocessen.43 De bewoordingen van André Gerrits 

zijn wat dat betreft treffend: ‘democratisering zonder internationale bemoeienis is vrijwel 

ondenkbaar.’44 Kortom, er had een omslag in het onderzoeksveld plaatsgevonden waarbij 

erkend werd dat regimewijzigingen niet zonder meer in isolement kunnen worden gezien van 

de internationale context.  

Zo ook in het geval van Spanje. Hoewel Spanje in de twintigste eeuw al lang niet meer 

heerste over een wereldrijk waar de zon nooit onderging, leidde alleen al de locatie op het 

Iberische schiereiland ertoe dat Spanje tijdens de Koude Oorlog door de Verenigde Staten en 

West-Europese landen als strategisch relevant werd gezien. Spanje maakte onderdeel uit van 

de zuidflank van Europa, lag aan de toegangspoort tussen de Atlantische Oceaan en de 

Middellandse Zee én vormde een springplank tussen het Europese en Afrikaanse continent. 

Tijdens de détente nam de belangstelling voor Spanje alleen maar toe door ontwikkelingen in 

de mediterrane regio. Zo brak na de inval van Egypte en Syrië in Israël in oktober 1973 een 

oliecrisis uit. Alfred Tovias stelt hierover dat de strategische waarde van de mediterrane regio, 

en dus ook Spanje, toenam in deze periode.45  

De gebeurtenis die externe actoren nog meer wakker schudde was de politieke 

aardverschuiving die op 25 april 1974 plaatsvond op het Iberische Schiereiland. In een paar uur 

tijd maakten linksgeoriënteerde militairen in Portugal een einde aan ruim 40-jarige fascistische 

dictatuur.46 Ook in het Spaanse buurland brak een onzekere periode aan waarin verschillende 

 
University Press, 2001), 3-25, aldaar 3-4; Philippe C. Schmitter, ‘The influence of the International Context Upon the Choice 
of National Institutions and Policies in Neo-Democracies,’ in Laurence Whitehead (red.) The International Dimensions of 
Democratization: Europe and the Americas (Oxford: Oxford University Press, 2001), 27-54, aldaar 27-28. 
43 Zie o.a.: Paul W. Drake, ‘The International Causes of Democratization, 1974-1990,’ in Paul W. Drake and Mathew D. 
McCubbins (red.), The Origins of Liberty: Political and Economic Liberalization in the Modern World (Princeton: Princeton 
University Press, 1998), 70-91; Jean Grugel, ‘Contextualizing Democratization. The changing significance of transnational 
factors and non-state actors,’ in Jean Grugel (red.) Democracy without Borders: Transnationalization and Conditionality in 
New Democracies (Londen: Routledge, 1999), 3-22; Steven Levitsky en Lucan A. Way, ‘International Linkage and 
Democratization,’ Journal of Democracy 16:3 (July 2005), 20-34; Steven Levitsky en Lucan A. Way, ‘Linkage versus 
Leverage. Rethinking the international dimension of regime change,’ Comparative Politics 38:4 (2006), 379-400; Kristian 
Skrede Gleditsch en Michael D. Ward, ‘Diffusion and the International Context of Democratization,’ International 
Organization 60:4 (Autumn, 2006), 911-933; Jørgen Møller en Svend-Erik Skaaning, ‘International factors,’ in Jørgen 
Møller en Svend-Erik Skaaning, Democracy and democratization in comparative perspective. Conceptions, conjunctures, 
causes, and consequences (Londen 2013), 142-154; André Gerrits, Democratie door interventie: De nieuwe White Man’s 
Burden? (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), 73. 
44 Cursivering overgenomen van oorspronkelijke tekst: Gerrits, Democratie door interventie, 73. 
45 Alfred Tovias, ‘The international context of democratic transition,’ West European Politics 7:2 (1984), 158-171, aldaar 
160. 
46 Voor meer over externe actoren en de revolutie in Spanjes buurland Portugal, zie o.a.: Mario del Pero, ‘A European 
Solution for a European Crisis. The International implications of Portugal’s Revolution,’ Journal of European Integration 
History 15:1 (2009), 15-34; Ana Monica Fonseca, ‘The Federal Republic of Germany and the Portuguese Transition to 
Democracy (1974-1976),’ Journal of European Integration History 15:1 (2009), 35-56; Mario del Pero, ‘“Which Chile 
Allende?” Henry Kissinger and the Portuguese revolution,’ Cold War History 11:4 (november 2011), 625-657; Oscar José 
Martin Garcia, ‘“The End of the Carnival”: The UK and the Carnation Revolution in Portugal,’ Contemporary British 
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partijen streden om de macht. Volgens Powell vreesden vooral de Amerikanen voor radicale 

politieke verschuivingen op het Iberische Schiereiland.47 De ontwikkelingen in de rest van 

Zuid-Europa versterkten deze preoccupaties. Griekenland onderging een hortend en stotend 

democratiseringsproces na het afzetten van het kolonelsregime in 1974. In Frankrijk werkten 

de socialisten en communisten midden jaren zeventig samen voor de verkiezingen en in Italië 

kende de populariteit van de communistische partij zijn hoogtijdagen. De belangstelling voor 

Spanje beperkte zich evenwel niet tot strategische kwesties. Vanwege economische en politieke 

belangen waren buitenlandse actoren tevens betrokken bij de ontwikkelingen in Spanje.  

In de jaren tachtig en negentig verschenen de eerste publicaties over de betrokkenheid 

van externe actoren bij de Spaanse Transición.48 Vanaf 2000 heeft het onderzoek naar de 

internationale dimensies van de Spaanse transitie een vlucht genomen. De openstelling van 

archieven, 25 jaar na het overlijden van Franco en het begin van de transitie in 1975, heeft daar 

ongetwijfeld een grote rol in gespeeld. Dit heeft een scala aan artikelen49 en boeken50 

opgeleverd waarin historici op basis van archiefonderzoek aantonen dat externe actoren zich 

wel degelijk hebben bemoeid met de politieke ontwikkelingen in Spanje. De aandacht is daarbij 

voornamelijk uitgegaan naar relatief grote statelijke actoren als de Verenigde Staten, de 

Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de EEG/EG. Maar soms werd 

ook de betrokkenheid van niet-statelijke actoren onderzocht, waarbij voornamelijk de rol van 

 
History 29:2 (2015), 199-221; Rui Lopes, ‘Accommodating and Confronting the Portuguese Dictatorship within NATO, 
1970-4,’ The International History Review 38:3 (2016), 505-526.  
47 Charles Powell, ‘International Aspects of Democratization: The Case of Spain,’ in Laurence Whitehead (red.) The 
International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas (Oxford: Oxford University Press, 1996), 285-314, 
aldaar 288-289. 
48 Zie o.a.: Paul Preston en Denis Smyth, Spain, the EEC and NATO. Chatham House Papers 22, The Royal Institute of 
International Affairs (Londen: Routledge, 1984); Powell, ‘International aspects of democratization,’ 285-314; Pilar Ortuño 
Anaya, ‘The Labour Party, the TUC and Spain, 1959-1977,’ Labour History Review, 64:3 (Winter 1999), 269-286.  
49 Zie o.a.: Pilar Ortuño Anaya, ‘The EEC, the Franco regime, and the Socialist group in the European Parliament, 1962-77,’ 
International Journal of Iberian Studies 14:1 (2001), 26-39; Carlos Sanz Díaz, ‘La República Federal de Alemania ante el fin 
de las dictaduras Ibéricas (1874-1976): miradas entrecruzadas,’ Hispania. Revista Española de Historia LXXII:242 (2012), 
755-788; Natalia Urigüen López de Sandaliano, ‘Política de la República Federal de Alemania hacia España durante el 
franquismo y la transición (1949-1979), Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea 13 (2014), 197-225; Esther 
M. Sánchez Sánchez, ‘French Military Action in Spain from Dictatorship to Democracy: Arms, Technology and 
Convergence,’ Journal of Contemporary History, 50:2 (2015), 376-399; Moreno Juste, ‘The European Economic 
Community,’ 25-45; Enrique Moradiellos, ‘Franco’s Spain and the European Integration Process (1945-1975),’ Bulletin for 
Spanish and Portuguese Historical Studies 41:1 (2016), 67-78; Victor Gavin, ‘The Nixon and Ford Administrations and the 
Future of Post-Franco Spain (1970-6), The International History Review 38:5 (2016), 930-942; Carlos López Gómez, ‘The 
appeal and limitations of federalism. The Union of European Federalists and the Spanish transition to democracy,’ in 
Lennaert van Heumen en Mechtild Roos (red.), The informal construction of Europe (Londen: Routledge, 2019), 113-128. 
50 Zie o.a.: Pilar Ortuño Anaya, Los socialistas europeos y la transición Española (Madrid: Marcial Pons Historia, 2005); 
Charles Powell en Juan Carlos Jiménez (red.) Del autoritarismo a la democracia: Estudios de política exterior Española 
(Madrid: Sílex, 2007); Matthieu Trouvé, L’Espagne et l’Europe: de la dictature de Franco à l’Union européenne (Brussel: 
P.I.E. Peter Lang, 2008); Óscar José Martín García en Manuel Ortiz Heras (red.) Claves internacionales en la transición 
española (Madrid: Catarata, 2010); Charles Powell, El amigo Americano; Encarnación Lemus, Estados Unidos y la 
transición Española. Entre la Revolución de los Claveles y la Marcha Verde (Cádiz: Sílex/Universidad de Cádiz, 2011); 
Antonio Muñoz Sánchez, El Amigo Alemán: El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia (Barcelona: RBA Libros, 
2012).  
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West-Europese socialistische groeperingen is geanalyseerd. Kortom, externe actoren speelden 

een belangrijke rol in de transitie van dictatuur naar democratie, zoals blijkt uit diverse 

publicaties. Wat dat betreft wordt het onderzoeksveld dat zich bezighoudt met de internationale 

dimensies van democratisering beter aangeduid met de bewoording die Nuno Severiano 

Teixeira en Laurence Whitehead gebruiken: de internationale politiek van democratisering.51  

De democratiseringsliteratuur heeft zich wat betreft externe actoren vooral gericht op 

de grotere staten en organisaties. Diepgaand onderzoek naar de rol van relatief kleine landen 

die invloed kunnen uitoefenen op democratiseringsprocessen is grotendeels onderbelicht 

gebleven. En dat is jammer. Immers, niet alleen grote spelers maken de dienst uit in de wereld. 

Ook relatief kleine actoren als Nederland manoeuvreren op het wereldtoneel. Nederland kan in 

vergelijking met landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de 

Bondsrepubliek Duitsland weliswaar beschouwd worden als een relatieve kleine mogendheid 

op het wereldtoneel, maar de relatieve macht van een staat is afhankelijk van de context 

waarbinnen deze opereert. Christopher Browning wijst bijvoorbeeld terecht op de onjuiste 

‘tendency to equate ‘smallness’ with a lack of power.’52 In soortgelijke bewoordingen stellen 

Ruud van Dijk et al. dat ‘small does not necessarily mean insignificant.’53 Laurien Crump en 

Susanna Erlandsson concluderen eveneens dat tijdens de Koude Oorlog ‘smaller states 

successfully searched for ways to stretch their margins for manoeuvre in pursuit of their own 

interests.’54 

De invloed van relatief kleine staten dient dus niet bij voorbaat onderschat te worden, 

zeker niet in een multilaterale context. Zo hadden alle lidstaten van de NAVO en de EEG/EG 

het vetorecht waarmee de toetreding van nieuwe lidstaten geblokkeerd kon worden.55 In die zin 

beschikten kleinere lidstaten evenveel macht als de grotere lidstaten, inclusief de Verenigde 

Staten. Het kabinet-Den Uyl had met het vetorecht dus een troef in handen om Spanje te weren 

uit de NAVO. Verder was Nederland een van de founding fathers van zowel de NAVO als de 

EEG. Midden jaren zeventig bestonden deze organisaties nog uit een beperkt aantal leden. Bij 

 
51 Nuno Severiano Teixeira (red.), The international politics of democratization. Comparative perspectives (Londen: 
Routledge, 2008); Laurence Whitehead, ‘The international politics of democratization from Portugal (1974) to Iraq (2003),’ 
in Nuno Severiano Teixeira (red.), The international politics of democratization. Comparative perspectives (Londen: 
Routledge, 2008), 8-25. 
52 Christopher Browning, ‘Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature,’ Cambridge Review 
of International Affairs 19:4 (2006), 669-684, aldaar 669. 
53 Ruud van Dijk et al., ‘Introduction. A small state on the global scene,’ in Ruud van Dijk et al. (red.), Shaping the 
International Relations of the Netherlands, 1815-2000. A Small Country on the Global Scene (London 2018), 1-12, aldaar 1. 
54 Laurien Crump en Susanna Erlandsson, ‘Conclusion,’ in Laurien Crump en Susanna Erlandsson (red.), Margins for 
manoeuvre in Cold War Europe: the influence of smaller powers (Londen: Routledge, 2020), 240-250, aldaar 240. 
55 Het vetorecht van de NAVO, bijvoorbeeld, is vastgelegd in artikel 10 van het Noord-Atlantische Verdrag, zie Article 10, 
The North Atlantic Treaty, Washington D.C., 4-4-1949, geraadpleegd op NATO E-Library op 2-6-2019, 
https://www.nato.int/cps/ie/natohq/official_texts_17120.htm. 
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het aantreden van het kabinet-Den Uyl in 1973 bestonden de NAVO en de EG uit 

respectievelijk 12 en 9 lidstaten. Ook in deze zin was het aandeel van Nederland in deze 

organisaties nog relatief groot. Nederland mocht dan geografisch een klein land zijn, het 

ontbrak zeker niet aan instrumenten om ten aanzien van de democratisering van Spanje invloed 

uit te oefenen. De zijdelingse bevindingen in de besproken literatuur wijzen erop dat Nederland 

zich zelfs actiever en strenger opstelde dan andere westerse bondgenoten. Dit proefschrift zal 

daarom op basis van diepgravend archiefonderzoek analyseren welke rol het kabinet-Den Uyl 

daadwerkelijk heeft gespeeld in de democratisering van Spanje.56 

 

 

T h e o r e t i s c h e  c o n c e p t e n  

 

Het onderzoek naar transities van dictatuur naar democratie heeft een scala aan definities en 

theoretische concepten opgeleverd. In deze paragraaf worden enkele begrippen behandeld die 

voor dit proefschrift relevant zijn. In de eerste plaats is het van belang om vast te stellen wat 

wordt verstaan onder democratisering. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de definitie van 

Pridham, die democratisering omschrijft als het proces waarbij een autoritair regime wordt 

vervangen door een democratisch stelsel. Dit type democratisering onderscheidt zich van 

democratisering van procedures en instellingen in reeds bestaande democratische landen. Bij 

democratisering als regimewijziging gaat het om ‘between-regime change’ in plaats van 

‘within-regime change,’ zoals Pridham uitlegt.57  

 Het boek van Huntington, The Third Wave: Democratization in the late Twentieth 

Century, biedt een conceptueel raamwerk om de regimewijzigingen van de zogenaamde ‘derde 

democratiseringsgolf’, waaronder Spanje ook valt, te analyseren. Huntington stelt dat het bij 

het bestuderen van transities van dictatuur naar democratie van belang is om het karakter van 

het dictatoriale regime in beschouwing te nemen omdat dit invloed kan hebben op het verloop 

en de uitkomst van het transitieproces.58 Hij gebruikt drie categorieën om de regimes te 

kwalificeren die tijdens de derde democratiseringsgolf een transitie naar democratie 

 
56 Het onderzoek voor dit proefschrift heeft geresulteerd in twee peer reviewed publicaties: Stefanie F.M. Massink, ‘The 
European Gatekeeper. The Netherlands, Spain and the European Community, 1973-1977,’ Aportes. Revista de Historia 
Contemporánea 32:94 (2017), 79-109; Stefanie F.M. Massink, ‘A Critical Ally (1949-1977): The Dutch Social Democrats, 
Spain and NATO,’ in Laurien Crump en Susanna Erlandsson (red.) Margins for Manoeuvre in Cold War Europe. The 
influence of Smaller Powers (Londen: Routledge, 2020), 67-88. 
57 Cursivering overgenomen uit oorspronkelijk tekst: Geoffrey Pridham, ‘Theory of regime change and interactive 
dynamics,’ in Geoffrey Pridham, The Dynamics of Democratization: A Comparative Approach (Londen: Continuum, 2001), 
1-28, aldaar 16-17. 
58 Huntington, The Third Wave, 110. 
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ondergingen: one-party systems, military regimes, en personal dictatorships. De laatste 

classificatie is van belang voor dit onderzoek, omdat het Franco-bewind daaronder wordt 

geschaard. Daarbij maakt Huntington de aantekening dat het Franco-regime begon als een 

militair bewind, waarna binnen korte tijd door Franco een persoonlijke dictatuur werd 

gevestigd. Persoonlijke dictaturen worden volgens Huntington gekenmerkt door een aantal 

eigenschappen. Zo is dit type dictator ‘the source of authority’ en ‘power depends on access to, 

closeness to, dependence on, and support from the leader.’59 Verder hebben dit soort autoritaire 

leiders moeite met het delegeren en afstaan van hun macht. Doorgaans proberen deze dictators 

dan ook zo lang mogelijk in het zadel te blijven en vindt er pas een transitie plaats nadat de 

despoot is afgezet of is overleden.60  

Naast het vaststellen van het type dictatoriale regime is het van belang om de 

verschillende soorten transities te onderscheiden. Huntington gaat uit van drie categorieën: 

transformation, replacement en transplacement. In het geval van transformation wordt de 

transitie naar democratie geleid en vormgegeven door de leiders van het heersende regime. Van 

replacement is sprake als oppositiebewegingen het voortouw nemen. Doorgaans gebeurt dit na 

het uiteenvallen van het autoritaire regime. Transplacement biedt een middenweg waarbij de 

elites van het dictatoriale bewind samenwerken met oppositiegroeperingen om de transitie van 

dictatuur naar democratie te bewerkstelligen. Zoals Huntington bij zijn inventarisatie meldt is 

hij niet de enige wetenschapper die dergelijke categorieën hanteert. Hij verwijst in zijn boek 

specifiek naar eerder werk van Juan J. Linz, Donald Share en Scott Mainwaring.61  

In 1978 gebruikte Linz al de concepten reforma (hervorming van het bestaande systeem) 

en ruptura (breuk met het bestaande systeem).62 In een latere publicatie hanteerden Linz en 

Alfred Stepan het concept reforma pactada-ruptura pactada (onderhandelde hervorming-

onderhandelde breuk). Hiermee werd het Spaanse transitieproces aangeduid als het resultaat 

van onderhandelingen tussen gematigden van het regime en van de oppositie, hetgeen 

uiteindelijk leidde tot een breuk tussen het oude dictatoriale regime en de nieuwe democratische 

 
59 Huntington, 110-111. 
60 Huntington, 120-121. 
61 Huntington, 114. 
62 Juan J. Linz, ‘Elements of Breakdown,’ in Juan J. Linz en Alfred Stepan (red.), The Breakdown of Democratic Regimes: 
Crisis, Breakdown & Reequilibration (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), 14-49, aldaar 35. 
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orde.63 Share en Mainwaring gebruikten op hun beurt de classificaties transaction, 

breakdown/collapse en extrication.64  

In dit proefschrift zullen met name de Spaanstalige categorieën reforma en ruptura 

gehanteerd worden omdat deze doorgaans gebruikt worden in zowel Spaanstalige als 

Engelstalige historiografie over de Spaanse transitie. Naast deze twee concepten worden in de 

geschiedschrijving meestal nog twee andere begrippen gebruikt, te weten continuismo 

(continuïteit) en apertura (opening). Dit zijn twee aanvullende, niet-democratische opties, die 

indertijd beschikbaar waren. Voorstanders van continuismo wilden dat het regime na de dood 

van Franco zou worden voortgezet. Aanhangers van apertura wilden het regime meer 

openstellen.65 Dit laatste kwam in de praktijk neer op liberalisering zonder volledige 

democratisering, zoals duidelijk zal worden in dit proefschrift. 

Een ander aspect dat van belang is bij transitieprocessen is dat uiteenlopende actoren 

vaak tegenstrijdige belangen hebben. Huntington onderscheidt vijf type actoren op basis van 

hun opstelling ten aanzien van democratisering. Drie van de vijf soorten actoren maken 

onderdeel uit van het regime. Standpatters zijn ultraconservatieven die fel tegen liberalisering 

en democratisering zijn. Liberal reformers willen het dictatoriale regime liberaliseren maar niet 

democratiseren, terwijl democratic reformers juist wel democratisering nastreven. Buiten het 

regime bevonden zich de oppositionele actoren. Democratic moderates zijn voorstanders van 

democratisering terwijl revolutionary extremists zich juist negatief opstelden ten aanzien van 

democratisering.66  

In dit proefschrift zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van vergelijkbare 

Spaanstalige termen zoals die doorgaans gehanteerd worden in de Spaanstalige en Engelstalige 

historiografie over de Spaanse transitie. Standpatters worden meestal aangeduid met de term 

búnker (een verwijzing naar Hitler die zich tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog 

verschanste in zijn bunker), inmovilistas (een verwijzing naar stagnatie) en continuistas (een 

verwijzing naar de wens om het regime na de dood van Franco te continueren). Verder worden 

de termen aperturistas en reformistas veelvuldig gebruikt om respectievelijk voorstanders van 

liberalisering en hervorming mee aan te duiden, hetgeen niet per se betekent dat deze actoren 

 
63 Juan J. Linz en Alfred Stepan, Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, and 
Post-Communist Europe (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996), 61. 
64 Donald Share en Scott Mainwaring, ‘Transitions through transaction: Democratization in Brazil and Spain,’ in Wayne A. 
Selcher (red.), Political liberalization in Brazil: Dynamics, dilemmas, and future prospects (Boulder: Westview Press, 1986), 
175-215, aldaar 177-179. 
65 Zie o.a.: Kenneth Medhurst, ‘Spain’s evolutionary pathway from dictatorship to democracy,’ West European Politics 7:2 
(1984), 30-49, aldaar 32-33.  
66 Huntington, The Third Wave, 121, 129. 
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tevens voorstander waren van democratisering. Tot slot wordt de oppositie die streefde naar 

een radicale breuk met het regime aangeduid als rupturistas. Het toekomstige politieke systeem 

zou volgens rupturistas onder meer bepaald moeten worden door een gekozen constituerend 

assemblee. Het Spaanse volk zou dan tevens in de gelegenheid gesteld worden om zich uit te 

spreken of Spanje een monarchie dan wel een republiek zou moeten worden.67 

Naast concepten met betrekking tot het karakter van dictatoriale regimes, soorten 

transities en actoren, wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen verschillende fases 

van democratisering: liberalisering, transitie en consolidatie. Liberalisering vindt plaats als 

dictatoriale regimes beperkte hervormingen en vrijheden invoeren zonder de intentie om 

daadwerkelijk te democratiseren. Liberalisering kan zelfs ingezet worden als 

afleidingsmanoeuvre om zowel de onderdrukte bevolking als de internationale gemeenschap te 

pacificeren. Het gaat voornamelijk om maatregelen die individuen en groepen in beperkte mate 

meer vrijheid geven binnen de structuren van het bestaande regime.68 Een dergelijke strategie 

kan evenwel verdere liberalisering, en uiteindelijk democratisering, stimuleren omdat de 

maatregelen vaak te laat of te beperkt worden ingevoerd en de roep om verdergaande vrijheden 

alleen maar sterker wordt.69  

De transitiefase betreft de formele inrichting van de nieuwe democratische orde waarbij 

veel op het spel staat, zoals het ontmantelen van autoritaire structuren en ondemocratische 

wetten, het ontwerpen van een nieuwe grondwet en het houden van parlementaire 

verkiezingen.70 Deze fase wordt gekenmerkt door grote politieke onzekerheid en risico’s. Het 

einde van de transitie wordt vaak gezien als het moment waarop een nieuwe grondwet is 

aangenomen en verkiezingen worden gehouden.71 Bij transitie gaat het vooral om een proces 

van substitutie waarbij het voormalige regime wordt ontmanteld en vervangen wordt door een 

nieuw politiek systeem.72 De laatste fase, consolidatie, valt buiten de scope van dit onderzoek. 

Dit is doorgaans een langer proces dan transitie en wordt veelal gezien als het verder 

institutionaliseren en verankeren van de nieuwe democratie.73  

Pridham merkt terecht op dat de scheidslijn tussen deze drie fases in de praktijk niet 

 
67 Medhurst, ‘Spain’s evolutionary pathway,’ 32-33. 
68 Doh Chull Shin, ‘On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research,’ 
World Politics, 47:1 (1994), 135-170, aldaar 142. 
69 Pridham, ‘Theory of regime change,’ 18. 
70 José María Maravall en Julían Santamaría, ‘Political Change in Spain and the Prospects for Democracy,’ in Guillermo 
O’Donnell, Philippe C. Schmitter and Laurence Whitehead (red.), Transitions from Authoritarian Rule: Southern Europe 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), 71-108, aldaar 71, 73; Geoffrey Pridham, ‘Theory of regime change,’ 19. 
71 Doh Chull Shin, ‘On the Third Wave,’ 143-144. 
72 Maravall en Santamaría, ‘Political Change in Spain,’ 71. 
73 Maravall en Santamaría, 73. 
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altijd duidelijk te onderscheiden valt. In de praktijk kunnen de fases ook overlappen of parallel 

lopen van elkaar.74 Desalniettemin bieden deze concepten een bruikbaar kader om de mate van 

continuïteit of verandering in de politieke ontwikkelingen in Spanje te analyseren. Maar het 

blijft de vraag wanneer het democratiseringsproces dan als voltooid kan worden beschouwd. 

De beoordeling hiervan is afhankelijk van de definitie van democratie die gehanteerd wordt. 

Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen procedurele en substantieve democratie. In 

het eerste geval ligt de nadruk op technische aspecten, zoals het plaatsvinden van vrije 

verkiezingen. In het tweede geval gaat het meer om de inhoud van de democratie in bredere 

zin, waaronder ook sociale rechten en een zekere mate van economische gelijkheid.75 Dit 

verschil is herkenbaar in het beleid van buitenlandse regeringen met betrekking tot de 

democratisering van autoritaire regimes. Zo stelt Whitehead dat Amerikanen vooral het 

verkiezingsaspect benadrukken terwijl West-Europeanen daarnaast veel waarde hechten aan 

sociale en economische participatie als onderdeel van de definitie van democratie.76 

 

 

V r a a g s t e l l i n g  

 

De democratiseringsliteratuur biedt een aantal nuttige handvatten om de inmenging van externe 

actoren bij democratiseringsprocessen te analyseren. Whiteheads benadering, waarbij de 

motieven (‘motives’), methoden (‘methods’) en resultaten (‘results’) van het beleid van externe 

actoren worden geanalyseerd, vormt een adequaat kader om de Nederlandse rol ten aanzien van 

Spanje te onderzoeken.77 Dit raamwerk is herkenbaar in publicaties over de internationale 

dimensies van de Spaanse transitie van dictatuur naar democratie en wordt tevens in dit 

proefschrift gebruikt om te onderzoeken welke rol het kabinet-Den Uyl heeft gespeeld in de 

democratisering van Spanje.78  

 Wat betreft de motieven wordt gekeken naar de beweegredenen die ten grondslag lagen 

aan het Spanjebeleid van het kabinet-Den Uyl. Het is daarbij van belang op te merken dat het 

bevorderen van democratie in het buitenland in zekere zin paradoxaal is, want: hoe 

democratisch is democratiepromotie eigenlijk? Het bevorderen van democratie in het 

 
74 Pridham, ‘International influences and democratic transition,’ 20-21. 
75 Zie bijvoorbeeld: Jorgen Møller en Svend-Erik Skaaning, Democracy and Democratization in Comparative Perspective: 
Conceptions, Conjuncture, Causes, and Consequences (Londen: Routledge, 2013), 5.  
76 Whitehead, ‘International aspects of democratization,’ 17. 
77 Whitehead, ‘International aspects of democratization,’ 10. 
78 Powell gebruikt bijvoorbeeld dit raamwerk, zie: Powell, ‘International aspects of democratization,’ 285. 
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buitenland is ‘hoogst omstreden’, zoals Gerrits betoogt.79 Wordt het aanmoedigen van 

democratisering gedreven door idealistische motieven of schuilt er eerder realpolitik achter? 

Welke rol speelden bijvoorbeeld strategische, economische en politieke overwegingen en 

welke afwegingen werden gemaakt ten aanzien van deze vaak tegenstrijdige belangen? Welke 

interne en externe factoren en actoren hadden invloed op de totstandkoming van deze motieven? 

Bestond er bijvoorbeeld verdeeldheid tussen de ministers, tussen minister Van der Stoel en de 

diplomaten op het ministerie en de ambassade in Madrid, tussen het kabinet en de 

volksvertegenwoordigers in de Staten-Generaal? Hoe verhield het Nederlandse beleid zich tot 

het beleid van de Verenigde Staten en West-Europese landen? Dit zijn enkele vragen met 

betrekking tot de beweegredenen van het kabinet-Den Uyl die beantwoord zullen worden in dit 

onderzoek.   

Naast de motieven worden ook de methoden onderzocht die het kabinet-Den Uyl 

gebruikte. Whitehead en Schmitter onderscheiden drie categorieën van strategieën die externe 

actoren kunnen aanwenden in een poging regimewijzigingen te beïnvloeden. Zo kunnen staten 

bilaterale positieve of negatieve sancties opleggen (Whiteheads control) of multilaterale 

voorwaarden toepassen, zoals het weigeren van het lidmaatschap van internationale 

organisaties zolang niet voldaan wordt aan democratiseringseisen (Schmitters conditionality).80 

Naast het uitoefenen van dwang op het niveau van bilaterale of multilaterale interstatelijke 

betrekkingen kan transnationale interactie tussen (niet) statelijke externe en interne actoren van 

invloed zijn op democratiseringsprocessen (Whiteheads consent).81 Welke methoden gebruikte 

het kabinet-Den Uyl om de doelstellingen van het Spanjebeleid te realiseren? Maakte het 

kabinet-Den Uyl bijvoorbeeld gebruik van dwang, het stellen van eisen of het veroordelen van 

het regime? Welke middelen gebruikte het kabinet-Den Uyl op bilateraal dan wel multilateraal 

niveau? Trad het kabinet-Den Uyl ten aanzien van de Spaanse kwestie op als een gidsland, een 

kritische bondgenoot, een koopman of dominee? Bestond er verdeeldheid over de gebruikte 

methoden? Was er sprake van continuïteit of verandering in de methoden tijdens de eindfase 

van het Franco-regime en de transitie naar democratie? Dit zijn enkele vragen met betrekking 

tot de strategieën van het kabinet-Den Uyl die beantwoord zullen worden in dit onderzoek.   

Om de analyse compleet te maken wordt, in aanvulling op het onderzoeken van de 

motieven en methoden, bekeken welke resultaten het Spanjebeleid heeft opgeleverd. Ondanks 

het bestaan van een democratiseringsdiscours in het buitenlandbeleid, blijkt in de praktijk vaak 

 
79 Gerrits, Democratie door interventie, 9. 
80 Whitehead, ‘Three International Dimensions,’ 8-15; Schmitter, ‘The Influence of the International Context,’ 29-30. 
81 Whitehead, ‘Three International Dimensions,’ 15-22. 
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dat het bevorderen van de democratisering in een ander land een ingewikkelde onderneming is 

met onzekere uitkomsten. Zo bestaat er een spanningsveld tussen enerzijds de geformuleerde 

doelstellingen van democratiepromotie en anderzijds de praktische uitvoering daarvan. Hieraan 

liggen verschillende oorzaken ten grondslag.  

Het bevorderen van democratie is slechts een van de vele doelstellingen van het 

buitenlandbeleid. Bovendien is het buitenlandbeleid een uitkomst van onderhandelingen op 

verschillende niveaus, of zoals Whitehead dat in 1986 al formuleerde, ‘[…] negotiation within 

the foreign policy-making establishment of each dominant power, negotiation between leading 

democratic states, and negotiation with the peripheral regime […].’82 Levitsky en Way 

beargumenteren bovendien dat de invloed op democratiseringsprocessen afhankelijk is van de 

intensiteit van de relaties met externe actoren (linkage) en de mate van druk die daarbij kan 

worden uitgeoefend om te democratiseren (leverage).83  

Daarnaast is het voor buitenlandse actoren vaak moeilijk te bepalen welke personen of 

groeperingen ze willen en kunnen steunen. Zodra een autoritair regime als onwenselijk wordt 

beschouwd verrijst het onvermijdelijke probleem van geschikte alternatieven. Zo stelt Gerrits 

dat het voor buitenstaanders ingewikkeld is om ‘betrouwbare en geschikte politieke partijen te 

vinden.’84 Dat was niet alleen in de jaren zeventig een ingewikkelde kwestie bij de 

democratisering in Zuid-Europa maar ook in de jaren daarna in Latijns-Amerika, Oost-Europa, 

en meer recent, tijdens de Arabische Lente. Het beleid ten aanzien van regimewijzigingen 

tijdens de Koude Oorlog werd in ieder geval vaak geleid door het principe: ‘better our dictator 

than theirs (Moscow’s).’85  

In dit proefschrift worden de resultaten van het Spanjebeleid in kaart gebracht. Welke 

doelstellingen werden (mede) door de inmenging van het kabinet-Den Uyl behaald? Welke 

positieve en negatieve resultaten leverde het Spanjebeleid op voor het kabinet-Den Uyl? 

Kwamen de betrekkingen met bondgenoten en met Spanje onder druk te staan als een gevolg 

van het beleid of was er juist sprake van constructieve samenwerking? Dit zijn enkele vragen 

ten aanzien van de resultaten van het beleid die aan bod komen in dit onderzoek.  

  

 

 
82 Cursivering overgenomen uit de oorspronkelijke tekst: Whitehead, ‘International Aspects of Democratization,’ 7. 
83 Geoffrey Pridham, The Dynamics of Democratization: A Comparative Approach (Londen: Continuum, 2000), 294. 
84 Gerrits, Democratie door interventie, 73. 
85 Møller en Skaaning, ‘International factors,’ 150. 
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A f b a k e n i n g  v a n  h e t  o n d e r z o e k  

 

De regeerperiode van het kabinet-Den Uyl (mei 1973–december 1977) bepaalt in belangrijke 

mate de periodisering van het onderzoek. Toevalligerwijs valt binnen deze periode precies de 

eindfase van het Franco-regime en de transitie van dictatuur naar democratie (juni 1973–juni 

1977). Gedurende deze periode waren in totaal vier regeringen aan de macht in Spanje. De 

laatste twee regeringen onder Franco werden geleid door Luis Carrero Blanco (juni 1973–

december 1973) en Carlos Arias Navarro (december 1973–november 1975). Na de dood van 

Franco in november 1975 waren er twee transitieregeringen. Deze werden aangevoerd door 

Carlos Arias Navarro (november 1975–juli 1976) en Adolfo Suárez (juli 1976–juni 1977). De 

periodisering van het onderzoek (1973–1977) maakt het mogelijk te analyseren in hoeverre er 

sprake was van continuïteit of verandering in het Nederlandse Spanjebeleid tijdens de eindfase 

van het Franco-regime en de transitie van dictatuur naar democratie.  

 In dit proefschrift staat het beleid van het kabinet-Den Uyl centraal. De analyse richt 

zich dus voornamelijk op het statelijke niveau. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor 

Max van der Stoel, die leidinggaf aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast vormen 

de Nederlandse ambassadeurs in Madrid en andere diplomatieke vertegenwoordigers van 

Nederland in Spanje een aanzienlijk onderdeel uit van de analyse. Zij dienden niet alleen het 

beleid uit te voeren maar waren tevens ooggetuigen van de ontwikkelingen die zich in Spanje 

voltrokken, en ze dienden het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd of ongevraagd van 

advies. Elders gestationeerde diplomaten in dienst van Buitenlandse Zaken komen aan bod in 

zoverre deze geïnstrueerd werden actie te ondernemen ten behoeve van het Spanjebeleid of 

rapporteerden over bijvoorbeeld het beleid van bondgenoten ten aanzien van Spanje. Tot slot 

zullen, indien relevant, het beleid en het optreden van buitenlandse ministers en diplomaten 

onderdeel uitmaken van de analyse.  

Het buitenlandbeleid behoort echter niet tot het exclusieve domein van de regering maar 

staat tevens onder invloed van diverse maatschappelijke actoren. Niet-gouvernementele 

organisaties als politieke partijen, vakbonden, bedrijven en de media probeerden het 

regeringsbeleid te beïnvloeden. Juist in de jaren zeventig lijkt dit aspect van de buitenlandse 

politiek van belang. Zo stelt Hellema dat de jaren zeventig getekend werden door een hoge 

mate van maatschappelijke betrokkenheid bij uiteenlopende internationale vraagstukken.86 

Deze maatschappelijke bewogenheid is relevant voor de regeerperiode van het kabinet-Den 

 
86 Duco Hellema, Nederland en de jaren zeventig (Amsterdam: Boom, 2012), 16, 69. 
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Uyl, aangezien het kabinet zich profileerde als kabinet dat mensen wilde betrekken bij de 

politiek. Bleich beargumenteert bijvoorbeeld dat het kabinet-Den Uyl ‘niet van bovenaf zijn 

wil [wilde] opleggen, [maar] wilde regeren in voortdurende samenspraak met de “gewone” 

mensen.’87  

Ook ten aanzien van Spanje bestond er maatschappelijke betrokkenheid. In de jaren 

zeventig richtten tientallen organisaties hun pijlen op Spanje. Zo bestonden er speciale Spanje-

comités, soms nog opgericht door oud-Spanjestrijders, en raakte de vakbeweging betrokken bij 

de kwestie Spanje, mede onder invloed van Spaanse arbeidersimmigranten in Nederland. Maar 

ook Nederlandse bedrijven speelden een rol, gedreven door hun belangen ten aanzien van 

Spanje. In dit proefschrift komen niet-gouvernementele actoren aan bod in zoverre dit relevant 

is in relatie tot het beleid van het kabinet-Den Uyl.  

 

 

B r o n n e n  

 

Dit onderzoek richt zich op het Nederlandse beleid ten aanzien van Spanje en is dan ook in 

belangrijke mate gebaseerd op Nederlandse primaire bronnen. De belangrijkste archieven 

waarop dit proefschrift is gebaseerd zijn die van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 

Nederlandse ambassade in Madrid. Het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 

inclusief het archief van de ambassade in Spanje, dat betrekking heeft op de regeerperiode van 

het kabinet-Den Uyl werd ten tijde van het uitgevoerde archiefonderzoek beheerd door twee 

verschillende organisaties. Vrijwel alle archiefstukken tot 1975 waren gedeponeerd bij het 

Nationaal Archief in Den Haag terwijl dossiers uit 1975 en later nog in het bezit waren van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken gevestigd in dezelfde stad. Bij het Nationaal Archief zijn 

verder nog de dossiers van de ministerraad en van het kabinet van de minister-president 

geraadpleegd. Tot slot is een dossier uit het archief van Joop den Uyl bekeken bij het 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam en is tevens gebruik 

gemaakt van een opname van een interview met ambassadeur J.H.O. Insinger (Museum Soest). 

Al deze bronnen geven een beeld van de beleidsvorming en de diplomatieke betrekkingen 

achter de schermen.  

Daarnaast is het online archief Officiële Bekendmakingen gebruikt om parlementaire 

documenten te raadplegen. De Handelingen en Kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer 

 
87 Anet Bleich, Joop den Uyl, 1919 – 1987. Dromer en doordouwer (Amsterdam: Balans, 2008), 275. 
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bieden niet alleen inzicht in het politieke debat over Spanje, maar geven tevens inzicht in de 

publieke verklaringen van de regering over het beleid ten aanzien van Spanje. Hiermee kan het 

‘declaratoire’ beleid, uitgevent op het publieke podium, vergeleken worden met het optreden 

achter de coulissen dat voor het publiek destijds onzichtbaar bleef, maar door de openstelling 

van de archieven nu wel bestudeerd kan worden.  

 Zoals eerder gesteld wordt het buitenlandbeleid mede beïnvloed door niet-statelijke 

actoren. In zoverre het relevant was, is in dit proefschrift het optreden van niet-gouvernementele 

actoren opgenomen in het betoog. Omdat de Partij van de Arbeid als grootste regeringspartij 

een belangrijke rol speelde is het archief van de partij onderzocht bij het IISG. Ook zijn enkele 

PvdA-documenten geraadpleegd op het online archief van het Documentatiecentrum 

Nederlandse Politieke Partijen (Rijksuniversiteit Groningen). Bij het IISG zijn verder nog 

dossiers van enkele maatschappelijke organisaties en actiegroepen te vinden die zich 

bezighielden met Spanje. De dossiers van dit soort bewegingen zijn niet zo compleet en 

uitvoerig als het archief van de PvdA. Desalniettemin bieden deze kleine collecties inzicht in 

de maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van Spanje. Verder is er archiefonderzoek 

gedaan in de Philips Company Archives te Eindhoven, omdat dit bedrijf enkele keren 

voorbijkwam in de archieven van Buitenlandse Zaken en de ambassade van Madrid. Tot slot is 

ter aanvulling van het onderzoek gebruik gemaakt van het online krantenarchief Delpher dat 

beheerd wordt door de Koninklijke Bibliotheek. 

 Hoewel de Spaanse transitie met een Nederlandse lens wordt bekeken, en het onderzoek 

dus in belangrijke mate gebaseerd is op Nederlandse bronnen, zijn ook Spaanse bronnen 

gebruikt in het proefschrift. Vanzelfsprekend is de toegang tot Spaanse bronnen niet. Hoewel 

in 1984 archieven werden opengesteld door de socialistische regering onder leiding van Felipe 

González, is voor dit proefschrift het raadplegen van de archieven van het Spaanse ministerie 

van Buitenlandse Zaken, het Ministerio de Asuntos Exteriores, noodgedwongen achterwege 

gebleven omdat deze archieven sinds enkele jaren niet toegankelijk zijn.  

In oktober 2010 deed de minister van Defensie, Carme Chacón, een voorstel in het 

kabinet van de sociaaldemocratische José Luis Zapatero (Partido Socialista Obrero Español, 

PSOE) om 10.000 documenten van Defensie uit de periode 1936-1968 te declassificeren omdat 

deze documenten geen bedreiging zouden vormen voor de staatsveiligheid. Nog geen jaar later 

besloot dezelfde regering echter om deze archiefstukken niet openbaar te maken en werden 

vrijwel alle diplomatieke archieven van de vijftiende tot en met de twintigste eeuw als geheim 



INLEIDING  

 22 

gekwalificeerd.88 De mogelijkheid tot het afsluiten van de archieven is terug te leiden tot een 

wet uit de Franco-tijd, de Ley de Secretos Oficiales (wet van officiële geheimen) uit 1968.89 

Deze wet werd in 1978 aangepast maar bevatte nog steeds stringente bepalingen die de toegang 

tot archiefstukken kan inperken op grond van risico’s voor de staatsveiligheid.90 Toen eind 2011 

de christendemocratische Partido Popular onder leiding van Mariano Rajoy aan de macht 

kwam, leek het er even op dat de situatie zou veranderen vanwege een voorstel voor een 

transparantiewet. Niets was minder waar. Per september 2012 werden de archieven van Asuntos 

Exteriores volledig gesloten, dit keer met de verklaring dat het afsluiten noodzakelijk was 

vanwege een verhuizing van de dossiers naar twee aparte archiefinstellingen, de Archivo 

Histórico Nacional in Madrid en de Archivo General de la Administración in Alcalá de 

Henares.91  

De archiefkwestie leidde tot veel kritiek. Bijna 300 Spaanse en buitenlandse historici 

ondertekenden in 2013 een petitie om aan te dringen op het heropenen van de archieven. De 

ondertekenaars wezen het argument van de regering af dat de openbaarheid van de 

archiefstukken de staatsveiligheid en de betrekkingen van Spanje met andere landen in gevaar 

zouden kunnen brengen.92 Door de ontoegankelijkheid van de archieven van Asuntos Exteriores 

neemt het belang van archiefonderzoek in het buitenland toe. Historicus Angel Viñas, die stelt 

 
88 Zie o.a.: Miguel González, ‘Archivos históricos a cal y canto,’ El País, 15-7-2013, geraadpleegd op El País op 16-2-2018, 
https://elpais.com/cultura/2013/07/15/actualidad/1373914519_439479.html; ‘El Gobierno cierra a cal y canto los archivos 
históricos de Defensa y Exteriores,’ El Conifidencial, 16-7-2013, geraadpleegd op El Confidencial op 16-2-2018, 
https://www.elconfidencial.com/espana/2013-07-16/el-gobierno-cierra-a-cal-y-canto-los-archivos-historicos-de-defensa-y-
exteriores_191215/; Alejandro Torrús, ‘España impide a los historiadores investigar en sus archivos,’ Público, 12-7-2013, 
geraadpleegd op Público op 16-2-2018, http://www.publico.es/espana/espana-impide-historiadores-investigar-archivos.html; 
Carmen Remírez de Ganuza, ‘Los historiadores, contra Margallo por negarse a abrir los archivos,’ El Mundo, 30-3-2015, 
geraadpleegd op El Mundo op 16-3-2018, http://www.elmundo.es/espana/2015/03/30/55184e5eca47417a068b4583.html; 
Juan Miguel Baquero, ‘Las trabas de España al acceso a los archivos perpetúan la impunidad del franquismo,’ El Diario, 10-
7-2019, geraadpleegd op El Diario op 10-2-2020, https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-archivos-prolongan-impunidad-
franquismo_0_918658639.html; Jesús Rodriguez, ‘Entramos en el laberinto de los secretos de Estado en España,’ El País, 5-
1-2020, geraadpleegd op El Pais op 10-2-2020, https://elpais.com/elpais/2019/12/27/eps/1577459032_834241.html.  
89 Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, Boletín Oficial del Estado, nr. 84, 6-4-1968, geraadpleegd op Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado op 17-6-2019, https://www.boe.es/boe/dias/1968/04/06/pdfs/A05197-05199.pdf.  
90 Ley 48/1978, de 7 de octubre, por la que se modifica la Ley de 5 de abril de 1968, sobre Secretos Oficiales, Boletín Oficial 
del Estado, nr. 243, 11-10-1978, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 17-6-2019, 
https://www.boe.es/boe/dias/1978/10/11/pdfs/A23605-23606.pdf.  
91 Zie o.a.: Miguel González, ‘Archivos históricos a cal y canto,’ El País, 15-7-2013, geraadpleegd op El País op 16-2-2018, 
https://elpais.com/cultura/2013/07/15/actualidad/1373914519_439479.html; ‘El Gobierno cierra a cal y canto los archivos 
históricos de Defensa y Exteriores,’ El Conifidencial, 16-7-2013, geraadpleegd op El Confidencial op 16-2-2018, 
https://www.elconfidencial.com/espana/2013-07-16/el-gobierno-cierra-a-cal-y-canto-los-archivos-historicos-de-defensa-y-
exteriores_191215/; Alejandro Torrús, ‘España impide a los historiadores investigar en sus archivos,’ Público, 12-7-2013, 
geraadpleegd op Público op 16-2-2018, http://www.publico.es/espana/espana-impide-historiadores-investigar-archivos.html; 
Carmen Remírez de Ganuza, ‘Los historiadores, contra Margallo por negarse a abrir los archivos,’ El Mundo, 30-3-2015, 
geraadpleegd op El Mundo op 16-3-2018, http://www.elmundo.es/espana/2015/03/30/55184e5eca47417a068b4583.html; 
Juan Miguel Baquero, ‘Las trabas de España al acceso a los archivos perpetúan la impunidad del franquismo,’ El Diario, 10-
7-2019, geraadpleegd op El Diario op 10-2-2020, https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-archivos-prolongan-impunidad-
franquismo_0_918658639.html; Jesús Rodriguez, ‘Entramos en el laberinto de los secretos de Estado en España,’ El País, 5-
1-2020, geraadpleegd op El Pais op 10-2-2020, https://elpais.com/elpais/2019/12/27/eps/1577459032_834241.html. 
92 Ibid.  
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dat in Spanje angst heerst voor de roerige geschiedenis van het land, onderschrijft dat voor het 

bestuderen van de Spaanse hedendaagse geschiedenis onderzoekers afhankelijk zijn geworden 

van archieven in het buitenland.93 Dit proefschrift levert op basis van onderzoek in Nederlandse 

archieven dan ook een waardevolle bijdrage aan de kennis over de Spaanse geschiedenis in 

internationale context die op dit moment niet te achterhalen is met archiefonderzoek in Spanje.  

Het gebrek aan toegang tot de archieven van Asuntos Exteriores wordt onder andere 

gecompenseerd door Spaanse documenten die zijn aangetroffen in Nederlandse archieven en 

bibliotheken. Te denken valt aan brieven en nota’s die door de Spaanse ambassade in Den Haag 

zijn overhandigd op Buitenlandse Zaken of zijn ontvangen op de ambassade in Madrid. 

Daarnaast zijn enkele relevante Spaanse bronnen wel digitaal te raadplegen, waaronder de 

handelingen van de Cortes Españolas, het franquistische bestuursorgaan, waarin toespraken te 

vinden zijn van regeringsleiders en koning Juan Carlos. Verder is het digitale archief van het 

Boletín Oficial del Estado, het Spaanse staatsblad, een waardevolle bron gebleken voor het 

achterhalen van wetten en benoemingen van bewindslieden. Daarnaast is de bronnenpublicatie, 

La transición española en sus documentos, van toegevoegde waarde geweest voor dit 

proefschrift.94 Ook zijn Spaanse nieuwsmedia geraadpleegd, voornamelijk ABC (Madrid) en 

La Vanguardia (Barcelona). Dit waren de twee grootste kranten tijdens het Franco-regime. 

Deze dagbladen bestaan nog steeds en hebben hun archieven gedigitaliseerd en opengesteld. 

Hoewel rekening gehouden moet worden met censuur en propaganda tijdens de dictatuur, 

verschaffen deze kranten met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen waardevolle informatie 

die vergeleken kan worden met Nederlandse bronnen. Bovendien publiceerden deze kranten 

doorgaans integraal toespraken van Franco, regeringsleiders en Juan Carlos.  

 Tot slot is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van enkele buitenlandse gedigitaliseerde 

archieven. Enerzijds gaat het om documenten van organisaties als de Verenigde Naties, de 

NAVO en de EEG/EG. Anderzijds betreft het diplomatieke stukken die inzicht verschaffen in 

de Spaanse kwestie in het algemeen alsmede de daaraan gerelateerde internationale politiek. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de gespreksmemoranda tussen de Verenigde Staten en 

Nederland ten aanzien van de Spaanse kwestie en codeberichten van de Amerikaanse 

ambassade in Den Haag over de Nederlandse opstelling ten aanzien van Spanje. Hiertoe zijn de 

volgende online bronnen geraadpleegd: Archive of European Integration (University of 

 
93 Angel Viñas, ‘España, menos transparante hoy con la Historia,’ El País, 15-1-2015, geraadpleegd op El País op 16-3-2018, 
http://blogs.elpais.com/historias/2015/01/rotos-sueños-de-historiador.html.  
94 Ángel J. Sánchez Navarro, La transición española en sus documentos, Boletín Oficial del Estado/Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (Madrid, 1998).  
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Pittsburgh), NATO E-Library, NATO Archives Online, United Nations Digital Library, The 

National Archives/Access to Archival Databases (AAD) en de Gerald R. Ford Presidential 

Library & Museum. Een volledig overzicht van de geraadpleegde archieven is te vinden in de 

bibliografie. Tevens is in de bibliografie een apart overzicht opgenomen van de geraadpleegde 

krantenartikelen. 

 

 

H o o f d s t u k i n d e l i n g  

 

Dit proefschrift bestaat naast de inleiding en een slotbeschouwing uit zes hoofdstukken. In de 

eerste twee hoofdstukken komen de context en voorgeschiedenis aan bod die nodig zijn als 

basis van de analyse van het beleid van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van Spanje. Hoofdstuk 

1 behandelt de opkomst van Franco en de vestiging van zijn regime alsmede de ontwikkelingen 

in Spanje tijdens de transitie van dictatuur naar democratie. Dit hoofdstuk beslaat de eindfase 

van het Franco-regime (juni 1973-november 1975) en de transitie naar democratie (november 

1975-juni 1977). In hoofdstuk 2 volgt in vogelvlucht een overzicht van het Nederlandse beleid 

ten aanzien van het Franco-regime vanaf augustus 1937, toen de erkenning van het Franco-

bewind begon te spelen, tot aan het aantreden van het kabinet-Den Uyl in mei 1973. Na deze 

inleidende hoofdstukken komt het beleid van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van Spanje aan 

bod. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt ingegaan op het Nederlandse beleid tijdens de eindfase 

van het Franco-regime, respectievelijk tijdens de regering-Carrero Blanco (mei 1973-december 

1973) en de regering-Arias Navarro (december 1973-november 1975). Vervolgens komt in de 

hoofdstukken 5 en 6 het Nederlandse beleid ten tijde van de transitie aan bod, met de regering-

Arias Navarro (november 1975-juli 1976) en de regering-Suárez (juli 1976-juni 1977).   

 

 

R e d a c t i o n e l e  noot 

 

Tot slot is het van belang om enkele redactionele keuzes te verduidelijken. In Spanje is het 

gebruik van dubbele achternamen gebruikelijk. In de literatuur en in de praktijk wordt evenwel 

niet consistent omgegaan met het vermelden van dubbele achternamen. In sommige gevallen 

wordt alleen de eerste achternaam gebruikt, bijvoorbeeld in het geval van Francisco Franco y 

Bahamonde (Franco), de premier Adolfo Suárez y González (Suárez) of de minister van 
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Buitenlandse Zaken, José María de Areilza y Martínez de Rodas (Areilza). In andere gevallen 

wordt doorgaans juist wel de dubbele achternaam gebruikt, zoals bij de premiers Luis Carrero 

Blanco (Carrero Blanco) en Carlos Arias Navarro (Arias Navarro). In dit proefschrift volg ik 

de benamingen zoals deze doorgaans voorkomen in de literatuur. Ook in het geval van 

Nederlandse diplomaten komen dubbele achternamen voor. Een voorbeeld is ambassadeur 

Evert Joost Lewe van Aduard. In dat soort gevallen wordt in principe de volledige achternaam 

gebruikt. Tot slot een opmerking over vertalingen. Vertalingen zijn van mijzelf, tenzij anders 

aangegeven in de voetnoot. 
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1. Spanje van dictatuur naar 
democratie, 1936 – 1977 

 
 
 
Nadat dictator Francisco Franco op 20 november 1975 overleed vonden binnen twee jaar de 

eerste vrije verkiezingen plaats en ontwikkelde Spanje zich in de daaropvolgende jaren tot een 

volwaardige democratie. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat de transitie van dictatuur 

naar democratie succesvol is verlopen. Hoewel er gedebatteerd kan worden over het verloop 

van het proces en de uiteindelijke invulling van het democratische stelsel, ging deze 

regimewijziging in ieder geval niet gepaard met een burgeroorlog of revolutie. Josep M. 

Colomer stelt dat de Spaanse transitie door velen dan ook wordt gezien als een positief model 

waarbij een regimewijziging werd bereikt door onderhandelingen en consensus.1 Gerald Segal 

wijst er op dat het Spaanse model als inspiratiebron fungeerde voor democratische transities in 

Latijns-Amerika en Oost-Europa.2 Recenter, tijdens de Arabische Lente die in december 2010 

begon, herleefde opnieuw de belangstelling voor de Spaanse transitie van dictatuur naar 

democratie.3  

 Het succesverhaal van La Transición vraagt evenwel enige nuancering. Hoewel er 

leerzame lessen getrokken kunnen worden uit de Spaanse transitie, gaat het te ver om deze 

regimewijziging op te vatten als een transplanteerbaar model. In ieder land spelen immers 

unieke interne en externe factoren en actoren een rol die het slagen, dan wel falen, van een 

democratiseringsproces kunnen beïnvloeden. Bovenal sluimert het gevaar van een 

deterministische of teleologische benadering van de geschiedenis, alsof een geslaagde transitie 

in Spanje na 36 jaar dictatuur de enige mogelijke uitkomst was. Een burgeroorlog of revolutie 

bleef inderdaad achterwege, maar het democratiseringsproces was niet gevrijwaard van vele 

onzekerheden, sociale onrust en gewelddadige confrontaties, zoals blijkt uit standaardwerken 

 
1 Josep M. Colomer, ‘Transitions by agreement: Modelling the Spanish way,’ American Political Science Review, 85:4 
(December 1991), 1283-1302, aldaar 1283. 
2 Gerald Segal, ‘International relations and democratic transition,’ in Geoffrey Pridham (red.), Encouraging Democracy: The 
International Context of Regime Transition in Southern Europe (Leicester: Leicester University Press, 1991), 31-44, aldaar 
38.  
3 Een voorbeeld hiervan zijn de activiteiten van de Fundación Transición Española, een stichting die in 2007 werd opgericht 
om de kennis over de Spaanse transitie te bevorderen. In 2014 werd bijvoorbeeld in Caïro een seminar georganiseerd over de 
lessen van de Spaanse transitie voor Egypte, alsmede een debat in Madrid over de toekomst van de Tunesische transitie, zie: 
‘La Fundación Transición española viaja a el Cairo’ en ‘El futuro de la transición en Túnez,’ geraadpleegd op Fundación 
Transición Española op 18-6-2019, http://transicion.org/21Actividades2014.php.  
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over de Spaanse transitie.4 Dit beeld wordt bevestigd door recente literatuur waarin de 

gewelddadige aspecten van de Spaanse transitie worden benadrukt.5 In dit hoofdstuk, en de rest 

van het proefschrift, zal tevens blijken dat La Transición een verre van gelopen race was.  

De focus van dit hoofdstuk ligt op de interne aspecten van de Spaanse transitie van 

dictatuur naar democratie. Daarbij komt onder andere de vraag aan bod in hoeverre er sprake 

was van liberalisering dan wel democratisering gedurende de laatste fase van de Franco-

dictatuur en de transitie naar democratie. Met dit hoofdstuk wordt de context verstrekt voor de 

opvolgende hoofdstukken waarin het Nederlandse beleid ten aanzien van Spanje wordt 

geanalyseerd. Er wordt in vogelvlucht stilgestaan bij de geschiedenis van het Franco-regime tot 

aan het jaar 1973, met aandacht voor de opkomst van Franco, de internationale erkenning en 

interne consolidatie, alsmede het vraagstuk wat er na het wegvallen van Franco zou gebeuren. 

Tenslotte volgt in dit hoofdstuk een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 

de eindfase van het Franco-regime en de transitie van dictatuur naar democratie. Eerst komen 

de laatste twee dictatoriale regeringen aan bod, respectievelijk de regering-Carrero Blanco (juni 

1973-december 1973) en de regering-Arias Navarro (december 1973-november 1975). Daarna 

worden de eerste post-Franco regeringen behandeld, te weten de regering-Arias Navarro 

(november 1975-juli 1976) en de regering-Suárez (juli 1976-juni 1977).  

 

 

F r a n c o ’ s  o p k o m s t  

 

Toen Francisco Franco op 4 december 1892 ter wereld kwam in de Spaanse noordwestelijke 

kustplaats El Ferrol, had niemand kunnen bedenken dat hij een van de langst heersende dictators 

in de moderne geschiedenis van Europa zou worden.6 Franco kwam aan de macht tijdens de 

Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Deze brak uit na de militaire opstand van 18 juli 1936 

tegen de Frente Popular-regering (Volksfront-regering) van de Tweede Republiek. Deze 

republiek was uitgeroepen op 14 april 1931, nadat republikeinse partijen de 

gemeenteraadsverkiezingen op 12 april 1931 overweldigend hadden gewonnen.  

 
4 Zie o.a.: David Gilmour, The transformation of Spain: From Franco to the constitutional monarchy (Londen: Quartet 
Books, 1985); Preston, The Triumph of Democracy; Tusell, Dictadura Franquista; Juliá, Transición; Molinero en Ysàs, La 
Transición; Sartorius en Sabio, El Final de la Dictadura. 
5 Zie o.a.: Casals, La transición Española; Sánchez Soler, La transición sangrienta; Baby, El mito de la Transición. 
6 Het leven van Franco is in verschillende biografieën beschreven, zie o.a.: Sheelagh M. Ellwood, Franco (Harlow: Pearson 
Education, 1994); Paul Preston, Franco: A biography (Londen: Fontana Press, 1995); Geoffrey Jensen, Franco: Soldier, 
Commander, Dictator (Washington D.C.: Potomac Books, 2005); Stanley G. Payne en Jesus Palacios, Franco: A personal 
and political biography (Madison: University of Wisconsin Press, 2014); Antonio Cazorla Sánchez, Franco: the Biography 
of the Myth (Abingdon: Routledge, 2014); Enrique Moradiellos, Franco: Anatomy of a Dictator (Londen: I.B. Tauris, 2018). 
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Met het uitroepen van de Tweede Republiek kwam een einde aan een periode van 

dictatuur die, na een militaire coup op 13 september 1923, werd gevestigd door generaal Miguel 

Primo de Rivera.7 De koning van Spanje, destijds Alfonso XIII, had dit autoritaire bewind 

gesteund. Dit werd hem door vele Spanjaarden kwalijk genomen. De uitslag van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1931 maakte de positie van de koning onhoudbaar. Hij verliet 

Spanje en belandde uiteindelijk in ballingschap in Rome, waar hij in 1941 overleed.8 Spanje 

werd een republiek, en wel de Tweede Republiek, om een onderscheid te maken met de 

kortdurende Eerste Republiek (1873-1874).    

De Tweede Republiek werd gekenmerkt door toenemende polarisatie tussen linkse 

partijen, die vergaande hervormingen nastreefden, en conservatieve partijen, die dergelijke 

hervormingen wilden voorkomen. De frictie zou in 1936 een hoogtepunt bereiken. Op 16 

februari werden de nationale verkiezingen gewonnen door de linkse Frente Popular-coalitie. 

Dit samenwerkingsverband werd gesteund door voorstanders van de republikeinse regering, los 

republicanos (de republikeinen), waaronder communistische, socialistische, anarchistische en 

regionale groeperingen. Binnen enkele maanden na het aantreden van de nieuwe regering zou 

het voortbestaan van de Tweede Republiek evenwel onder druk komen te staan.  

Nadat al langer onder misnoegde generaals plannen leefden tot het plegen van een coup, 

werd op 18 juli 1936 daadwerkelijk een staatsgreep uitgevoerd.9 Franco, inmiddels 

opgeklommen tot generaal, stelde zich in eerste instantie nog terughoudend op, maar zou 

uiteindelijk een centrale rol spelen in de opstand.10 Tijdens de daaruit volgende burgeroorlog 

ontpopte hij zich als leider van de rebellen, doorgaans aangeduid als los nacionales (de 

nationalen).11 Deze nacionales konden rekenen op steun van de katholieke kerk en 

 
7 Voor meer over de Primo de Rivera-dictatuur, zie o.a.: Raymond Carr, ‘La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la 
monarquía, 1923-1931,’ in Raymond Carr, España: de la restauración a la democracia, 1875-1980 (Barcelona: Ariel 
Historia, 2015), 139-162; Shlomo Ben-Ami, Fascism from above: the dictatorship of Primo de Rivera in Spain, 1923-1930 
(Oxford: Clarendon Press of Oxford University Press, 1983); James H. Rial, Revolution from above: the Primo de Rivera 
dictatorship in Spain, 1923-1930 (Londen: Associated University Presses, 1986); Ismael Saz, ‘Foreign policy under the 
dictatorship of Primo de Rivera,’ in Sebastian Balfour en Paul Preston (red.), Spain and the Great Powers in the Twentieth 
Century (Londen: Routledge, 1999), 53-72. 
8 Voor meer over Alfonso XIII, zie o.a.: Javier Tusell en Genoveva García Queipo de Llano, Alfonso XIII: el rey polémico 
(Madrid: Taurus, 2001); Javier Moreno Luzón (red.), Alfonso XIII: un politico en el trono (Madrid: Marcial Pons Historia, 
2003). 
9 Voor meer over de ondergang van de Tweede Republiek zie o.a.: Stanley G. Payne, The collapse of the Spanish republic, 
1933-1936. Origins of the civil war (New Haven: Yale University Press, 2006); Stanley G. Payne, El camino al 18 de julio. 
La erosion de la democracia en España (diciembre de 1935-julio de 1936) (Barcelona: Espasa, 2016); Manuel Álvarez 
Tardío en Fernando del Rey Reguillo (red.), The Spanish Second Republic Revisited. From Democratic Hopes to the Civil 
War (1931-1936) (Sussex Academic Press, 2011); Paul Preston, The last days of the Spanish Republic (Londen: Harper 
Collins, 2016). 
10 Filipe Ribeiro de Meneses, Franco and the Spanish Civil War (Londen: Routledge, 2001), 32 
11 Voor meer over de Spaanse Burgeroorlog zie o.a.: Raymond Carr, The Spanish tragedy. The Civil War in perspective 
(Londen: Phoenix Press, 2000); Hugh Thomas, The Spanish Civil War (Londen: Penguin Books, 2001); Helen Graham, The 
Spanish Republic at War 1936-1939 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002); Paul Preston, The Spanish Civil War: 
Reaction, Revolution and Revenge (Londen: Harper Perennial, 2006); Antony Beevor, The battle for Spain: the Spanish Civil 
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conservatieve groeperingen als de fascistische Falange Española, de carlisten (aanhangers van 

de troonpretendent van het huis Borbón-Parma, destijds Javier de Borbón-Parma) en 

monarchisten (adepten van een monarchie onder de Borbón-Habsburgse lijn, destijds Alfonso 

XIII).  

Hoewel de term burgeroorlog refereert aan een intern conflict tussen binnenlandse 

groeperingen kan de internationale dimensie van de Spaanse Burgeroorlog niet worden 

miskend.12 Zo streefden de Britse en Franse regeringen naar het implementeren van een non-

interventiebeleid. Dit faalde omdat de Duitse Führer, Adolf Hitler, en de Italiaanse Duce, 

Benito Mussolini, ondanks het ondertekenen van het internationale Non-interventieverdrag in 

augustus 1936, los nacionales bleven steunen. Ook de Portugese dictator, António de Oliveira 

Salazar, stond achter de militaire opstand in Spanje. Het uitblijven van een krachtige reactie 

van Franse en Britse zijde leidde er volgens Sebastian Balfour toe dat de autoritaire leider van 

de Sovjet-Unie, Jozef Stalin, militaire steun ging verlenen aan los republicanos om de opkomst 

van het fascisme in Europa een halt toe te roepen.13  

Maar niet alleen externe statelijke actoren raakten betrokken bij de Spaanse 

Burgeroorlog, ook niet-statelijke actoren speelden een rol in het conflict. Volgens Antony 

Beevor vertrokken tussen de 32.000 en 35.000 buitenlandse vrijwilligers uit 53 landen naar 

Spanje om in de Internationale Brigades te strijden tegen de opkomst van het fascisme in dat 

land.14 Buitenlandse vrijwilligers vochten echter niet alleen aan de zijde van los republicanos. 

Zo stelt Christopher Othen dat rond de 80.000 Marokkanen, 8.000 Portugezen en nog eens 

3.000 vrijwilligers uit andere landen zich aansloten bij los nacionales. Naast deze vrijwilligers 

vochten overigens nog zo’n 35.000 Duitse en 80.000 Italiaanse dienstplichtigen mee aan de 

zijde van Franco.15 De Spaanse Burgeroorlog had dus wel degelijk een internationale dimensie. 

 
War 1936-1939 (Londen: Weidenfeld & Nicolson, 2006); Stanley G. Payne, The Spanish Civil War (New York: Cambridge 
University Press, 2012).  
12 Voor meer over de internationale dimensie van de Spaanse Burgeroorlog zie o.a.: Richard Veatch, ‘The League of Nations 
and the Spanish Civil War, 1936-9,’ European History Quarterly 20 (1990), 181-207; Enrique Moradiellos, ‘La intervención 
extranjera en la guerra civil: un ejercicio de crítica historiográfica,’ Ayer 50 (2003), 199-232; Michael Alpert, A new 
international history of the Spanish Civil War (New York: Palgrave MacMillan, 2004); Gaynor Johnson (red.), The 
international context of the Spanish Civil War (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009). 
13 Sebastian Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ in Raymond Carr (red.) Spain: a history (Oxford: Oxford University 
Press, 2000), 243-282, aldaar 255-256. 
14 Beevor, The battle for Spain, 177. Voor meer over de Internationale Brigades zie o.a.: Richard Baxell, British volunteers in 
the Spanish Civil War: the British batallion in the International Brigades, 1936-1939 (Londen: Routlegde, 2004); Daniel 
Kowalsky, ‘The Soviet Union and the International Brigades, 1936-1939,’ Journal of Slavic Military Studies 19:4 (2006), 
681-704; Robert Rosenstone, Crusade of the Left: The Lincoln Battalion in the Spanish Civil War (New York: Routledge, 
2009).  
15 Christopher Othen, Franco’s International Brigades: Adventurers, Fascists, and Christian Crusaders in the Spanish Civil 
War (New York: Columbia University Press, 2013), 4-5; Voor meer over de vrijwilligers die vochten aan Franco’s zijde, zie 
tevens: Judith Keene, Fighting for Franco: International Volunteers in Nationalist Spain during the Spanish Civil War 
(Londen: Continuum, 2001). 
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De bloedige strijd in Spanje zou uiteindelijk in de lente van 1939 tot een einde komen. 

Barcelona viel in februari in handen van los nacionales. Daarmee was het zicht op een 

overwinning door los republicanos definitief verdwenen. Na de val van Madrid op 28 maart, 

riep Franco op 1 april de overwinning uit. De burgeroorlog had Spanje in verwoesting 

achtergelaten. Het exacte aantal slachtoffers is niet met zekerheid vast te stellen, maar 

schattingen van onderzoekers lopen in de honderdduizenden. Zo gaat Paul Preston uit van zo’n 

200.000 executies, 200.000 gesneuvelden aan het front en meer dan een half miljoen 

vluchtelingen.16  

Met de Spaanse Burgeroorlog achter de rug richtte Franco zich op het consolideren van 

zijn regime. Drie aspecten die daarbij van belang waren worden hierna verder uitgelicht: het 

verkrijgen van internationale erkenning, het intern consolideren van de macht en later het 

bepalen van de opvolging van Franco om de continuïteit van het regime te bestendigen. We 

richten onze aandacht eerst op de kwestie van internationale erkenning. 

 

 

I n t e r n a t i o n a l e  e r k e n n i n g  

 

Hoewel het Franco-regime zich tijdens de Tweede Wereldoorlog officieel neutraal opstelde, 

zocht Franco in eerste instantie aansluiting bij Hitler en Mussolini, de bondgenoten die hem 

tijdens de Spaanse Burgeroorlog steun hadden verleend. Naarmate de overwinningskansen van 

de asmogendheden tijdens de Tweede Wereldoorlog verminderden, distantieerde het Franco-

bewind zich evenwel steeds meer van de Duitse en Italiaanse regimes.17 Volgens Jonathan Story 

en Benny Pollack raakte Franco ervan overtuigd dat Spanje na de oorlog aansluiting zou moeten 

zoeken bij de Verenigde Staten.18 Om dit te bewerkstelligen zette Franco al tijdens de Tweede 

Wereldoorlog een koerswijziging in die leidde tot een aantal interne hervormingen waarmee de 

dictator hoopte te bereiken dat de westerse mogendheden welwillender tegenover zijn regime 

 
16 Paul Preston, The Spanish holocaust: inquisition and extermination in twentieth-century Spain (Londen: Harper Press, 
2012), xi.  
17 Voor meer over de Spaans-Italiaanse en Spaans-Duitse betrekkingen tijdens de oorlogsjaren, zie o.a.: Christian Leitz, ‘Nazi 
Germany and Francoist Spain, 1936-1945,’ in Sebastian Balfour en Paul Preston (red.), Spain and the Great Powers in the 
Twentieth Century (Londen: Routledge, 1999), 127-150; Paul Preston, ‘Italy and Spain in Civil War and World War, 1936-
1943,’ in Sebastian Balfour en Paul Preston (red.), Spain and the Great Powers in the Twentieth Century (Londen: 
Routledge, 1999), 151-184; Javier Tusell en Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini: la política española 
durante la Segunda Guerra Mundial (Barcelona: Península, 2006); Stanley G. Payne, Franco and Hitler. Spain, Germany 
and World War II (New Haven: Yale University Press, 2008). 
18 Jonathan Story en Benny Pollack, ‘Spain’s transition: domestic and external linkages,’ in Geoffrey Pridham (red.), 
Encouraging Democracy: The International Context of Regime Transition in Southern Europe (Leicester: Leicester 
University Press, 1991), 125-158, aldaar 125.  
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zouden gaan staan.19  

 Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is de oprichting van de Cortes Españolas 

op 17 juli 1942. In dit pseudo-parlement, waarmee Franco de illusie van een democratische 

instelling wilde wekken, namen vertegenwoordigers van de verschillende groeperingen zitting 

die Franco steunden.20 Na de Tweede Wereldoorlog volgden verdere maatregelen. Op 18 juli 

1945 werd de Fuero de los Españoles gepubliceerd, waarin de rechten en plichten van de 

Spanjaarden werden vastgelegd.21 Manuel B. García Alvárez beschrijft deze wet terecht als een 

‘vague and unsystematic bill of rights.’22 Wat betreft de rechten van Spanjaarden stelde deze 

wet niet veel voor. Zo werd bijvoorbeeld bepaald dat iedere Spanjaard vrijuit zijn ideeën mocht 

uiten, zolang deze maar geen inbreuk maakten op de fundamentele principes van de staat.23 In 

oktober 1945 volgde de referendumwet, Ley de Referendum, op grond waarvan het staatshoofd 

referenda kon organiseren.24 Deze maatregelen dienden niet alleen een intern doel, het 

consolideren van de interne macht, maar zouden Spanje ook moeten voorbereiden op een 

tijdperk waarin de asmogendheden verslagen zouden zijn en toenadering gezocht zou moeten 

worden tot de geallieerden.  

Franco’s koerswijziging zou evenwel vruchteloos blijken. Na de Tweede Wereldoorlog 

bogen de geallieerden zich over het vraagstuk hoe om te gaan met Franco-Spanje. Dit werd ook 

wel bekend als de Spaanse kwestie.25 Een belangrijke beslissing werd genomen tijdens de 

conferentie van San Francisco (25 april–26 juni 1945), tijdens welke het Handvest van de 

Verenigde Naties (VN) werd getekend door 50 staten. Landen die zich hadden geaffilieerd met 

de asmogendheden werd het lidmaatschap van de VN ontzegd. Dit standpunt werd 

onderschreven door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie tijdens 

hun tripartite conferentie in het Duitse Potsdam (17 juli-2 augustus 1945). De drie 

 
19 Voor meer over de betrekkingen tussen de geallieerden en Spanje tijdens de Tweede Wereldoorlog, zie: Denis Smyth, 
‘Franco and the Allies in the Second World War,’ in Sebastian Balfour en Paul Preston (red.), Spain and the Great Powers in 
the Twentieth Century (Londen: Routledge, 1999), 185-209. 
20 Ley de 17 de Julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas, Boletín Oficial del Estado, nr. 200, 19-7-1942, 
geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín del Estado op 14-6-2019, https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/200/A05301-
05303.pdf  
21 Fuero de los Españoles, Boletín Oficial del Estado, nr. 199, 18-7-1945, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín del Estado 
op 18-6-2019, http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/199/A00358-00360.pdf.  
22 Manuel B. García Alvarez, ‘A remnant of the 1930’s: Franco’s Spain,’ Current History 68:403 (March 1975), 114-117, 
135, 137. 
23 Fuero de los Españoles, Boletín Oficial del Estado, nr. 199, 18-7-1945, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín del Estado 
op 14-6-2019, http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1945/199/A00358-00360.pdf  
24 Ley de 22 de octubre de 1945 por la que el Jefe del Estado podrá someter a referéndum aquellas Leyes que su 
transcendencia lo aconseje o el interés público lo demande, Boletín Oficial del Estado, nr. 297, 24-10-1945, geraadpleegd op 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado o p14-6-2019, http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/297/A02522-02522.pdf.   
25 Voor meer over de Spaanse kwestie, zie o.a.: Alberto José Lleonart Amsélem, ‘El ingreso de España en la ONU: 
obstáculos e impulsos,’ Cuadernos de Historia Contemporánea 17 (1995), 101-120; Irene Sánchez González, Diez años de 
soledad: España, la ONU y la dictadura franquista 1945-1955 (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2015).  
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mogendheden verklaarden dat zij het lidmaatschap van Spanje zouden tegenhouden op grond 

van het gegeven dat Franco’s regime was gevestigd met steun van de asmogendheden en zich 

had geaffilieerd met de fascistische landen tijdens de Tweede Wereldoorlog.26 Een jaar later, 

op 12 december 1946, nam de Algemene Vergadering van de VN resolutie 39 (I) aan, getiteld 

‘Relations of Members of the United Nations with Spain.’ Met deze resolutie werden lidstaten 

opgedragen om hun ambassadeurs uit Spanje terug te halen terwijl Spanje tegelijkertijd 

participatie in de VN en geaffilieerde organisaties werd ontzegd ‘until a new and acceptable 

government [was] formed in Spain.’27 

De resolutie had vergaande consequenties omdat het economisch in slechte staat 

verkerende Spanje, naast uitsluiting van de Verenigde Naties, tevens geen lid mocht worden 

van organisaties als de Internationale Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling (opgericht in 

1944) en het Internationaal Monetair Fonds (opgericht in 1945).28 Spanje kon evenmin rekenen 

op Marshallhulp. Dit initiatief uit 1947, vernoemd naar de Amerikaanse minister van 

Buitenlandse Zaken, George C. Marshall, was erop gericht de economische wederopbouw van 

West-Europa te ondersteunen.29 Daarnaast mocht Spanje geen lid worden van de NAVO, het 

militair-strategische samenwerkingsverband tussen westerse bondgenoten dat werd opgericht 

in 1949.30 Opmerkelijk genoeg maakte het dictatoriale buurland Portugal wel meteen onderdeel 

uit van de NAVO, hetgeen onder andere verklaard kan worden door de beschikbaarstelling van 

de Azoren, een Portugese eilandengroep in de Atlantische Oceaan, tijdens de Tweede 

Wereldoorlog aan de geallieerden.31 Tot slot werd Spanje ook in Europa geïsoleerd. Zo werd 

het land uitgesloten van organisaties als de Raad van Europa (1949) en de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951). Met deze maatregelen maakten de westerse landen 

duidelijk dat Spanje niet geaccepteerd zou worden zolang het land werd bestierd door een 

fascistische dictator.  

 
26 Enrique Moradiellos, ‘The Potsdam Conference and the Spanish Problem,’ Contemporary European History, 10:1 (March 
2001), 73-90, aldaar 73. 
27 Resolution 39 (I), ‘Relations of Members of the United Nations with Spain,’ United Nations General Assembly, 12-12-
1946, geraadpleegd op United Nations Digital Library op 14-6-2019, 
https://digitallibrary.un.org/record/209755/files/A_RES_39(I)-EN.pdf. 
28 Voor meer over Spanje en internationale monetaire organisaties, zie: Félix Varela Parache en Manuel Varela Parache, 
‘España y los organismos económicos internacionales,’ ICE, Revista de Economía 826 (2005), 167-177; Elena Cavalieri, 
‘España y el FMI: la integración de la economía española en el sistema monetario internacional, 1943-1959,’ Estudios de 
Historia Económica, nr. 65, Banco de España (2014). 
29 Voor meer over Spanje en het Marshall Plan, zie: Ángel Viñas, En las garras del águila: los pactos con Estados Unidos, 
de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995) (Barcelona: Crítica, 2003), 39-54. 
30 Mark Smith, NATO Enlargement during the Cold War: Strategy and System in the Western Alliance (New York: Palgrave 
Macmillan, 2000), 131, 133. 
31 Zie Smith, NATO Enlargement during the Cold War, 47-50.  
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 De volledige isolatie van Spanje was met het uitbreken van de Koude Oorlog echter niet 

lang houdbaar. Zo kan geconstateerd worden dat de containmentpolitiek van de Amerikaanse 

president Harry S. Truman, ondanks de weerstand die Truman voelde ten aanzien van het 

Franco-regime, zich wat betreft Spanje richtte op het voorkomen van communistische invloed 

in het strategisch gepositioneerde Zuid-Europese land.32 Franco speelde in op de veranderende 

internationale omstandigheden door zich te profileren als fervent anticommunist. Er kan dan 

ook gesteld worden, zoals Whitehead doet, dat de Koude Oorlog de redding betekende voor het 

Franco-regime.33 Kortom, ook al bestonden er politieke bezwaren tegen het Franco-bewind, 

door het beschermen van hun strategische en economische belangen tijdens de Koude Oorlog 

droegen westerse landen bij aan het voortbestaan van de Spaanse dictatuur. Het duurde dan ook 

niet lang totdat de isolatie van Spanje ter discussie kwam te staan en onderwerp werd van 

controverse. 

Op 4 november 1950, vier jaar na VN-resolutie 39 (I), nam de Algemene Vergadering 

van de VN resolutie 386 (V) aan, getiteld ‘Relations of States Members and specialized 

agencies with Spain.’ De Algemene Vergadering besloot dat het onderhouden van diplomatieke 

betrekkingen met Spanje ‘[would] not imply any judgment upon the domestic policy of that 

government.’ De aanbevelingen van resolutie 39 (I) uit december 1946, om ambassadeurs terug 

te roepen uit Madrid en om Spanje te isoleren van het lidmaatschap van de VN en geaffilieerde 

organisaties, werd daarmee ingetrokken.34 Vijf jaar later, in 1955, werd Spanje alsnog lid van 

de VN. Daar bleef het niet bij. Zo trad Spanje in 1958 toe tot het Internationaal Monetair Fonds 

(IMF), de Wereldbank en de Organisatie voor Europese Samenwerking (OEES).  

Het einde van de isolatie bleef niet beperkt tot multilaterale organisaties.  

Noemenswaardig is het bilaterale militair-strategische Pact van Madrid dat in 1953 werd 

ondertekend door de Verenigde Staten en Spanje. Hierdoor kreeg de Verenigde Staten 

toestemming om drie luchtbases en een marinebasis in Spanje te bouwen. In ruil daarvoor 

ontving Spanje militaire en economische hulp. In de literatuur lopen de genoemde bedragen 

uiteen. Volgens Balfour ontving Spanje ongeveer 625 miljoen dollar aan financiële steun van 

de Verenigde Staten gedurende een periode van zes jaar.35 Lorenzo Delgado stelt dat Spanje 

gedurende vier jaar 465 miljoen dollar ontving, waarvan 115 miljoen ingezet werd als 

 
32 Wayne H. Bowen, Truman, Franco’s Spain and the Cold War (Columbia: University of Missouri Press, 2017), 9. 
33 Whitehead, ‘International Aspects of Democratization,’ 14. 
34 Resolution 386 (V), ‘Relations of States Members and specialized agencies with Spain,’ United Nations General 
Assembly, 4-11-1950, geraadpleegd op United Nations Digital Library op 14-6-2019, 
https://digitallibrary.un.org/record/209546/files/A_RES_386(V)-EN.pdf.  
35 Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 268.  
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economische hulp en 350 miljoen bestemd was voor militaire steun.36 Hoe dan ook, Franco kon 

zich vanaf dat moment tot de bondgenoten van de Verenigde Staten rekenen. 

De West-Europese landen waren terughoudender en zochten voornamelijk toenadering 

op economisch gebied. Spanje vertegenwoordigde een interessante handelsmarkt met 

groeipotentieel. Volgens Powell bevorderden vooral Frankrijk en West-Duitsland de 

economische ontwikkeling van Spanje.37 De maatregelen die het regime nam om de tot dan 

autarkische economie aantrekkelijk te maken voor buitenlandse investeerders wierpen in ieder 

geval hun vruchten af. Daarnaast stegen de inkomsten door het groeiend aantal toeristen en de 

Spaanse arbeidsmigranten die geld terugstuurden naar Spanje.38  

 De beëindiging van de isolatie van Spanje was evenwel aan beperkingen onderhevig. 

García Álvarez stelt weliswaar dat het Franco-regime eindelijk werd geaccepteerd door de 

internationale gemeenschap,39 maar het bewind werd niet volledig omarmd. Het betrof eerder 

een ‘partial espace from international pariah status,’ zoals Story en Pollack opmerken.40 De 

westerse belangen tijdens de eerste helft van de Koude Oorlog zorgden er weliswaar voor dat 

Spanje werd getolereerd, maar een Spaans lidmaatschap van de NAVO was voor veel 

Atlantische partners ondenkbaar zolang een dictatoriaal regime aan het roer stond.41 Dit 

standpunt pakte niet al te nadelig uit voor de West-Europese NAVO-landen. Zoals Powell 

aantekent, profiteerden de Europese bondgenoten van het bilaterale Amerikaans-Spaanse 

verdrag uit 1953 omdat hiermee een deel van de Europese zuidflank werd beschermd zonder 

dat de Europese NAVO-leden daar zelf een bijdrage voor hoefden te leveren.42  

Het buitensluiten van Spanje was niet alleen van toepassing op de NAVO, maar gold 

tevens voor de EEG. Het Franco-regime diende in februari 1962 een associatieverzoek in bij de 

EEG. De door technocraten gedomineerde regering onder leiding van Franco, geïnstalleerd in 

1957, zag de toenadering tot de EEG als een belangrijke voorwaarde om de economische 

problemen van Spanje op te lossen. Bovendien valt niet te onderschatten dat het inwilligen van 

het verzoek een belangrijke bijdrage zou vormen aan de legitimiteit van het regime. Er zaten 

echter grenzen aan de bereidheid van de EEG tot nauwere samenwerking met Spanje. Het 

associatieverzoek werd door de EEG-landen afgewezen vanwege het ontbreken van een 

 
36 Lorenzo Delgado, ‘¿El “Amigo Americano”? España y Estados Unidos durante el Franquismo,’ Studia Historica. Historia 
Contemporánea (2003), 231-276, aldaar 246. 
37 Powell, ‘International aspects of democratization,’ 293.  
38 Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 269. 
39 Garcia-Alvarez, ‘A remnant of the 1930’s,’ 115. 
40 Story en Pollack, ‘Spain’s transition,’ 127. 
41 Smith, NATO enlargement during the Cold War, 131, 133. 
42 Powell, ‘International aspects of democratization,’ 294. 
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democratisch stelsel in Spanje. Hoewel het associatieverzoek dus niet werd ingewilligd, zorgde 

de EEG er wel voor dat economische samenwerking mogelijk werd gemaakt, niet in de laatste 

plaats om de eigen handelsbelangen veilig te stellen. Hiertoe werden onderhandelingen gestart 

over een preferentieel handelsakkoord, dat uiteindelijk in 1970 werd afgesloten.43  

 Het Franco-regime was dus gedeeltelijk in staat om een einde te maken aan de isolatie 

waarin Spanje na de Tweede Wereldoorlog verkeerde. Wat dat betreft kwam de Koude Oorlog 

voor het Franco-bewind als geroepen. De strategische en economische belangen van de 

Verenigde Staten en West-Europese landen zorgden ervoor dat Spanje als een noodzakelijke 

en interessante partner werd gezien. Er zaten evenwel grenzen aan de samenwerking. Zo werd 

in het geval van de NAVO en de EEG een democratiseringseis gehanteerd als voorwaarde voor 

lidmaatschap. Hierin kan Schmitters conditionaliteitsprincipe worden herkend.44 Het verkrijgen 

van internationale erkenning vormde evenwel slechts een van de pijlers waarmee het Franco-

regime zijn positie wilde verstevigen. Naast het verkrijgen van internationale erkenning richtte 

het bewind zich ook op de interne consolidatie.   

 

 

I n t e r n e  c o n s o l i d a t i e  

 

Na de overwinning in de Spaanse Burgeroorlog zou Franco gedurende de daaropvolgende 

decennia een persoonlijke dictatuur vestigen. De macht werd geconcentreerd in Franco’s 

handen. Zo was hij al tijdens de burgeroorlog minister-president van de nationalistische 

regering en Generalísimo (opperbevelhebber) van de strijdkrachten.45 Franco en zijn 

aanhangers interpreteerden het politieke systeem in Spanje evenwel niet als een dictatuur. Zij 

spraken liever van een democracia orgánica (organische democratie),46 een stelsel dat was 

gebaseerd op de natuurlijke structuren van de samenleving, waaronder de familie, de gemeente 

 
43 Voor meer over het Spaanse associatieverzoek en het preferentieel handelsakkkoord, zie o.a.: Carlos Closa en Paul M. 
Heywood, Spain and the European Union (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004), 9-11; Delia Contreras, ‘Las relaciones 
de España y la CEE (1962-1979),’ in Charles Powell en Juan Carlos Jiménez (red.), Del autoritarismo a la democracia: 
Estudios de política exterior Española (Madrid: Sílex, 2007), 119-142, aldaar 119-128; Matthieu Trouvé, ‘Le dialogue 
hispano-communautaire et le succès de l’accord de 1970,’ in Matthieu Trouvé, L’Espagne et l’Europe. De la dictature de 
Franco à l’Union européenne (Brussel, 2008), 99-139; Víctor Fernández Soriano, ‘Las Comunidades Europeas frente al 
franquismo: problemas políticos suscitados por la solicitud española de negociaciones de 1962,’ Cuadernos de Historia 
Contemporánea 32 (2010), 153-174. 
44 Schmitter, ‘The influence of the international context,’ 29-30. 
45 Decreto nr. 138, Nombrando Jefe del Gobierno del Estado Español al Excelentísimo Sr. General de División don Francisco 
Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de 
España, nr. 32, 30-9-1936, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 14-6-2019, 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1936/032/J00125-00126.pdf.   
46 Francisco Sevillano Calero, ‘El Nuevo Estado y la ilusión de la “democracia orgánica.” El referéndum de 1947 y las 
elecciones municipales de 1948 en España,’ Historia Contemporánea 24 (2002) 355-387, aldaar 357.  
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en het syndicaat. Verder werd gesteld dat Spanje beschikte over de vrijheid van meningsuiting, 

hoewel deze mening wel diende te passen binnen de fundamentele principes waarop de staat 

gebaseerd was.47  

Een aspect van het consolideren van Franco’s macht was het elimineren en 

onderdrukken van de oppositie. De politieke vijanden van het Franco-regime waren 

voornamelijk de socialisten en communisten, die tijdens de burgeroorlog hadden gestreden voor 

de republiek. Zoals in de vorige paragraaf is aangekaart, werden tijdens de Spaanse 

Burgeroorlog al tienduizenden tegenstanders omgebracht of gevangengezet. Anderen vluchtten 

naar het buitenland. Direct na het einde van de Spaanse Burgeroorlog werd de onderdrukking 

voortgezet. Zo vermeldt Preston dat na de overwinning van Franco naar schatting 20.000 

republikeinen werden geëxecuteerd.48 De oppositie tegen het regime werd hiermee ernstig 

verzwakt.  

De repressie werd bovendien gelegaliseerd. Een voorbeeld was de wettelijke 

vastlegging op 1 maart 1940 van de onderdrukking van vrijmetselarij en communisme, omdat 

deze stromingen werden gezien als de twee hoofdoorzaken van het verval van Spanje.49 Deze 

wet reflecteerde Franco’s obsessie met spirituele broederschappen en communistische 

organisaties.50 Een ander voorbeeld was de wet van 1 maart 1943, waarin werd vastgelegd dat 

overtredingen tegen de publieke orde, waaronder het verspreiden van ‘noticias falsas’ 

(nepnieuws) en het bijwonen van illegale bijeenkomsten, gestraft zouden worden als militaire 

rebellie.51  

Dat de positie van de socialisten en communisten in Spanje verzwakt was door de 

repressie betekende niet dat er geen weerstand werd geboden tegen het Franco-regime. De 

oppositie tegen het dictatoriale bewind kwam in de jaren vijftig in eerste instantie vooral uit de 

hoek van studenten en arbeiders. Zo leidde in februari 1956 een studentenprotest aan de 

Universiteit van Madrid tot ernstige ongeregeldheden en de arrestatie van tientallen studenten.52 

 
47 Fuero de los españoles de 17 de julio de 1945, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, artículo 
diez, Boletín Oficial del Estado, nr. 95, 21-4-1967, 5253, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín del Estado op 23-6-2019, 
https://www.boe.es/boe/dias/1967/04/21/pdfs/A05250-05272.pdf; Ley 26/1967, de 28 de junio, de Representación Familiar 
en Cortes, Boletín Oficial del Estado, nr. 156, 1-7-1967, 9181-9182, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín del Estado op 
23-6-2019, https://www.boe.es/boe/dias/1967/07/01/pdfs/A09181-09182.pdf.  
48 Preston, The Spanish holocaust, xi.  
49 Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo, Boletín Oficial del Estado, nr. 62, 2-3-1940, 
geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 14-6-2019, 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1940/062/A01537-01539.pdf.   
50 Zie o.a.: Stanley Payne, The Franco regime, 1936-1975 (Madison: University of Wisconsin Press, 1987), 225. 
51 Ley de 2 de marzo de 1943 por la que se equiparan al delito de rebelión militar las transgresiones de orden jurídico que 
tengan una manifiesta repercusión en la vida pública, Boletín Oficial del Estado, 16-3-1943, nr. 75, geraadpleegd op Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado op 14-6-2019, http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1943/075/A02384-02385.pdf.  
52 Payne, The Franco regime, 442. 
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Ook in 1957 vonden demonstraties plaats aan de Universiteit van Madrid. Daarnaast was het 

regelmatig onrustig onder arbeiders. De traditionele vakbonden waren allemaal door Franco 

verboden, maar de Comisiones Obreras (CCOO), arbeiderscommissies gelieerd aan de Spaanse 

communistische partij (Partido Comunista de España, PCE), ontwikkelden zich als ad-hoc 

organisatie voor arbeidsconflicten en opereerden in de praktijk uiteindelijk als een illegaal 

alternatief voor de officiële staatssyndicaten.53  

De politieke oppositie had niettemin moeite zich te organiseren. Er werden weliswaar 

pogingen ondernomen om door middel van samenwerking een sterkere positie te vergaren 

tegenover het regime, maar er bestond niet veel animo om de communisten daarbij te betrekken. 

Zo werden de communisten uitgesloten van het Pact van Parijs (1957), een van de eerste 

pogingen van Spaanse illegale oppositiegroeperingen in ballingschap om samen te werken.54 

Vijf jaar later werden leden van de PCE opnieuw buiten spel gezet toen oppositieleden uit 

Spanje en in ballingschap begin juni 1962 samenkwamen in München tijdens een congres van 

de Europese Beweging.  

Sommige auteurs wijzen op het symbolische belang van ‘München’. Richard Gillespie 

schrijft dat tientallen oppositieleden zich schaarden achter een resolutie waarin werd gesteld 

dat alleen een democratisch Spanje zou mogen worden toegelaten tot de EEG.55 José María 

Maravall en Julián Santamaría beschouwen ‘München’ als het startpunt van de reorganisatie 

van de oppositie.56 Balfour stelt evenwel dat de politieke tegenstanders van het regime er nog 

niet daadwerkelijk in slaagden om een gezamenlijk front te vormen als alternatief voor de 

dictatuur vanwege uiteenlopende ideologische standpunten en verschillende visies over de 

toekomst van Spanje.57 Zoals later in dit hoofdstuk duidelijk zal worden, zou het tot halverwege 

de jaren zeventig duren totdat de oppositie erin zou slagen om een nauwere samenwerking te 

realiseren. 

 Het consolideren van Franco’s macht beperkte zich niet tot het elimineren en 

onderdrukken van de oppositie, maar richtte zich ook op het onder de duim houden van de 

rivaliserende facties, aangeduid als de familias (families), die onderdeel uitmaakten van het 

regime, waaronder de in de vorige paragraaf genoemde Falange Española, carlisten en 

monarchisten. Tijdens de burgeroorlog waren deze familias verenigd door hun gezamenlijke 

 
53 Gilmour, The transformation of Spain, 137; Tusell, Dictadura Franquista, 93; Juan Andrade, El PCE y el PSOE en (la) 
transición: la evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio politico (Madrid: Siglo XXI de España 
Editores, 2015), 70. 
54 Maravall en Santamaría, ‘Political Change in Spain,’ 75. 
55 Richard Gillespie, The Spanish Socialist Party. A History of Factionalism (Oxford: Clarendon Press, 1989), 117.  
56 Maravall en Santamaría, ‘Political Change in Spain,’ 75. 
57 Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 271. 
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weerzin tegen de Tweede Republiek.58 Na de burgeroorlog hanteerde Franco een verdeel- en 

heersstrategie om de rivaliteit tussen de politieke facties te bestieren en zorgde hij ervoor dat 

iedere groepering genoeg macht had om tevreden te zijn zonder overheersend te worden.59 Meer 

dan eens zou de rivaliteit tussen de familias evenwel aan de oppervlakte verschijnen. Zo 

probeerden de Falangistas halverwege de jaren vijftig een stevigere stempel te drukken op het 

regime. Dit riep weerstand op onder de technocratische kapitalisten van Opus Dei (Gods Werk). 

Deze in 1928 opgerichte Spaanse katholieke organisatie verkreeg steeds meer politieke invloed 

in de jaren vijftig en zestig. Opus Dei had geen officiële ideologie, maar de aan de organisatie 

gelieerde technocraten combineerden economisch liberalisme met politiek conservatisme.60  

De machtsstrijd tussen de falangisten en technocraten in de jaren vijftig vond plaats 

tijdens een periode van economische malaise in Spanje. Toen Franco in 1939 aan de macht was 

gekomen, bevond de Spaanse economie zich in een slechte staat. De drie jaar durende Spaanse 

Burgeroorlog had het land in economisch verval gestort. De gedachte was destijds dat autarkie, 

een zelfvoorzienend economisch stelsel afgesloten van de buitenwereld, de adequate remedie 

zou zijn voor de economische problemen.61 De autarkische aanpak bood evenwel geen soelaas. 

Volgens Tovias werd het regime na de Tweede Wereldoorlog dan ook genoodzaakt om af te 

stappen van een zelfvoorzienende economie om te voorkomen dat Spanje economisch onderuit 

zou gaan, een ontwikkeling die het voortbestaan van het regime in gevaar zou kunnen 

brengen.62  

 In een poging de politieke strijd tussen de falangisten en de Opus Dei-technocraten te 

beheersen en de barre toestand van de Spaanse economie te verbeteren werd in februari 1957 

een nieuwe regering gevormd. Het nieuwbakken kabinet bestond grotendeels uit technocraten 

van Opus Dei, hoewel ook in deze regering een balans werd gezocht in de machtsverhoudingen 

door het opnemen van enkele vertegenwoordigers van andere familias. De technocraten wilden 

het autarkische systeem ontmantelen en de economie openbreken en liberaliseren, onder 

handhaving van de politieke dictatuur. Deze aanpak was gebaseerd op de overtuiging dat 

economische voorspoed de continuïteit van het regime zou garanderen. De modernisering van 

de Spaanse economie kan dan ook worden opgevat als een overlevingsstrategie van het regime 

omdat gedacht werd dat een toename van de welvaart van de Spaanse bevolking de aandacht 

 
58 Donald Share, ‘The Franquist regime and the dilemma of succession,’ Review of Politics 48:4 (Fall 1986), 549-575, aldaar 
555. 
59 Medhurst, ‘Spain’s evolutionary pathway,’ 30.  
60 Share, ‘The Franquist regime,’ 573, 558. 
61 Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 266.  
62 Tovias, ‘The international context of democratic transition,’ 159.   



HOOFDSTUK  1:  SPANJE  VAN  DICTATUUR  NAAR  DEMOCRATIE,  1936  -  1977  

 39 

zou afleiden van de beperkte politieke vrijheden.63  

De resultaten van de economische hervormingen stelden in ieder geval niet teleur. De 

jaren zestig stonden in het teken van sterke economische groei. Spanje profiteerde daarbij van 

de westerse economische boom, een ontwikkeling die volgens Tovias de positie van het Franco-

regime versterkte.64 Politieke liberalisering was evenwel uitgesloten. In de jaren zestig werden 

weliswaar een aantal politieke hervormingen ingevoerd, zoals de Ley de Asociaciones in 1964 

(wet van associaties) en de Ley de Prensa e Imprenta in 1966 (wet van de pers en drukwerk), 

maar daadwerkelijke liberalisering werd geblokkeerd door de continuistas.65 Bovendien bleef 

het regime met een ijzeren vuist regeren. Op 20 april 1963 werd een bestuurslid van de PCE, 

Julián Grimau, geëxecuteerd door een vuurpeloton. Hij was beschuldigd van oorlogsmisdaden 

tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Enkele maanden later, op 16 augustus, werden twee 

anarchisten, Joaquín Delgado en Francisco Granados, geëxecuteerd door middel van de 

garrotte vil (wurgpaal). Zij waren beschuldigd van het plaatsen van bommen. Intussen had 

Franco in december 1962 de 70-jarige leeftijd bereikt. De vraag wat er na Franco’s dood zou 

gebeuren werd dan ook steeds urgenter.  

 

 

N a  F r a n c o ,  w a t ?  

 

Naarmate de jaren verstreken en Franco ouder werd speelde steeds vaker de vraag wat er zou 

gebeuren na het wegvallen van de dictator. De zorgen om de politieke toekomst van Spanje 

worden treffend samengevat in de destijds veelvuldig gestelde vraag: ¿después de Franco, qué? 

(Na Franco, wat?). Franco zette in ieder geval in op de voortzetting van zijn regime: 

continuismo dus. Een eerste stap daartoe was al gezet in 1947 met de successiewet, de Ley de 

Sucesión en la Jefatura del Estado, van 8 juni. Een specifieke ambtsopvolger werd in de wet 

niet genoemd, maar Franco verwierf het recht om een opvolger aan te wijzen in de vorm van 

een koning of regent.66 De successiewet werd aangenomen na een volksraadpleging, de eerste 

 
63 Zie o.a.: Medhurst, ‘Spain’s evolutionary pathway,’ 30-31; Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 269. Voor meer over het 
economische beleid ten tijde van het Franco-regime, zie: Pablo Martín Aceña en Elena Martínez Ruiz, ‘The Golden Age of 
Spanish Capitalism: Economic Growth without Political Freedom,’ in Nigel Townson (red.) Spain transformed: the late 
Franco dictatorship, 1959-75 (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010), 30-46. 
64 Tovias, ‘The international context of democratic transition,’ 159.  
65 Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 272-273. 
66 Decreto de 8 de Junio de 1947 por el que se somete a referéndum de la Nación el Proyecto de Ley aprobado por las Cortes 
Españolas, que fija las normas para la Sucesión en la Jefatura del Estado, Boletín Oficial del Estado, nr. 160, 9-6-1947, 
geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 19-6-2019, 
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/160/A03272-03273.pdf.   
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keer dat de eerdergenoemde referendumwet van oktober 1945, de Ley de Referendum, werd 

toegepast. Na propaganda steunde 82% van de geregistreerde Spanjaarden de successiewet die 

van Spanje formeel een monarchie maakte.67 In de praktijk veranderde er evenwel niets. Spanje 

werd een monarchie zonder monarch omdat Franco de taak als regent op zich nam.68  

Hoewel in 1947 dus officieel nog geen opvolger werd aangewezen was het oog van 

Franco gevallen op de jonge prins Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, die in 1938 

in Rome was geboren. Hij was de zoon van Juan de Borbón y Battenberg, die na het overlijden 

van diens vader in 1941, de gevluchte koning Alfonso XIII, aanspraak maakte op de Spaanse 

troon. In 1948 haalde Franco de destijds tienjarige prins Juan Carlos naar Spanje, na 

onderhandelingen met zijn vader Juan. De jonge prins, die nog nooit in Spanje was geweest, 

werd onder de vleugels van Franco opgevoed en opgeleid tot toekomstig staatshoofd.69 Het zou 

evenwel lang duren voordat de dictator de prins fomeel zou aanwijzen als opvolger.  

Ruim twintig jaar na de successiewet werd de inmiddels 31-jarige Juan Carlos 

uiteindelijk benoemd als opvolgend staatshoofd. In de wet van 22 juli 1969, de Ley 62/1969, 

valt te lezen dat Franco de tijd rijp achtte om Juan Carlos aan te wijzen als zijn opvolger. De 

dictator wees erop dat de prins was voorbereid op zijn toekomstige taak als staatshoofd en dat 

deze zich volledig vereenzelvigde met de principes van de Movimiento Nacional (Nationale 

Beweging, hierna: Movimiento) en de fundamentele wetten van de staat.70 Tijdens een 

bijzondere sessie van de Cortes Españolas op 22 en 23 juli legden Franco en Juan Carlos 

verklaringen af. Franco liet in zijn rede meerdere keren het woord ‘continuidad’ (continuïteit) 

vallen. Tevens verwees hij naar de monarchie als een ‘Monarquía del Movimiento’ (monarchie 

van de Movimiento). Franco stelde dat de monarchie een ‘gloriosa tradición española’ 

(glorieuze Spaanse traditie) vertegenwoordigde, maar benadrukte tevens dat het niet ging om 

het herstel van de monarchie maar om de vestiging van de monarchie. Hiermee wilde hij 

duidelijk maken dat deze monarchie door hem in het leven was geroepen en was 

geïnstitutionaliseerd door zijn regime.71  

 
67 García-Alvarez, ‘A remnant of the 1930’s,’ 115. 
68 Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 268. 
69 Voor biografieën over Juan Carlos zie o.a.: Charles Powell, El piloto del cambio: el rey, la monarquía y la transición a la 
democracia (Barcelona: Editorial Planeta, 1991); Javier Tusell, Juan Carlos I (Madrid: Arlanza Ediciones, 2002); Paul 
Preston, Juan Carlos. Steering Spain from dictatorship to democracy (Londen: Harper Perennial, 2005); Philippe Nourry, 
Juan Carlos (Paris: Tallandier, 2013). 
70 Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se prove la concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado, Boletín Oficial del 
Estado, nr. 175, 23-7-1969, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 19-6-2019, 
https://www.boe.es/boe/dias/1969/07/23/pdfs/A11607-11608.pdf.   
71 Sesión plenaria y extraordinaria celebrada los días 22 y 23 de julio de 1969, Legislatura 1967-1971, Pleno 22-7-1969, 
Boletín Oficial de las Cortes Españolas, nr. 1061, 25891, geraadpleegd op Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, 
Serie Histórica op 19-6-2019, https://app.congreso.es/est_sesiones/.  
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Tijdens deze bijeenkomst beloofde Juan Carlos trouw aan Franco en de principes van 

de Movimiento en de fundamentele wetten van het koninkrijk. Na de eedaflegging verklaarde 

Juan Carlos tijdens een korte toespraak dat zijn politieke legitimiteit terug te leiden was tot 18 

juli 1936, de dag van de staatsgreep tegen de regering van de Tweede Republiek. Hij sprak 

lovend over Franco, die hij een ‘hombre excepcional’ (uitzonderlijke man) noemde en die had 

gezorgd voor vrede en voorspoed in Spanje en hij verklaarde nogmaals dat hij de principes van 

de Movimiento en de fundamentele wetten zou respecteren. Zijn toespraak werd door de 

toehoorders goed ontvangen. Regelmatig vielen hem applaus en staande ovaties ten deel.72 Na 

jarenlange voorbereidingen kon Franco in ieder geval met tevredenheid vaststellen dat het 

successieplan naar wens verliep.   

 Franco wilde evenwel niet op één paard wedden. Volgens Share realiseerde de dictator 

zich dat het leggen van de macht bij één persoon te riskant was. Daarnaast was hij niet bereid 

om alle macht neer te leggen bij een koning, dit ten koste van militaire invloed. De oplossing 

werd daarom gezocht in het positioneren van Franco’s vertrouweling, de 65-jarige Admiraal 

Luis Carrero Blanco, naast Juan Carlos.73 Door deze ‘Carrero Blanco-Juan Carlos tandem’ kon 

Carrero Blanco controle houden op de bewegingen van de koning.74 Een eerste stap was al gezet 

in 1967. Op 21 september werd destijds met een decreet, Decreto 2308/1967, Carrero Blanco 

benoemd als vicepresident.75 In 1969, na de officiële benoeming van Juan Carlos als opvolgend 

staatshoofd, trad vervolgens een nieuw kabinet aan onder leiding van Carrero Blanco.  

De vorming van deze nieuwe regering in oktober 1969 gebeurde naar aanleiding van 

een regeringscrisis die het gevolg was van grootschalige fraude waarbij de 

textielmachinefabriek Maquinaria Textil S.A., ook wel MATESA genoemd, betrokken was. De 

rivaliteit tussen Falange-aanhangers en Opus Dei-technocraten bereikte een nieuw hoogtepunt. 

Sommige auteurs beoordelen het MATESA-schandaal daarom als een dramatische gebeurtenis 

in de politieke geschiedenis van het Franco-regime.76 Aanhangers van de Falange probeerden 

voordeel te halen uit het MATESA-schandaal ten nadele van de Opus Dei-adepten. De directeur 

van MATESA onderhield namelijk goede relaties met regeringsfunctionarissen gelieerd aan de 

 
72 Sesión plenaria y extraordinaria celebrada los días 22 y 23 de julio de 1969, Legislatura 1967-1971, Pleno 22-7-1969, 
Boletín Oficial de las Cortes Españolas, nr. 1061, 25903-25904, geraadpleegd op Congreso de los Diputados, Diario de 
Sesiones, Serie Histórica op 19-6-2019, https://app.congreso.es/est_sesiones/. 
73 Voor meer over Luis Carrero Blanco, zie: Javier Tusell, Carrero: la eminencia gris del régimen de Franco (Madrid: 
Temas de Hoy, 1993).  
74 Share, ‘The Franquist regime,’ 560-561. 
75 Decreto 2308/1967, de 21 de septiembre, por el que se nombra Vicepresidente del Gobierno a don Luis Carrero Blanco, 
Boletín Oficial del Estado, nr. 227, 22-9-1967, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 19-6-2019, 
https://www.boe.es/boe/dias/1967/09/22/pdfs/A13088-13089.pdf.   
76 Preston, The Triumph of Democracy, 543. 
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Opus Dei en geruchten deden de ronde dat geld naar het buitenland was gesluisd om Opus Dei-

activiteiten te financieren.77  

De positie van het zittende kabinet was door deze affaire onhoudbaar geworden. De 

vorming van een nieuw kabinet werd door Franco vrijwel volledig overgelaten aan Carrero 

Blanco omdat de dictator, officieel nog steeds in functie als minister-president, het zelf niet 

meer kon opbrengen om zich ermee te bemoeien. Het nieuwe kabinet zou bekend komen te 

staan als El Gobierno Monocolor (de eenkleurige regering), omdat een einde werd gemaakt aan 

het balanceren van de Familias en de kabinetsleden gekozen werden op basis van de loyaliteit 

die zij toonden aan Carrero Blanco en zijn beleid.78  

 Met het aantreden van de nieuwe regering-Carrero Blanco in oktober 1969 had het 

regime opnieuw een crisis overleefd. Daarnaast was er met de officiële benoeming van Juan 

Carlos in de zomer van dat jaar duidelijkheid gecreëerd over de opvolging van het staatshoofd. 

Eind 1969 uitte Franco dan ook vertrouwen in de stabiliteit en continuïteit van zijn regime. 

Tijdens zijn eindejaartoespraak sprak hij via de televisie het Spaanse volk toe met de woorden: 

‘todo está atado y bien atado’ (alles is vastgebonden en goed vastgebonden).79 Met deze 

uitdrukking wilde Franco laten weten dat wat betreft de toekomst van het regime alles goed 

dichtgetimmerd zat.  

Enkele jaren later, in 1973, zou evenwel een nieuwe kabinetscrisis zich aandienen. Op 

1 mei was de vlam in de pan geslagen toen tijdens illegale betogingen op de Dag van de Arbeid 

in Madrid een politieagent werd neergestoken. De roep van rechts om meer repressie leidde tot 

massale arrestaties van linkse activisten. Het aftreden van de meer liberaal georiënteerde 

minister van Binnenlandse Zaken, Tomás Garicano Goñi, resulteerde in een kabinetscrisis. 

Opnieuw stond de continuïteit van het regime onder druk. Franco zou in de zomer van 1973 

dan ook een belangrijke beslissing nemen in een poging het voortbestaan van zijn regime zeker 

te stellen.  

 

 

 
77 Payne, The Franco regime, 544. 
78 Payne, 545-546. 
79 ‘Mensaje del jefe del estado,’ ABC (Madrid), 31-12-1969, 1, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 23-6-2019, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1969/12/31/017.html; ‘Mensaje del jefe del estado a la 
nación,’ La Vanguardia Española, 31-12-1969, 1, geraadpleegd op Hemeroteca La Vanguardia op 23-6-2019, 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1969/12/31/pagina-
5/33595431/pdf.html?search=todo%20esta%20atado%20y%20bien%20atado. 
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E e n  b o m  o n d e r  h e t  s u c c e s s i e p l a n :  

D e  r e g e r i n g - C a r r e r o  B l a n c o ,  j u n i  1 9 7 3 – d e c e m b e r  1 9 7 3  

 

In de zomer van 1973 ondertekende Franco op 8 juni een decreet, Decreto 1143/1973, waarmee 

de inmiddels 69-jarige vicepresident Carrero Blanco per 9 juni werd gepromoveerd tot minister-

president.80 Dit betekende een mijlpaal in de geschiedenis van de dictatuur, aangezien Franco 

sinds 1938 de functie van regeringsleider had bekleed. Dat deze benoeming pas plaatsvond op 

het moment dat Franco de 80-jarige leeftijd had bereikt, onderschrijft Huntingtons observatie 

dat dictators, die aan het hoofd staan van personal dictatorships, moeite hebben met het afstaan 

van de macht.81 Franco was zelfs in de zomer van 1973 niet van plan om zijn macht volledig 

uit handen te geven, hetgeen blijkt uit het gegeven dat hij in functie bleef als staatshoofd en niet 

bereid was om bij leven deze positie over te dragen aan het in 1969 aangewezen opvolgend 

staatshoofd, Juan Carlos. 

Onderzoekers geven een aantal verklaringen voor de benoeming van Carrero Blanco als 

minister-president. Zo stelt Stanley Payne dat Franco zou hebben aanvaard dat hij, vanwege 

zijn hoge leeftijd en achteruitgaande gezondheid, niet langer in staat was om de rol van 

regeringsleider op zich te nemen.82 Daarnaast wordt de machtsoverdracht gezien als een verdere 

stap in het oplossen van de successiekwestie waarin een belangrijke rol werd voorzien voor 

Carrero Blanco. Volgens Preston zou Carrero Blanco de spil vormen in het voortbestaan van 

het regime na het overlijden van Franco.83 Auteurs als Payne, Share en Tovias sluiten zich aan 

bij deze zienswijze en stellen dat Carrero Blanco door Franco werd gezien als zijn 

daadwerkelijke opvolger, die de continuïteit van het regime zou waarborgen.84 Raymond Carr 

bestempelt Carrero Blanco zelfs als het alter ego van Franco.85 Zoals Kenneth Medhurst 

opmerkt, zou door deze benoeming Carrero Blanco na het overlijden van Franco als 

regeringsleider naast Juan Carlos komen te staan.86  Share sluit daarbij aan door te stellen dat 

deze ‘Carrero Blanco – Juan Carlos tandem’ diende te voorkomen dat Juan Carlos zich in de 

toekomst mogelijkerwijze zou afwenden van de voortzetting van het regime.87 

 
80 Decreto 1143/1973, de 8 de junio por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Luis Carrero Blanco, Boletín Oficial 
del Estado, núm. 138, 9-6-1973, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 19-6-2019,  
https://www.boe.es/boe/dias/1973/06/09/pdfs/A11706-11706.pdf.     
81 Huntington, The Third Wave, 120. 
82 Payne, The Franco regime, 586; Tusell, Dictadura Franquista, 238. 
83 Paul Preston, ‘The assassination of Carrero Blanco and its aftermath,’ Iberian Studies III:1 (Spring 1974), z.p. 
84 Payne en Palacios, Franco, 449; Share, ‘The Franquist regime,’ 560-561; Tovias, ‘The international context of democratic 
transition,’ 160. 
85 Raymond Carr, España: de la restauración a la democracia, 1875-1980 (Barcelona: Ariel Historia, 2015), 224. 
86 Medhurst, ‘Spain’s evolutionary pathway,’ 32. 
87 Share, ‘The Franquist regime,’ 561. 
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Met het aantreden van de regering-Carrero Blanco was het de vraag in hoeverre er 

ruimte zou zijn om het dictatoriale bewind enigszins te liberaliseren. Voor pleitbezorgers van 

liberalisering, de aperturistas, zag het er niet veelbelovend uit. In de regeringsverklaring van 

14 juni werd gesteld dat de regering het ‘vitaliseren’ van de ‘institutionele orde’ als een van de 

belangrijkste taken opvatte. De nieuwe regering liet evenwel geen twijfel bestaan dat 

hervormingen in overeenstemming zouden moeten zijn met de principes van het regime en het 

bestaande politieke bestel.88 Uit de eerste toespraak van Carrero Blanco als minister-president, 

op 20 juli in de Cortes Españolas, blijkt eveneens dat de mogelijkheden voor liberalisering 

beperkt waren. De regeringsleider bevestigde dat er grenzen bestonden aan de mogelijkheden 

voor veranderingen omdat de principes waarop het regime gebaseerd was doorslaggevend 

dienden te zijn. Carrero Blanco vatte in één woord de plannen van zijn regering veelzeggend 

samen: ‘continuar’ (continueren).89 Kortom, Franco’s vertrouweling richtte zich op de 

voortzetting van het franquistische regime.  

Dat er onder het nieuwe kabinet-Carrero Blanco weinig ruimte zou zijn voor 

liberalisering blijkt tevens uit de regeringsverklaring van 14 juni, waarin gesteld werd dat het 

regime stevig zou optreden om de publieke orde te handhaven.90 Preston stelt dat sociaal 

conflict het grootste probleem was voor de Carrero Blanco regering, die deze problemen 

beantwoordde met verdere repressie.91 De onderdrukking richtte zich onder andere tegen 

opstandige priesters. De katholieke kerk in Spanje was lang bondgenoot geweest van het 

Franco-regime, maar dit veranderde in de loop der jaren. Veel geestelijken toonden zich solidair 

met de arbeiders.92 Het regime reageerde hard: priesters met ongewenste politieke 

overtuigingen werden gevangengehouden in de speciale priestergevangenis in de stad Zamora. 

Tijdens de regeerperiode van Carrero Blanco ontstond verontwaardiging over de behandeling 

van deze geestelijken, die zelf niet gescheiden wilden zitten van civiele politieke gevangenen. 

Hongerstakingen door sommige priesters en solidariteitsacties zorgden voor internationale 

 
88 Servicios informativos de la Dirección General de Prensa, 14-6-1973, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, 
inv. nr. 10650. Voor een samenvatting in het Nederlands zie: Van de Mortel aan BZ, 15-6-1973 (nr. 278.156), NL-HaNA, 
Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
89 Sesión Plenario celebrada el día 20 de julio de 1973, Legislatura 1971-1977, Boletín Oficial de las Cortes Españolas, nr. 9, 
6-8, 20-7-1973, geraadpleegd op Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, Serie Histórica op 19-6-2019, 
http://www.congreso.es/est_sesiones/. Zie voor een samenvatting in het Nederlands: Van Pallandt (8749/1553) aan Van der 
Stoel, 30-6-1973, NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
90 Servicios informativos de la Dirección General de Prensa, 14-6-1973, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, 
inv. nr. 10650. 
91 Preston, The Triumph of Democracy, 48. 
92 Gilmour, The transformation of Spain, 137; Tusell, Dictadura Franquista, 93. 
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aandacht.93  

Het meest spraakmakende voorbeeld van de onderdrukking tijdens de regeerperiode van 

Carrero Blanco was evenwel Proceso 1.001, een rechtszaak tegen tien leiders van de illegale 

communistische vakbond Comisiones Obreras (CCOO). De vakbondsleiders waren in juni 

1972 tijdens een bijeenkomst in een klooster nabij Madrid gearresteerd. Ze werden 

gevangengezet in de Madrileense Carabanchel-gevangenis en stonden daarom ook wel bekend 

als Los 10 de Carabanchel (de tien van Carabanchel). Het proces tegen de vakbondsleiders, 

door Preston gekwalificeerd als een ‘show trial’,94 vond op 20 december plaats voor het 

Tribunal del Orden Público, een speciale rechtbank die in 1963 was opgericht om 

overtredingen tegen de publieke orde te berechten.95  

Op diezelfde 20 december zou een gemengde commissie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van het kabinet en de Movimiento, bijeenkomen om de mogelijkheden van 

enige politieke participatie te bespreken.96 Torcuato Fernández Miranda, secretaris-generaal 

van de Movimiento en vice-president van de regering, had in het najaar een voorstel geschreven 

waarin een beperkte politieke participatie door de bevolking geregeld werd. Volgens Julio Gil 

Pecharromán voorzag de conceptwet, de Ley General de Participación Política de los 

Españoles (algemene wet voor politieke participatie van de Spanjaarden), in het toestaan van 

politieke associaties zolang deze zouden passen binnen de bestaande structuren van de 

Movimiento.97  

Het wetsvoorstel had evenwel weinig kans van slagen. Zo wijzen Julián Casanova en 

Carlos Gil Andrés op een document dat Carrero Blanco in het najaar opstelde, waarin hij fel 

uithaalde naar de grote vijanden van het Franco-regime – communisten en vrijmetselaars – die 

alle lagen van de samenleving doordrongen zouden hebben.98 Carrero Blanco toonde zich 

hiermee bepaald geen voorstander van apertura (opening), een term waarmee werd verwezen 

naar het openen van het regime. De op 20 december geplande vergadering van de gemengde 

commissie zou bovendien geen doorgang vinden door een gebeurtenis die de grondvesten van 

 
93 Juan Antonio Delgado de la Rosa, ‘Sacerdotes presos en la cárcel concordataria de Zamora y en la cárcel de Carabanchel, 
luchadores pro derechos humanos en pleno régimen franquista,’ Revista Internacional de Pensamiento Político, I Época, Vol. 
11 (2016), 455-468, aldaar 464.  
94 Preston, The Triumph of Democracy, 48. 
95 Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público, Boletín Oficial del Estado, 
nr. 291, 5-12-1963, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 19-6-2019, 
http://www.boe.es/boe/dias/1963/12/05/pdfs/A16985-16987.pdf.  
96 Payne, The Franco regime, 587. 
97 Julio Gil Pecharromán, ‘Esperando a La Parca. El Franquismo en la expectative del postfranquismo (1969-1975),’ Aportes. 
Revista de Historia Contemporánea 93 (1/2017), 183-202, aldaar 194. 
98 Julián Casanova en Carlos Gil Andrés, Twentieth Century Spain. A History (Cambridge: Cambridge University Press, 
2014), 274-275. 
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het regime zouden laten schudden.  

Op de ochtend van 20 december werd Carrero Blanco door een bomaanslag om het 

leven gebracht. Leden van de Baskische afscheidingsbeweging Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 

hadden vanuit een gehuurd appartement in Madrid dagenlang een tunnel gegraven, zodat onder 

het wegdek van de Calle Claudio Coello, de straat die Carrero Blanco regelmatig gebruikte, 

explosieven konden worden geplaatst.99 Met deze Operación Ogro (Operatie mensenvreter), 

de codenaam die de ETA gebruikte voor deze aanslag, wilde de afscheidingsbeweging het 

Franco-regime uit balans brengen.100 Het was ETA’s eerste terroristische daad buiten het 

Baskenland.101 Operación Ogro wordt door historici gezien als de grootste uithaal tegen het 

Franco-regime.102  

De dood van Carrero Blanco betekende een onverwachte klap voor de continuïteit van 

het regime. Het successieplan, waarin Carrero Blanco een centrale plek was toebedeeld naast 

het toekomstige staatshoofd Juan Carlos, was in een klap van de baan. Verschillende auteurs 

oordelen dat de aanslag een ernstige politieke crisis veroorzaakte en dat de continuïteit van het 

regime onder druk kwam te staan.103 In algemene zin zorgde de aanslag op korte termijn voor 

stijgende spanningen in het land. Demonstranten zagen zelfs af van protesteren tegen het 

Proceso 1.001 en het openbare leven viel grotendeels stil.104 Preston observeert dat 

extreemrechtse Franco-aanhangers zich zodanig bedreigend opstelden dat leden van de illegale 

linkse oppositie onderdoken uit vrees voor ‘a night of the long knives,’105 een verwijzing naar 

een putsch in Duitsland in 1934 waarbij top-Nazis werden vermoord zodat Hitler zijn macht 

kon consolideren. Een Nacht van de Lange Messen bleef in Spanje evenwel uit.  

Vice-president Fernández Miranda nam tijdelijk de plek van Carrero Blanco over totdat 

een nieuwe minister-president zou aantreden. De rust keerde terug en het regime wist zich te 

handhaven. Ondanks het verlies van zijn vertrouweling sloot Franco het jaar 1973 strijdbaar af. 

Tijdens zijn oudejaarstoespraak op 30 december verklaarde de dictator dat de Spanjaarden met 

‘serenidad, adhesión y confianza’ (sereniteit, adhesie en vertrouwen) hadden gereageerd op de 

 
99 Payne, The Franco regime, 588. 
100 ETA benaderde schrijfster Eva Forest om een boek te schrijven over Operación Ogro. Dit boek verscheen onder 
pseudoniem: Julen Agirre, Operación Ogro. Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco (Hendaya: Ediciones Mugalde, 
1974).  
101 Tusell, Dictadura Franquista, 239. 
102 Zie o.a.: Preston, ‘The assassination of Carrero Blanco,’ z.p; Carr, España: de la restauración a la democracia, 228. 
103 Zie o.a.: Preston, The Triumph of Democracy, 49; Payne, The Franco regime, 591; Donald Share, ‘Transitions to 
democracy and transition through transaction,’ Comparative Political Studies 19:4 (January 1987), 525-548, aldaar 537; 
Share, ‘The Franquist regime,’ 563; Casanova en Gil Andrés, Twentieth Century Spain, 275; Carr, España: de la 
restauración a la democracia, 230. 
104 Payne, The Franco regime, 589. 
105 Preston, The Triumph of Temocracy, 50. 
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aanslag.106 Het was evenwel de vraag of het bewind na deze aanslag zou verharden om de macht 

te verstevigen, of dat er met de dood van de geharnaste Carrero Blanco en het aantreden van 

een nieuwe minister-president ruimte zou komen voor enige liberalisering. 

 

 

D e  g e e s t  t e r u g  i n  d e  f l e s :  

D e  r e g e r i n g - A r i a s  N a v a r r o ,  d e c e m b e r  1 9 7 3  –  n o v e m b e r  1 9 7 5  

 

Door het wegvallen van Carrero Blanco diende een nieuwe minister-president te worden 

aangesteld. Volgens Preston verliep de zoektocht naar een opvolger niet zonder slag of stoot en 

wees de door griep gevelde Franco, onder druk van zijn intimi, uiteindelijk Carlos Arias 

Navarro aan als opvolger.107 Share bestempelt Arias Navarro als een ‘franquist hard-liner’ en 

een ‘relatively political unknown’, die een nauwe band onderhield met Franco en een aantal 

belangrijke functies had vervuld binnen het regime.108 In zijn loopbaan bekleedde de jurist 

Arias Navarro onder andere de functies van directeur-generaal van staatsveiligheid, 

burgemeester van Madrid en, onder Carrero Blanco, de post van minister van Binnenlandse 

Zaken. Bovendien stond hij bekend als el carnicero de Málaga (de slager van Málaga) voor 

zijn betrokkenheid tijdens de Spaanse Burgeroorlog bij de repressie in Málaga, waarbij 

honderden personen waren geëxecuteerd.109 Zo onbekend was Arias Navarro dus ook weer niet.  

De nieuwe minister-president wekte als snel de indruk dat er binnen de contouren van 

het politieke bestel ruimte zou zijn voor enige politieke liberalisering. Tijdens zijn toespraak in 

de Cortes Españolas op 12 februari 1974 kondigde Arias Navarro aan dat de tijd gekomen was 

voor een ‘proceso de participación’ (een proces van participatie) omdat de Spaanse bevolking, 

zo betoogde de premier op bevoogdende wijze, daarvoor voldoende ‘madurez’ (rijpheid) 

toonde.110 De minister-president verklaarde onder meer dat het recht op politieke associatie 

onderzocht en uitgewerkt zou worden, waarbij hij meteen duidelijk maakte dat hervormingen 

in overeenstemming dienden te zijn met de Leyes Fundamentales, de fundamentele wetten die 

 
106 ‘Mensaje de fin de año del jefe del estado,’ ABC, 2-1-1974, 1, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 19-6-2019, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/01/02/013.html. 
107 Preston, The triumph of democracy, 51. 
108 Share, ‘The Franquist regime,’ 564. 
109 Voor meer over Carlos Arias Navarro, zie: Javier Tusell en Genoveva G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre: 
Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1973-1976) (Barcelona: Crítica, 2003).  
110 Sesión Plenaria celebrada el día 12 de febrero de 1974, Legislatura 1971-1977, Boletín Oficial de las Cortes Españolas, 
nr. 11, 12-13, geraadpleegd op Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, Serie Histórica, op 19-6-2019, 
http://www.congreso.es/est_sesiones/.  
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ten grondslag lagen aan het regime.111 Volgens Payne werd deze toespraak goed ontvangen. Er 

gloorde enige hoop op liberalisering, waardoor destijds wel werd gesproken van de Espíritu de 

12 de febrero (de geest van 12 februari).112  

De liberaliseringsgeest verdween evenwel snel door aanhoudende repressie. Na de 

aanslag op Carrero Blanco stelde het regime zich nog harder op, met vele arrestaties en 

regelmatig uitgeroepen uitzonderingstoestanden.113 Een aangelegenheid die begin 1974 

internationale aandacht kreeg betrof het huisarrest van Bisschop Antonio Añoveros vanwege 

het verspreiden van een vooruitstrevende preek in de kerken van het bisdom van Burgos. Deze 

homilie bevatte toespelingen op de onderdrukking in de Baskische regio en de noodzaak om 

betere sociaal-politieke structuren in het Baskenland te verwezenlijken. De bisschop werd door 

het regime beschuldigd van een vergrijp tegen de Spaanse nationale eenheid. De affaire leidde 

tot een ernstige crisis in de betrekkingen tussen het Franco-bewind en het Vaticaan.114 

De meest spraakmakende zaak die internationale aandacht trok betrof evenwel het 

doodvonnis tegen de 26-jarige Salvador Puig Antich. Deze Catalaanse anarchist werd als lid 

van de verboden Iberische bevrijdingsbeweging, Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), 

beschuldigd van deelname aan een bankoverval en het doodschieten van een politieagent. Naast 

Puig Antich werd ook de in Spanje illegaal verblijvende Oost-Duitse Georg Michael Welzel, 

alias Heinz Chez, veroordeeld tot de doodstraf wegens het doden van een politieagent. De 

internationale verontwaardiging richtte zich evenwel op Puig Antich, omdat hij als lid van de 

MIL door velen als vrijheidsstrijder werd gezien. Het is aannemelijk dat de haviken van het 

regime, met de aanslag op Carrero Blanco nog zo vers in het geheugen, een afschrikwekkend 

signaal wilden afgeven aan tegenstanders van het bewind. Er werd geen clementie verleend. 

Om de intimidatie kracht bij te zetten werd zelfs gekozen voor de garrote vil (wurgpaal) 

waardoor de veroordeelden een afschuwelijke verstikkingsdood ondergingen. De hoop op 

liberalisering werd hiermee de das omgedaan.  

 In de daaropvolgende maanden namen de zorgen binnen het regime over de continuïteit 

niettemin toe. Dit had onder andere te maken met de Anjerrevolutie die op 25 april in Portugal 

was uitgebroken. Binnen enkele uren maakten linksgeoriënteerde militairen, gedesillusioneerd 

door de koloniale oorlogen in Afrika, een einde aan de ruim 40 jaar durende dictatuur in dat 

 
111 Ibid.  
112 Payne en Palacios, Franco, 471. 
113 Sophie Baby, El mito de la Transición, 245-246. 
114 Payne en Palacios, Franco, 472. 
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land.115 De ontwikkelingen in andere NAVO-lidstaten aan de Middellandse Zee versterkten de 

preoccupaties over de stabiliteit in Zuid-Europa. In Frankrijk had François Mitterrand in mei 

bijna de presidentiële verkiezingen gewonnen van de liberaal Giscard d’Estaing. Mitterrand 

trad daarbij op als leider van het programme commun, een samenwerkingsverband dat in 1972 

was gesloten tussen de Franse socialisten, communisten en linkse radicalen.116 In buurland 

Italië kende de populariteit van de communistische partij (Partito Comunista Italiano, PCI) 

halverwege de jaren zeventig zijn hoogtijdagen, met steun van zo’n 30 procent van het 

electoraat. Op 23 juli 1974 viel het kolonelsregime in Griekenland, na de Turkse invasie van 

Cyprus op 20 juli, een conflict dat zorgde voor verdere instabiliteit in Zuid-Europa.  

De zorgen om de toekomst van Spanje namen verder toe nadat Franco in juli ernstig 

ziek werd als gevolg van trombose. Liberaal gezinde functionarissen binnen het regime hoopten 

dat Franco zijn macht definitief zou overdragen aan Juan Carlos. De hoop hierop nam toe, toen 

de verantwoordelijkheden van Franco op 19 juli tijdelijk werden overgedragen aan de prins.117 

Payne wijst erop dat Juan Carlos niet stond te trappelen om taken van het zieke staatshoofd 

over te nemen omdat hij vreesde dat het nadelig zou zijn voor zijn positie en imago als hij geen 

volledige autoriteit zou hebben.118 Volgens Tusell had de prins sinds zijn benoeming in 1969 

bovendien wat afstand proberen te nemen van het regime. Zo had hij contacten gelegd met de 

democratische oppositie.119 De machtsoverdracht zou evenwel van korte duur zijn. Nadat 

Franco voldoende hersteld was hervatte hij op 2 september zijn rol als staatshoofd.  

De ontwikkelingen in Portugal en de achteruitgaande gezondheid van Franco zorgden 

voor een opleving onder Spaanse oppositiegroeperingen. In 1972 had onenigheid binnen de 

PSOE een hoogtepunt bereikt, in wat Richard Gillespie bestempelt als ‘the PSOE schism of 

1972.’ De partij viel toen uiteen in een behoudende groep, de PSOE histórico, gedomineerd 

door socialisten in ballingschap die zich verzetten tegen de wens van hervormingsgezinde 

socialisten in Spanje die de PSOE wilden vernieuwen, de PSOE renovado.120 Binnen de 

 
115 Zie o.a.: Elizabeth Buettner, ‘From rose-coloured map to Carnation Revolution. Portugal’s overseas amputations,’ in 
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2016), 190-210, aldaar 207; Kenneth Maxwell, ‘Portugal: “The Revolution of the Carnations”, 1974-75,’ in Adam Roberts en 
Timothy Garton Ash (red.), Civil resistance and power politics: the experience of non-violent action from Ghandi to the 
present (Oxford: Oxford University Press, 2009), 144-161, aldaar 144; José Javier Olivas Osuna, ‘The deep roots of the 
Carnation Revolution: 150 years of military interventionism in Portugal,’ Portuguese Journal of Social Science 13:2 (2014), 
215-231, aldaar 224-225.  
116 Zie o.a.: Alain Bergounioux en Gérard Grunberg, ‘L’Union de la gauche et l’ère Mitterrand (1965-1995),’ in Jean-Jacques 
Becker en Gilles Candar (red.), Histoire des gauches en France. Volume 2 (Parijs: La Découverte, 2005), 275-294; Philip 
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personalities (Londen: Routledge, 1998), 90-122, aldaar, 95-96. 
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Socialistische Internationale (SI) ontbrak eensgezindheid over de vraag welke factie gesteund 

zou moeten worden. Pilar Ortuño Anaya wijst Frankrijk, Italië en Zweden aan als landen die 

steun wilden verlenen aan de PSOE renovado. Daartegenover stonden Duitse en Oostenrijkse 

socialisten die de voorkeur gaven aan het uitstellen van het verlenen van lidmaatschap van de 

IS aan Spaanse socialisten totdat deze zelf de onderlinge verdeeldheid zouden hebben 

opgelost.121 Uiteindelijk zou de SI de PSOE renovado in januari 1974 erkennen. 

Intussen nam de PCE op 30 juli in Parijs het initiatief tot het oprichten van de Junta 

Democrática, waaraan zowel monarchisten, carlisten als enkele linkse partijen deelnamen.122 

Het doel was om de oppositie tegen het Franco-bewind te verenigen terwijl tegelijkertijd werd 

nagedacht over een tijdelijke regering die de transitie van dictatuur naar democratie zou moeten 

bewerkstelligen.123 De communisten streefden naar een ruptura democrática, een 

democratische breuk met het Franco-regime. Zij hoopten dit te bereiken door een vredige coup 

in de vorm van grootschalige nationale stakingen. Santiago Carrillo, leider van de PCE, wilde 

de PSOE aan boord krijgen maar daar slaagde hij niet in. De PSOE was nog steeds niet bereid 

samen te werken met de communisten.124 De PSOE streefde net als de PCE naar een ruptura 

democrática, maar de arbeiderspartij was niet bereid om samen te werken met monarchisten en 

carlisten, die voorstanders waren van een monarchie. Bovendien wilde de PSOE zich niet 

blootstellen aan de mogelijke overheersing van de PCE.125 

Intussen liepen de spanningen in het kabinet-Arias Navarro hoog op. De búnker boekte 

een aantal successen door Arias Navarro te dwingen om enkele liberaal ingestelde 

functionarissen weg te werken. De druk van de ultraconservatieven nam toe nadat op 13 

september bij een bomaanslag op een café in Madrid, Cafetería Rolando, elf doden en meer 

dan zeventig gewonden vielen, waaronder enkele politieagenten. Hoewel niet echt duidelijk 

was wie achter de aanslag zat, wordt aangenomen dat de ETA hiervoor verantwoordelijk was.126 

De búnker greep de bomaanslag aan om hun campagne tegen liberalen binnen het regime verder 

op te voeren. Op 29 oktober leidde dit tot het ontslag van de gematigde minister van 

Voorlichting, Pío Cabanillas. Zijn vertrek werd gevolgd door het vrijwillige opstappen van 

solidaire bewindslieden. Noemenswaardig was het vertrek van Marcelino Oreja, die onder 

Cabanillas had gewerkt als ondersecretaris.127 Oreja zou twee jaar later de functie van minister 
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van Buitenlandse Zaken gaan bekleden. Al met al was eind 1974 niet veel terechtgekomen van 

liberalisering. Er werd dan wel een wet aangenomen waarin het recht op politieke associatie 

werd vastgelegd, maar deze Decreto-Ley 7/1974 van 21 december hield geen daadwerkelijke 

liberalisering in.128 Van fundamentele politieke veranderingen was tijdens de Arias Navarro-

regering dus geen sprake.  

Het jaar 1975 werd gekenmerkt door toenemend geweld door onder andere de ETA, de 

Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP, Revolutionair Antifascistisch 

Patriottisch Front) en de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO, 

Antifascistische Verzetsgroepen van de Eerste Oktober). Maar ook antiterreur acties door het 

regime droegen bij aan de gewelddadige atmosfeer, waarbij meer dan eens de noodtoestand 

werd uitgeroepen, vooral in het Baskenland. Zo berekent Sophie Baby dat er meer dan 170 

gewelddadige incidenten plaatsvonden in het jaar 1975.129  

Intussen vond halverwege 1975 een belangrijke ontwikkeling plaats op het 

oppositiefront. Zoals eerder in dit hoofdstuk aan bod is gekomen, wilde de PSOE zich in juli 

1974 niet aansluiten bij de Junta Democrática. Preston stelt dat de vorming van de Junta 

Democrática de PSOE desalniettemin stimuleerde om de samenwerking te zoeken met andere 

groeperingen.130 Een jaar na de oprichting van de Junta Democrática werd op 11 juni 1975 de 

Plataforma de Convergencia Democrática opgericht, een samenwerkingsverband tussen de 

PSOE en een aantal andere linkse en regionale groeperingen, maar zonder PCE, die nog steeds 

onderdeel uitmaakte van de Junta Democrática. De PSOE wilde nog steeds een oppositieblok 

vormen waarin de communisten geen rol zouden kunnen spelen.131 Het Plataforma de 

Convergencia Democrática streefde naar een ruptura en verwierp de continuïteit van de 

dictatuur middels een monarchie.132 In de zomer van 1975 bestonden de twee belangrijkste 

oppositieverbanden dus nog naast elkaar.  

De nazomer stond in het teken van de laatste stuiptrekkingen van het Franco-regime. 

Op 27 september werden twee leden van de ETA en drie militanten van de FRAP geëxecuteerd. 

Enkele weken eerder waren zij door militaire rechtbanken in Burgos en Madrid veroordeeld tot 

de doodstraf. Dit leidde tot grote internationale verontwaardiging en protesten tegen het 
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regime.133 Een reactie van Spaanse zijde bleef niet uit. Op de Dia del Caudillo, de feestdag op 

1 oktober ter ere van de dictator, verscheen Franco zoals gebruikelijk op het balkon van het 

koninklijke paleis waar hij het toegestroomde publiek op het Plaza Oriente toesprak. Vergezeld 

door prins Juan Carlos en diens vrouw Sofía, veroordeelde Franco op zijn beurt de protesten uit 

het buitenland, die naar zijn zeggen werden aangezwengeld door vrijmetselaars en 

communisten.134  

 Niet lang daarna verslechterde de gezondheid van Franco in ernstige mate. In oktober 

kreeg de 82-jarige dictator een hartaanval. Na bijna vier decennia als machthebber van Spanje 

te hebben geheerst, overleed Franco uiteindelijk op 20 november. Een duidelijk aangeslagen 

Arias Navarro sprak via de televisie het Spaanse volk toe met de historische woorden: 

‘Españoles, Franco ha muerto’ (Spanjaarden, Franco is overleden). Daarna las hij een brief voor 

met de laatste woorden van de dictator die het Spaanse volk opriep om het nieuwe staatshoofd 

Juan Carlos te omarmen.135 Na het achterwege blijven van daadkrachtige liberalisering tijdens 

de laatste twee regeringen van het Franco-regime rees de vraag of na de dood van Franco een 

daadwerkelijke transitie van dictatuur naar democratie zou gaan plaatsvinden. 
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Na het overlijden van Franco trad Ley 62/1969 in werking, de wet van 22 juli 1969 waarmee 

Juan Carlos was aangewezen als opvolgend staatshoofd.136 Na 44 jaar kreeg Spanje weer een 

koning op de troon. Juan Carlos bevond zich evenwel in moeilijk vaarwater. Hij werd door 

velen beschouwd als een franquistische marionet omdat hij jarenlang onder de vleugels van 

Franco was opgegroeid en opgeleid. Afgezien van het feit dat hij werd gezien als een 

vertegenwoordiger van het Franco-regime, heerste er ook twijfel over zijn intellectuele 
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capaciteiten en bestond de indruk dat hij zich vooral bezighield met sportactiviteiten. Dit 

leverde Juan Carlos dan ook de bijnaam ‘el breve’ (de korte) op, omdat verwacht werd dat zijn 

bewind niet lang zou duren.137 Juan Carlos stond dus voor een grote uitdaging, die volgens 

Preston vooral neerkwam op ‘a complex juggling act’. Als hij zou kiezen voor de progressieve 

route zou hij waarschijnlijk veel steun onder de bevolking ontvangen. Maar, hij diende ook 

rekening te houden met de macht van de búnker. Hij was ook verbonden met en afhankelijk 

van het regime. In deze context had Juan Carlos volgens Preston geen andere keuze dan 

voorzichtig te werk gaan.138 

 De behoedzaamheid van Juan Carlos werd duidelijk tijdens zijn toespraak voor de 

Cortes Españolas op 22 november. Twee dagen eerder, op de sterfdag van Franco, was in het 

Boletín Oficial de las Cortes Españolas aangekondigd dat op 22 november een bijzondere, 

gezamenlijke sessie zou plaatsvinden van de Cortes Españolas en de Consejo del Reino 

(koninkrijksraad), tijdens welke bijeenkomst Juan Carlos een eed zou afleggen en zou worden 

uitgeroepen tot koning.139 De geest van het Franco-regime sijpelde door in de gelofte, waardoor 

voor sceptici het imago van een koning-marionet alleen maar versterkt werd. Zo verklaarde 

Juan Carlos voor God en de heilige evangeliën dat hij zich zou houden aan de fundamentele 

wetten en principes van de Movimiento. Aansluitend werd Juan Carlos uitgeroepen tot koning 

van Spanje waarna, met een memorie aan Franco, de nieuwe koning werd toegeroepen met 

‘¡Viva el Rey! ¡Viva España!’, gevolgd door een staande ovatie en het Spaanse volkslied.140  

De daaropvolgende toespraak van Juan Carlos gaf de spagaat weer waarin de nieuwe 

koning zich bevond. Enerzijds sprak Juan Carlos warme woorden over Franco, ‘una figura 

excepcional’ (een uitzonderlijke figuur), die zijn leven in dienst had gesteld van Spanje. 

Anderzijds kondigde Juan Carlos ‘una nueva etapa de la historia de España’ aan (een nieuwe 

etappe in de geschiedenis van Spanje) waarin veranderingen zouden plaatsvinden.141 Het woord 

democratie werd door Juan Carlos evenwel niet gebruikt.   

 Na het overlijden van Franco en het aantreden van Juan Carlos bleef Arias Navarro in 

functie als minister-president. Volgens Tusell ging Arias Navarro ervan uit dat hij zijn functie 
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onder Juan Carlos zou behouden aangezien, in overeenstemming met de wet, zijn benoeming 

ten tijde van Franco gold voor een termijn van 5 jaar. De verstandhouding tussen Juan Carlos 

en Arias Navarro was evenwel niet optimaal. Arias Navarro had geen hoge pet op van Juan 

Carlos, terwijl deze laatste de minister-president bestempelde als ‘terco como una mula’ 

(koppig als een ezel).142 De jonge koning was dus bepaald geen bewonderaar van Arias 

Navarro. Gilmour stelt evenwel dat het nieuwe staatshoofd in dit stadium geen radicale 

wijzigingen kon ondernemen om de búnker niet tegen zich in het harnas te jagen. Wel verzocht 

hij Arias Navarro om hervormingsgezinde functionarissen te benoemen in het kabinet.143 

Hoewel de nieuwe regering volgens Preston een reflectie was van Arias Navarro’s ‘Francoist 

inclinations’, wijst de auteur er tevens op dat een aantal bewindslieden bekend stonden als 

hervormingsgezind, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken, José María de Areilza.144      

Op 28 januari hield Arias Navarro een rede voor de Cortes Españolas. De minister-

president liet zich lovend uit over Franco, maar hij kondigde ook hervormingen aan door middel 

van een ‘avance controlado’ (gecontroleerde vooruitgang, oftewel: reforma) in tegenstelling tot 

een ‘cambio improvisado e irresponsable’ (geïmproviseerde en onverantwoordelijke 

verandering, oftewel: ruptura). De minister-president liet stevige uitspraken over de gevaren 

van terrorisme, anarchisme, separatisme en communisme dan ook niet achterwege.145  

Wat betreft democratisering streefde de eerste regering onder Juan Carlos naar een 

‘democracia española’ (Spaanse democratie), afgestemd op het karakter en de ervaringen van 

de Spanjaarden. Hieruit blijkt opnieuw de paternalistische houding die werd aangenomen 

tegenover  de bevolking. Het leek er in ieder geval niet op dat Arias Navarro streefde naar een 

volgens westerse maatstaven volwaardige democratie. Hoewel Arias Navarro veranderingen 

aankondigde, waaronder het recht van vergadering en politieke associatie, en het hervormen 

van de volksvertegenwoordiging, liet hij ook weten dat deze wijzigingen in de geest van Franco 

zouden plaatsvinden.146 Kortom, Arias Navarro bleef sterk hangen aan het verleden terwijl de 

plannen voor de democratische toekomst van Spanje vaag bleven.   

Intussen stond de regering-Arias Navarro vrijwel direct na aantreden onder druk van 

een stakingsgolf. Deze richtte zich in belangrijke mate tegen maatregelen om de economische 

crisis, die was ontstaan als gevolg van de oliecrisis van 1973, het hoofd te bieden, zoals een 
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bevriezing van lonen en salarissen (terwijl de inflatie bleef stijgen).147 Het aantal stakingen nam 

explosief toe. In 1975 waren 14.5 miljoen werkuren verloren gegaan door arbeidsonrust. Dit 

cijfer groeide in 1976 naar 150 miljoen verloren werkuren. Alleen al in de eerste maanden van 

1976 vonden ruim 17.000 stakingen plaats tegenover iets meer dan 3.000 in 1975, het jaar dat 

volgens auteurs Maravall en Santamaría de meeste arbeidersprotesten kende tijdens het Franco-

tijdperk.148  

De acties vonden niet alleen plaats in de gebruikelijke stakingsgevoelige sectoren als de 

industrie en mijnbouw. Ook in de dienstensector legden werknemers het werk neer, waaronder 

de metro, trein en posterijen in Madrid. Vervolgens werden militairen ingezet om de voortgang 

van deze dienstverlening te waarborgen. Het regime bleef intussen vasthouden aan repressie in 

een poging de sociale onrust te bedwingen. Begin maart liep het onderdrukken van een staking 

uit de hand. In de Baskische stad Vitoria hadden zich op 3 maart duizenden stakers verzameld 

in een kerk. Bij het ontruimen van het gebedshuis door de ordetroepen vielen onder de arbeiders 

vijf doden en tientallen gewonden. De spanningen die dit soort incidenten veroorzaakten 

werden nog eens versterkt door ontvoeringen en gewelddadige acties door onder andere de ETA 

en rechtsextremistische groeperingen.149 

 Ondertussen zochten de oppositiepartijen de samenwerking op. Hoewel eensgezindheid 

in het verleden problematisch was gebleken, werd in maart een belangrijke stap gezet in het 

verenigen van de oppositie. Op 26 maart fuseerden de Plataforma de Convergencia en de Junta 

Democrática in de Coordinación Democrática, ook wel La Platajunta genoemd. Santos Juliá 

stelt dat de vele protesten en demonstraties ertoe hebben bijgedragen dat de Plataforma de 

Convergencia en de Junta Democrática met elkaar om de tafel gingen zitten om een 

gezamenlijk front te vormen tegen de teleurstellende hervormingsplannen van de regering en 

voor een ruptura democrática.150 Abdón Mateos wijst erop dat sommige gematigde 

groeperingen uit het nieuwe samenwerkingsverband stapten omdat rechtse media La Platajunta 

vergeleken met het Frente Popular, de linkse coalitie die in 1936 de verkiezingen had 

gewonnen en waartegen de bekende militaire coup in juli van dat jaar werd gepleegd.151 

Een belangrijke beweegreden voor de PCE om een breder oppositiefront na te streven 

was dat de partij niet geïsoleerd wilde raken als het moment voor het legaliseren van politieke 
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partijen zou aanbreken.152 Van de eerste regering onder Juan Carlos hoefde de PCE in dit 

opzicht  evenwel niet veel te verwachten. De uitspraken van Arias Navarro begin januari tijdens 

een interview met het Amerikaanse tijdschrift Newsweek, lieten geen twijfel bestaan over zijn 

opstelling ten aanzien van de PCE: ‘The civil war woke me up about Communism and its 

monstrosities […]. There isn’t a single example in the whole world of a Communist Party that 

has proved with deeds its respect for the rules of the democratic game once it reached power,’ 

zo verklaarde de premier.153 Kortom, de eerste post-Franco regering was niet van plan om te 

onderhandelen met de PCE, laat staan om de communistische partij te legaliseren.  

In mei en juni werden een aantal belangrijke wetsvoorstellen behandeld in de Cortes 

Españolas. Op 29 mei werd Ley 17/1976 aangenomen, een wet met betrekking tot het recht van 

vergadering (Derecho de reunión).154 In juni diende de regering een wetsvoorstel in dat 

betrekking had op het recht op politieke associatie (Derecho de asociación política). Dit 

voorstel werd met verve gepresenteerd door Adolfo Suárez, de Ministro-Secretario general del 

Movimiento.155 Verwachtingen ten aanzien van het wetsvoorstel omtrent politieke associatie 

werden evenwel direct in de kiem gesmoord. De wet kon namelijk niet worden uitgevoerd 

omdat hiervoor een aanpassing van de strafwet nodig was zodat politieke partijen gelegaliseerd 

konden worden. De Cortes Españolas stemde in de middag van 9 juni evenwel niet in met een 

voorstel om de strafwet te wijzigen.156  

Opnieuw slaagde Arias Navarro er dus niet in om daadwerkelijke hervormingen door te 

voeren. Volgens Preston nam de ontevredenheid van de koning over Arias Navarro snel toe. In 

april had Juan Carlos zelfs tegen een verslaggever van Newsweek gezegd dat Arias Navarro een 

‘absolute disaster’ was. Preston stelt dan ook dat Arias Navarro ongeschikt was om de 

uiteenlopende belangen van verschillende politieke stromingen te overbruggen en dat Juan 

Carlos zich realiseerde dat de politieke hervormingen geleid zouden moeten worden door 

iemand die zou kunnen omgaan met zowel de búnker als de democratische oppositie.157 Op 

verzoek van de koning trad Arias Navarro op 1 juli 1976 af. Sommige auteurs suggereren dat 

Juan Carlos zich eind juni, na zijn eerste officiële staatsbezoek aan de Verenigde Staten, 
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gesterkt voelde in zijn plannen om Spanje te democratiseren en besloot om Arias Navarro te 

ontslaan.158  

Hoewel de eerste transitieregering onder leiding van Arias Navarro een aantal 

hervormingen introduceerde, slaagde dit kabinet er dus niet in om daadwerkelijk de weg naar 

democratie in te slaan. Zelfs liberalisering kwam niet van de grond. Hoe wordt deze periode 

onder leiding van Arias Navarro beoordeeld door historici? Tusell vergelijkt het transitieproces 

met een windhondenrace waarbij achtereenvolgens een aantal participanten afvalt. De eerste 

die in deze race afviel was Arias Navarro.159 Gilmour stelt dat Arias Navarro al sinds 1974 een 

slecht functionerende minister-president was geweest, een conservatief maar geen politicus of 

staatsman, die zich na het aantreden van Juan Carlos weifelend opstelde ten aanzien van 

politieke hervormingen.160 Volgens Medhurst ontbrak de wil en capaciteit bij Arias Navarro en 

slaagde hij er niet in om tegen de druk van de búnker in te gaan.161 Palomares stelt dat Arias 

‘could not even see the need for change.’162 Preston beoordeelt de periode van Arias Navarro 

evenwel als cruciaal voor de democratische transitie. Door de heftige weerstand tegen de 

beperkte hervormingen bracht de búnker zichzelf in diskrediet. Daardoor raakten steeds meer 

leden van de politieke elite ervan overtuigd dat een fundamentele omslag nodig was. Daarnaast 

leidden de oppervlakkige hervormingen en de aanhoudende repressie ertoe dat de linkse 

oppositie zich steeds meer ging verenigen.163 Na het wegvallen van Arias Navarro van het 

politieke toneel was het de vraag of een nieuwe regering nieuw leven zou blazen in het 

transitieproces.  

 

 

E e n  s u c c e s v o l l e  d o o r s t a r t :  

D e  r e g e r i n g - S u á r e z ,  j u l i  1 9 7 6 – j u n i  1 9 7 7   

 

Nadat Arias Navarro door de koning terzijde was geschoven diende een nieuwe minister-

president benoemd te worden. Deze keer bevond Juan Carlos zich in een positie om een 

 
158 Alfred Tovias, ‘US policy towards democratic transition in Southern Europe,’ in Geoffrey Pridham (red.) Encouraging 
Democracy: The International Context of Regime Transition in Southern Europe (Leicester: Leicester University Press, 
1991), 175-194, aldaar 188; Powell, Charles, ‘The United States and Spain: From Franco to Juan Carlos,’ in Nigel Townson 
(red.) Spain transformed: the late Franco dictatorship, 1959-75 (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010), 227-247, aldaar 
241. 
159 Tusell, Dictadura Franquista, 281. 
160 Gilmour, The transformation of Spain, 147-148. 
161 Medhurst, ‘Spain’s evolutionary pathway,’ 33. 
162 Palomares, ‘New Political Mentalities,’ 131. 
163 Preston, The Triumph of Democracy, 89-90. 



HOOFDSTUK  1:  SPANJE  VAN  DICTATUUR  NAAR  DEMOCRATIE,  1936  -  1977  

 58 

kandidaat naar voren te schuiven waar zijn eigen voorkeur naar uitging. Hij zorgde ervoor dat 

Adolfo Suárez op de kandidatenlijst van de Consejo del Reino kwam te staan. Op 3 juli 

ondertekende Juan Carlos het Real Decreto 1561/1976, waarmee Suárez werd aangesteld als 

minister-president.164 De benoeming van de relatief jonge Suárez kwam als een verrassing. Hij 

werd als Ministro-Secretario general del Movimiento vooral gezien als een Franco-aanhanger 

en niet als een bestuurder die de democratisering van Spanje zou willen nastreven. De 

gevestigde orde was aanvankelijk gerustgesteld met deze aanstelling uit eigen gelederen, maar 

de oppositie was niet enthousiast.165 Begin juli riepen de oppositiepartijen de Spaanse bevolking 

op om te demonstreren voor democratie en amnestie voor politieke gevangenen. Het hoogtepunt 

van deze manifestaties werd bereikt op 11 juli, toen meer dan 250 duizend Spanjaarden de straat 

opgingen.166 Maar, net als bij de eerdere machtswisselingen, was het ook nu weer de vraag in 

hoeverre de nieuwe regering onder leiding van Suárez bereid was het Spaanse politieke bestel 

daadwerkelijk te democratiseren.  

 Suárez sloeg in ieder geval een andere toon aan dan zijn voorganger Arias Navarro. In  

zijn eerste boodschap aan de Spaanse bevolking op 6 juli verklaarde de nieuwe minister-

president veel waarde te hechten aan de wil van het volk. Hij gaf aan dat hij van een jongere 

generatie was. Hoewel hij in september 1932 was geboren, tijdens de Tweede Republiek en dus 

de Spaanse Burgeroorlog als kind doormaakte, wilde hij zich met zijn opmerking onderscheiden 

van persoonlijkheden als Carrero Blanco en Arias Navarro, die een actieve rol hadden gespeeld 

tijdens de burgeroorlog. Suárez, enkele jaren ouder dan Juan Carlos die geboren was in 1938, 

was van dezelfde generatie als de koning. Het meest opvallende was evenwel dat het de eerste 

keer was dat een minister-president expliciet sprak over democratie, waarbij hij meldde dat ook 

Juan Carlos een volwaardige democratie nastreefde. Suárez toonde optimisme en vertrouwen 

in de toekomst.167 Drie dagen later, op 9 juli, sprak Juan Carlos de ministerraad toe. Ook de 

koning merkte op dat een nieuwe generatie was aangetreden. Net als in het geval van Suárez 

blijkt uit de rede van Juan Carlos dat hij belang hechtte aan het betrekken van de bevolking bij 

het politieke systeem.168 
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Boletín del Estado, nr. 160, 5-7-1976, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín del Estado op 19-6-2019, 
https://www.boe.es/boe/dias/1976/07/05/pdfs/A13129-13129.pdf. 
165 Andrade, El PCE y el, 79-80; Palomares, ‘New Political Mentalities,’ 131; Baby, El mito de la Transición, 265. 
166 Baby, El mito de la Transición, 266. 
167 Primer mensaje del Presidente Adolfo Suárez al pueblo español, 6-7-1976 in Sánchez Navarro, La transición española en 
sus documentos, 287-289. 
168 Discurso del Rey al Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, 9-7-1976 in Sánchez Navarro, La transición española en 
sus documentos, 289-290. 



HOOFDSTUK  1:  SPANJE  VAN  DICTATUUR  NAAR  DEMOCRATIE,  1936  -  1977  

 59 

Suárez bezigde niet alleen een andere toon dan zijn voorganger, maar hij was ook 

daadkrachtiger. Kort na zijn aantreden werden de eerste resultaten geboekt. Op 14 juli werd 

door middel van een spoedprocedure in de Cortes Españolas een voorstel tot wijziging van de 

strafwet aangenomen dat nodig was om politieke associaties, oftewel politieke partijen, te 

legaliseren. Enkele weken eerder, onder Arias Navarro, was het niet gelukt om dit wetsvoorstel 

door de Cortes Españolas heen te krijgen. De nieuwe wet trad op 19 juli in werking.169 

Vervolgens werd op 30 juli een koninklijk decreet gepubliceerd, het Real Decreto-Ley 10/1976, 

waarin de amnestie voor politieke gevangenen werd geregeld.170 Halverwege november stond 

vervolgens de behandeling van het cruciale wetsvoorstel voor politieke hervorming op de 

agenda van de Cortes Españolas, de Ley para la Reforma Política (Wet voor politieke 

hervorming). 

 De beraadslagingen over het wetsvoorstel betreffende politieke hervormingen begonnen 

op 16 november en gingen gepaard met spanningen. In de voorafgaande periode maakte de 

regering-Suárez een ongunstige indruk toen het eerste PSOE-congres op Spaanse bodem, dat 

gepland stond van 4 tot en met 6 november, verboden werd. Suárez wilde naar eigen zeggen 

voorkomen dat het PSOE-congres de kansen tot aanvaarding van de hervormingsplannen 

mogelijk zou benadelen, maar beloofde dat na de behandeling van het wetsvoorstel in de Cortes 

Españolas het PSOE-congres zonder problemen zou kunnen plaatsvinden. Suárez maakte zijn 

belofte waar. De nog steeds clandestiene PSOE kreeg toestemming om de conferentie in 

december te organiseren. Verschillende vooraanstaande West-Europese socialistische leiders 

steunden de PSOE met hun aanwezigheid, waaronder François Mitterrand (Frankrijk), Pietro 

Nenni (Italië), Michael Foot (Verenigd Koninkrijk), Willy Brandt (Bondsrepubliek Duitsland) 

en Olof Palme (Zweden).171  

Het PSOE-congres was niet de enige kwestie die in het najaar van 1976 voor onrust 

zorgde. Een oproep van vakcentrales tot een algemene staking op 12 november, enkele dagen 

voor de start van de beraadslagingen over het wetsontwerp van de Ley para la Reforma Política 

in de Cortes Españolas, droeg bij aan verdere spanningen. Meer dan een miljoen arbeiders 

legden hun werkzaamheden neer.172 Op 16 november begon desalniettemin het debat in de 

 
169 Ley 23/1976, de 19 de julio, sobre modificación de determinados articulos del Código Penal relativos a los derechos de 
reunion, asociación, expresión de las ideas y libertad de trabajo, Boletín Oficial del Estado, nr. 174, 21-7-1976, geraadpleegd 
op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 19-6-2019, https://www.boe.es/boe/dias/1976/07/21/pdfs/A14135-
14136.pdf.  
170 Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistia, Boletín Oficial del Estado, nr. 186, 4-8-1976, geraadpleegd op 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 19-6-2019, https://www.boe.es/boe/dias/1976/08/04/pdfs/A15097-15098.pdf. 
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Cortes Españolas en op 18 november werd het wetsontwerp goedgekeurd. Het wetsvoorstel 

werd met een grote meerderheid aangenomen: 425 stemmen vóór, 59 stemmen tegen en 13 

absenties.173 De Spaanse bevolking kreeg door middel van een referendum op 15 december 

tevens de mogelijkheid om zich uit te spreken over de wet.  

Enkele dagen voor de volksraadpleging namen de spanningen opnieuw toe. Op 10 

december verscheen Santiago Carrillo, de communistenleider die jarenlang in ballingschap had 

verkeerd, onverwachts in het openbaar in Madrid. Carrillo woonde op dat moment officieel nog 

in Parijs, maar historicus Juliá stelt dat het een publiek geheim was dat de communistenleider 

als sinds februari illegaal in Spanje verbleef.174 Volgens Tusell wilde Carrillo met zijn publieke 

verschijning erkenning van de PCE afdwingen.175 Auteur en voormalig PCE-lid Juan Andrade 

stelt dat de regering-Suárez nog niet goed wist hoe om te gaan met de PCE. Carrillo werd eind 

december voor een korte periode gearresteerd. Dit droeg volgens de genoemde auteur evenwel 

bij aan het besef bij de regering-Suárez dat de PCE uiteindelijk gelegaliseerd zou moeten 

worden.176 Zover was het halverwege de roerige decembermaand evenwel nog niet. Een dag na 

de verschijning van Carrillo werd – om de spanning nog eens op te voeren – de voorzitter van 

de Consejo de Estado (Raad van State), Antonio de Oriol, ontvoerd door de links-radicale 

groepering GRAPO.  

Het referendum vond aldus op 15 december doorgang onder enerverende 

omstandigheden. Met een opkomst van 77,4% spraken ruim 94% van de stemmers hun steun 

uit voor de hervormingsplannen van de regering-Suárez. Dat was een enorm succes. Volgens 

John F. Coverdale betekende de uitslag van het referendum dan ook een overwinning voor het 

transitieproces, waarmee Suárez en koning Juan Carlos hun positie verstevigden.177 Ook Juliá 

wijst op de brede sociale steun die werd gegeven aan de hervormingsplannen van de regering-

Suárez.178 De uitslag van het referendum beïnvloedde de opstelling van de PSOE en de PCE, 

die afstand begonnen te nemen van het idee van een ruptura democrática en zich bereidwilliger 

opstelden om te onderhandelen met de regering-Suárez.179 Op 11 januari 1977 vond het eerste 

officiële overleg plaats tussen de regering en vertegenwoordigers van de oppositie om onder 
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andere de legalisering van politieke partijen te bespreken. Het eerste gesprek met de 

communistenleider Carrillo zou pas later, op 27 februari, plaatsvinden.180  

 Met de goedkeuring van de hervormingswet, Ley 1/1977 para la Reforma Política die 

op 4 januari 1977 in werking trad,181 leek de weg naar de eerste democratische verkiezingen 

open te liggen. Een van de grootste obstakels op het pad daarnaartoe diende evenwel nog 

genomen te worden: de legalisering van de PCE. Dit was vooral voor de ultraconservatieven 

die fel anticommunistisch waren een uiterst gevoelig punt. Sommige anticommunisten waren 

bereid om ver te gaan met intimidatie. Op 24 januari viel een extreemrechtse groepering een 

aan de PCE-gelieerd advocatenkantoor binnen nabij het Madrileense treinstation Atocha. Vijf 

advocaten werden doodgeschoten en een aantal personen raakten ernstig gewond. Deze 

Matanza de Atocha (Bloedbad van Atocha) vond plaats in een week die bekend kwam te staan 

als de Semana Negra (Zwarte Week) van de transitie. Naast de eerdergenoemde dodelijke 

slachtoffers kwamen in deze week nog eens vijf personen om het leven, waaronder twee 

studenten, waarvan een werd doodgeschoten door rechtsextremisten en de andere omkwam 

door een rookbom van de ordetroepen.182 De spanningen liepen zodanig hoog op dat Suárez 

zich genoodzaakt voelde om op de televisie een verklaring af te leggen, waarmee hij de Spaanse 

bevolking wilde geruststellen dat de regering niet zou terugvallen op repressie en dat de 

democratisering door zou gaan.183 

De beheerste reactie van communistische zijde op de Matanza de Atocha droeg bij aan 

een gunstiger beeld over de PCE. Zo stelt Medhurst dat de PCE, tegen alle verwachtingen in, 

zelfs meer geneigd was om mee te werken aan de door de regering-Suárez geleide transitie dan 

de PSOE. De verklaring hiervoor was dat de PCE de jarenlange anticommunistische 

propaganda te boven wilde komen.184 Volgens Payne profileerde de PCE zich inmiddels ook 

expliciet als aanhanger van het eurocommunisme en van parlementair-democratische principes, 

waarmee afstand werd genomen van de communistische doctrines van de Sovjet-Unie. 

Hierdoor werd uiteindelijk zowel binnen als buiten Spanje duidelijk dat werkelijke 

democratisering alleen mogelijk zou zijn met de legalisering van de PCE.185 Tusell merkt op 

dat de beheerste reactie van de PCE op het bloedbad van Atocha het publiek in Spanje 
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overtuigde dat de PCE verantwoordelijk kon optreden.186 Deze factoren hielpen ongetwijfeld 

bij de politieke erkenning van de PCE.  

De legalisering van de PCE bleef ondanks het positievere imago een van de grootste 

uitdagingen tijdens de transitieperiode. Zoals in dit hoofdstuk al is gebleken, waren 

communisten, naast vrijmetselaars, decennialang door het Franco-regime geprofileerd als de 

grootste vijand van Spanje. Ook Arias Navarro had zich als minister-president van de eerste 

transitieregering hard uitgesproken tegen het legaliseren van de PCE. Tusell wijst erop dat de 

legalisering van de PCE voor de eerste verkiezingen ook onmogelijk werd geacht omdat het 

leger zich daar fel tegen zou verzetten.187 Suárez was evenwel vastberaden. Andrade draagt een 

plausibele verklaring aan, namelijk dat de legalisering van de PCE de hervormingsplannen van 

Suárez verder zouden legitimeren.188  

De Spaanse minister-president koos een tactisch moment om de PCE officieel uit de 

clandestiniteit te halen: zaterdag 9 april, een dag die viel in het Paasweekeinde. Op dat moment 

waren veel Spanjaarden op vakantie. Zo ook veel tegenstanders van de legalisering van de PCE. 

Door hun afwezigheid in Madrid waren zij dus niet in staat om snel te reageren. De erkenning 

van de PCE was niettemin een van de meest riskante momenten van de transitie, omdat deze 

een coup door rechtse elementen had kunnen uitlokken.189 De Consejo Superior del Ejército 

(hoge raad van het leger) liet zich verontwaardigd uit over de legalisering van de PCE. De 

minister van Marine, admiraal Gabriel Pita da Veiga, trad af uit protest.190 Een militaire 

staatsgreep bleef evenwel uit. De regering-Suárez had een van de grootste uitdagingen tijdens 

de transitie overleefd. De blik kon nu worden gericht op de eerste democratische verkiezingen 

die gepland stonden op 15 juni.  

Met de verkiezingen voor de deur was het de vraag hoe Suárez zich zou positioneren. 

In eerste instantie was de minister-president niet van plan om zich te mengen in de 

verkiezingsstrijd, maar hij veranderde van mening. Hij sloot zich aan bij de op 3 mei 

geformeerde coalitie van centrumrechtse, liberale, sociaaldemocratische en 

christendemocratische groeperingen, de Unión de Centro Democrático (UCD – Unie van het 

Democratisch Centrum). De belangrijkste partijen op de linkervleugel waren de PSOE en de 

PCE. Op de rechtervleugel was de voornaamste partij de Alianza Popular (AP – Populaire 
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Alliantie), waar veel conservatieven van het Franco-regime zich bij aansloten. Verder namen 

een aantal kleinere, veelal regionale, partijen deel aan de verkiezingen.   

In de weken voorafgaand aan de verkiezingen nam het aantal geweldsincidenten toe. 

Alleen al in Madrid vonden meer dan 200 gewelddadigheden plaats, gepleegd door zowel links- 

als rechtsextremistische groeperingen.191 De meerderheid van de stemgerechtigden lieten zich 

hierdoor niet tegenhouden. Ruim 78% van het electoraat bracht een stem uit in de eerste 

democratische verkiezingen sinds 1936. De verkiezingsoverwinning werd binnengehaald door 

Suárez en zijn Unión de Centro Democrático met ruim 34% van de stemmen. De PSOE, die 

samenwerkte met de socialistische Catalaanse partij, Partit dels Socialists de Catalunya (PSC), 

kwam als tweede partij uit de bus met ruim 29% van de stemmen. Het resultaat van de PCE 

bleek uiteindelijk tegen te vallen voor de communisten en mee te vallen voor degenen die 

vreesden voor veel stemmen voor de PCE. De partij, die samenwerkte met een socialistische 

Catalaanse partij, de Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), behaalde ruim 9% van 

de stemmen en werd daarmee de derde grootste partij. Tot slot vergaarde de conservatieve AP 

ruim 8% van de stemmen.192 Zowel de PCE als de AP eindigden dus ver achter de UCD en 

PSOE. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het Spaanse electoraat overweldigend 

koos voor stabiliteit en gematigdheid. Suárez, die een belangrijke rol had gespeeld in het 

volbrengen van de transitie van dictatuur naar democratie, werd premier van de eerste 

democratisch gekozen regering van Spanje sinds 1936.  

 

 

S l o t  

 

In dit hoofdstuk is ruim 40 jaar eigentijdse Spaanse geschiedenis aan bod gekomen. Franco 

drukte vrijwel die gehele periode een zwaar stempel op Spanje. Nadat hij tijdens de Spaanse 

Burgeroorlog aan de macht kwam en de overwinning op de verslagen Tweede Republiek 

uitriep, richtte Franco zich op de consolidatie en continuïteit van zijn regime. Politieke 

liberalisering paste niet in zijn plannen. Enige zweem van politieke hervorming was vooral 

bedoeld om internationale erkenning te verwerven, dat belangrijk was voor de legitimiteit en 

continuïteit van het regime. Gedurende de jaren zestig werd economische liberalisering 

 
191 Baby, 281-282. 
192 Sánchez Navarro, ‘Las primeras elecciones democráticas: configuración del nuevo regimen parlamentario: C) Las nuevas 
Cortes de la Monarquía Española,’ La transición española en sus documentos, 553.  
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doorgevoerd, na een lange periode van economische autarkie. Dat zorgde voor enige stijging 

van welvaart. Tegenstanders van het regime namen hier echter geen genoegen mee en streefden 

naar politieke vrijheden. Maar zij werden met harde hand onderdrukt. Toen de vraag ging 

spelen wat er zou gebeuren als Franco zou wegvallen, leek de dictator erop te vertrouwen dat 

zijn regime zelfs na zijn dood zou voortduren. Nadat Juan Carlos in 1969 officieel was 

aangewezen als opvolgend staatshoofd en Carrero Blanco in 1973 tot minister-president werd 

benoemd, zodat hij na het overlijden van Franco naast Juan Carlos zou komen te staan, geloofde 

de inmiddels bejaarde dictator dat wat betreft de continuïteit van zijn regime alles goed 

dichtgetimmerd zat.  

Franco zou evenwel en harde klap te verduren krijgen. In december 1973 werd Carrero 

Blanco door een ETA-bomaanslag om het leven gebracht. De ETA wilde het regime aan het 

wankelen brengen, maar slaagde daar niet in. Het bewind continueerde. Even leek het erop dat 

Carrero Blanco’s opvolger, Arias Navarro, serieuze stappen zou nemen om enige politieke 

liberalisering mogelijk te maken, maar de hervormingsgeest verdween al snel terug in de fles. 

De oppositie begon zich evenwel steeds prominenter te organiseren, ondanks de aanhoudende 

repressie. De onderdrukking bereikte onder Arias Navarro een hoogtepunt met de executies in 

maart 1974 en september 1975. Niet lang na deze laatste repressieve uitspatting werd de 82-

jarige Franco ernstig ziek. Hij overleed op 20 november.  

Na het wegvallen van Franco was het de vraag in hoeverre er ruimte zou zijn voor 

daadwerkelijke liberalisering en zelfs democratisering. In eerste instantie leken de kansen 

daarop klein. Juan Carlos nam tijdens zijn eerste toespraak als koning het woord democratie 

niet in de mond. Arias Navarro, die aanbleef als premier en leiding ging geven aan de eerste 

transitieregering, bleef zich weifelend opstellen ten aanzien van politieke hervormingen. Na 

enkele maanden werd hij evenwel door de koning aan de kant geschoven en vervangen door 

Suárez. Hoewel de oppositie in eerste instantie sceptisch was over Suárez, die zij beschouwden 

als een franquist, boekte de nieuwe minister-president binnen enkele maanden concrete 

successen met als hoogtepunt de eerste vrije verkiezingen sinds 1936. Van daadwerkelijke 

liberalisering en democratisering was dus pas sprake tijdens de regeerperiode van Suárez.  

De Spaanse transitie van dictatuur naar democratie wordt terugblikkend doorgaans als 

een succesverhaal gepresenteerd. Er was inderdaad geen sprake van een burgeroorlog of 

revolutie, maar voor tijdgenoten was La Transición zeker geen gelopen race. De periode werd 

gekenmerkt door sociale onrust en gewelddadigheden door uiteenlopende groeperingen die 

verschillende belangen nastreefden. Het was lange tijd verre van vanzelfsprekend dat de 

politieke spanningen en gewelddadigheden zouden uitmonden in een ware democratisering van 
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het Spaanse politieke bestel. In de volgende hoofdstukken, die zich richten op het Nederlandse 

beleid ten aanzien van Spanje, zal duidelijk worden dat Nederlandse tijdgenoten evenmin zeker 

waren dat de transitie van dictatuur naar democratie zou slagen.  

 

 



 66 

2. Nederland en Franco-Spanje,  
1937 – 1973 

 

 

Voordat het kabinet-Den Uyl in mei 1973 aantrad, waren er al veel kabinetten geweest die te 

maken hadden met het Franco-regime. In dit hoofdstuk wordt het Nederlandse beleid ten 

aanzien van het Franco-bewind in de periode 1937-1973 geanalyseerd. In hoeverre probeerde 

Nederland de democratisering van Spanje te bevorderen? Welke motieven lagen ten grondslag 

aan het beleid, welke middelen werden ingezet om de beleidsdoelstellingen te behalen en welke 

resultaten leverden de beleidsmaatregelen op? In de analyse wordt niet alleen aandacht besteed 

aan het regeringsbeleid, maar tevens aan de opstelling van de PvdA ten aanzien van Spanje 

voordat deze partij in 1973 het buitenlandbeleid in handen kreeg. Omdat dit hoofdstuk een 

periode van 36 jaar beslaat, zal het mogelijk zijn om een indruk te krijgen van de mate waarin 

er sprake was van continuïteit of verandering in het Spanjebeleid.  

 In dit hoofdstuk wordt het Nederlandse beleid ten aanzien van het Franco-bewind 

geanalyseerd aan de hand van de belangrijkste historische gebeurtenissen die plaatsvonden in 

de periode 1937-1973. Allereerst wordt stilgestaan bij de Nederlandse erkenning van het 

Franco-regime, een kwestie die in 1937 begon te spelen. Vervolgens worden de verhoudingen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog uiteengezet, een periode waarin de Nederlandse regering, en 

dus ook het ministerie van Buitenlandse Zaken, in ballingschap verbleef in Londen. Wat betreft 

de naoorlogse periode gaat de aandacht uit naar de opstelling van de regering ten aanzien van 

de Spaanse kwestie in de context van de Verenigde Naties (VN), de Noord Atlantische 

Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Economische Gemeenschap/Europese 

Gemeenschappen (EEG/EG). Het conditionaliteitsprincipe, waarbij een democratiseringseis 

wordt neergelegd als voorwaarde voor lidmaatschap, manifesteerde zich het meest duidelijk in 

relatie tot deze organisaties. Daarnaast komt een aan Nederland gerelateerde unieke affaire aan 

bod die zijn weerslag had op het buitenlandbeleid ten aanzien van Spanje: de kwestie-prinses 

Irene. Vervolgens wordt de komst van het kabinet-Den Uyl behandeld met aandacht voor 

initiële plannen op het gebied van de buitenlandse politiek. Het hoofdstuk wordt afgerond met 

een slotbeschouwing.   
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D e  e r k e n n i n g  v a n  F r a n c o  

 

De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en het Franco-bewind vonden hun oorsprong 

tijdens de Spaanse Burgeroorlog, toen Franco internationale erkenning zocht voor zijn regime. 

Het rechtse kabinet-Colijn IV (1937-1939) wilde in eerste instantie niet overgaan tot het 

erkennen van het Franco-regime omdat de democratisch gekozen republikeinse regering 

officieel nog steeds de enige internationaal erkende regering was. Alleen Hitler en Mussolini 

hadden op 18 november 1936 het Franco-bewind al erkend.1 De terughoudendheid van het 

kabinet-Colijn IV betekende echter niet dat er geen enkel bilateraal contact bestond tussen 

Nederland en het Franco-bewind. In augustus 1937 stelde de antirevolutionaire minister-

president en ad interim minister van Buitenlandse Zaken, Hendrik Colijn, dat omwille van 

economische belangen contacten onderhouden werden met de nationalisten.2 Toen in oktober 

de partijloze liberaal Jacob Patijn aantrad als minister van Buitenlandse Zaken oordeelde deze 

dat er te veel onzekerheden bestonden om op korte termijn het Franco-bewind te erkennen. Ook 

Patijn verklaarde dat het ministerie zich desalniettemin bleef inzetten om de 

handelsbetrekkingen te bevorderen met het gebied dat onder controle stond van Franco.3 

Diezelfde economische belangen gaven Franco een troef in handen waarmee het 

kabinet-Colijn IV onder druk werd gezet om te onderhandelen over de erkenning van zijn 

bewind. Het uitoefenen van dergelijke dwang was het Franco-regime niet vreemd. Zo verleende 

het bewind geen toestemming aan de Verenigde Staten om het Amerikaanse consulaat in de 

Noord-Spaanse stad Bilbao te heropenen in een poging erkenning af te dwingen.4 In het geval 

van Nederland dreigde het Franco-regime met economische sancties. In een memorandum van 

24 mei 1938 verklaarde Franco’s ministerie van Buitenlandse Zaken dat de commerciële 

betrekkingen verbroken zouden worden als erkenning van Franco uitbleef. Hierbij werd het 

uiten van kleinerende opmerkingen over Nederland niet nagelaten. Zo werd gesteld dat 

Franco’s troepen in slechts veertig dagen een gebied hadden veroverd ten grote van Nederland.5 

Nog diezelfde maand werd tegen Nederland een exportverbod uitgevaardigd van pyriet, een 

 
1 Christian Leitz, ‘Nazi Germany and Francoist Spain,’ 131; Preston, ‘Italy and Spain,’ 162. 
2 Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1937 nummer 25, 26-8-1937, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-
6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000064814.  
3 Kamerstuk Tweede Kamer 1937-1938 kamerstuknummer 2 III ondernummer 7, Memorie van Antwoord, 24-11-1937, 52, 
geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000068402.  
4 Andreu Espasa, Estados Unidos en la Guerra Civil española (Madrid: Catarata, 2017), 226. 
5 Memorandum Ministerio de Asuntos Exteriores, Servicio Nacional de Política y Tratados aan Nederlands gezantschap, 8-7-
1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
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grondstof die gebruikt werd in uiteenlopende industrieën. De gevolgen waren niet gering. 

Vrijwel de volledige import van pyriet, tot wel negentig procent, was afkomstig uit Spanje.6  

De economische druk van het Franco-bewind had resultaat want het kabinet-Colijn IV 

ging overstag en er werden onderhandelingen gestart. Dit was een belangrijke stap omdat 

erkenning van het Franco-regime de legitimiteit van de democratisch gekozen republikeinse 

regering zou ondermijnen, terwijl het aanzien van Franco zou stijgen. De bereidwilligheid om 

te onderhandelen betekende echter niet dat de Nederlandse regering geen tegenwicht bood. Op 

7 juli instrueerde Patijn de gezantschapssecretaris R. Flaes dat het Franco-bewind tijdens de 

onderhandelingen geen sancties diende uit te voeren tegen de Nederlandse scheepvaart.7 Flaes 

bevond zich op dat moment overigens net over de Spaanse grens, in de Zuid-Franse badplaats 

St. Jean-de-Luz, waar diplomaten een heenkomen hadden gezocht nadat ambassades en 

gezantschappen in Madrid vanwege de burgeroorlog waren gesloten.8 

De instructie van Patijn kwam naar aanleiding van een telegram van de Stoomvaart 

Maatschappij Noordzee (SMN). Dit Nederlandse scheepvaartbedrijf vervoerde regelmatig erts 

van Spanje naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.9 Deze landen waren, net als Nederland, 

grotendeels afhankelijk van de import van bepaalde grondstoffen uit Spanje. Onder toedoen 

van Franco werden tijdens de burgeroorlog regelmatig schipladingen geconfisqueerd, terwijl 

vrachten bestemd voor het Verenigd Koninkrijk werden omgeleid naar Franco’s bondgenoot 

Duitsland.10 Dit sloot aan bij de inspanningen van de opperbevelhebber van de Luftwaffe, 

Hermann Göring, om de import van cruciale grondstoffen uit Spanje op te voeren.11 Onder deze 

omstandigheden verzocht de SMN minister Patijn om informatie over een uitvoerverbod dat 

het Franco-bewind had uitgevaardigd.12  

Op 11 juli diende Flaes een verzoek in bij het regime voor een formele garantie dat geen 

discriminatoire maatregelen genomen zouden worden tegen Nederlandse schepen.13 Een dag 

later ontving het gezantschap een memorandum met de toezegging dat Nederlandse schepen 

zonder problemen de havens in nationalistisch gebied konden aandoen. Maar het Franco-

 
6 “Pyriet-uitvoer uit Spanje gestaakt”, De Telegraaf, 23-6-1938, 12, geraadpleegd op Delpher op 2-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110578060:mpeg21:a0403; ‘Franco weigert ons land pyriet. Zwavelzuur-industrie 
koopt thans elders in,’ Algemeen Handelsblad, 16-6-1938, 1, geraadpleegd op Delpher op 22-8-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010664393:mpeg21:a0008.  
7 Patijn aan Flaes, 8-7-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
8 Bowen, Truman, 37. 
9 Stoomvaart Maatschappij Noordzee aan Buitenlandse Zaken, 8-7-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
676. 
10 Alpert, A new international history, 157. 
11 Christian Leitz, ‘Nazi Germany and Francoist Spain,’ 133. 
12 Stoomvaart Maatschappij Noordzee aan Buitenlandse Zaken, 8-7-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
676. 
13 Aide Memoire, 11-7-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
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bewind wilde niet dat Nederlandse scheepvaartmaatschappijen handel zouden drijven met 

republikeins Spanje.14 Kennelijk waren deze bepalingen voor Patijn aanvaardbaar en afdoende 

om onderhandelingen te beginnen.  

Een belangrijk twistpunt tijdens deze onderhandelingen betrof de mate van erkenning. 

Zo streefde het Franco-bewind naar een volledige erkenning, maar achtte de Nederlandse 

regering zowel een tijdelijke, feitelijke (de facto) erkenning als een volwaardige, juridische (de 

jure) erkenning onaanvaardbaar. Daarnaast eiste het Franco-regime een verklaring waarin 

gesteld zou worden dat de Nederlandse regering de afspraken van het non-interventieverdrag 

van augustus 1936 zou nakomen. Van Nederlandse zijde werd een dergelijke verklaring 

evenwel onacceptabel geacht omdat de afspraken van het non-interventieverdrag werden 

nageleefd. De regering meende hierover geen verantwoording af te hoeven leggen aan het 

Franco-regime.15 Ondanks dit soort verschillen van inzicht, bereikten de partijen eind juli 1938 

een overeenkomst over het uitwisselen van agenten.16  

Vrijwel direct kwamen de prille betrekkingen onder druk te staan door een perslek. Op 

21 juli publiceerde een Haagse krant, De Residentiebode, een bericht over het akkoord. De 

Nederlandse regering sprak de onjuistheden in het artikel tegen.17 In een persverklaring werd 

benadrukt dat de regeling met het Franco-bewind geen de facto noch een de jure erkenning 

inhield. Dit haalde de voorpagina’s van Nederlandse kranten.18 Het Franco-bewind gaf te 

kennen deze publieke verklaring als een ‘dolksteek’ in de rug te zien en waarschuwde dat de 

goede betrekkingen door deze affaire beschadigd zouden raken.19 Het regime vatte het voorval 

op als een prestigekwestie die de toenadering met landen als België en Noorwegen zou kunnen 

bemoeilijken.20 Dit laatste gaf Patijn een troef in handen. 

Omdat op handelsgebied de Nederlandse regering geen dwangmiddel had ten opzichte 

van het Franco-regime en Nederland afhankelijk was van pyrietleveringen uit Spanje, gooide 

 
14 Memorandum para la Representación de los Países Bajos, 12-7-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
676. 
15 Patijn aan Flaes, 8-7-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
16 ‘Regeling tusschen Nederland en Franco,’ Algemeen Handelsblad, 28-7-1938, 1, geraadpleegd op Delpher op 1-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000056499:mpeg21:a0008; ‘Regeling tusschen Nederland en Franco,’ De 
Telegraaf, 28-7-1938, 1, geraadpleegd op Delpher op 1-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110578517:mpeg21:a0001; ‘Overeenkomst met Franco,’ De Tijd, 28-7-1938, 1, 
geraadpleegd op Delpher op 2-6-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010540408:mpeg21:a0013.  
17 Patijn aan Flaes, 8-7-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
18 Zie bijvoorbeeld: ‘Overeenkomst met Franco,’ De Tijd, 28-7-1938, 1, geraadpleegd op Delpher op 2-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010540408:mpeg21:a0013; ‘Regeling tusschen Nederland en Franco,’ De Telegraaf, 
28-7-1938, 1, geraadpleegd op Delpher op 1-6-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110578517:mpeg21:a0001;  
‘Diplomatieke tusschenvorm,’ Algemeen Handelsblad, 28-7-1938, 3, geraadpleegd op Delpher op 1-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010664888:mpeg21:a0122.  
19 Van Panhuys aan Patijn, 6-8-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
20 Van Panhuys aan Patijn, 10-8-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
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Patijn het over een andere boeg. Hij dreigde de Franco-regering in verlegenheid te brengen bij 

andere landen, waarvan het bewind ook de erkenning zocht, door openbaar te maken dat het 

regime zich niet hield aan afspraken met betrekking tot de bekendmaking van informatie. Van 

Nederlandse zijde werd namelijk aangenomen dat het regime zelf achter het perslek zat. 

Daarnaast beschuldigde Patijn het Franco-bewind ervan de neiging te hebben afspraken anders 

te interpreteren dan overeengekomen.21 Dit leidde tot een aantal wederzijdse verwijten, waarna 

de affaire in september uitdoofde. Tot aan de volledige erkenning van het Franco-bewind 

zouden de bilaterale betrekkingen geregeld worden door de overeenkomst van juli 1938.  

 De volledige erkenning van het Franco-bewind volgde ruim een maand voor het einde 

van de burgeroorlog. Patijn lichtte op 24 februari 1939 het besluit toe tijdens een Eerste 

Kamerdebat. Daaruit blijkt dat de beslissing om het Franco-regime volledig te erkennen was 

genomen na de val van Barcelona op 26 januari. Op dat moment werd het voor het kabinet-

Colijn IV duidelijk dat de republikeinen geen overwinning meer konden behalen en dat Franco 

feitelijk heerser over heel Spanje zou worden. Tevens was het onduidelijk of er überhaupt nog 

sprake was van een republikeinse regering omdat de president, Manuel Azaña, gevlucht was 

naar het buitenland. Daarnaast was een belangrijke beweegreden om tot volledige erkenning 

over te gaan het veiligstellen van de Nederlandse belangen. Tot slot zag Patijn het als een 

voordeel als Nederland het regime zou erkennen vóór de grote mogendheden, zodat een 

eventueel verwijt over het achternalopen van de grootmachten geen grond zou hebben.22  

Het Franco-bewind werd inderdaad volledig (de jure) erkend op 24 februari, enkele 

dagen voordat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hiertoe overgingen op 27 februari. Dit 

laatste ontging het Franco-bewind niet. Van Panhuys rapporteerde dat veel betekenis werd 

gegeven aan het feit dat Nederland, een land dat gezien werd als gezaghebbend op het gebied 

van internationaal recht, vóór Groot-Brittannië en Frankrijk was overgegaan tot erkenning.23 

Na de volledige erkenning door het kabinet-Colijn IV volgde de benoeming van een gezant. Op 

1 maart stuurde Patijn instructies aan W.E. van Panhuys, die als agent de Nederlandse belangen 

bij het Franco-regime behartigde, om toestemming te vragen aan de Franco-regering voor de 

benoeming van Cornelis H.J. Schuller tot Peursum.24 Op 28 maart volgde de goedkeuring van 

het bewind per nota verbal.25 Schuller tot Peursum arriveerde op 21 juli op het gezantschap in 

 
21 Patijn aan Van Panhuys, 20-8-1938, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.686, inv. nr. 676. 
22 Handelingen Eerste Kamer 1938-1939, 24-2-1939, 372-373, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000068646.  
23 Van Panhuys aan Patijn, 25-2-1939, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
24 Patijn aan Van Panhuys, 1-2-1939, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
25 Ministerio de Asuntos Exteriores aan de Nederlandse legatie, 28-3-1939, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
676. 
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St. Jean-de-Luz.26 Een maand later, op 21 augustus, ontving de nieuwe gezant een bericht dat 

Franco hem de volgende dag zou ontvangen om de geloofsbrieven aan te nemen. Omdat het 

bericht pas laat op de dag het gezantschap bereikte, moesten Schuller tot Peursum en 

gezantschapssecretaris Van Panhuys zich per auto naar Burgos haasten om de pakweg 250 

kilometer afstand af te leggen over veelal door bergen kronkelende wegen en het door oorlog 

geteisterde landschap.27 

 Schuller tot Peursum rapporteerde na de kortdurende audiëntie bij Franco dat de 

ceremoniële rit naar het paleis omlijst werd door een honderdtal in vol ornaat uitgedoste 

Marokkaanse lijfwachten. Bij aankomst werd het Nederlandse volkslied gespeeld. 

Voorbijgangers toonden veel belangstelling voor de diplomatieke stoet. Volgens de gezant 

salueerden de meesten toeschouwers met de falangistische groet. Wat betreft Franco liet 

Schuller tot Peursum zich positief uit. Hij beschreef de Generalísimo als ‘vriendelijk en 

aristocratisch’, zonder ‘speur van verlangen om indruk te maken.’ De gezant ontmoette tevens 

de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, kolonel Juan Luis Beigbeder y Atienza, die zich 

vriendelijk uitliet over Nederland. Terugblikkend op deze bijeenkomst uitte Schuller tot 

Peursum zich optimistisch over de toekomstige betrekkingen tussen beide landen.28  

Het was evenwel de vraag hoe lang dat optimisme zou standhouden. Enkele weken na 

de audiëntie met Franco gaf nazi-Duitsland op 1 september het startsein voor de Tweede 

Wereldoorlog met de invasie van Polen. Schuller tot Peursum meldde dat het Spaanse regime 

zich neutraal zou verklaren zodra een oorlog in Europa zou uitbreken.29 Ook de Nederlandse 

regering stelde zich neutraal op. Desondanks viel nazi-Duitsland op 10 mei 1940 Nederland 

binnen. Volgens Payne had Franco in eerste instantie de neutraliteit van de lage landen 

gerespecteerd. Desalniettemin keek de dictator met ‘admiration and satisfaction’ naar de Duitse 

aanval.30 In de volgende paragraaf zal duidelijk worden dat de bezetting van Nederland 

gevolgen zou hebben voor de betrekkingen met Spanje. 

 

 

 

 

 
26 Schuller tot Peursum aan Patijn, 21-7-1939, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
27 Schuller tot Peursum aan Patijn, 28-8-1939, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 676. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Payne, Franco and Hitler, 62. 
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M o e i z a m e  b e t r e k k i n g e n  t i j d e n s  d e  T w e e d e  W e r e l d o o r l o g  

 

De Duitse bezetting van Nederland zorgde voor een geheel nieuwe fase in de betrekkingen met 

het Franco-bewind. Het Nederlandse gezantschap was inmiddels verhuisd van St. Jean-de-Luz 

naar Madrid en bleef rapporteren aan de inmiddels nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, 

de partijloze Eelco van Kleffens,31 die met de regering was uitgeweken naar Londen. Van 

Spaanse zijde bestond de intentie om onafhankelijke betrekkingen met de Nederlandse regering 

in ballingschap te onderhouden, maar het voortzetten van de Nederlands-Spaanse betrekkingen 

bleek tijdens de eerste jaren van de oorlog een ingewikkelde zaak.  

Het nazibewind wilde voorkomen dat diplomaten in Spanje, afkomstig uit landen die 

door Duitsland bezet werden, bleven optreden als vertegenwoordigers van regeringen die door 

de Duitsers verdreven waren. Volgens Carlton J. H. Hayes, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

de Amerikaanse ambassadeur in Spanje was, werden diplomaten uit Nederland, België, 

Noorwegen, Polen, Tsjechoslowakije, Joegoslavië en Griekenland buiten spel gezet, ook al 

mochten de vertegenwoordigers van deze landen hun functie blijven vervullen.32 Kersten stelt 

dat de Duitsers probeerden om de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Madrid op 

te laten heffen, maar Schuller tot Peursum kon dat voorkomen. Nederlandse diplomaten werden 

evenwel niet meer uitgenodigd voor diplomatieke bijeenkomsten en kregen geen toegang meer 

tot de minister van Buitenlandse Zaken.33 Zo mocht Schuller tot Peursum niet aanwezig zijn bij 

de kerkelijke plechtigheid in Madrid naar aanleiding van de dood van Alfonso XIII. De 

voormalige Spaanse koning, die sinds 1931 in ballingschap leefde, was op 28 februari 1941 in 

Rome overleden. Pijnlijk genoeg ontving het Nederlandse gezantschap hiervoor wel een 

uitnodiging, maar al snel werd door Asuntos Exteriores medegedeeld dat de uitnodiging per 

vergissing was verstuurd. Het gezantschap werd verzocht de invitatie te retourneren.34  

Schuller tot Peursum ondernam direct actie na deze ongebruikelijke gang van zaken. Hij 

schreef een urgente brief aan de nieuwe Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ramón 

Serrano Suñer, de zwager van generaal Franco. Tevens verzocht hij de diplomatieke 

vertegenwoordiger van de paus, Gaetano Cicognani, informatie in te winnen bij Serrano Suñer 

 
31 Voor meer over minister Van Kleffens zie: Bert Zeeman, ‘Jurist of diplomaat? Eelco Nicolaas van Kleffens (1939-1946),’ 
in Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de 
twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 139-151; Michael Riemens, ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet.’ 
De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2019).  
32 Carlton J. H. Hayes, Wartime mission in Spain, 1942-1945 (New York: MacMillan, 1946), 33. 
33 Albert Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap: groei en verandering van een ministerie 1940-1945 (Alphen aan den 
Rijn: A.W. Sijthoff, 1981), 185-186. 
34 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 3-3-1941, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683.  
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om de bedoelingen van het regime te achterhalen. Al gauw bleek dat het intrekken van de 

uitnodiging berustte op politieke gronden. Het besluit om de invitatie te herroepen zou niet 

worden teruggedraaid.35 Een maand later vond een soortgelijk incident plaats. Op 31 maart 

meldde Schuller tot Peursum nog verheugd aan Van Kleffens dat het gezantschap niet was 

overgeslagen voor het bijwonen van de Día de la Victoria, de feestdag op 1 april om de 

overwinning van de nationalisten te vieren.36 Een paar dagen later berichtte Schuller tot 

Peursum evenwel dat Nederlandse diplomaten toch niet welkom waren.37  

 Van Kleffens besloot om niet te protesteren tegen deze diplomatieke vernederingen. 

Schuller tot Peursum speelde een belangrijke rol hierin. Hij toonde namelijk begrip voor de 

moeilijke situatie van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens de gezant wilde 

Serrano Suñer vermijden dat er veel ruchtbaarheid gegeven zou worden aan de incidenten die, 

gezien de Duitse invloed, volgens de minister vooral pijnlijk waren voor het Spaanse bewind, 

maar geen afbreuk deden aan het aanzien van Nederland.38 Schuller tot Peursum was ervan 

overtuigd dat het Franco-regime geen volledige breuk wilde forceren met de Nederlandse 

regering in Londen. Het bewind stond simpelweg onder druk van Duitsland. ‘De stem en de 

gebalde vuist van den Duitschen Ambassadeur zullen zich aan den vooravond van iedere 

officiële receptie wel telkens dreigend verheffen,’ aldus de gezant.39  

Schuller tot Peursum besprak de toestanden met zijn Poolse en Noorse collega’s, die 

door de Duitse bezetting van hun landen in eenzelfde situatie verkeerden. Gezamenlijk 

concludeerden zij dat Serrano Suñer begrip zocht voor de Spaanse positie.40 Schuller tot 

Peursum stelde dan ook aan Van Kleffens voor dat de Nederlandse regering een verklaring liet 

uitgaan dat er tijdens de oorlog geen druk uitgeoefend zou worden op het Franco-regime om 

Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers uit te nodigen op bijeenkomsten van het 

diplomatenkorps. Volgens de gezant zou Nederland hiermee de goede bedoelingen ten aanzien 

van het Spaanse bewind laten blijken.41 Van Kleffens ging hierin mee, maar nam tevens 

maatregelen om de bescherming van Nederlandse belangen in Spanje zeker te stellen indien de 

betrekkingen alsnog verbroken zouden worden. Het neutrale Zweden was bereid gevonden om 

in dat geval de Nederlandse belangen te behartigen.42 

 
35 Ibid. 
36 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 31-3-1941, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
37 Ibid. 
38 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 3-4-1941, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
39 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 3-3-1941, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Secretaris-Generaal afdeling Diplomatieke Zaken aan Schuller tot Peursum, 19-5-1941, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 
2.05.286, inv. nr. 683. 
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 Pas aan het einde van 1943 normaliseerden de diplomatieke betrekkingen tussen Spanje 

en Nederland, voor zover midden in de Tweede Wereldoorlog van normalisering gesproken 

kan worden. Deze verandering in de Spaanse houding vloeide voort uit de in hoofdstuk 1 

behandelde koerswijziging van het Franco-regime, erop gericht om afstand te nemen van de 

asmogendheden en toenadering te zoeken tot de geallieerden. In december meldde Schuller tot 

Peursum dat de diplomatieke isolatie zou worden opgeheven. Asuntos Exteriores greep een 

afscheidsdiner voor de Turkse gezant in Madrid aan om de betrekkingen te herstellen. Schuller 

tot Peursum vermoedde dat dit was geregeld door tussenkomst van de pauselijke nuntius en met 

steun en medeweten van de Amerikaanse en Britse ambassadeurs.43 

 Na afloop van het diner rapporteerde Schuller tot Peursum dat hij en zijn vrouw uiterst 

vriendelijk waren behandeld door de Spaanse regeringsvertegenwoordigers. De gezant 

twijfelde er dan ook niet aan dat Franco de achterstelling van Nederlandse, Poolse, Noorse en 

Griekse diplomaten spoedig zou opheffen. Hij baseerde zich onder andere op de toezegging 

van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, graaf Francisco Gómez-Jordana Sousa, die op 

3 september 1942 per decreet door Franco was benoemd.44 Onder het genot van sigaren en 

likeur liet Jordana weten dat hij Schuller tot Peursum op zeer korte termijn zou verwittigen 

wanneer een officieel ontvangst zou kunnen plaatsvinden.45 Op 23 december was het zover. 

Volgens Schuller tot Peursum symboliseerde het onthaal op Asuntos Exteriores het einde van 

de diplomatieke isolatie in Spanje.46  

De uitnodiging voor Franco’s feest in de tuinen van het paleis La Granja de San 

Ildefonso op 18 juli 1945, ruim twee maanden na de bevrijding van Nederland, werd door 

Schuller tot Peursum bestempeld als een bevestiging van de volledige normalisering van de 

betrekkingen.47 Kort daarna, tijdens het traditionele zomerverblijf in augustus in de noordelijke 

kuststad San Sebastian, omschreef Schuller tot Peursum een bezoek aan de per 20 juli 

benoemde minister van Buitenlandse Zaken, Alberto Martín-Artajo Álvarez, als een informele 

en hartelijke audiëntie.48 Artajo stond bekend als een gematigde man en was door Franco 

 
43 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 18-12-1943, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
44 Decreto de 3 de septiembre de 1942 por el que se nombra Ministro de Asuntos Exteriores a don Francisco Gómez Jordana 
Sousa, Boletín Oficial del Estado, nr. 247, 6799, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 2-6-2019, 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1942/247/A06799-06799.pdf 
45 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 18-12-1943, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
46 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 27-12-1943, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683.  
47 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 23-7-1945, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
48 Schuller tot Peursum aan Van Kleffens, 23-7-1945, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683; Decreto de 20 
de julio de 1945 por el que se nombra Ministro de Asuntos Exteriores a don Alberto Martín Artajo, Boletín Oficial del 
Estado, Nr. 202, 21-7-1945, 520, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 2-6-2019, 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1945/202/A00520-00520.pdf  
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benoemd om bij de westerse landen een gunstiger beeld van het regime neer te zetten.49 Schuller 

tot Peursum toonde zich optimistisch, maar het was nog maar de vraag in hoeverre de 

genormaliseerde betrekkingen stand zouden houden tijdens de naoorlogse jaren.  

 

 

N e d e r l a n d ,  d e  S p a a n s e  k w e s t i e  e n  d e  V N  

 

Nadat de Tweede Wereldoorlog op het Europese continent in mei 1945 was afgelopen, bogen 

de geallieerden zich over het vraagstuk hoe om te gaan met Franco-Spanje, ook wel de Spaanse 

kwestie genoemd. Toen de Spaanse kwestie in 1946 op de agenda van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties kwam te staan, werd het ‘rooms-rode’ kabinet-Beel I, 

waarin katholieken (KVP) en sociaaldemocraten (PvdA) samenwerkten, geconfronteerd met 

een dilemma. Enerzijds werd het ontbreken van democratie in Spanje betreurd; anderzijds 

bestond de wens om normale betrekkingen te onderhouden met het Franco-regime ten behoeve 

van de Nederlandse belangen. Hoewel de voorkeur uitging naar een democratisch stelsel in 

Spanje, meende het kabinet-Beel I dat op basis van internationaal recht niet gesteld kon worden 

dat het Franco-regime een gevaar vormde voor de vrede en veiligheid in de wereld. Stappen 

tegen het Spaanse bewind zouden volgens de regering dan ook onterechte inmenging in 

binnenlandse aangelegenheden inhouden.50 Hiermee zou een ongewenst precedent geschapen 

worden, een argument dat volgens Florentino Portero ook speelde in de overwegingen van de 

Britse regering.51  

Op 6 december, enkele dagen voordat in de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties gestemd zou worden op resolutie 39 (I), ‘Relations of Members of the United Nations 

with Spain,’ vond in de Tweede Kamer een debat plaats. Zoals in hoofdstuk 1 aan bod is 

gekomen werd met resolutie 39 (I) een standpunt ingenomen voor de democratisering van 

Spanje en werd het Franco-regime internationaal geïsoleerd. Tijdens het Tweede Kamerdebat 

stelden de confessionele partijen KVP en ARP zich terughoudend op ten aanzien van wat kon 

worden aangeduid als inmenging in de interne Spaanse aangelegenheden en steunden dan ook 

het regeringsbeleid ten aanzien van Spanje. De linkse partijen stelden zich anders op. De 

Communistische Partij Nederland (CPN) was een voorstander van het verbreken van de 

 
49 Florentino Portero, ‘Spain, Britain and the Cold War,’ in Sebastian Balfour en Paul Preston (red.) Spain and the Great 
Powers in the Twentieth Century (Londen: Routledge, 1999), 210-228, aldaar 217.  
50 Kamerstuk Tweede Kamer 1946-1947 kamerstuknummer 2 III ondernummer 7, Memorie van Antwoord, 29-11-1946, 27-
28, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000077370.  
51 Portero, ‘Spain, Britain and the Cold War,’ 218.  
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betrekkingen met Spanje, terwijl de PvdA pleitte voor een collectief optreden in VN-verband 

om tot een democratische regeervorm in Spanje te komen.52 Uit dit laatste blijkt dat de PvdA 

al in 1946 meende dat Nederland het eigen lidmaatschap van een multilaterale organisatie zoals 

de VN zou kunnen gebruiken om collectief druk uit te oefenen op het Franco-regime. Deze 

opstelling zou de PvdA ook ten aanzien van de NAVO en EEG/EG hanteren, zoals elders in dit 

proefschrift duidelijk zal worden. 

 Het Franco-regime probeerde intussen de internationale isolatie van Spanje te 

voorkomen. Daartoe werd ook geprobeerd om het stemgedrag van Nederland te beïnvloeden, 

aangezien Nederland ten tijde van de VN-resolutie een van de weinige landen met een 

geaccrediteerde gezant in Madrid was. Op 11 december, een dag voor de stemming in de 

Algemene Vergadering, werd de inmiddels nieuwe gezant in Madrid, P.E. Teppema, verzocht 

om de Spaanse standpunten urgent aan Den Haag door te geven. Het Franco-bewind wilde dat 

de Nederlandse regering tegen de resolutie zou stemmen. Daarnaast oefende de Spaanse 

regering druk uit om de gezant niet terug te roepen uit Spanje indien de resolutie aangenomen 

zou worden. Op Asuntos Exteriores heerste de overtuiging dat de Nederlandse houding het 

stemgedrag van andere regeringen zou kunnen beïnvloeden.53  

Het is evenwel onwaarschijnlijk dat de Nederlandse opstelling van invloed zou zijn op 

het stemgedrag van andere westerse landen. De Nederlandse delegatie onthield zich namelijk 

van stemming en week daarmee juist af van het stemgedrag van vrijwel alle westerse landen.54 

De inmiddels nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, de partijloze C.G.W.H. van Boetzelaer 

van Oosterhout,55 verklaarde hierover dat de Nederlandse stemonthouding gebaseerd was op 

een praktische overweging. Enerzijds was het wenselijk het Franco-bewind onder druk te zetten 

door Spanje diplomatiek te isoleren. Anderzijds wilde het kabinet-Beel I haar invloed in Spanje 

niet verliezen. Er werd gekozen voor stemonthouding omdat een stem tegen de resolutie zou 

kunnen worden opgevat als een steunbetuiging aan het Franco-regime.56  

Ondanks de stemonthouding volgde het kabinet-Beel I de aanbeveling van de resolutie 

op om ambassadeurs en gezanten terug te roepen uit Madrid. Van Boetzelaer van Oosterhout 

 
52 Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, 6-12-1946, 685, 697-699, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000075784.  
53 Teppema aan Boetzelaer van Oosterhout, 11-12-1946, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
54 De andere landen die zich onthielden van stemmen waren Afghanistan, Canada, Colombia, Cuba, Egypte, Griekenland, 
Honduras, Libanon, Saoedi Arabië, Syrië, Turkije en de Unie van Zuid Afrika, zie: Fifty-ninth Plenary Meeting, 12-12-1946, 
1222, geraadpleegd op United Nations Digital Library op 6-2-2020, https://digitallibrary.un.org/record/731395?ln=en.  
55 Voor meer over minister van Boetzelaer van Oosterhout zie: Melchior Bogaarts, ‘Aanpassing aan de feiten. Carel Godfried 
Willem Hendrik van Boetzelaer van Oosterhout (1946-1948),’ in Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), 
De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 165-179. 
56 Aanhangsel Tweede Kamer 1946-1947 nummer 41, 18-12-1946, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000075876.  
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had voordat de stemming over resolutie 39 (I) plaatsvond al maatregelen genomen voor het 

eventueel terugroepen van de Nederlandse gezant. De diplomaat L.S.G.M. van Voorst tot 

Voorst werd aangesteld op het gezantschap in Madrid om op te treden als tijdelijke 

zaakgelastigde.57 Hiermee werd voorkomen dat de betrekkingen tussen Nederland en Spanje 

volledig verbroken zouden worden, zoals T. de Goede al eerder observeerde.58 Hierbij kan 

worden aangetekend dat Nederland een uitzonderingspositie innam. De meeste landen hadden 

ten tijde van de VN-resolutie geen geaccrediteerde ambassadeur of gezant in Madrid, zoals 

blijkt uit een inventarisatie van eind december 1946 door de secretaris-generaal van de VN, 

Trygve Lie. Nederland, het Verenigd Koninkrijk en El Salvador hadden hun ambassadeur of 

gezant teruggeroepen uit Madrid. Negentien landen lieten evenwel weten dat ze ten tijde van 

de resolutie geen geaccrediteerde ambassadeur of gezant in Spanje hadden, waaronder België, 

Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en de Verenigde Staten, terwijl nog eens dertig 

staten verklaarden geen enkele diplomatieke betrekkingen te onderhouden met het Franco-

regime.59  

Het terugroepen van de Nederlandse gezant ging gepaard met de nodige afwegingen 

waarbij de grens werd gezocht tussen het uitvoeren van de resolutie en het draaglijk houden 

van de verhoudingen met het Franco-regime. Zo wilde minister van Boetzelaer van Oosterhout 

geen ruchtbaarheid geven aan het terugroepen van de gezant en instrueerde hij Teppema om 

Spanje enige dagen na het vertrek van de Britse ambassadeur te verlaten. De gezant kreeg verder 

de opdracht om persoonlijk afscheid te nemen van de Spaanse minister van Buitenlandse 

Zaken.60 Hij zou zich evenwel moeten beperken tot het doen van de mededeling dat, in naleving 

van de VN-resolutie, de instructie was ontvangen om Spanje te verlaten. Een bezoek aan Franco 

werd evenwel ongewenst geacht.61  

Op 23 december 1946 informeerde Teppema de Spaanse minister van Buitenlandse 

Zaken, Martín-Artajo Álvarez, dat hij, conform de beslissing in de Algemene Vergadering van 

de VN, zijn post zou verlaten om terug te keren naar Nederland.62 Dit stuitte op onbegrip bij de 

Spaanse minister, die de maatregel opvatte als een ‘bijzondere onvriendelijkheid.’63 Toch bleek 

het ongenoegen aan Spaanse zijde vooralsnog geen negatieve gevolgen te hebben voor de 

 
57 Nerecodi aan Teppema, 12-12-1946, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
58 Goede, ‘De mensenrechten,’ 231. 
59 ‘Replies on Franco Spain,’ United Nations Weekly Bulletin, 29-7-1947, 178. 
60 Nerecodi aan Teppema, 19-12-1946, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
61 Ibid. 
62 Teppema aan Artajo, 23-12-1946, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
63 Van Voorst tot Voorst aan Van Boetzelaer van Oosterhout, 1-8-1947, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
683. 
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bilaterale betrekkingen. De Nederlandse diplomaten werden in juli 1947 gewoon uitgenodigd 

voor Franco’s jaarlijkse feest in de paleistuinen van La Granja de San Ildefonso.64  

 De isolatie van Spanje door de VN bleef voor diplomatieke complicaties zorgen. Al snel 

bleek dat er praktische problemen ontstonden over de status van Spanje bij verschillende andere 

internationale organisaties. Zo meldde Van Voorst tot Voorst in augustus 1947 dat de Spaanse 

autoriteiten zeer teleurgesteld waren over de opstelling van de Nederlandse delegatie op de 

vergadering van de International Civic Aviation Organization te Montreal. Daar steunden de 

Nederlandse afgevaardigden een voorstel om Spanje buiten te sluiten. De bilaterale 

betrekkingen begonnen nu wat grimmiger te worden. Het Franco-bewind reageerde met 

economische repercussies. Een concessie voor de KLM-vluchtlijn Amsterdam-Zürich-

Barcelona werd geweigerd. Bovendien wilde het Franco-regime het Nederlands-Spaanse 

luchtakkoord wijzigen.65 Bezorgd om verdere represailles verzocht Van Voorst tot Voorst 

minister Van Boetzelaer van Oosterhout om duidelijkheid te verschaffen over de Nederlandse 

gedragslijn ten aanzien van de Spaanse status op internationale conferenties.66 

Het kabinet-Beel I besloot dat Nederlandse vertegenwoordigers zich tijdens 

internationale bijeenkomsten dienden te onthouden van steun aan Spanje. In de praktijk 

betekende dit tegen Spanje stemmen, een standpunt dat verder ging dan de Nederlandse 

stemonthouding ten tijde van VN-resolutie 39 (I). De regering realiseerde zich dat dit zou 

kunnen leiden tot repercussies van Spaanse zijde. Men betreurde weliswaar het isoleren van 

Spanje op praktische gronden, maar besloot desondanks dat politiek stelling genomen diende 

te worden tegen het Franco-regime.67 Dit standpunt werd in mei 1948 opnieuw bevestigd door 

minister Van Boetzelaer van Oosterhout, hoewel Nederlandse vertegenwoordigers binnen het 

kader van de VN niet op de voorgrond zouden moeten treden bij discussies ten aanzien van 

Spanje. Buiten het kader van de VN werd het Nederlandse diplomaten en vertegenwoordigers 

bovendien toegestaan om contacten te onderhouden met Spaanse organisaties en personen.68 

Het bleef dus schipperen. 

Nog geen twee jaar later, op 4 november 1950, boog de Algemene Vergadering van de 

VN zich over resolutie 386 (V), ‘Relations of States Members and specialized agencies with 

 
64 Van Voorst tot Voorst aan Van Boetzelaer van Oosterhout, 15-7-1947, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
683. 
65 Van Voorst tot Voorst aan Van Boetzelaer van Oosterhout, 6-8-1947, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr 
683. 
66 Ibid. 
67 Van Boetzelaer van Oosterhout aan Van Voorst tot Voorst, 9-9-1947, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
683. 
68 Van Boetzelaer van Oosterhout aan Van Voorst tot Voorst, 7-5-1948, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 
683. 
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Spain’, om een einde te maken aan de isolatie van Spanje, zoals aan bod is gekomen in 

hoofdstuk 1. De resolutie werd door het inmiddels aangetreden rooms-rode kabinet-Drees I 

gesteund. De linkse partijen wilden het debat over de begroting van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken voor het jaar 1951 niet afwachten en uitten hun ongenoegen over het 

regeringsbeleid al tijdens de algemene beraadslagingen over de rijksbegroting voor het jaar 

1951, die halverwege november plaatsvonden. Marinus van der Goes van Naters (PvdA) had 

geen goed woord over Franco en bestempelde het Spaanse staatshoofd als een ‘grote, trouwe 

vriend van Hitler.’ De westerse democratieën zouden dan ook niet de indruk moeten wekken 

dat ze goed zouden kunnen opschieten met het Franco-regime.69 Paul de Groot (CPN) stelde 

dat de staatsvorm van een land in principe geen enkel obstakel zou moeten vormen voor het 

onderhouden van diplomatieke- en economische relaties, een redenering op basis waarvan de 

communisten het onderhouden van betrekkingen met de Sovjet-Unie rechtvaardigde. In het 

geval van het Franco-regime maakte de CPN echter een uitzondering, omdat Franco een 

bondgenoot was geweest van Hitler, de aartsvijand van Nederland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.70  

Naast de linkse partijen spraken twee Kamerleden van de confessionele fracties zich uit 

over de kwestie tijdens de algemene beraadslagingen. Hendrik Tilanus (CHU) kon zich niet 

vinden in de bezwaren van de PvdA om de betrekkingen met Spanje te normaliseren. Hij stelde 

dat de VN immers had besloten om de isolatie van Spanje te beëindigen. Bovendien onderhield 

Nederland ook diplomatieke betrekkingen met de ondemocratische Sovjet-Unie.71 Pieter Zandt 

(SGP) sprak zich evenwel kritisch uit over het herstellen van de betrekkingen van Spanje 

vanwege Protestantse geloofsgenoten die in Spanje werden onderdrukt door het Franco-

regime.72 

Minister Dirk Stikker (VVD),73 de opvolger van Van Boetzelaer van Oosterhout, 

reageerde in een Memorie van Antwoord dat er veel praktische bezwaren kleefden aan een 

voortduring van de isolatie van Spanje. Door Spanjes uitsluiting van de technische organisaties 

van de VN kon Spanje bijvoorbeeld niet betrokken worden bij allerhande internationale 

 
69 Handelingen Tweede Kamer 1950-1951, 10-11-1950, 432, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086911.  
70 Handelingen Tweede Kamer 1950-1951, 14-11-1950, 458, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086912.  
71 Handelingen Tweede Kamer 1950-1951, 14-11-1950, 439-440, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086912. 
72 Handelingen Tweede Kamer 1950-1951, 14-11-1950, 468, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086912. 
73 Voor meer over minister Stikker zie: Jan Bank, ‘Overal een ondernemer. Dirk Uipko Stikker (1948-1952),’ in Duco 
Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw 
(Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 181-197. 
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afspraken. Doorslaggevend voor het kabinet-Drees I was verder de clausule in resolutie 386 

(V), die bepaalde dat het onderhouden van diplomatieke betrekkingen geen politiek oordeel 

impliceerde over het Franco-regime.74 Al met al bleek dit een acceptabele middenweg voor de 

Nederlandse regering. De linkse partijen, alsmede de SGP, hadden evenwel geen goed woord 

over voor het regeringsbeleid en bestempelden Franco onder meer als vriend van Hitler.  

 Het is aannemelijk dat de kritische geluiden die door de PvdA, CPN en SGP werden 

geuit hebben bijgedragen aan het uitstellen van de agrément-aanvraag, het verzoek voor 

goedkeuring bij de Spaanse regering voor de aanstelling van een nieuwe gezant. Minister 

Stikker verwachtte dat deze kwestie de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer zou 

kunnen vertragen. De aanvraag voor het benoemen van de nieuwe Nederlandse gezant werd 

dan ook uitgesteld tot na de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken in de Tweede Kamer op 6 december. Eind november instrueerde Stikker de tijdelijke 

zaakgelastigde, W. J. G. Gevers, om het Spaanse bewind te informeren over het uitstel. Dit 

diende onder strikte vertrouwelijkheid te gebeuren, omdat uitlekken van deze informatie 

repercussies kon hebben voor de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer.75 Begin 

december oordeelde Stikker evenwel dat uitstel van de goedkeuringsaanvraag niet langer nodig 

was. Zo was inmiddels bekend geworden dat de Britse regering nog voor de kerst toestemming 

zou aanvragen voor de aanstelling van een ambassadeur.76   

De Tweede Kamer bleef verdeeld over Spanje. Begin januari spraken de CHU, ARP, 

VVD en KNP (Katholieke Nationale Partij) hun steun uit voor het herstellen van de 

diplomatieke betrekkingen, ondanks het gebrek aan sympathie voor het Franco-regime. De 

CHU zag herstel van de relatie als een formaliteit die los stond van de interne toestanden in het 

land. De VVD sloot hierbij aan en stelde dat diplomatieke betrekkingen met de Spaanse 

regering noodzakelijk waren omdat landen onderling nu eenmaal in contact met elkaar dienden 

te staan. In het geval van de ARP was het strategische belang van Spanje voor de Atlantische 

verdediging doorslaggevend om de betrekkingen te herstellen. De PvdA en CPN bleven 

beëindiging van het Spaanse isolement evenwel afwijzen. De SGP sloot zich daarbij aan, nog 

steeds gemotiveerd door de achterstelling van protestantse geloofsgenoten in Spanje.77  

 
74 Kamerstuk Tweede Kamer 1950-1951 kamerstuknummer 1900 III ondernummer 24, 16-11-1950, 14, geraadpleegd op 
Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000089153.   
75 Stikker aan Madrid, 21-11-1950, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
76 Kamerstuk Eerste Kamer 1950-1951 kamerstuknummer 1900 ondernummer 1900, 31-3-1951, 16, geraadpleegd op 
Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086616.   
77 Handelingen Tweede Kamer 1950-1951, 16-1-1951, 1075, 1081, 1093, 1099, 1102-1103, 1107-1108, 1111, geraadpleegd 
op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086932.   
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Uiteindelijk werden de diplomatieke betrekkingen op 22 februari 1951 officieel hersteld 

met de overhandiging van de geloofsbrieven door de nieuwe gezant W.C. van Rechteren 

Limpurg,78 die drie jaar later ambassadeur zou worden nadat het gezantschap op 4 maart 1954 

was verheven tot ambassade. De contacten werden na het herstel van de diplomatieke 

betrekkingen in 1951 in ieder geval snel opgekrikt. Zo werd die zomer de vakantie van de 

Nederlandse minister van Onderwijs, Theo Rutten (KVP), aangegrepen om een onofficiële 

ontmoeting op ministerieel niveau te arrangeren. Via de Spaanse gezant had de Spaanse 

minister van Buitenlandse Zaken, Martín-Artajo Álvarez, vernomen dat Rutten met zijn familie 

zomervakantie zou vieren in San Sebastian. Martín-Artajo Álvarez liet Van Rechteren Limpurg 

weten dat hij Rutten graag wilde ontmoeten. Van Rechteren Limpurg was van deze 

vakantieplannen niet op de hoogte maar beloofde de Spaanse minister te achterhalen waar de 

familie verbleef. De volgende dag werd via de vreemdelingenpolitie vernomen in welk hotel 

de familie Rutten logeerde. Martín-Artajo Álvarez nodigde de familie vervolgens uit een 

stierengevecht bij te wonen. De Nederlandse gezant inviteerde op zijn beurt de Spaanse minister 

en diens vrouw voor een gezamenlijke lunch. Van Rechteren Limpurg beschreef de stemming 

als ‘zeer ongedwongen aangenaam.’79 De betrekkingen verliepen evenwel niet op alle vlakken 

even ongecompliceerd, zoals in de volgende paragrafen duidelijk zal worden.  

 

 

N e d e r l a n d ,  d e  S p a a n s e  k w e s t i e  e n  d e  N A V O  

 

De Spaanse kwestie speelde niet alleen in de VN maar ook in andere multilaterale organisaties, 

waaronder de NAVO. Voorstanders van een Spaans NAVO-lidmaatschap zagen toetreding van 

Spanje als een belangrijk element in de verdediging van het Westen tegen de communistische 

dreiging. Tegenstanders van een Spaans lidmaatschap beschouwden het uitsluiten van Spanje 

van de NAVO als een methode om de democratisering van het land te bevorderen. Volgens 

deze zienswijze zou alleen een democratisch Spanje lid kunnen worden van de NAVO. Het is 

van belang op te merken dat de Nederlandse regering in beginsel in staat was om een soort 

democratiseringseis op te leggen. Op basis van artikel 10 van het Noord-Atlantisch Verdrag 

kon toetreding van nieuwe lidstaten alleen plaatsvinden met instemming van alle NAVO-leden. 

 
78 Kamerstuk Eerste Kamer 1950-1951 kamerstuknummer 1900 ondernummer 1900, 31-3-1951, 16, geraadpleegd op 
Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086616.   
79 Gezant aan minister van BZ, 22-8-1951, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 2.05.286, inv. nr. 683. 
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De Nederlandse regering had dus de mogelijkheid om een veto uit te spreken tegen de 

toetreding van Spanje.80  

Toen in juli 1949 de goedkeuring van het Noord-Atlantische Verdrag op de Nederlandse 

politieke agenda kwam te staan toonde minister Stikker begrip voor politieke en strategische 

argumenten die vóór Spaans NAVO-lidmaatschap zouden kunnen pleiten, maar meende hij 

desalniettemin dat toelating van Franco-Spanje in strijd zou zijn met de toen nog steeds 

geldende VN-resolutie 39 (I) die in december 1946 was aangenomen.81 Tijdens het Tweede 

Kamerdebat op 15 juli spraken de meeste partijen hun steun uit voor dit standpunt. Stikkers 

eigen partij, de VVD, erkende dat het van strategisch belang kon zijn om Spanje op te nemen 

in de NAVO, maar stelde desalniettemin dat het ontbreken van democratie in dat land zwaarder 

diende te wegen.82 Ook de PvdA-fractie steunde het regeringsbeleid, maar had bij voorkeur een 

hardere opstelling gezien ten aanzien van het Franco-regime waarbij Nederland ondubbelzinnig 

een ‘democratisch gezicht’ zou moeten laten zien aan de wereld.83 Hieruit blijkt dat de PvdA 

zich in het oprichtingsjaar van de NAVO al streng opstelde ten aanzien van de verhouding 

tussen het Atlantisch verbond en Spanje. Stikker concludeerde naar aanleiding van het debat in 

ieder geval dat de argumenten tegen toelating van Spanje dienden te prevaleren.84 Dit standpunt 

kwam overeen met landen als België, Denemarken en Noorwegen, die eveneens meenden dat 

de toetreding van Spanje tot de NAVO onverenigbaar was met de democratische 

uitgangspunten in het Noord-Atlantische Verdrag.85 Verder verklaarde Stikker dat de regering 

‘elke ontwikkeling in Spanje in democratische zin met de grootste aandacht’ zou volgen.86 

Vooral de PvdA bleef de ontwikkelingen ten aanzien van Spanje in de gaten houden. In 

het najaar van 1950 stelde de partij de verhouding tussen Spanje en de NAVO opnieuw aan de 

kaak. Naar aanleiding van de op 4 november aangenomen VN-resolutie 386 (V) wilde Eerste 

Kamerlid H. Oosterhuis weten welke consequenties het einde van de uitsluiting van Franco-

Spanje zou hebben voor de opstelling van de regering ten aanzien van de verhouding tussen 

Spanje en de NAVO. Hierop verklaarde Stikker dat de steun vóór VN-resolutie 386 (V) los 

 
80 Article 10, The North Atlantic Treaty, Washington D.C., 4-4-1949, geraadpleegd op NATO E-Library op 2-6-2019,  
https://www.nato.int/cps/ie/natohq/official_texts_17120.htm.  
81 Kamerstuk Tweede Kamer 1948-1949 kamerstuknummer 1237 ondernummer 6, 8-7-1949, 18, geraadpleegd op Officiële 
Bekendmakingen op 12-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000082385.  
82 Handelingen Tweede Kamer 1948-1949, 15-7-1949, 1699, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000080995.  
83 Ibid.  
84 Handelingen Tweede Kamer 1948-1949, 19-7-1949, 1710, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000080996.  
85 Smith, NATO, 133. 
86 Handelingen Tweede Kamer 1948-1949 19-7-1949, 1710, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000080996.  
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stond van het bepalen van een standpunt met betrekking tot Spanje en de NAVO. 

Noemenswaardig is dat de minister benadrukte dat deze kwestie op dat moment niet actueel 

was.87 Een soortgelijk antwoord zou de daaropvolgende jaren veelvuldig gebruikt worden door 

Stikker en zijn opvolgers. 

In de zomer van 1951 werd de Spaanse kwestie met betrekking tot de NAVO opnieuw 

actueel door Amerikaans-Spaanse onderhandelingen over militaire samenwerking. In de 

Tweede Kamer heerste verdeeldheid tussen coalitiepartijen PvdA en KVP. Een belangrijk punt 

van zorg van de PvdA-fractie was dat Spanje via een sluiproute, in dit geval dus via een 

bilateraal verdrag met de VS, lid zou kunnen worden van de NAVO. Jaap Burger (PvdA) wilde 

weten of minister Stikker bereid was de hierover ontstane onrust en zorgen aan te kaarten bij 

de Amerikaanse regering, die destijds nog onder leiding stond van de democratische president 

Harry S. Truman.88 Tweede Kamerlid Charles Welter (KVP) verzocht Stikker juist om aan de 

Amerikaanse regering over te brengen dat in Nederland zorgen bestonden over de weerstand 

tegen militaire samenwerking met Spanje omdat hiermee het communistische blok in de kaart 

gespeeld zou worden.89  

Stikker onderstreepte dat de afspraken tussen de Verenigde Staten en Spanje een 

bilateraal karakter hadden, buiten de NAVO om. De minister liet dan ook weten dat de regering 

geen noodzaak zag ‘om zich tegenover de Verenigde Staten over de aangelegenheid in bepaalde 

zin uit te spreken.’90 Opvallend is dat de minister van Defensie, Kees Staf (CHU), zich enigszins 

stelliger uitte. Begin augustus verklaarde hij in de Eerste Kamer dat, op basis van de 

doelstellingen van het Atlantisch Pact, waarmee hij ongetwijfeld refereerde aan de 

democratische principes waarop het bondgenootschap zich baseerde, Spanje moeilijk zou 

kunnen worden opgenomen in de NAVO. Desalniettemin meende Staf dat de Nederlandse 

regering niet in de positie verkeerde om ‘bezwaar te maken’ tegen de wens van de Verenigde 

Staten om een bilateraal verdrag te sluiten met Spanje.91  

 
87 Aanhangsel Eerste Kamer 1950-1951 nummer 7, 13-11-1950, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086405.  
88 Aanhangsel Tweede Kamer 1950-1951 nummer 136, 30-7-1951, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000087124.  
89 Aanhangsel Tweede Kamer 1950-1951 nummer 143, 30-7-1951, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000087131.  
90 Aanhangsel Tweede Kamer 1950-1951 nummer 136, 30-7-1951, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000087124; Aanhangsel Tweede Kamer 1950-1951 nummer 143, 30-7-1951, 
geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000087131.  
91 Handelingen Eerste Kamer 1950-1951, 2-8-1951, 815, 827, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000086393.  
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 Op 2 september 1952 werd Stikker met het aantreden van het kabinet-Drees III 

opgevolgd door Johan Beyen (partijloos),92 als minister van Buitenlandse Zaken, en Joseph 

Luns (KVP),93 als minister voor Buitenlandse Zaken zonder portefeuille. Een jaar later, op 26 

september 1953, werd het Amerikaans-Spaanse Mutual Defense Assistance Agreement 

afgesloten. In lijn met hun voorganger Stikker, informeerden Beyen en Luns de Tweede Kamer 

in december dat het Amerikaans-Spaanse verdrag een bilaterale overeenkomst betrof zonder 

consequenties voor de NAVO. Opvallend is dat de ministers ook voordelen zagen in de 

Amerikaans-Spaanse overeenkomst. Zij verwachtten namelijk dat de Amerikaanse bases, die 

zouden worden opgetuigd in Spanje, een belangrijke rol zouden gaan spelen in de verdediging 

van het Westen.94 Dit sluit aan bij de observatie van Victor Gavin dat NAVO-lidstaten die de 

toetreding van Spanje afwezen niet veel te verliezen hadden omdat Spanje via het bilaterale 

verdrag met de Verenigde Staten een bijdrage leverde aan de Atlantische verdediging. 

Bovendien hoefden de kritische lidstaten hier niet financieel voor op te draaien omdat zij 

meeliftten op kosten van de Verenigde Staten.95 

De PvdA-fractie dacht daar evenwel anders over. Marinus van der Goes van Naters 

erkende dat de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Spanje weliswaar militaire 

voordelen zou opleveren, maar daar werd dan wel een politieke prijs voor betaald. Hiermee 

doelde het Tweede Kamerlid ongetwijfeld op het ontbreken van democratie in Spanje. Van der 

Goes van Naters pleitte ervoor dat de regering een duidelijke verklaring zou afleggen over de 

verhouding van de westerse democratieën met de Franco-dictatuur.96 De Atlantisch ingestelde 

Luns erkende de politieke schaduwkanten maar stelde daar tegenover dat praktische 

overwegingen op het gebied van strategische veiligheid daaraan niet ondergeschikt gesteld 

hoefden te worden.97  

Op 29 september 1959 bracht de PvdA de Spaanse kwestie opnieuw onder de aandacht 

bij het inmiddels aangetreden centrumrechtse kabinet-De Quay. Tweede Kamerlid Burger 

stelde dat een NAVO-lidmaatschap van Spanje de ‘doodsteek’ zou betekenen voor de 

 
92 Voor meer over minister Beyen zie: Jan Willem Brouwer, ‘Architect van de Europese Gemeenschap? Johan Willem Beyen 
(1952-1956),’ in Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse 
Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 199-209. 
93 Voor meer informatie over minister Luns zie: Albert Kersten, ‘De langste. Joseph Antoine Marie Hubert Luns (1952-
1971),’ in Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de 
twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 211-227. 
94 Kamerstuk Tweede Kamer 1953-1954 kamerstuknummer 3200 III ondernummer 12, 9-12-1953, geraadpleegd op Officiële 
Bekendmakingen op 13-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000282491.  
95 Gavin, ‘The Nixon and Ford Administrations,’ 931.  
96 Handelingen Tweede Kamer 1953-1954, 16-12-1953, 642, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000282125.  
97 Handelingen Tweede Kamer 1953-1954, 17-12-1953, 705, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000282126.  
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geloofwaardigheid van de Atlantische alliantie. Zoals we later in dit proefschrift zullen zien, 

zou een soortgelijk argument ook door het kabinet-Den Uyl gebruikt gaan worden. Burger 

concludeerde dat de regering het NAVO-lidmaatschap van dictatoriaal Spanje zou moeten 

blokkeren.98 Minister-president Jan de Quay (KVP), die zijn verbazing uitte over het naar voren 

brengen van deze kwestie, wees erop dat de verhoudingen tussen Spanje en de NAVO op dat 

moment helemaal niet speelden. Het was volgens de premier dan ook niet noodzakelijk om 

hierover een standpunt te bepalen.99 Enkele maanden later, op 23 januari 1960, herhaalde Luns 

in een nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de begroting van Buitenlandse 

Zaken voor 1960, dat pas een mening gevormd zou worden over een mogelijk NAVO-

lidmaatschap van Spanje als dit een actueel onderwerp van discussie binnen de Atlantische 

alliantie zou zijn.100  

Ondanks het wegwuiven van het onderwerp door het kabinet-De Quay, bleef de PvdA 

zich kritisch opstellen. Tweede Kamerlid Constantijn Patijn (PvdA) herhaalde op 2 februari de 

eerdere opmerking van zijn partijgenoot Burger, dat een mogelijke toetreding van Spanje tot de 

NAVO de geloofwaardigheid van die organisatie, gefundeerd op de principes van ‘vrijheid en 

democratie’, zou aantasten.101 Hierop herinnerde de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 

Hans van Houten (VVD), op 9 februari dat de regering stelling zou nemen zodra deze kwestie 

zou gaan spelen.102 De PvdA liet het vraagstuk evenwel niet los. Diezelfde maand nog diende 

de PvdA-fractie Kamervragen in naar aanleiding van gesprekken tussen Spanje en de 

Bondsrepubliek Duitsland.  

De Bondsrepubliek Duitsland, onder leiding van de christendemocratische 

bondskanselier Konrad Adenauer, was op 6 mei 1955 lid geworden van de NAVO en op zoek 

naar militaire opslagruimtes buiten het eigen grondgebied, verder verwijderd van het IJzeren 

Gordijn. Burger uitte zijn zorgen over de mogelijkheid dat Spanje, door eventuele afspraken 

met West-Duitsland, indirect zou kunnen worden opgenomen in de NAVO, een vrees die in het 

geval van de bilaterale Amerikaans-Spaanse besprekingen ook al bestond. Premier De Quay 

liet daarop weten dat het NAVO-lidstaten vrij stond om bilaterale verdragen af te sluiten met 

 
98 Handelingen Tweede Kamer 1959-1960, 29-9-1959, 39, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000264665.  
99 Handelingen Tweede Kamer 1959-1960, 30-9-1959, 73-74, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000264666.  
100 Kamerstuk Tweede Kamer 1959-1960 kamerstuknummer 5700 III ondernummer 20, 1, geraadpleegd op Officiële 
Bekendmakingen op 13-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000264946.  
101 Handelingen Tweede Kamer 1959-1960, 2-2-1960, 612, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000264699.  
102 Handelingen Tweede Kamer 1959-1960, 9-2-1960, 705, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000264702.  



HOOFDSTUK  2:  NEDERLAND  EN  FRANCO-SPANJE,  1937  -  1973  

 86 

landen die geen onderdeel uitmaakten van deze organisatie. Bovendien stelde De Quay dat een 

overeenkomst tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Spanje geen betrokkenheid van Spanje 

bij de NAVO zou impliceren. Tot slot herhaalde de minister-president de veelgebruikte 

boodschap dat het bespreken van de verhouding tussen Spanje en de NAVO ‘voorbarig’ was.103 

Aan deze standpunten werd consequent vastgehouden. Na een bezoek aan Spanje door de West-

Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Gerhard Schröder, in het voorjaar van 1966, herhaalde 

Luns dat de Spaanse regering geen NAVO-lidmaatschap nastreefde. Opnieuw werd gesteld dat 

dit onderwerp niet aan de orde was.104 Het laatste woord over de Spaanse kwestie was evenwel 

nog niet gesproken. 

 Eind 1968, tijdens de regeerperiode van het centrumrechtse kabinet-De Jong, werd het 

vraagstuk Spanje en de NAVO opnieuw door de PvdA aan de orde gesteld. Deze keer werd de 

kwestie onder de aandacht gebracht door Max van der Stoel, die later, in mei 1973, zou 

aantreden als minister van Buitenlandse Zaken. Van der Stoel, die stelde dat alleen het Franco-

regime geïnteresseerd was in een NAVO-lidmaatschap, wees erop dat de toelating van Spanje 

uitsluitend mogelijk zou zijn op basis van unanimiteit van de NAVO-lidstaten.105 Hiermee 

doelde hij op artikel 10 van het Noord-Atlantisch Verdrag, op basis waarvan Nederland de 

toetreding van Spanje tot de NAVO zou kunnen blokkeren.106 Van der Stoel meende dat Luns 

een verklaring zou moeten afleggen dat de Nederlandse regering een lidmaatschap van Spanje 

zou afwijzen zolang een democratie in dat land zou ontbreken.107 Opnieuw werd duidelijk dat 

de PvdA een voorstander was van het hanteren van een democratiseringseis. 

In reactie op de Kamervragen van Van der Stoel deed Luns voor het eerst tijdens zijn 

ministerschap een duidelijke uitspraak over de opstelling van de regering ten aanzien van het 

onderwerp Spanje en de NAVO. ‘De geachte afgevaardigde de heer Van der Stoel heeft 

gevraagd, of Nederland zich zal verzetten tegen het lidmaatschap van Spanje van de N.A.V.O., 

zolang aldaar een dictatuur heerst. Ik kan deze vraag instemmend beantwoorden,’ aldus Luns. 

Van belang is evenwel te melden dat Luns de kwestie tevens op een laag pitje wilde houden, 

want hij onderstreepte opnieuw dat het vraagstuk op dat moment niet speelde.108 Luns schaarde 

 
103 Aanhangsel Tweede Kamer 1959-1960 nummer 22, 22-3-1960, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000264762.  
104 Kamerstuk Eerste Kamer 1965-1966 kamerstuknummer 8300 V ondernummer 145a, 5, geraadpleegd op Officiële 
Bekendmakingen op 13-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000244918.  
105 Handelingen Tweede Kamer 1968-1969, 20-11-1968, 648, 683, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000233260.  
106 Article 10, The North Atlantic Treaty, Washington D.C., 4-4-1949, geraadpleegd op NATO E-Library op 2-6-2019, 
https://www.nato.int/cps/ie/natohq/official_texts_17120.htm.  
107 Handelingen Tweede Kamer 1968-1969, 20-11-1968, 648, 683, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000233260.  
108 Ibid. 
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zich dus achter het opleggen van een democratiseringseis maar wilde tegelijkertijd de zaak niet 

te veel aandacht geven. De PvdA zou er evenwel voor zorgen dat het onderwerp niet volledig 

van de radar verdween. 

Net als de voorafgaande jaren, bleef de PvdA de ontwikkelingen ten aanzien van de 

kwestie Spanje en de NAVO in de gaten houden. Op 20 juni 1969 werden Kamervragen gesteld 

door het Tweede Kamerlid Joop den Uyl, die in mei 1973 minister-president zou worden. De 

aanleiding hiervoor waren vermeende uitspraken van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in 

Spanje, Robert C. Hill, waarover enkele Nederlandse kranten publiceerden.109 Volgens Den 

Uyl bleek hieruit dat de Amerikaanse regering, sinds januari 1969 onder leiding van de 

republikeinse president Richard Nixon, voorstander was van het toelaten van Spanje tot de 

NAVO. Luns ontkende dat de Verenigde Staten stappen hiertoe hadden ondernomen. Verder 

liet de minister weten dat de opstelling van het kabinet-De Jong ten aanzien van een mogelijk 

NAVO-lidmaatschap van Spanje niet was veranderd. Wederom herhaalde Luns dat dit 

vraagstuk binnen de Atlantische alliantie geen onderwerp van discussie was geweest en dat de 

kwestie evenmin op dat moment werd besproken.110  

De uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur werden tevens aan de kaak gesteld in 

de Eerste Kamer. Van Ommeren-Van Averink (CPN), meende dat het kabinet-De Jong een 

NAVO-lidmaatschap van Spanje ‘tot het uiterste’ zou moeten afweren. Burger, die inmiddels 

Eerste Kamerlid voor de PvdA was geworden, kwalificeerde een toetreding van Spanje tot de 

NAVO als ‘de meest fatale ontwikkeling die men zich voor de NAVO kan voorstellen.’111 

Hierop antwoordde minister Luns dat de opstelling van de regering niet was gewijzigd. 

Opnieuw herhaalde hij de standaardreactie, die inmiddels was verworden tot een mantra, 

namelijk dat ondanks verklaringen door ‘een of andere ambassadeur’ en berichten in de pers, 

de kwestie ‘volstrekt niet actueel’ was.112 

De opvolger van Luns, KVP-partijgenoot Norbert Schmelzer113 die in juli 1971 aantrad 

als minister in het kabinet-Biesheuvel I, bleef vasthouden aan het door zijn voorgangers 

 
109 ‘Ambassadeur in Madrid. Amerika: Spanje in de NATO,’ Algemeen Handelsblad, 19-06-1969, 1, geraadpleegd op 
Delpher op 24-8-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000037553:mpeg21:a0006; ‘Weerstand van Europese 
bondgenoten. Amerika wil Spanje in NAVO,’ De Tijd, 19-06-1969, 1, geraadpleegd op Delpher op 24-8-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011238367:mpeg21:a0048.  
110 Aanhangsel Tweede Kamer 1968-1969 nummer 1005, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000234366.  
111 Handelingen Eerste Kamer 1968-1969, 24-6-1969, 897, 901, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000232577.  
112 Handelingen Eerste Kamer 1968-1969, 25-6-1969, 930, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000232578.  
113 Voor meer over minister Schmelzer zie: Jac Bosmans, ‘Een gedreven politicus. Wilhelmus Klaus Norbert Schmelzer 
(1971-1973),’ in Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse 
Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999), 229-241. 



HOOFDSTUK  2:  NEDERLAND  EN  FRANCO-SPANJE,  1937  -  1973  

 88 

uitgezette beleid. Dit blijkt uit zijn reactie op Kamervragen, die Van der Stoel op 16 februari 

1972 indiende, naar aanleiding van een op handen zijnde informele ontmoeting tussen 

Schmelzer en zijn Spaanse ambtgenoot Gregorio López Bravo in Nederland. De Spaanse 

minister was in Den Haag op uitnodiging van het Instituut voor Latijns-Amerika en Schmelzer 

had zich bereid getoond om López Bravo te ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Het betrof 

weliswaar een informele ontmoeting, maar het was de eerste keer dat een Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken in Nederland werd ontvangen. Van der Stoel wilde weten of de regering 

zich tegen formele en informele verhoudingen tussen de NAVO en Spanje zou blijven 

verzetten. Schmelzer deed hierover geen expliciete uitspraak. Wel antwoordde hij dat de 

NAVO tijdens de ontmoeting met López Bravo geen onderwerp van gesprek was geweest. In 

overeenstemming met zijn voorgangers, herinnerde Schmelzer eraan dat het vraagstuk over de 

betrekkingen tussen de NAVO en Spanje niet speelde.114  

Hoewel de PvdA een dominante rol speelde in het aan de kaak stellen van de verhouding 

tussen de NAVO en Spanje, was dit niet de enige partij die deze kwestie onder de aandacht 

bracht. In april stelde Eerste Kamerlid Van Hulst (CHU) vragen naar aanleiding van een bezoek 

van de Spaanse secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, Valderrama Y Moreno aan 

Schmelzer op 26 en 27 april. Deze laatste had zich tegenover NRC Handelsblad uitgelaten over 

de NAVO. Schmelzer ontkende dat er tijdens de bilaterale consultaties gesproken was over een 

mogelijke toetreding tot de NAVO. Wel had hij zijn Spaanse gesprekspartner op de hoogte 

gebracht dat de Nederlandse betrekkingen met Spanje ‘mede [werden] bepaald door de interne 

politieke ontwikkelingen in dat land.’115 Schmelzer liet hiermee aan zijn Spaanse 

gesprekspartner weten dat in Nederland aandacht bestond voor de politieke situatie in Spanje, 

maar een ferme uitspraak ten aanzien van de relatie tussen de NAVO en Spanje was evenwel 

achterwege gebleven. Zoals in de volgende hoofdstukken nog duidelijk zal worden, zou het 

vraagstuk over de verhouding tussen de NAVO en Spanje tijdens de regeerperiode van het 

kabinet-Den Uyl opnieuw actueel worden. 

 

 

 
114 Aanhangsel Tweede Kamer 1971-1972 nummer 872, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000216130; Eppo Jansen, ‘Madrid vecht tegen “mentaal cliché’ in Europa. Spanje 
vraagt niet om plaats in de NAVO,’ NRC Handelsblad, 29-4-1972, 7, geraadpleegd op Delpher op 19-8-2018, 
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N e d e r l a n d ,  d e  S p a a n s e  k w e s t i e  e n  d e  E E G / E G  

 

De Nederlandse regering diende niet alleen zijn opstelling te bepalen ten aanzien van de 

Spaanse kwestie in de context van de VN en de NAVO. Dit vraagstuk speelde, zoals we gezien 

hebben in hoofdstuk 1, ook binnen de EEG/EG. In Den Haag was het de plaatsvervangend 

ambassadeur, José Montefuerte, die de brief met het Spaanse associatieverzoek van 9 februari 

1962 van minister van Buitenlandse Zaken, Fernando María Castiella y Maíz, overhandigde 

aan secretaris-generaal S. J. van Tuyll Serooskerken. Volgens Matthieu Trouvé leefde onder 

Spaanse ambassadeurs de verwachting dat Frankrijk, West-Duitsland en Nederland gunstig 

zouden reageren.116 In het geval van Nederland zou dat een optimistische inschatting blijken 

omdat het kabinet-De Quay zich ook ten aanzien van Spaanse toenadering tot de EEG 

terughoudend opstelde. 

De gereserveerde houding van Nederlandse zijde kan ook in het geval van de 

verhouding tussen de EEG en Spanje in belangrijke mate verklaard worden door de kritische 

geluiden in de Tweede Kamer, zoals geuit tijdens een debat over de EEG op 13 en 14 juni 1962. 

Alle grote partijen meenden dat een associatie van Franco-Spanje met de EEG onacceptabel 

was. Deze stellingname werd mede ingegeven naar aanleiding van repressieve maatregelen die 

het Franco-regime had genomen tegen leden van de Spaanse oppositie die het congres van de 

Europese Beweging in München eerder die maand hadden bijgewoond, zoals in hoofdstuk 1 

aan bod is gekomen. Tijdens het Tweede Kamerdebat suggereerde Frans Goedhart (PvdA) dat 

de EEG specifieke eisen zou moeten opstellen waaraan landen die een associatie of 

lidmaatschap nastreefden zouden moeten voldoen. Hij dacht hierbij verder dan de procedurele 

definitie van democratie aangezien hij voorbeelden als ‘vrijheid van godsdienst, drukpers, 

vereniging en vergadering’ noemde. Daarnaast pleitte Goedhart ervoor dat de Nederlandse 

regering zich zou moeten beklagen bij het Spaanse regime over het optreden tegen de 

oppositieleden die de internationale conventie in München hadden bijgewoond.117 

 Tijdens het debat verklaarde minister Luns dat Spanje niet om een lidmaatschap van de 

EEG had verzocht, maar een associatieverzoek had ingediend, zij het met de intentie dat deze 

toenadering uiteindelijk zou uitmonden in een toetreding. Luns stelde dat de regering zich zou 

buigen over het associatieverzoek, hoewel deze kwestie niet erg urgent werd geacht. Hij zegde 

toe dat de bezwaren die in de Tweede Kamer geuit werden in overweging zouden worden 

 
116 Trouvé, L’Espagne et l’Europe, 73-74. 
117 Handelingen Tweede Kamer 1961-1962, 13-6-1962, 1071, 1078, 1100, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 
13-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000258806.  
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genomen in de besluitvorming.118 Wat betreft de vraag van Goedhart om protest aan te tekenen 

bij de Spaanse regering liet Luns weten dat hij niet bereid was om een dergelijke stap te 

ondernemen. Hij meende namelijk dat dit zou kunnen worden opgevat als bemoeienis met de 

binnenlandse politiek van Spanje. Goedhart uitte daarop zijn teleurstelling: ‘De minister heeft 

zich als een echte diplomaat op de vlakte gehouden.’ Hij stelde voor dat de Kamer zich in een 

motie zou uitspreken. ‘Het lijkt mij gewenst, dat de Minister van de Kamer verneemt hoe zij 

over de Spaanse kwestie denkt’, aldus Goedhart.119  

Zowel de KVP als de PvdA diende een motie in om de Tweede Kamer expliciet een 

standpunt in te laten nemen tegen het Franco-regime. Inhoudelijk verschilden de moties niet 

veel. Beide partijen benadrukten het belang van democratische instellingen in landen die een 

lidmaatschap van de EEG wensten. De motie van de KVP werd echter in algemene termen 

gesteld.120 Spanje werd in die motie niet specifiek genoemd omdat het volgens de KVP de 

indruk zou kunnen wekken dat de partij zich zou willen bemoeien met de interne 

aangelegenheden van andere landen, een standpunt dat dus ook door Luns werd uitgedragen.121  

In de motie van de PvdA werd Spanje juist wel specifiek genoemd.122 De punten die 

tijdens het congres van de Europese Beweging in München ten aanzien van Spanje waren 

opgesteld werden door de PvdA dan ook volledig overgenomen in de motie. Het kwam erop 

neer dat alleen een democratisch Spanje zou mogen toetreden tot de EEG.123 De motie-

Goedhart haalde een meerderheid in de Tweede Kamer, met 88 tegen 41 stemmen. De PvdA, 

ARP, VVD, CPN, PSP, vrijwel de gehele CHU-fractie en een KVP-lid stemden voor de motie. 

Met uitzondering van één lid stemde de KVP-fractie tegen de motie. Twee CHU-leden sloten 

zich daarbij aan. De minder expliciete KVP-motie haalde het niet.124  

De politieke bezwaren zouden evenwel geen belemmering blijken voor economische 

samenwerking met dictatoriaal Spanje. Nadat op 14 februari 1964 het Franco-regime een 

 
118 Handelingen Tweede Kamer 1961-1962, 14-6-1962, 1103, 1127, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000258807.  
119 Ibid.  
120 Kamerstuk Tweede Kamer 1961-1962 Kamerstuknummer 6703 ondernummer 4, 14-6-1962, geraadpleegd op Officiële 
Bekendmakingen op 13-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000259410; Kamerstuk Tweede Kamer 1961-
1962 Kamerstuknummer 6703 ondernummer 5, 14-6-1962, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000259411.   
121 Handelingen Tweede Kamer 1961-1962, 14-6-1962, 1126, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000258807.  
122 Kamerstuk Tweede Kamer 1961-1962 Kamerstuknummer 6703 ondernummer 4, 14-6-1962, geraadpleegd op Officiële 
Bekendmakingen op 13-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000259410; Kamerstuk Tweede Kamer 1961-
1962 Kamerstuknummer 6703 ondernummer 5, 14-6-1962, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000259411.    
123 Handelingen Tweede Kamer 1961-1962, 14-6-1962, 1127, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-6-2019, 
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tweede, aangepast verzoek indiende om te onderhandelen met de EEG, kreeg Van Panhuys op 

16 maart de opdracht om Laureano López Rodó, minister zonder portefeuille verantwoordelijk 

voor de economische ontwikkeling van Spanje, in te lichten dat de Nederlandse regering het 

associatieverzoek weliswaar afwees, maar dat er ‘geen bezwaar zou bestaan tegen besprekingen 

tussen Spanje en de EEG over concrete problemen in het onderlinge handelsverkeer.’125 Tijdens 

het begrotingsdebat in de Eerste Kamer op 26 en 27 mei spraken Ph.C.M. van Campen (KVP) 

en H. van Riel (VVD) hun steun uit voor het beleid van het centrumrechtse kabinet-Marijnen 

(1963-1965). Deze partijen meenden zelfs dat de EEG een handelsakkoord zou moeten afsluiten 

met Spanje.126  

Ook de PvdA, de meest verbale criticaster van het Franco-regime, verklaarde geen 

bezwaar te hebben tegen een handelsverdrag met Spanje.127 Dit standpunt kwam overeen met 

de West-Duitse zusterpartij, de Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Binnen deze 

partij, die inmiddels onder leiding stond van Willy Brandt, leefde de overtuiging dat de 

economische toenadering tussen de EEG en Franco-Spanje uiteindelijk zou bijdragen aan de 

democratisering van dat land. In vergelijking met Europese zusterpartijen zou de SDP, vanaf 

halverwege de jaren zestig, de minst kritische opstelling aannemen ten aanzien van het Franco-

regime.128  

Hoewel de PvdA een handelsverdrag met Spanje steunde, zou de partij zich verder 

kritisch blijven opstellen. Zo werd tijdens het bovengenoemde Eerste Kamerdebat door PvdA-

Kamerlid P.J. Kapteijn benadrukt dat economische onderhandelingen met het Franco-bewind 

niet zouden mogen leiden tot een associatie of lidmaatschap. ‘Wij zijn daar volstrekt op tegen,’ 

aldus Kapteijn.129 Luns liet daarop weten dat het niet de intentie was dat handelsbesprekingen 

met Spanje zouden uitmonden in associatie tussen de EEG en Spanje.130 Hetzelfde standpunt 

had Luns al verkondigd in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer naar aanleiding van 

vragen over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 1964. Hierin 

herhaalde Luns dat een associatie of toetreding van Spanje tot de EEG werd uitgesloten. Daarin 

 
125 Celer aan Madrid, 16-3-1964 (nr. 16), NL-HaNA, Buitenlandse Zaken/Code-Archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
126 Handelingen Eerste Kamer 1963-1964, 26-5-1964, 923,927, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000252032.  
127 Handelingen Eerste Kamer 1963-1964, 27-5-1964, 955-956, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-6-2019, 
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128 Muñoz Sánchez, El amigo alemán, 23, 25. 
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had de minister ook al gesteld dat er geen bezwaren bestonden tegen gesprekken op 

handelsgebied.131  

In feite kwam de opstelling van de Nederlandse regering neer op een tweesporenbeleid, 

waarbij enerzijds het Franco-regime politiek afgekeurd werd terwijl tegelijkertijd met datzelfde 

bewind handel gedreven kon worden. Het Nederlandse buitenlandbeleid wordt vaak neergezet 

als een dichotomie tussen de veelgebruikte archetypen: de politiek morele dominee tegenover 

de economisch gedreven koopman. Dit onderscheid valt wat betreft het Spanjebeleid evenwel 

niet te maken. Volgens de redenering van Luns, die daarin zelfs werd gesteund door de PvdA, 

konden de dominee en koopman zonder problemen hand in hand gaan. Het Franco-regime had 

daar evenwel andere ideeën over.  

De opstelling van de Nederlandse regering werd door het Franco-bewind niet in dank 

afgenomen. Na de eerdergenoemde motie-Goedhart van 14 juni had Van Panhuys al 

gerapporteerd dat op Asuntos Exteriores ‘zeer teleurgesteld’ was gereageerd op de handelwijze 

van de Tweede Kamer en de ‘neutrale houding’ die was aangenomen door staatssecretaris Van 

Houten. Hier was kennelijk sprake van een misverstand aan Spaanse zijde, omdat niet Van 

Houten maar Luns tijdens de debatten op 13 en 14 juni aanwezig was geweest. Op Asuntos 

Exteriores werd in ieder geval niet begrepen dat in het buitenland werd gedacht ‘dat Spanje 

zich de wet zou laten voorschrijven en onder druk van buiten het regiem zou veranderen.’ De 

druk vanuit het buitenland zou juist averechts werken omdat Spanje in zichzelf zou terugkeren. 

Bovendien werd op Asuntos Exteriores gewezen op de positieve ontwikkelingen die hadden 

plaatsgevonden in het land sinds Spanje lid was geworden van verschillende multilaterale 

organisaties. De toenadering tot de EEG werd gezien als ‘een nieuwe fase in dit 

evolutieproces.’132 

Het feit dat de Nederlandse regering, ondanks politieke bezwaren, belangstelling had 

voor handelsbesprekingen met Spanje werd door het regime als een troef gebruikt om druk uit 

te oefenen. Deze strategie was het Franco-bewind niet vreemd, zoals in dit hoofdstuk eerder 

werd aangetoond. Ook in de jaren zestig bleven economische repercussies van Spaanse zijde 

dus niet uit om politieke doelen te bereiken. Zo kreeg in 1962 de president-commissaris van 

D.A.F. op Asuntos Exteriores te horen dat de aanvraag voor het invoeren van personenauto’s 

geen enkele kans van slagen zou hebben zolang Nederland de associatie van Spanje zou 

 
131 Kamerstuk Eerste Kamer 1963-1964 kamerstuknummer 7400 V ondernummer 82b, 14-5-1964, 16, geraadpleegd op 
Officiële Bekendmakingen op 14-6-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000252307.  
132 Van Panhuys (8) aan Van der Stoel, 19-6-1962, NL-HaNA, Buitenlandse Zaken/Code-Archief 1955-1964, 2.05.118, inv. 
nr. 1418. 
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afwijzen. Op Asuntos Exteriores leefde de mening dat Nederland, in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de Bondsrepubliek Duitsland, niets had gedaan om Spanje ter wille te zijn. 

Bovendien bestond er verbolgenheid over de motie-Goedhart. Het Spaanse bewind was dan 

ook niet langer bereid om concessies te verlenen aan Nederlandse bedrijven. Slechts minimale 

handelsverplichtingen zouden worden nagekomen.133 

Een ander voorbeeld van economische repercussies stamt uit 1967. Op 25 januari 

rapporteerde C.W.A. van Haersolte, die in 1965 als ambassadeur in Madrid was benoemd, dat 

de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Castiella, zijn zorgen had uitgesproken over de 

opstelling van de Nederlandse regering. Opnieuw had dit gevolgen voor Nederlandse bedrijven. 

De Spaanse minister deelde mee dat de onderhandelingen met vliegtuigbouwer Fokker over de 

levering van 21 vliegtuigen aan de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia bevroren werden. 

Ook de installatie van een zoetwaterfabriek op de Canarische Eilanden door het bedrijf VMF 

liep gevaar. Volgens de ambassadeur ging het om orders ter waarde van respectievelijk 95 

miljoen en 6 miljoen gulden.134  

Luns probeerde dit soort repercussies het hoofd te bieden. Hij betrok Nederlandse 

bedrijven in zijn offensief. Zo instrueerde hij op 5 mei 1964 de ambassade om Nederlandse 

ondernemingen in Spanje op de hoogte te brengen van de Nederlandse opstelling ten aanzien 

van de verhouding tussen de EEG en Spanje. De hoop was dat vertegenwoordigers van deze 

bedrijven ‘enige tegenstroom’ zouden kunnen bieden aan de perceptie die in Spanje leefde over 

Nederland.135 Het belangrijkste gebaar richting het Spaanse bewind was evenwel de uitnodiging 

aan López Bravo, destijds nog minister van Industrie, om Nederland te bezoeken. Het initiatief 

hiervoor was genomen door oliemaatschappij Shell die met een uitnodiging de kansen op het 

verkrijgen van toestemming om een raffinaderij in Spanje te bouwen wilde vergroten. Volgens 

het bedrijf had de Nederlandse opstelling ten aanzien van Spanje en de EG de contacten tussen 

de Shell en minister López Bravo bemoeilijkt.136 De Spaanse minister nam deze uitnodiging 

met ‘dank en erkentelijkheid’ aan, overtuigd dat daarmee de ‘vriendschapsbanden’ tussen 

Spanje en Nederland versterkt zouden worden.137 Het was evenwel de vraag of het bezoek, dat 

van 10-12 juni 1968 plaatsvond, het gewenste resultaat zou bereiken. 

 
133 De Waal aan directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, 28-9-1962, NL-HaNA, Ambassade Spanje, 
2.05.249, inv. nr. 265. 
134 Haersolte aan BZ, 25-1-1967 (nr. 4), NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1287. 
135 Luns aan Madrid, 5-5-1964 (nr. 20), NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
136 Buitenlandse Economische Betrekkingen aan Madrid, 6-9-1967 (nr. 22), NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1965-1974, 
2.05.313, inv. nr. 1675. 
137 Haersolte aan BZ, 8-4-1968 (nr. 23), NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1336.  
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Enkele weken later rapporteerde Haersholte over aanhoudende problemen voor 

Nederlandse bedrijven. Aanleiding hiervoor waren uitspraken die Luns had gedaan in de 

Tweede Kamer. Op 28 juni had Den Uyl Kamervragen ingediend naar aanleiding van 

verklaringen van López Bravo dat Nederland het EG-lidmaatschap van Spanje zou 

ondersteunen.138 Verschillende Nederlandse kranten rapporteerden hierover.139 Luns ontkende 

dat van Nederlandse zijde steun was uitgesproken voor de toetreding van Spanje tot de EG en 

herhaalde dat het standpunt van de regering ten aanzien van deze kwestie niet was veranderd.140 

Dit bleef van Spaanse zijde niet onopgemerkt. Volgens López Bravo toonde het optreden van 

Luns ‘een onvriendelijke houding jegens Spanje.’141 Tot aan het einde van Luns’ ambtsperiode 

zouden de economische betrekkingen op gezette tijden moeizaam verlopen vanwege de 

opstelling van de Nederlandse regering ten aanzien van Spanje en de EG.142  

Tijdens de tweejarig durende ambtstermijn van Schmelzer, die op 6 juli 1971 het stokje 

had overgenomen van Luns, zou het vraagstuk over de verhoudingen tussen de EG en Spanje 

op gezette tijden een terugkerend onderwerp van discussie blijven. Zo rapporteerde Evert Joost 

baron Lewe van Aduard, de in juni nieuw aangetreden ambassadeur die eerder onder andere als 

ambassadeur diende in Zuid-Afrika en Brazilië, dat hij op Asuntos Exteriores had gesproken 

met de directeur-generaal voor economische zaken, José Luis Cerón Ayuso. Deze maakte zich 

zorgen over de aankomende uitbreiding van de EG met het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 

Denemarken omdat Spanje daarmee het economische ‘stiefkind’ en de ‘assepoester’ van 

Europa zou worden.143  

Noemenswaardig is dat Cerón de democratiseringsargumentatie van de EG als het ware 

spiegelde. Waar de EG een associatie of lidmaatschap van Spanje gebruikte als een wortel in 

een poging om de liberalisering en democratisering van het Spaanse politieke bestel te 

bevorderen, werd op Asuntos Exteriores beargumenteerd dat het uitsluiten van Spanje de 

 
138 Aanhangsel Tweede Kamer 1967-1968 nummer 789, 8-7-1968, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000238666.  
139 ‘Spanje: Luns wil ons in EEG,’ Trouw, 29-6-1968, 1, geraadpleegd op Delpher op 11-1-2020, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010814109:mpeg21:a0006; ‘Spaanse Toost,’ De Telegraaf, 13-6-1968, 3, 
geraadpleegd op Delpher op 11-1-2020, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011196731:mpeg21:a0187; ‘Vragen drs. Den 
Uyl: Wil Luns Spanje tòch in EEG?’ Het Vrije Volk, 29-6-1968, 11, geraadpleegd op Delpher op 11-1-2020, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010956656:mpeg21:a0244; ‘Wenst Nederland Spanje in EEG?’ Nederlands Dagblad, 
1-7-1968, 1, geraadpleegd op Delpher op 11-1-2020, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010554246:mpeg21:a0002.  
140 Aanhangsel Tweede Kamer 1967-1968 nummer 789, 8-7-1968, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000238666.  
141 Haersolte aan BZ, 9-8-1968 (nr. 32), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1336. 
142 Zie o.a. Haersolte aan BZ, 15-5-1969 (nr. 22), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1375; 
Haersolte aan BZ, 20-5-1969 (nr. 23), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1375; Haersolte aan BZ, 
26-11-1970 (nr. 103), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1416; Haersolte aan BZ, 25-2-1971 (nr. 
8), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1455. 
143 Lewe van Aduard aan BZ, 9-11-1971 (nr. 65), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1455. 
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politieke hervormingen die werden nagestreefd door voorstanders van liberalisering juist in 

gevaar brachten. Volgens Cerón kregen de reactionaire stromingen in Spanje hiermee een stok 

in handen om de regering af te straffen wat betreft het beleid om Spanje open te stellen en 

toenadering te zoeken tot de EG. Cerón meende dan ook dat de verhoudingen tussen de EG en 

Spanje zo snel mogelijk geïntensiveerd dienden te worden. Hierop reageerde Lewe van Aduard 

met de opmerking dat de betrekkingen tussen de EG en Spanje verbeterd konden worden als er 

meer tekenen van democratisering zouden zijn. Cerón stelde daarop dat de democratisering van 

Spanje ‘een proces op langere termijn betrof.’144  

De Nederlandse regering zou evenwel blijven vasthouden aan de democratiseringseis, 

niet in de laatste plaats omdat de druk in de Tweede Kamer bleef aanhouden. Zo bleven 

kritische vragen van de PvdA niet uit toen bekend werd dat Schmelzer op 17 februari 1972 

López Bravo zou ontvangen, die inmiddels minister van Buitenlandse Zaken was geworden. 

Van der Stoel wilde weten of Schmelzer tijdens de ontmoeting zou vasthouden aan de 

democratiseringseis, als voorwaarde voor associatie met of toetreding tot de EG. Schmelzer 

stelde dat hij met López Bravo onder andere had gesproken over relaties tussen de EG en 

Spanje. Tijdens het gesprek was het voor Schmelzer duidelijk geworden dat de Spaanse 

regering op de hoogte was van de politieke bezwaren die in Nederland bestonden tegen het 

politieke stelsel in Spanje.145 Zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, zou het vraagstuk 

ten aanzien van de verhouding tussen de EG en Spanje tijdens het kabinet-Den Uyl op een 

dramatisch hoogtepunt komen. 

     

 

D e  k w e s t i e - p r i n s e s  I r e n e  

 

Naast het vraagstuk of Spanje al dan niet diende te worden toegelaten tot organisaties als de 

VN, de NAVO en de EG, speelde er in het geval van Nederland een andere, unieke affaire: de 

kwestie-prinses Irene. In januari 1964 liepen de gemoederen in Nederland hoog op toen een 

geruchtenstroom op gang kwam over een aanstaande verloving van de prinses met Carlos Hugo, 

de carlistische pretendent die aanspraak maakte op de Spaanse troon. De carlisten kwamen 

jaarlijks samen op de Montejurra, een berg in de Noord-Spaanse regio Navarra. Daar werd de 

overwinning van de Slag om Montejurra uit 1873 herdacht, een veldslag die plaatsvond tijdens 

 
144 Ibid. 
145 Aanhangsel Tweede Kamer 1971-1972 nummer 872, 24-2-1972, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-2-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000217835.  
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de Derde Carlistische Oorlog (1872-1876) waarin werd gestreden om de Spaanse troonrechten. 

Irene, de tweede dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, had haar studie Spaans aan 

de Universiteit Utrecht afgerond en verbleef enkele maanden in Spanje.  

Dit aspect van de Nederlands-Spaanse betrekkingen is in de historiografie eigenlijk 

onderbelicht gebleven. Preston gaat in zijn biografie over Franco kort in op prinses Irene en 

Carlos Hugo. Hij beschrijft Irene als een ambitieuze prinses. Verder stelt hij dat de verloving 

voor Carlos Hugo al snel de bijnaam Jugo de Naranja (letterlijk: sap van oranje - 

sinaasappelsap) opleverde. Volgens Preston was de verloving evenwel een desastreuze 

verbintenis tussen enerzijds het Huis van Oranje, de historische vijand van Spanje en het 

katholicisme, en anderzijds de carlistische troonpretendent.146  

 Nog voordat de verloving officieel werd aangekondigd haalden prinses Irene en Carlos 

Hugo ook de Nederlandse pers. Een exclusief interview met de prinses, dat op 27 januari werd 

gepubliceerd in De Telegraaf, leidde in Nederland tot grote verontwaardiging. Tijdens het 

vraaggesprek, dat had plaatsgevonden in de woning van ambassadeur Van Panhuys in Madrid, 

ontkende Irene dat een verloving op handen was. Wat betreft de prinses was dat ook niet het 

doel van het gesprek, dat zij vooral nuttig achtte om de vele ‘misverstanden over Spanje’ aan 

te kaarten. Irene liet weten onder de indruk te zijn van de sociale en economische 

ontwikkelingen in Spanje. Verder blijkt uit het artikel dat zij contacten onderhield op hoog 

niveau. Zo liet zij zich positief uit over López Rodó, destijds nog minister zonder portefeuille, 

verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling van Spanje. Daarnaast had de prinses 

contact met prins Juan Carlos en prinses Sofia.147 Zij kenden elkaar al langer. Op 14 mei 1962 

was prinses Irene zelfs bruidsmeisje geweest op hun huwelijk in Griekenland, het geboorteland 

van Sofia. 

Opvallend genoeg zijn tijdens het archiefonderzoek in het ministerie van Buitenlandse 

Zaken ten aanzien van de affaire-Irene alleen codeberichten met instructies van Buitenlandse 

Zaken aan de ambassade in Madrid aangetroffen. Telegrammen waarin Van Panhuys 

toelichting geeft over deze kwestie zijn niet gevonden. Uit codeberichten van Luns blijkt 

evenwel dat Van Panhuys over deze affaire wel degelijk telegrammen aan Den Haag heeft 

gestuurd. De geschiedenis kan ten tijde van het schrijven van dit proefschrift dus alleen 

 
146 Preston, Franco, 184. 
147 Joost C. de Ruiter, ‘Exclusief interview met Prinses Irene in Madrid: “De geruchten zullen toch wel doorgaan!” De 
prinses moest er hartelijk om lachen,’ De Telegraaf, 27-1-1964, 3, geraadpleegd op Delpher op 24-11-2017, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110588799:mpeg21:a0109.  
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gereconstrueerd worden op basis van de codeberichten die vanuit Buitenlandse Zaken naar 

Madrid werden verstuurd.  

Luns was zeer ontstemd over het Telegraaf-interview van Irene, zoals kan worden 

opgemaakt uit de telegrammen aan Madrid, en ook over de rol die Van Panhuys had gespeeld. 

Hij meende dat Van Panhuys geen rekening had gehouden met het gegeven ‘dat grote delen 

van het Nederlandse volk en het parlement nog steeds zeer kritisch zijn ingesteld ten aanzien 

van het regime in Spanje en al wat daarmee verband houdt.’148 Enkele dagen later verklaarde 

minister-president Marijnen, naar aanleiding van Kamervragen door de PSP, dat de uitspraken 

van de prinses niet voor rekening van de regering kwamen. De regering was echter niet van 

plan om de prinses hierover aan te spreken.149   

Uit de instructies van Luns aan Van Panhuys blijkt dat hij een snelle reactie verwachtte 

van de ambassadeur. Kennelijk reageerde deze laatste niet snel genoeg, want Luns herhaalde 

op 29 januari zijn verzoek om uitgebreide informatie over het interview.150 De ergernis nam 

een dag later alleen maar toe. Luns liet Van Panhuys weten dat het vraaggesprek met Irene tot 

grote verontwaardiging in Nederland had geleid. De minister maakt een geïrriteerde indruk met 

de mededeling dat hij in de ministerraad had moeten verklaren dat de ambassadeur volledig op 

eigen initiatief had gehandeld zonder overleg met Buitenlandse Zaken. Bovendien verweet hij 

Van Panhuys dat deze achterwege had gelaten om inlichtingen aan Buitenlandse Zaken te 

verstrekken. Alleen nadat het departement het initiatief had genomen om naar de ambassade in 

Madrid te telefoneren, werd informatie verkregen. Verder blijkt uit het codebericht dat Luns 

ontstemd was over de positie waarin hij geplaatst werd. Zo had hij zich moeten verantwoorden 

tegenover de Tweede Kamer. De minister begreep niet dat Van Panhuys de situatie zo slecht 

had ingeschat. Volgens Luns had de affaire ‘de toch reeds delicate verhouding met Spanje 

ongunstig beïnvloed.’ Bovendien was prinses Irene door het interview in een slecht daglicht 

gesteld. Luns stelde Van Panhuys op de hoogte van zijn ‘ernstige ontstemming en teleurstelling’ 

en besloot dat hij na het ontvangen van een uitgebreide rapportage van de ambassadeur zou 

besluiten welke consequenties daaraan verbonden zouden moeten worden.151  

Blijkbaar was Luns niet onder de indruk van de verklaringen van Van Panhuys. De 

minister meende dat de ambassadeur nooit aan de prinses had mogen suggereren om een 

interview te houden om in Nederland bestaande misvattingen over Spanje recht te zetten. Hij 

 
148 Luns aan Madrid, 27-1-1964 (nr. 2), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
149 Aanhangsel Tweede Kamer 1963-1964 nummer 166, 19-2-1964, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-6-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000252922.  
150 Luns aan Madrid, 29-1-1964 (nr. 4), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
151 Luns aan Madrid, 30-1-1964 (nr. 5), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
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verweet Van Panhuys een gebrek aan inzicht over de verstrekkende gevolgen van zijn acties.152 

De minister instrueerde Van Panhuys en het ambassadepersoneel om verder geen commentaar 

meer te leveren aan de pers over nieuwsberichten en recente gebeurtenissen die te maken 

hadden met het koninklijk huis en prinses Irene.153  

In de Tweede Kamer bleven kritische vragen niet uit. Van der Goes van Naters (PvdA) 

wilde weten of Van Panhuys had verklaard dat het Franco-regime milder was geworden, een 

uiting die volgens het Kamerlid niet strookte met de ‘Nederlandse opvattingen over de rechten 

van de mens.’ Luns ontkende evenwel dat Van Panhuys een dergelijke opmerking had gemaakt. 

Maatregelen werden dan ook niet nodig geacht.154 Hiermee was de zaak echter niet afgedaan. 

Het Vrije Volk publiceerde op 13 februari een artikel waarin verslaggever Dick Schaap 

bevestigde dat de ambassadeur tijdens een gesprek in Madrid wel degelijk had verklaard dat 

het Franco-regime milder was geworden.155 Naar aanleiding van deze berichtgeving diende Van 

der Goes van Naters op 17 februari opnieuw Kamervragen in. Luns wuifde de kwestie weg door 

te stellen dat niet meer te achterhalen was wat precies was gezegd. Hij hield vast aan zijn eerdere 

standpunt dat consequenties niet aan de orde waren.156 Intussen hadden senatoren van de CHU, 

CPN, VVD en PvdA in de Eerste Kamer de houdbaarheid van de positie van de ambassadeur 

in Spanje in twijfel getrokken. Minister-president Marijnen verklaarde evenwel dat de regering 

geen aanleiding zag om Van Panhuys terug te halen uit Spanje.157 Het kabinet-Marijnen hield 

de ambassadeur vooralsnog de hand boven het hoofd.  

 Uiteindelijk kwam Luns in de loop van 1964 niettemin tot de conclusie dat de positie 

van Van Panhuys onhoudbaar was geworden. In een codebericht van 22 oktober stelde de 

minister dat de druk uit het kabinet en politieke kringen onverminderd hoog bleef. Luns 

herinnerde Van Panhuys eraan dat hij aan het begin van het jaar nog niet bereid was geweest 

om hem te laten vallen. De behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken voor het jaar 1965 stond evenwel voor de deur en dat zou de partijen in de Staten-

Generaal weer in de gelegenheid brengen om een vervroegd pensioen te eisen van de 

ambassadeur. Luns achtte het daarom noodzakelijk om zo snel mogelijk bekend te maken dat 

 
152 Luns aan Madrid, 31-1-1964 (nr. 7), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
153 Luns aan Madrid, 31-1-1964 (nr. 6), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676; Luns aan Madrid, 
3-2-1964 (nr. 8), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
154 Aanhangsel Tweede Kamer 1963-1964 nummer 155, 12-2-1964, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-2-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000252911.  
155 ‘Onze verslaggever Dick Schaap: “Milder” zei de ambassadeur…’, Het Vrije Volk, 13-2-1964, 13, geraadpleegd op 
Delpher op 19-8-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010954373:mpeg21:a0264.  
156 Aanhangsel Tweede Kamer 1963-1964 nummer 195, 3-3-1964, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-2-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000252951.  
157 Handelingen Eerste Kamer 1963-1964, 18-2-1964, 347, 18-2-1964, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 14-2-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000252014.  
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Van Panhuys, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de diplomatieke 

dienst zou gaan verlaten.158 Van Panhuys werd dus met vervroegd pensioen gestuurd en 

vervangen door C.W.A. van Haersolte.  

Hierna raakte de kwestie-Irene in rustiger vaarwater. De deelname van Irene aan 

manifestaties van de carlisten zou in de daaropvolgende jaren evenwel bij tijd en wijle een 

gevoelig punt blijken. Zo werd in 1969, het jaar dat Juan Carlos door Franco officieel 

aangewezen werd als opvolgend staatshoofd, ambassadeur Haersolte op 22 april gesommeerd 

naar Asuntos Exteriores te komen. Daar werd de hoop uitgesproken dat prinses Irene niet de 

jaarlijkse carlistische bijeenkomst op Montejurra zou bijwonen. De deelname van de prinses 

zou worden opgevat als politieke activiteit die het bewind zou kunnen dwingen tot ingrijpen.159 

In 1972 vond een soortgelijk gesprek plaats waarbij werd gesteld dat de deelname van de 

prinses aan carlistische manifestaties werd beschouwd als ‘inmenging in een binnenlands-

politieke aangelegenheid.’ Dergelijke activiteiten zouden bovendien kunnen leiden tot 

problemen voor het Nederlandse koninklijk huis en de betrekkingen met Nederland.160  

In 1973, enkele dagen voor het aantreden van kabinet-Den Uyl, nam Irene niettemin 

deel aan de carlistische manifestatie die op 6 mei werd gehouden. Enkele dagen eerder, op 1 

mei, was de Dag van de Arbeid zeer onrustig verlopen door illegale stakingen en hardhandig 

ingrijpen door de politie. Dit maakte de jaarlijkse viering op de Montejurra extra beladen. 

Hoewel de katholieke bedevaart op de berg wel werd toegestaan, verbood het regime expliciet 

politieke activiteiten.161 Irene liet zich daardoor niet stoppen. Bij de grensovergang Hendaye-

Irún, nabij de Golf van Biskaje, reed de prinses zonder problemen Spanje binnen. Op de berg 

deed zich vervolgens de uitzonderlijke situatie voor waarin, ten overstaan van duizenden 

carlisten, de dochter van het Nederlandse staatshoofd opriep tot een sociale revolutie in Spanje. 

Prinses Irene bepleitte dat oppositiegroeperingen in Spanje dienden samen te werken om het 

kapitalistische systeem te verwijderen en te vervangen door een federatie van socialistische 

republieken. De prinses verklaarde dat zij met haar aanwezigheid op de Montejurra haar 

solidariteit wilde tonen met de Spanjaarden die alles riskeerden om een democratie in Spanje 

op te bouwen.162 Het zou niet de laatste keer zijn dat prinses Irene zou verschijnen op de 

 
158 Luns aan Madrid, 22-10-1964 (nr. 41), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1955-1964, 2.05.118, inv. nr. 1676. 
159 Haersolte aan BZ, 22-4-1969 (nr. 20), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1375. 
160 Van der Mortel aan BZ, 25-4-1972 (nr. 48), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1496.  
161 ‘Hoy se celebra la tradicional romería de Montejurra,’ ABC (Sevilla), 6-5-1973, 33 geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 
2-2-2019, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1973/05/06/033.html.  
162 Zie o.a.: ‘Irene roept op tot sociale revolutie,’ De Telegraaf, 7-5-1973, 5, geraadpleegd op Delpher op 19-8-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197416:mpeg21:a0164; ‘Irene (illegaal in Spanje) predikt “sociale revolutie”’, Het 
Vrije Volk, 7-5-1973, 5, geraadpleegd op Delpher op 19-8-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958105:mpeg21:a0158; ‘Prinses Irene wil revolutionair anti-Franco front,’ NRC 
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Montejurra. Zoals verderop in dit proefschrift duidelijk zal worden, zou ook het kabinet-Den 

Uyl te maken krijgen met activiteiten van leden van het koninklijk huis in Spanje.    

   

 

S l o t  

 

In dit hoofdstuk is het Nederlandse beleid ten aanzien van Spanje geanalyseerd aan de hand van 

de belangrijkste gebeurtenissen in de periode 1937-1973. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog 

werd de Nederlandse regering hoofdzakelijk gedreven door economische motieven. Na de 

initiële terughoudendheid om te onderhandelen over de erkenning van het Franco-regime, ging 

het kabinet-Colijn IV overstag door de economische druk die werd uitgeoefend door het 

Franco-bewind. De Nederlandse regering slaagde er zelfs in een wit voetje te halen bij het 

Franco-regime door nog voor het officiële einde van de burgeroorlog over te gaan tot volledige 

erkenning. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zette politieke pressie van nazi-

Duitsland een zwaar stempel op de Nederlands-Spaanse betrekkingen. De Nederlandse 

diplomaten kregen te maken met diplomatieke vernederingen. De betrekkingen werden pas aan 

het einde van 1943 weer aangehaald, als gevolg van de koerswijziging van het Franco-regime 

dat toenadering zocht tot de geallieerden.  

 Tijdens de eerste naoorlogse periode stond het Franco-bewind in een kwaad daglicht. 

Zo had de Algemene Vergadering van de VN in december 1946 resolutie 39 (I) aangenomen 

waarmee een statement werd gemaakt voor de democratisering van Spanje en het Franco-

regime internationaal geïsoleerd raakte. Nederland stelde zich bij voorkeur terughoudend op 

ten aanzien van dit soort democratiseringsdruk. Het ontbreken van een democratisch stelsel 

werd weliswaar betreurd, maar er werd tevens gehecht aan het onderhouden van normale 

betrekkingen met het Franco-regime ten behoeve van de Nederlandse belangen. Toen in 1950 

de isolatie van Spanje door de VN werd opgeheven verspilde de regering niet veel tijd om nieuw 

leven te blazen in de betrekkingen met het Franco-regime. Wat betreft de democratiseringseis 

ten aanzien van de NAVO hielden de opeenvolgende kabinetten zich bij voorkeur op de vlakte. 

Het zou tot 1968 duren voordat Luns, onder druk van het PvdA Tweede Kamerlid Van der 

Stoel, ondubbelzinnig en publiekelijk verklaarde dat alleen een democratisch Spanje lid zou 

mogen worden van de NAVO. De inzet van het conditionaliteitsprincipe gebeurde het meest 

 
Handelsblad, 7-5-1973, 5, geraadpleegd op Delpher op 19-8-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000031958:mpeg21:a0075.  
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prominent ten aanzien van de EEG/EG. De kabinetten van de jaren zestig en zeventig volgden 

een tweesporenbeleid. Spanje zou geen associatie of lidmaatschap kunnen aangaan met de 

EEG/EG zolang in dat land geen democratie was gevestigd. Tegelijkertijd werd het niet 

bezwaarlijk gevonden om handel te drijven met het Franco-regime. De koopman en de dominee 

gingen dus hand in hand. 

 Het Franco-regime hield daar overigens andere ideeën op na, zoals is gebleken in dit 

hoofdstuk. Terwijl de Nederlandse regering nooit economische sancties hanteerde in een 

poging de democratisering van Spanje af te dwingen, gebruikte het Franco-bewind op gezette 

tijden economische repercussies om politieke doeleinden te bereiken. Dit aspect is onderbelicht 

in de democratiseringsliteratuur, waarin er doorgaans van wordt uitgegaan dat sancties worden 

opgelegd door buitenlandse actoren om de democratisering van een bepaald ander land te 

bevorderen. In het geval van Spanje was het juist het Franco-regime dat economische druk 

toepaste. Zo zwaaide Nederland met de wortel in de vorm van lidmaatschappen van de NAVO 

en de EEG/EG en sloeg het Franco-bewind met de stok van economische sancties. Maar 

hiermee slaagde Spanje er niet in om de deuren van de NAVO en de EEG/EG te openen, mede 

doordat de Nederlandse kabinetten door de jaren heen bleven vasthouden aan de 

democratiseringseis.   

  De kritische geluiden in de Staten-Generaal verklaren in belangrijke mate dat de 

opeenvolgende Nederlandse kabinetten niet afweken van het conditionaliteitsprincipe. Vooral 

de PvdA oefende druk uit op het Spanjebeleid. Noemenswaardig is dat de sociaaldemocraten 

al in 1946 meenden dat Nederland het eigen lidmaatschap van een multilaterale organisatie als 

de VN zou kunnen gebruiken om collectief druk uit te oefenen op het Franco-regime ten 

behoeve van de democratisering van Spanje. Verder kan worden vastgesteld dat de oorsprong 

van Nederland als een kritische NAVO-bondgenoot, een ontwikkeling die doorgaans wordt 

toegeschreven aan de jaren zestig, is terug te leiden tot de beginjaren van de Atlantische 

alliantie, toen de PvdA zich al kritisch opstelde en de regering onder druk zette om een 

mogelijke toetreding van Spanje tot de NAVO te verwerpen. Ook wat betreft een mogelijk 

Spaans lidmaatschap van de EEG/EG herinnerden de sociaaldemocraten de regering er geregeld 

aan dat uitsluitend een democratisch Spanje zou mogen toetreden tot de EEG/EG. Tegelijkertijd 

stelde de PvdA zich ook praktisch op, omdat de partij het onderhouden van economische 

betrekkingen met het Franco-regime steunde. De sociaaldemocraten meenden dus ook dat de 

dominee en koopman hand in hand konden gaan, waarbij ze vaak steun kregen van andere grote 

partijen. 
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Al met al heeft de Staten-Generaal, met als aanjager de PvdA, een niet te onderschatten 

rol gespeeld bij het uitoefenen van druk op het Spanjebeleid. Wat dat betreft was er al direct na 

de oorlog sprake van een zekere ‘verbinnenlandisering’ van het buitenlandbeleid, een fenomeen 

dat doorgaans wordt toegeschreven aan de jaren zestig en zeventig. Daarmee wordt tevens de 

veronderstelling weerlegd dat binnenlandse politiek geen rol van betekenis speelt in het 

buitenlandbeleid van relatief kleine mogendheden. 

 Dat de regering gevoelig was voor de politieke gemoedstoestand in de Staten-Generaal 

blijkt tevens uit de kwestie-prinses Irene. Het Telegraaf-interview waarin zij zich positief uitliet 

over de ontwikkelingen in Franco-Spanje leidde tot grote verontwaardiging. Luns, die in de 

Staten-Generaal ter verantwoording werd geroepen, was bijzonder ontstemd over de 

betrokkenheid van ambassadeur Van Panhuys. In eerste instantie hield hij de ambassadeur de 

hand boven het hoofd, maar toen de beschouwingen over de begroting voor het jaar 1965 voor 

de deur stonden, zag Luns geen andere optie dan Van Panhuys met vervroegd pensioen te sturen 

omdat hij vreesde dat het debat in het teken zou komen te staan van deze affaire. Ook in dit 

geval blijkt dus dat binnenlandse politiek wel degelijk invloed had op het buitenlandbeleid.  

Toen het kabinet-Den Uyl in mei 1973 aantrad bestond een deel van de erfenis op het 

gebied van het buitenlandbeleid uit 36 jaar betrekkingen met het Franco-regime. Het 

progressieve kabinet wekte de verwachting dat, in tegenstelling tot de voorafgaande 

centrumrechtse regeringen, meer nadruk in het buitenlandbeleid zou komen te liggen op 

politieke idealen, dit ten koste van economische belangen. Het gezamenlijke 

verkiezingsprogramma van de PvdA, D’66 en PPR, Keerpunt 1972, had al een voorproefje 

gegeven van de ambities op het terrein van het buitenlandbeleid. Wat betreft Zuid-Europa was 

er aandacht voor het bevorderen van democratisering en mensenrechten. Zo zouden NAVO-

lidstaten Portugal, Griekenland en Turkije kunnen rekenen op ‘sterke politieke en economische 

druk’ ter bevordering van democratisering.163  

Hoewel Spanje in Keerpunt 1972 niet specifiek werd genoemd zou op basis hiervan 

kunnen worden aangenomen dat het kabinet-Den Uyl genegen was om ook politieke en 

economische druk uit te oefenen op het Franco-regime om de democratisering van Spanje te 

bevorderen. Zoals in dit hoofdstuk is gebleken, stelde de PvdA zich tijdens de naoorlogse jaren 

kritisch op ten aanzien van het Spanjebeleid en bracht de partij geregeld het standpunt naar 

voren dat uitsluitend een democratisch Spanje lid zou mogen worden van de NAVO en de 

 
163 PvdA, D’66 en PPR, Keerpunt 1972. Regeerakkoord van de progressieve drie, 41, geraadpleegd op Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen op 26-3-2018, 
http://dnpprepo.ub.rug.nl/518/25/PvdA%20D66%20PPR%20-%20Keerpunt%201972.pdf.  



HOOFDSTUK  2:  NEDERLAND  EN  FRANCO-SPANJE,  1937  -  1973  

 103 

EEG/EG. In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden of het kabinet-Den Uyl 

daadwerkelijk uitvoering gaf aan het bevorderen van de democratisering van Spanje, toen 

eenmaal de teugels van het buitenlandbeleid in handen waren gekomen van de PvdA. 
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3. Positionering,  
mei 1973 – december 1973 

 

 

 

Toen op 11 mei 1973 het meest progressieve kabinet in de Nederlandse parlementaire 

geschiedenis aantrad, onder leiding van de sociaaldemocraat Joop den Uyl, was het nog de 

vraag welk effect dit zou hebben op het beleid ten aanzien van Spanje. Terwijl in Den Haag een 

vooruitstrevende wind ging waaien en voor de eerste keer een PvdA-minister, Max van der 

Stoel, aan het hoofd zou komen te staan van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vond in 

Madrid nog geen maand later een ruk naar rechts plaats. De inmiddels 80-jarige dictator 

Francisco Franco kon het niet langer opbrengen om op te treden als regeringsleider en 

benoemde de geharnaste 69-jarige admiraal Luis Carrero Blanco tot minister-president, terwijl 

hij zelf aanbleef als staatshoofd. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat de regering-Carrero 

Blanco de een-na-laatste regering van het Franco-regime zou zijn, maar voor tijdgenoten was 

het nog volstrekt ongewis wat de toekomst zou brengen.  

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd hoe het kabinet-Den Uyl zich positioneerde ten 

aanzien van Spanje en in hoeverre het kabinet-Den Uyl ten tijde van de regering-Carrero Blanco 

(juni-december 1973) pogingen heeft ondernomen om de democratisering van Spanje te 

bevorderen. Daarbij worden niet alleen de beweegredenen onderzocht die ten grondslag lagen 

aan het Spanjebeleid, maar worden tevens de methoden en resultaten van het beleid onder de 

loep genomen. Tevens komt de rol van de PvdA aan bod om vast te stellen in hoeverre de 

grootste regeringspartij van het kabinet-Den Uyl steun verleende aan Spaanse 

sociaaldemocratische groeperingen. Alvorens het Spanjebeleid aan de hand van enkele 

belangrijke ontwikkelingen en thema’s aan de orde te stellen is het zinvol om stil te staan bij de 

persoon die in het kabinet-Den Uyl beschouwd kan worden als de hoofddirigent van het 

Nederlandse buitenlandbeleid, Max van der Stoel. 
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 D e  m i n i s t e r  v a n  ‘ é n … é n ’   

 

Als er één Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken is geweest die wordt geassocieerd met 

mensenrechten, dan is het wel Max van der Stoel. Zo streed hij als Tweede Kamerlid al tegen 

de autoritaire regimes van NAVO-lidstaten Portugal en Griekenland en bereikte hij in dat laatste 

land zelfs een heldenstatus.1 In hoofdstuk 2 is gebleken dat Van der Stoel als Tweede Kamerlid 

ook al benadrukte dat een Spaans lidmaatschap van de NAVO of de EG alleen mogelijk zou 

zijn indien er sprake was van een democratisch bestel. Maar, mensenrechten vormen slechts 

één onderdeel van de waaier aan conflicterende thema’s van het buitenlandbeleid. Hoe ging 

Van der Stoel met dergelijke dilemma’s om toen hij eenmaal minister van Buitenlandse Zaken 

was geworden?  

 De visie en het optreden van Van der Stoel als minister van Buitenlandse Zaken in het 

kabinet-Den Uyl zijn onder andere behandeld door historicus Maarten Kuitenbrouwer. In een 

bijdrage aan het boek De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw 

uit 1999 bestempelt hij minister Van der Stoel als een ‘realistische idealist’ die ‘principieel 

idealisme aan behoedzaam realisme’ koppelde. Hij was bovendien een atlanticus die een 

‘kritisch en loyaal bondgenootschap’ propageerde. Wat betreft mensenrechten gaf hij de 

voorkeur aan ‘stille diplomatie’ omdat hij ervan overtuigd was daar meer mee te kunnen 

bereiken dan met ‘declaratoire diplomatie.’ Kuitenbrouwer wijst erop dat Van der Stoels aanpak 

niet altijd door iedereen werd gewaardeerd. Zo was er met enige regelmaat sprake van 

onenigheid met collega-ministers, zoals Henk Vredeling (Defensie) en Jan Pronk 

(Ontwikkelingssamenwerking). Aan het einde van zijn betoog stelt Kuitenbrouwer dat Van der 

Stoel ‘een volwaardige biografie’ verdient.2 Het zou bijna 20 jaar duren voordat deze biografie 

zou verschijnen. 

Anet Bleich, die eerder een toonaangevende biografie over Joop den Uyl schreef,3 ging 

de uitdaging aan om het levensverhaal van Max van der Stoel op te tekenen. Begin 2018 

resulteerde dit in een uitvoerige biografie, De stille diplomaat: Max van der Stoel, 1924-2011. 

Bleich, die zich in belangrijke mate baseert op onderzoek in het persoonlijke archief van Van 

der Stoel, maakt een aantal interessante observaties die relevant zijn voor dit proefschrift. Zo 

blijkt dat Van der Stoel zich zeer bewust was van de beperkte marges van het Nederlandse 

 
1 Maarten Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist: Max van der Stoel (1973-1977, 1981-1982),’ in Duco Hellema, Bert 
Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw (Den Haag: 
SDU Uitgevers, 1999), 243-255, aldaar 245,249; Bleich, De stille diplomaat, 111-127. 
2 Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist,’ 243. 
3 Bleich, Joop den Uyl. 
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buitenlandbeleid, maar hij streefde er desondanks naar de invloed van Nederland te 

maximaliseren. Daarnaast wijst Bleich er net als Kuitenbrouwer op dat Van der Stoels positie 

als sociaaldemocratische minister niet altijd eenvoudig was. Enerzijds keken diplomaten en 

ambtenaren in dienst van Buitenlandse Zaken met argwaan naar Van der Stoel, die zij 

beschouwden als een ‘rooie minister.’ Anderzijds riep Van der Stoel weerstand op binnen de 

PvdA omdat hij binnen die gelederen juist niet rood genoeg werd geacht. Tevens observeert 

Bleich, net als Kuitenbrouwer, dat binnen de ministerraad regelmatig botsingen plaatsvonden 

met Pronk en Vredeling. Verder beschrijft Bleich Van der Stoel als een minister die op 

bedachtzame wijze zijn standpunten vormde. Net als Kuitenbrouwer, wijst Bleich op Van der 

Stoels voorkeur voor stille diplomatie.4  

Zowel Kuitenbrouwer als Bleich levert een waardevolle bijdrage met hun biografische 

analyses over de opvattingen en gedragingen van Van der Stoel. Tijdens het onderzoek voor dit 

proefschrift zijn evenwel twee primaire bronnen aangetroffen in het archief van Buitenlandse 

Zaken die in de genoemde werken niet aan bod zijn gekomen, maar die de bevindingen van 

Kuitenbrouwer en Bleich nog eens bevestigen. De betreffende documenten dateren uit het 

eerste jaar van Van der Stoels ambtstermijn. Het gaat om een verslag van de 

ambassadeursconferentie van september 1973 en een memo over de ‘politieke en ekonomische 

aspekten van het buitenlands beleid’ dat in mei 1974 werd opgesteld door PLAN.5 Dit memo 

wordt overigens wel aangehaald door historica Van der Wijngaart in haar onderzoek over de 

Nederlands-Amerikaanse betrekkingen gedurende de jaren 1969-1976.6  

Uit het verslag van de jaarlijkse conferentie voor Nederlandse ambassadeurs in Den 

Haag blijkt dat Van der Stoel zich bewust was van de toegenomen aandacht in de Nederlandse 

maatschappij voor internationale vraagstukken. ‘Buitenlands beleid is niet meer een zaak van 

weinigen,’ zei Van der Stoel eertijds. Hij verwees naar de druk die werd uitgeoefend door 

maatschappelijke groeperingen en refereerde naar de wrijving die ontstond tussen gevoel en 

verstand ten aanzien van buitenlandse kwesties. Van der Stoel merkte dan ook op dat het 

‘verkopen van het beleid’ in Nederland een onvermijdelijk onderdeel zou uitmaken van zijn 

takenpakket. De nieuwe minister meende namelijk dat er ‘grenzen aan de mogelijkheden’ 

 
4 Bleich, De stille diplomaat, 9, 128, 135, 434. 
5 Weekbericht nr. 31, verslag ambassadeursconferentie, 14-9-1973, 2, NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, 
inv. nr. 25371; PLAN aan Van der Stoel, Memorandum no. 46. Politieke en ekonomische aspekten van het buitenlands 
beleid, 31-5-1974, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12360.  
6 Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 176. 
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bestonden om in het buitenlandbeleid uiting te geven aan maatschappelijke verontwaardiging 

over internationale vraagstukken.7  

De vaststelling door Van der Stoel dat in de Nederlandse samenleving meer aandacht 

bestond voor internationale kwesties was een uitdrukking van de ‘verbinnenlandisering’ van 

het buitenlandbeleid, een begrip dat door Van Staden werd geïntroduceerd.8 De jaren zeventig 

werden gekenmerkt door maatschappelijk activisme dat zich onder andere richtte op de 

internationale politiek, een thema dat wordt uitgewerkt in Hellema’s monografie over de jaren 

zeventig.9 Zoals we in dit proefschrift zullen zien diende Van der Stoel wat betreft Spanje ook 

rekening te houden met de invloed van publieke opinie en maatschappelijk activisme op de 

Nederlands-Spaanse betrekkingen, hoewel hij daar niet altijd aan zou toegeven. 

Het tweede document waarin de visie van Van der Stoel op het buitenlandbeleid naar 

voren komt is een memorandum uit mei 1974. Nadat het kabinet-Den Uyl bijna een jaar aan de 

macht was, ontstond er binnen de ministerraad de behoefte aan bezinning op het gevoerde 

buitenlands beleid.10 Uit het stuk dat vervolgens op Buitenlandse Zaken werd opgesteld blijkt 

hoe Van der Stoel de vaak gebruikte tweedeling tussen idealen en belangen in het buitenlandse 

beleid opvatte. Van der Stoel zocht naar een balans tussen ‘morele oordeelsvorming’ en het 

beschermen van Nederlandse belangen. Hij verzette zich tegen de vaak gehanteerde dichotomie 

waarbij politieke idealen tegenover economische belangen worden gesteld. ‘Het is, gelukkig, 

meestal geen kwestie van óf-óf, maar van én-én,’ zo viel te lezen in het memorandum.11  

De dominee en koopman gingen wat betreft Van der Stoel dus hand in hand. Van der 

Wijngaart wijst erop dat het betreffende stuk dan ook wel bekend stond als de ‘nota-Koopman-

Dominee.’12 Beide aspecten maakten wat betreft Van der Stoel dus onderdeel uit van het 

buitenlandbeleid. Maar in de praktijk zou het beleid per geval verschillen, ‘soms door een 

weloverwogen uitspraak of door een handeling die de aandacht trekt, veelal door minder 

spectaculaire methoden van diplomatie en overreding.’13 In deze laatste zinsnede valt de stille 

 
7 Weekbericht nr. 31, verslag ambassadeursconferentie, 14-9-1973, 2, NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, 
inv. nr. 25371. 
8 Alfred van Staden, ‘De rol van Nederland in het Atlantisch Bondgenootschap. Wat veranderde en wat uiteindelijk bleef,’ in 
N.C.F. van Sas (red.) De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid (Haarlem: Becht, 1991), 219-
231, aldaar 226. 
9 Hellema, Nederland en de jaren zeventig.  
10 Notulen ministerraad 19-4-1974, 5-6, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1402. 
11 PLAN aan Van der Stoel, Memorandum no. 46. Politieke en ekonomische aspekten van het buitenlands beleid, 31-5-1974, 
ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12360.  
12 Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 176. 
13 PLAN aan Van der Stoel, Memorandum no. 46. Politieke en ekonomische aspekten van het buitenlands beleid, 31-5-1974, 
ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12360.  



HOOFDSTUK  3:  POSITIONERING,  MEI  1973  –  DECEMBER  1973 

 108 

diplomatie-aanpak te herkennen waarop bovengenoemde auteurs Kuitenbrouwer en Bleich 

wijzen.14 

Tot slot is het met betrekking tot het memorandum nog van belang om op te merken dat 

Van der Stoel het essentieel vond om de diplomatieke betrekkingen ‘draaglijk [te] houden.’  Dit 

blijkt uit notulen van de ministerraad, waar het stuk in het najaar van 1974 werd besproken. De 

internationale betrekkingen kwamen volgens Van der Stoel regelmatig onder druk te staan door 

uitspraken van bewindslieden die afweken van het regeringsbeleid of publieke acties tegen het 

beleid van buitenlandse regeringen. Dit zorgde regelmatig voor demarches waarop Van der 

Stoel dan weer diende te reageren. Om dergelijke situaties te voorkomen, werd in de 

ministerraad afgesproken dat bewindslieden zouden overleggen met het ministerie van 

Buitenlandse Zaken in het geval van uitnodigingen uit het buitenland of bij interviews die 

raakvlakken hadden met het buitenlandse beleid.15 Verderop in dit hoofdstuk zal evenwel 

duidelijk worden dat Van der Stoel vanwege zijn uitspraken tegenover de Nederlandse pers zelf 

een diplomatieke rel veroorzaakte met het Franco-regime.  

Zoals in de inleiding van dit proefschrift aan bod is gekomen, biedt de bestaande 

literatuur beperkt inzicht in het beleid van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van Spanje. 

Sommige auteurs wijzen op de afkeurende houding van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van 

een mogelijk Spaans lidmaatschap van de NAVO zolang geen democratie gevestigd was in dat 

land.16 Een soortgelijke opstelling werd aangenomen ten aanzien van Spaanse toetreding tot de 

EG.17 Hoewel het Spanjebeleid van het kabinet-Den Uyl in de bestaande literatuur zijdelings 

aan bod is gekomen, ontstaat een beeld dat het kabinet-Den Uyl zich streng opstelde ten aanzien 

van Spanje. Maar dit biedt nog onvoldoende inzicht in de motieven, methoden en resultaten 

van het sociaaldemocratische Spanjebeleid, te beginnen met de reactie op de historische 

machtsoverdracht in Spanje, die nog geen maand na het aantreden van het kabinet-Den Uyl 

plaatsvond. 

 

 

 

 

 
14 Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist,’ 243; Bleich, De stille diplomaat, 9, 435.  
15 Notulen Ministerraad, 29-11-1974, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1409. 
16 Powell, El Amigo Americano, 213, 220; Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 188-189, 212; Bleich, De stille 
diplomaat, 153-154, 217, 223; Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist,’ 249. 
17 Moreno Juste, ‘The European Economic Community,’ 25-45; Bleich, De stille diplomaat, 16,149-151; Brouwer, ‘Joop den 
Uyl,’ 208; Bootsma en Breedveld, De verbeelding aan de macht, 39. 
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R e a c t i e  o p  m a c h t s o v e r d r a c h t   

 

Nog geen maand nadat het kabinet-Den Uyl was aangetreden vond in Spanje op 9 juni een 

historische machtsoverdracht plaats met de benoeming van Franco’s vertrouweling, admiraal 

Luis Carrero Blanco, tot minister-president. De Nederlandse ambassade volgde de 

ontwikkelingen op de voet. Op 8 juni, de dag voor de officiële bekendmaking, had Lewe van 

Aduard al gemeld dat het in Madrid gonsde van geruchten dat Franco zijn taken als 

regeringsleider zou overdragen aan Carrero Blanco. Volgens de ambassadeur kwam deze 

machtsoverdracht niet onverwachts en was deze het resultaat van de ‘afnemende krachten van 

het staatshoofd en de – vooral ter rechterzijde – gewenste versterking van de regering.’18 Een 

dag later bevestigde Lewe van Aduard dat de benoeming van Carrero Blanco officieel was 

gepubliceerd in het Boletín Oficial del Estado.19  

De analyse van Lewe van Aduard over de beweegredenen achter de benoeming van 

Carrero Blanco werd op 14 juni nog eens bevestigd door ambassaderaad J.H.L. van de Mortel. 

Deze  rapporteerde dat de aanstelling van Carrero Blanco te maken had met de ‘tanende fysieke 

en geestelijke kracht’ van de inmiddels 80-jarige dictator en de poging om de voortgang van 

het regime veilig te stellen. Dat deze gebeurtenis niettemin een mijlpaal in de geschiedenis van 

het Franco-regime betekende bleef op de ambassade niet onopgemerkt. Zo werd opgetekend 

dat Franco’s machtsoverdracht de gemoederen onder Spanjaarden niet onberoerd liet: ‘Dat de 

vader des vaderlands zich thans heeft teruggetrokken uit de dagelijkse bestuurlijke 

bemoeienissen, heeft niet nagelaten [hier te lande] grote indruk te maken,’ aldus Van de 

Mortel.20  

 De ambassaderaad rapporteerde eveneens dat het terugtreden van Franco als minister-

president verdere geruchten aanwakkerde dat de dictator binnen afzienbare tijd eveneens zijn 

taken als staatshoofd zou delegeren aan de inmiddels 35-jarige prins Juan Carlos.21 Deze 

speculaties zouden in de nazomer opnieuw oplaaien. Lewe van Aduard rapporteerde op 28 

september dat verhalen de ronde deden dat de Caudillo getroffen zou zijn door een licht 

herseninfarct. Het was de ambassadeur evenwel niet gelukt om bevestiging hierover te krijgen 

omdat het regime niets losliet.22 Op 1 oktober was Lewe van Aduard evenwel in de gelegenheid 

 
18 Lewe van Aduard aan BZ, 8-6-1973 (nr. 48), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
19 Lewe van Aduard aan BZ, 9-6-1973 (nr. 278.134), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650; 
Decreto 1143/1973, 8-6-1973, Boletín Oficial del Estado, núm. 138, 9-6-1973, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado op 5-1-2018, https://www.boe.es/boe/dias/1973/06/09/pdfs/A11706-11706.pdf. 
20 Van de Mortel aan BZ, 14-6-1973 (nr. 49), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
21 Ibid. 
22 Lewe van Aduard aan BZ, 28-9-1973 (nr. 80), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 25430. 
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om de dictator van dichtbij te observeren. Ter gelegenheid van de Día del Caudillo, de feestdag 

waarop de benoeming van Franco als staatshoofd werd gevierd, was er een plechtigheid 

waarvoor ambassadeurs waren uitgenodigd. Naar aanleiding van zijn persoonlijke ontmoeting 

met Franco oordeelde Lewe van Aduard dat ‘niet van een ernstige achteruitgang in gezondheid 

kan worden gesproken.’23  

Intussen probeerde het ambassadepersoneel een oordeel te vellen over de nieuwe 

regering. Na de benoeming van Carrero Blanco werden aanvullende inlichtingen naar Den Haag 

gestuurd, waaronder een overzicht van de bewindslieden van het nieuwe kabinet,24 een 

biografie over Carrero Blanco waaruit zijn lange staat van dienst bleek, alsmede profielen van 

andere ministers.25 De meest relevante benoeming voor de Nederlands-Spaanse betrekkingen 

was evenwel de aanstelling van de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Laureano López 

Rodó. Volgens Van de Mortel kwam deze benoeming in Spaanse politieke kringen enigszins 

als een verrassing omdat gedacht werd dat zijn voorganger, López Bravo, wellicht aan zou 

blijven vanwege zijn cordiale banden met Franco en diens vrouw. López Bravo stond evenwel 

op minder goede voet met Carrero Blanco.26  

Wat betreft de opvolgende minister López Rodó, die als minister zonder portefeuille 

verantwoordelijk was geweest voor de economische ontwikkeling van Spanje, speculeerde Van 

de Mortel dat in het buitenlandbeleid meer nadruk gelegd zou worden op de economische 

betrekkingen. Er werden evenwel geen grote wijzigingen in het beleid verwacht, hoewel daarbij 

werd aangetekend dat het nog afwachten was hoe de nieuwe minister te werk zou gaan.27 

Verderop in dit hoofdstuk zal duidelijk worden hoe López Rodó zich opstelde tijdens 

ontmoetingen met Lewe van Aduard en Van der Stoel. Eerst was het van Nederlandse zijde 

evenwel tijd om te voldoen aan diplomatieke plichtplegingen. 

 Volgens diplomatiek gebruik zouden Den Uyl en Van der Stoel hun respectievelijke 

ambtgenoten Carrero Blanco en López Rodó een telegram moeten versturen om de Spaanse 

bewindslieden te feliciteren met hun benoeming. Het lijkt erop dat Den Uyl inderdaad een 

boodschap aan Carrero Blanco zond, hoewel dit document tijdens het archiefonderzoek niet is 

 
23 Lewe van Aduard aan BZ, 3-10-1973 (nr. 81), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 25430. 
24 Servicios Informativos de la Dirección General de Prensa, 14-6-1973, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, 
inv. nr. 10650; Voor een samenvatting van de regeringsverklaring in het Nederlands, zie: Van de Mortel aan BZ, 15-6-1973 
(nr. 278.156), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650; Van de Mortel aan BZ, 12-6-1973 (nr. 
278.141), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650.  
25 Levensbeschrijving Admiraal Carrero Blanco, 11-6-1973 (nr. 6826/1199), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 
2.05.313, inv. nr. 10650; Van de Mortel aan BZ, 14-6-1973 (nr. 6960/1235), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 
2.05.313, inv. nr. 10650.  
26 Van de Mortel aan BZ, 15-6-1973 (nr. 50), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
27 Ibid. 



HOOFDSTUK  3:  POSITIONERING,  MEI  1973  –  DECEMBER  1973 

 111 

aangetroffen. Wel is een telegram van Carrero Blanco aan Den Uyl gevonden waarin de 

Spaanse minister-president zijn waardering uitsprak voor de ‘afectuosa felicitación’ (hartelijke 

felicitatie).28 Opmerkelijk is dat Lewe van Aduard op persoonlijke titel een telegram aan 

Carrero Blanco stuurde. Daarin bracht de ambassadeur in warme bewoordingen zijn ‘más 

sincera felicitación’ (meest oprechte felicitatie) over en refereerde hij aan Spanje als ‘esta gran 

nación’ (deze grote natie). Ook wenste hij Carrero Blanco succes bij het uitvoeren van zijn 

‘insigne labor’ (belangrijke werk).29 Zoals we zullen zien, zou de diplomatieke toonzetting in 

zulke felicitatietelegrammen op een later tijdstip voor verdeeldheid gaan zorgen tussen 

Nederlandse bewindslieden en diplomaten. 

 Tijdens de zomermaanden werd op de ambassade tevens een inschatting gemaakt in 

welke mate de nieuwe regering bereid zou zijn om initiatieven te nemen tot enige politieke 

liberalisering. Eind juli analyseerde ambassaderaad W. van Pallandt de toespraak die Carrero 

Blanco op 20 juli voor de Cortes Españolas had gehouden. Wat betreft een mogelijke 

liberalisering schetste Van Pallandt een nogal somber beeld. Zijn interpretatie was evenwel niet 

misplaatst en komt overeen met de analyse van Carrero Blanco’s toespraak in hoofdstuk 1 van 

dit proefschrift. De nieuwe minister-president had immers betoogd om ‘het gehele leven van 

de natie en het gehele regeringsbeleid te baseren op de Beginselen van de Beweging en de 

Fundamentele Wetten,’ alle bouwstenen dus waarop de dictatuur gebaseerd was. De benoeming 

van Carrero Blanco leek dus vooral een ruk naar rechts. Van Pallandt rapporteerde dat de 

nieuwe minister-president had verklaard dat op een later tijdstip de regering met serieuze 

plannen zou komen om de participatie van het Spaanse volk te vergroten.30 Het was al met al 

op dat moment evenwel onzeker, en dus lastig te beoordelen, in hoeverre er daadwerkelijk 

ruimte zou zijn voor enige politieke liberalisering. 

Enkele dagen later kwam Van Pallandt terug op de toezegging van Carrero Blanco. 

Zoals in hoofdstuk 1 aan bod is gekomen, had de regering-Carrero Blanco aan een gemengde 

commissie, waarin leden van het kabinet en van de Movimiento deelnamen, de opdracht 

gegeven om uiterlijk in oktober met een rapport te komen met voorstellen om de Spaanse 

bevolking mogelijkheden te geven deel te nemen in het politieke systeem.31 Ten aanzien van 

dat initiatief plaatste Van Pallandt terecht de kanttekening dat hervormingen het bestaande 

politieke bestel niet zouden mogen aantasten. Hij vroeg zich dan ook af hoe de regering ‘het 

 
28 Carrero Blanco aan Den Uyl, 27-6-1973, NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 10655. 
29 Lewe van Aduard aan Carrero Blanco, 22-6-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
30 Van Pallandt aan BZ, 20-7-1973 (nr. 8749/1553), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650.  
31 Payne, The Franco regime, 587. 
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politieke bewustzijn van het volk [meende] aan te wakkeren zonder dat aan het stelsel [mocht] 

worden getornd.’32 Kortom, in de eerste weken na de benoeming van Carrero Blanco bestond 

er op de Nederlandse ambassade nog veel twijfel over de bereidwilligheid van de nieuwe 

regering om van bovenaf de teugels te laten vieren en de Spaanse bevolking politieke vrijheden 

toe te kennen.  

 

 

I n v e n t a r i s e r e n  s o c i a l i s t i s c h e  o p p o s i t i e  

 

Het ontbreken van vertrouwen in een top-down liberalisering gaf reden te meer om politieke 

alternatieven te steunen die bottom-up druk zouden kunnen uitoefenen voor politieke vrijheden. 

Volgens Damián A. González Madrid verleenden West-Europese regeringen vaak via hun 

eigen politieke partijen steun aan de oppositie in Spanje. Zo werd directe betrokkenheid bij een 

bepaalde politieke keuze in Spanje voorkomen en werden de diplomatieke betrekkingen met 

het Franco-regime niet onder druk gezet. West-Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

richtten hun aandacht vooral op de PSOE, mede met het doel de sterk geachte PCE te isoleren.33 

De communistische partij was op dat moment nog steeds de meest solide georganiseerde en in 

de samenleving ingebedde clandestiene oppositiepartij.34 De voorkeur van West-Europese 

socialisten ging dan wel uit naar de socialistische oppositie, maar het was ingewikkeld te 

bepalen aan wie en op welke wijze steun geleverd zou moeten worden vanwege de 

versplintering in de Spaanse oppositie. 

Het optreden van de PvdA ten aanzien van Spanje is in de bestaande literatuur 

onderbelicht gebleven. Onderzoekers hebben de aandacht met name gericht op de 

betrokkenheid van de grotere West-Europese socialistische partijen.35 Op basis van onderzoek 

dat voor dit proefschrift is uitgevoerd in de PvdA-archieven kan met een grote mate van 

zekerheid worden geconcludeerd dat de PvdA in 1973 het onderwerp Spanje niet hoog op de 

agenda had staan. Toen Rodney Balcomb, de assistent secretaris-generaal van de Socialistische 

 
32 Van Pallandt aan Van der Stoel, 1-8-1973 (nr. 8894/1583), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 
11286. 
33 Damián A. González Madrid, ‘Actores y factores internacionales en el cambio político español. Una mirada a la 
historiografía,’ in Óscar José Martín García en Manuel Ortiz Heras (red.) Claves internacionales en la transición española 
(Madrid: Catarata, 2010), 39-64, aldaar 50, 54. 
34 Andrade, El PCE y el PSOE, 69, 73. 
35 Zie o.a.: Antonio Muñoz Sánchez, ‘La Fundación Ebert y el socialismo español de la dictadura a la democracia,’ 
Cuadernos de Historia Contemporánea, 29, (2007), 257-278; Muñoz Sánchez, El Amigo Alemán; Ortuño Anaya, Los 
socialistas europeos; Ortuño Anaya, ‘The Labour Party,’ 269-286. 
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Internationale (SI), halverwege april 1973 een oproep deed aan Europese sociaaldemocratische 

partijen om een onderzoeksmissie naar Spanje te sturen, zodat deze zich ter plaatse op de hoogte 

kon stellen van de situatie, bleven reacties vrijwel uit. Behalve onder de Britse 

sociaaldemocraten was er kennelijk niet veel animo om een dergelijke actie te ondernemen. Het 

verzoek werd in juli namelijk dringend herhaald.36  

Een verklaring voor deze terughoudendheid is dat er verdeeldheid bestond onder de 

West-Europese socialistische partijen. Uit brieven van Balcomb blijkt dat de West-Europese 

socialistische partijen het er niet over eens waren achter welke Spaanse socialistische 

groepering zij zouden gaan staan.37 Dit beeld wordt bevestigd door enkele auteurs. Zo hield de 

West-Duitse SPD in 1973 het standpunt aan dat West-Europese socialistische partijen zich 

zouden moeten richten op het bevorderen van eenheid onder Spaanse socialistische 

groeperingen. De benadering van de SPD werd gesteund door Oostenrijkse socialisten. De 

Franse, Italiaanse en Zweedse zusterpartijen waren evenwel voorstander van het steunen van 

de PSOE renovado, de jongere tak van de PSOE die de partij wilde hervormen.38  

Ook de PvdA leek zich terughoudend op te stellen. Een reactie op het bovengenoemde 

verzoek van Balcomb bleef van PvdA-zijde vrijwel zeker uit. Er is in ieder geval geen 

documentatie aangetroffen in de geraadpleegde PvdA-archieven waaruit een antwoord aan de 

SI blijkt. Evenmin zijn in de notulen van de vergaderingen van zowel het partijbestuur als het 

dagelijks bestuur aanwijzingen gevonden dat Spanje in deze periode überhaupt werd 

besproken.39 Concrete acties van de PvdA om de democratisering van Spanje te bevorderen 

lieten in 1973 dus nog op zich wachten.  

Het leggen van contacten met de Spaanse oppositie was echter niet voorbehouden aan 

de PvdA-partij. Er was op statelijk niveau vanaf mei 1973 namelijk een PvdA-minister van 

Buitenlandse Zaken die contacten met niet-statelijke actoren kon bevorderen. Hoewel binnen 

de PvdA met argusogen naar Van der Stoel werd gekeken, zoals eerder in dit hoofdstuk al aan 

bod is gekomen, lijkt het er op dat de minister in het jaar 1973 meer ondernam ten aanzien van 

het Spaanse socialisme dan zijn partij. Kort na zijn aantreden gaf hij de ambassade opdracht 

om de stand van zaken wat betreft de socialistische groeperingen in Spanje te onderzoeken en 

contacten te leggen met leden van de Spaanse oppositie. Met het oog op een toekomstige 

 
36 Brieven van Rodney Balcomb, 19-4-1973 en 13-7-1973, Socialist International Archives, inv. nr. 810, Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
37 Ibid. 
38 Muñoz Sánchez, ‘La Fundación Ebert,’ 269; Ortuño Anaya, Los socialistas europeos, 52. 
39 Archief PvdA, inv. nr. 5 (Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1972-1989); inv. nr. 26 (Notulen van de 
vergaderingen van het partijbestuur, 1972-1976); inv. nr. 27 (Notulen van de vergaderingen van het partijbestuur 1976-1982), 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
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regimewijziging in Spanje wilde Van der Stoel inventariseren wat een acceptabel politiek 

alternatief voor het Franco-regime zou kunnen zijn. Kennelijk had ook Van der Stoel er weinig 

vertrouwen in dat het regime van bovenaf initiatieven zou ondernemen tot enige politieke 

liberalisering. 

Ambassadesecretaris Henri Elink Schuurman kreeg de taak zich te verdiepen in de 

Spaanse oppositie. Hij stelde in de zomermaanden van 1973 een aantal memoranda op voor 

Van der Stoel. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de socialistische groeperingen. Gezien 

het door sociaaldemocraten gedomineerde kabinet-Den Uyl is de focus op de socialistische 

oppositie niet geheel verrassend. Volgens Laurens-Jan Brinkhorst, die tijdens het kabinet-Den 

Uyl diende als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor EG-zaken, had Den Uyl niet veel 

op met Europa. Toen hij dit eens deelde met Den Uyl, reageerde deze laatste daarop met de 

woorden: ‘Ik heb best wat met Europa als het maar socialistisch wordt.’40  

De rapportages van Elink Schuurman bevestigden het beeld dat in 1973 nog veel 

verdeeldheid heerste onder de socialistische oppositie. Wat daarbij in het bijzonder naar voren 

kwam is dat er aan Nederlandse zijde kennelijk, net als elders in West-Europa, zorgen 

bestonden over de invloed van het communisme in Spanje. De informatievergaring richtte zich 

namelijk in belangrijke mate op de vraag hoe Spaanse socialistische groeperingen zich 

verhielden tot de communistische PCE.41 Mogelijk werden deze zorgen ingegeven door het 

Franse programme commun, een samenwerkingsverband dat in 1972 was gesloten tussen de 

Franse socialisten, communisten en linkse radicalen onder leiding van François Mitterrand, 

alsmede de sterke positie van de communistische partij in Italië. Hoewel de Koude Oorlog zich 

weliswaar in een fase van ontspanning bevond, bleef de Nederlandse verontrusting over het 

oprukken van communisme in Zuid-Europa bestaan. Deze observatie sluit aan bij het onderzoek 

van Gavin over het Amerikaanse beleid ten aanzien van Spanje, met name de vaststelling dat 

‘the United States never relaxed the defence of Western Europe even in the context of 

détente.’42 

Uit de inlichtingen van de ambassade over de socialistische oppositie in Spanje, die 

onder meer werden gebaseerd op een gesprek met PSOE-bestuurslid Pablo Castellano, blijkt 

dat tussen de twee belangrijkste socialistische groeperingen, de PSOE en de Partido Socialista 

 
40 Boy Trip en Adinda Akkermans, Ministerraad op vrijdag. Persoonlijke herinneringen aan het kabinet-Den Uyl 1973-1977 
(Amsterdam: Autres Directions, 2014), 63. 
41 ES aan ZE, memorandum, 5-6-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 279; ES aan ZE, 
memorandum, 6-6-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 279; ES aan ZE, memorandum, 7-
6-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 279. 
42 Gavin, ‘The Nixon and Ford Administrations,’ 930. 
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del Interior (PSI), verdeeldheid bestond over de opstelling ten aanzien van de PCE. De PSI 

keerde zich tegen elke mogelijke samenwerking met de PCE. De PSOE toonde zich evenwel 

bereid om in beperkte mate samen te werken met de PCE, die onder leiding stond van de in 

Parijs woonachtige Santiago Carrillo. De communistenleider had Castellano uitgenodigd voor 

een gesprek in de Franse hoofdstad om de samenwerking tussen de PCE en de PSOE te 

bespreken. Tijdens die bespreking had Carrillo kenbaar gemaakt ernaar te streven dat de PCE 

en de PSOE het voorbeeld zouden volgen van het Franse programme commun.43   

De PSOE had weliswaar oren naar gemeenschappelijke acties om sentimenten tegen het 

Franco-regime onder de bevolking aan te wakkeren, maar de partij voelde niets voor het idee 

van de PCE om samen een soort volksfront te vormen. Castellano meende dat een dergelijk 

samenwerkingsverband in Spanje niet alleen de formatie van een front op rechts zou uitlokken 

maar tevens de ‘waakzaamheid’ van het regime zou verhogen. Hij was er dan ook voorstander 

van dat de partijen apart van elkaar het Franco-regime zouden uithollen.44 De PCE en PSOE 

zaten dus niet op een lijn, terwijl de PSI iedere vorm van samenwerking met de PCE pertinent 

uitsloot. Eventuele zorgen over de invloed van de communisten op de socialisten leken 

daarmee, althans voorlopig, dus voorbarig. 

Het achterhalen van inlichtingen zorgde overigens voor spanningen op de ambassade. 

Er bestonden vermoedens dat de Spaanse autoriteiten zich bezighielden met afluisterpraktijken. 

Lewe van Aduard had via de ambassade van het Vaticaan in Madrid vernomen dat de Spaanse 

inlichtingendiensten telefoons en gesprekken afluisterden. De ambassadeur maakte zich zorgen 

om de veiligheid van het ambassadepersoneel en oppositieleden waarmee contacten werden 

gehouden, gezien de vele ventilatiekanalen die zich, hoewel afgesloten, mogelijkerwijs leenden 

voor afluisteren. Lewe van Aduard verzocht dan ook op korte termijn een onderzoek naar de 

beveiliging van de ambassade en ambtswoning. Hij wilde tevens dat het appartement van 

ambassadesecretaris Elink Schuurman zou worden nagekeken omdat daar, met toestemming 

van de ambassadeur, regelmatig gesprekken met oppositieleden plaatsvonden.45 Dit waren geen 

risicoloze activiteiten, gezien de vermoedelijke afluisterpraktijken.   

Hoewel het verzoek werd gehonoreerd liet de uitvoering daarvan kennelijk op zich 

wachten. In oktober stuurde Lewe van Aduard namelijk opnieuw een codebericht naar Den 

 
43 ES aan ZE, memorandum, 5-6-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 279; ES aan ZE, 
memorandum, 6-6-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 279; ES aan ZE, memorandum, 7-
6-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 279; Lewe (7991/1431) aan Van der Stoel, 10-7-
1973, NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 11286. 
44 Ibid. 
45 Lewe van Aduard aan BZ, 4-6-1973 (nr. 46), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
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Haag met daarin een urgent verzoek om een inspectie uit te voeren. ‘Daar ik opnieuw 

aanwijzingen heb die zouden duiden op telefoon-tappen bij ambassadepersoneel, zo niet erger, 

moge ik bepleiten gesuggereerde inspectie zo mogelijk vervroegen’, aldus de ambassadeur. De 

omstandigheden waaronder de Nederlandse diplomaten werkten waren dus niet altijd even 

aangenaam. Er heerste soms zelfs een achterdochtige atmosfeer. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

opmerking van Lewe van Aduard in hetzelfde codebericht, namelijk dat het antwoord van het 

ministerie naar aanleiding van het eerste inspectieverzoek ‘conform uw instructie vernietigd 

werd.’46  

Over de Nederlandse opstelling ten aanzien van de Spaanse oppositie kan in ieder geval 

gesteld worden dat er in deze fase nog geen sprake was van concrete steun. Dit kan in 

belangrijke mate verklaard worden door de verdeeldheid onder Spaanse socialisten, waardoor 

het voor buitenstaanders ingewikkeld was om te bepalen wie gesteund zou moeten worden. 

Bovendien hield het Franco-bewind de ambassade in de gaten en was het onderhouden van 

contacten met oppositieleden niet zonder risico. Er bestond evenwel nog een andere optie voor 

de Nederlandse regering om enigszins een vinger in de pap te krijgen.    

 

 

G e e n  p r i n s e l i j k e  d i p l o m a t i e  

 

Naast het leggen van contacten met de socialistische oppositie ter voorbereiding op toekomstige 

verschuivingen in het Spaanse politieke landschap, bestond voor de Nederlandse regering de 

optie om de relatie met het aanstaande staatshoofd, prins Juan Carlos, te cultiveren. Juan 

Manuel Fernández Fernández-Cuesta stelt dat Juan Carlos tijdens de laatste jaren van het 

Franco-regime in verschillende West-Europese hoofdsteden werd ontvangen om kennis te 

maken met het toekomstige staatshoofd.47 Hoewel door deze auteur geen specifieke landen 

worden genoemd, werd Juan Carlos sinds 1969, het jaar dat hij officieel werd aangewezen als 

opvolger van Franco, inderdaad ontvangen in de Verenigde Staten, Frankrijk en de 

Bondsrepubliek Duitsland. Terwijl deze landen openlijk de relatie met de prins cultiveerden, 

onderhield het kabinet-Den Uyl geen openbare contacten met Juan Carlos. Maar dat is niet het 

hele verhaal. In tegenstelling tot de genoemde landen, allen republieken, is Nederland een 

monarchie. Dat bood het kabinet-Den Uyl de mogelijkheid om, met het oog op een toekomstige 

 
46 Lewe van Aduard aan BZ, 2-10-1973 (nr. 82), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
47 Juan Manuel Fernández Fernández-Cuesta, ‘Los viajes del rey embajador. Las visitas al exterior de Don Juan Carlos, aval 
de la democratización española,’ Aportes. Revista de Historia Contemporánea 94 (2/2017), 219-242, aldaar 223. 
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regimewijziging in Spanje, via het koninklijk huis een relatie op te bouwen met de aangewezen 

opvolger van Franco.  

Prins Bernhard leek de aangewezen kandidaat, aangezien hij met enige regelmaat 

bezoeken bracht aan Spanje en Juan Carlos persoonlijk kende. Zo bracht de prins eind mei 1973 

als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds (WNF) een bezoek aan Spanje. Hij oefende bij die 

gelegenheid zelfs enige druk uit op het regime ten behoeve van natuurbehoud. Specifiek ging 

het om de bescherming van een uniek natuurgebied in Zuid-Spanje, Coto de Doñana, dat 

bedreigd werd door constructie- en infrastructuurplannen om de kust te ontwikkelen voor 

toeristische exploitatie. Prins Bernhard liet zich plaatselijk op de hoogte stellen door 

natuurbeschermers en hij schreef op persoonlijke titel brieven aan Franco en vier Spaanse 

ministers over de noodzaak het natuurgebied te beschermen.48 

Hoewel het gebruikelijk was dat leden van het koninklijk huis door de regering werden 

ingezet om de Nederlandse belangen in het buitenland te behartigen, is het onwaarschijnlijk dat 

het kabinet-Den Uyl de banden met Juan Carlos via Bernhard zou willen cultiveren. Er bestond 

in Nederland veeleer verontrusting over de buitenlandse reizen van Bernhard naar landen waar 

democratische principes ver te zoeken waren. Op 29 augustus stelde Tweede Kamerlid Van der 

Spek (PSP) Kamervragen over het gebruik door Bernhard van het regeringsvliegtuig, een 

Fokker F-28 Fellowship-toestel, voor een reis naar Zuid-Afrika, een land dat toen nog 

gekenmerkt werd door Apartheid. Naast de kwestie of de regering op diende te draaien voor 

alle kosten die de prins maakte, bijvoorbeeld in zijn functie van voorzitter van het WNF, leek 

het prinselijk gebruik van het regeringsvliegtuig te kunnen worden opgevat als een impliciete 

goedkeuring van de politieke situatie in Zuid-Afrika.49 Van der Speks vragen ontsnapten niet 

aan de aandacht van Nederlandse kranten.50 

Op 29 september antwoordde Den Uyl dat Bernhards reis naar Zuid-Afrika een ‘prive-

karakter’ had. Het bezoek van de prins stond los van ‘de betrekkingen tussen Nederland en 

Zuid-Afrika.’ Ten aanzien van de kosten van het gebruik van het regeringsvliegtuig deelde Den 

Uyl mee dat deze inderdaad voor rekening van de Nederlandse staat kwamen. De premier 

 
48 ‘Prins Bernhard vecht voor vogels,’ De Telegraaf, 25-5-1973, 4, geraadpleegd op Delpher op 6-9-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197432:mpeg21:a0319.  
49 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 62, 26-9-1973, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000205178.  
50 Zie o.a.: ‘Kritiek op reizen prins Bernhard per regeringstoestel, Trouw, 31-8-1973, T13/K17, geraadpleegd op Delpher op 
13-6-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010825532:mpeg21:a0262; Vragen in Kamer over reis prins,’ de 
Volkskrant, 31-8-1973, 6, geraadpleegd op Delpher op 13-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849696:mpeg21:a0132; ‘Waarom prins in regeringstoestel?’, Het Vrije 
Volk, 31-8-1973, 1, geraadpleegd op Delpher op 13-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958211:mpeg21:a0016. 
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onderstreepte dat hierover in het verleden nooit problemen waren gerezen. Officiële richtlijnen 

ontbraken dan ook.51 De kwestie bleef in ieder geval op het vizier van dagblad Trouw. Nog 

geen maand later meldde deze krant dat prins Bernhard voor zijn WNF-activiteiten opnieuw 

gebruik had gemaakt van het regeringsvliegtuig, nu om in Spanje de minister van Openbare 

Werken, Gonzalo Fernández de la Mora te ontmoeten.52 Dit leidde evenwel niet tot nieuwe 

Kamervragen. 

Intussen had de reislust van de prins naar dictatoriale landen Den Uyls irritatie 

aangewakkerd. De premier wilde de bewegingsvrijheid van de prins aan banden leggen door 

maandelijkse inzage in de geplande activiteiten van de prins. Hierdoor zou vooraf bepaald 

kunnen worden of de reisbestemmingen van de prins ‘financieel, moreel of politiek’ te 

verantwoorden waren. Bernhard verzette zich hiertegen. Hij meende dat hij niet onder de 

ministeriële verantwoordelijkheid viel omdat hij immers geen staatshoofd was. Volgens De 

Telegraaf, die een artikel wijdde aan deze kwestie, zou de prins in reactie op Den Uyls eis 

gezegd hebben: ‘Als ze mijn agenda willen zien, bestaat er voortaan geen prinselijke agenda 

meer.’53  

Zoals we zullen zien in het volgende hoofdstuk, zou prins Bernhard begin 1974 opnieuw 

naar Spanje reizen. Het kabinet-Den Uyl, en vooral de premier, zou ook bij die gelegenheid 

geen voorstander blijken te zijn van het inzetten van prinselijke diplomatie om een relatie op te 

bouwen met het beoogde toekomstige staatshoofd van Spanje. Juan Carlos vormde immers 

onderdeel van het Franco-regime en daarvan wilde het kabinet-Den Uyl, in tegenstelling tot 

sommige andere westerse bondgenoten, zich zoveel mogelijk blijven distantiëren.  

 

 

S t e l l i n g n a m e  d e m o c r a t i s e r i n g  

 

Het belangrijkste middel dat van Van der Stoel hanteerde om de democratisering in Spanje te 

bevorderen was het blijven vasthouden aan de democratiseringseis van de EG. De deur naar de 

EG bleef gesloten zolang in Spanje geen democratie gevestigd zou zijn. Hoewel in de 

democratiseringsliteratuur veelal wordt gesteld dat het hanteren van dit soort voorwaarden 

 
51 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 62, 26-9-1973, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 12-6-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000205178.  
52 ‘Prins ging met Fellowship naar Spanje,’ Trouw, 16-10-1973, T3/K5, geraadpleegd op Delpher op 12-6-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822937:mpeg21:a0142. 
53 ‘Geen prinselijke agenda meer voor premier Den Uyl,’ De Telegraaf, 8-11-1973, 4, geraadpleegd op Delpher op 13-6-
2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197024:mpeg21:a0208.  
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vooral wordt toegepast tijdens de transitie- en consolidatiefases van 

democratiseringsprocessen,54 paste het kabinet-Den Uyl dit instrument in het geval van Spanje 

dus al toe tijdens de eindfase van het Franco-regime. Zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is 

geworden, werd deze democratiseringseis sinds het Spaanse associatieverzoek van 1962 ook al 

gehanteerd door eerdere kabinetten, mede door de druk die in de Staten-Generaal werd 

uitgeoefend door de PvdA. Dit standpunt kwam overeen met de mening van een groot deel van 

de Nederlandse bevolking. Een EG-lidmaatschap van Franco Spanje werd door ruim 84% 

afgewezen terwijl slechts een krappe 16% daar positief tegenover stond.55  

De stellingname van het kabinet-Den Uyl stond haaks op de ambities van de regering-

Carrero Blanco. Uit de regeringsverklaring van 14 juni bleek dat de nieuwe Spaanse regering, 

in lijn met het beleid tot dan toe, juist toenadering tot de EG wenste.56 Op 20 juli, tijdens zijn 

eerste toespraak als minister-president voor de Cortes Españolas, stelde Carrero Blanco dat 

Spanje wegens de geografische en historische verbinding met Europa moest deelnemen aan de 

Europese integratie. De Spaanse regering realiseerde zich evenwel dat er veel obstakels te 

overwinnen waren. Carrero Blanco duidde op de ‘constante campaña’ (‘voortdurende hetze’) 

door bepaalde Europese actoren tegen Spanje, ingegeven door ‘pasiones y préjuicios’ 

(‘hartstochten en vooroordelen’). De nieuwe Spaanse minister-president zag een belangrijke 

taak weggelegd voor zijn regering om geduldig, doch vastbesloten, de ‘incomprensiones y 

recelos’ (‘onbegrip en afgunst’) ten aanzien van Spanje weg te nemen.57 De nieuwe minister 

van Asuntos Exteriores, Laureano López Rodó, stond dus een uitdagende opdracht te wachten. 

De eerste gelegenheid voor López Rodó om begrip te kweken bij de Nederlandse 

regering deed zich voor op 29 juni. Die dag organiseerde de Spaanse minister een receptie voor 

de diplomatieke vertegenwoordigers in Spanje. Lewe van Aduard was daarbij aanwezig. 

Tijdens een persoonlijk gesprek met de ambassadeur gaf López Rodó aan dat hij tijdens de 

Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), die begin juli in Helsinki 

zou plaatsvinden, graag wilde spreken met zijn ambtgenoot Van der Stoel. De Spaanse minister 

was benieuwd naar het Nederlandse standpunt ten aanzien van de toenadering en uiteindelijke 

 
54 Whitehead, ‘Three International Dimensions,’ 19; Schmitter, ‘The influence of the International Context,’ 40-42; Geoffrey 
Pridham, ‘The international dimensions of democratization,’ in Geoffrey Pridham, The Dynamics of Democratization: A 
Comparative Approach (Londen: Continuum, 2001), 285-314, aldaar 297. 
55 Werkgroep Nationaal Kiezersonderzoek (primary investigator), Nationaal Kiezersonderzoek, NKO 1972 1973, 
geraadpleegd op DANS op 7-2-2020, https://doi.org/10.17026/dans-x4g-vkxk.  
56 Van de Mortel aan BZ, 15-6-1973 (nr. 278.156), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
57 Sesión Plenaria celebrada el día 20 de julio de 1973, Legislatura 1971-1977, 16-17, Boletín Oficial de las Cortes 
Españolas, X Legislatura, Nr. 9, Diario de Sesiones del Pleno, 16-17, geraadpleegd op Congreso de los Diputados, Diario de 
Sesiones, Serie Histórica op 24-7-2019, https://app.congreso.es/est_sesiones/. De Nederlandse vertalingen zijn afkomstig uit 
het codebericht van Van Pallandt aan BZ, 30-7-1973, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
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toetreding van Spanje tot de EG. Lewe van Aduard wees in zijn reactie op het standpunt van 

het kabinet-Den Uyl, dat, wat Nederland betreft, er van Spaanse zijde eerst beweging in 

democratische richting diende te komen. Hierop antwoordde López Rodó, in overeenstemming 

met Carrero Blanco’s opdracht om begrip te kweken, dat hij hoopte dat Nederland rekening 

wilde houden met de verschillende betekenissen van het begrip democratie en de Spaanse 

interpretatie hiervan.58  

Inmiddels had Lewe van Aduard aan Van der Stoel laten weten dat hij van de West-

Duitse en Deense ambassadeurs had vernomen dat López Rodó al een ontmoeting had 

gearrangeerd met hun respectievelijke ministers van Buitenlandse Zaken.59 Hiermee leek Lewe 

van Aduard te insinueren dat Nederland dit voorbeeld zou moeten volgen. De wens van López 

Rodó om tijdens de CVSE in Helsinki te spreken met Van der Stoel werd in ieder geval 

gehonoreerd. We zullen zien dat het afspreken en marge van internationale bijeenkomsten een 

strategie werd die van Van der Stoel vaker toepaste om politieke afstand te houden ten aanzien 

van het Franco-regime. Een ontmoeting in Nederland of Spanje zou ongetwijfeld tot veel kritiek 

leiden en Van der Stoel wilde voorkomen dat er ruchtbaarheid gegeven zou worden aan dit 

soort gesprekken. Op 6 juli spraken Van der Stoel en López Rodó elkaar inderdaad in 

Helsinki.60 Hoewel in de geraadpleegde archieven van Buitenlandse Zaken geen verslag is 

gevonden van dit gesprek, kan op basis van een latere ontmoeting op 28 september worden 

afgeleid welke standpunten waarschijnlijk werden ingenomen ten aanzien van de verhouding 

tussen de EG en Spanje.  

Op 28 september ontmoetten Van der Stoel en López Rodó elkaar opnieuw, nu in New 

York, waar ze aanwezig waren voor de Algemene Vergadering van de VN. Het voornaamste 

motief voor López Rodó om wederom met zijn ambtgenoot te spreken was het preferentieel 

handelsakkoord tussen Spanje en de EG uit 1970. De uitbreiding van de EG per 1973 met het 

Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken had tot nadelige handelstarieven voor Spanje 

geleid, waardoor het regime de overeenkomst wilde aanpassen.61 López Rodó deed in New 

York een beroep op Van der Stoel om Spanje te helpen de bezwaren van Italië en Frankrijk met 

betrekking tot de landbouwbelangen weg te nemen. Deze landen hadden zich terughoudend 

 
58 Lewe aan BZ, 27-6-1973 (nr. 53), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
59 Lewe aan BZ, 27-6-1973 (nr. 52), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
60 Celer aan Madrid, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
61 Zie o.a.: Carlos Closa en Paul M. Heywood, Spain and the European Union (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004), 11-
12; Delia Contreras, ‘Las relaciones de España y la CEE (1962-1979),’ in Charles Powell en Juan Carlos Jiménez (red.) Del 
autoritarismo a la democracia: Estudios de política exterior Española (Madrid: Sílex, 2007), 119-142, aldaar 129; Matthieu 
Trouvé, ‘Le dialogue hispano-communautaire et le succès de l’accord de 1970,’ in Matthieu Trouvé, L’Espagne et l’Europe. 
De la dictature de Franco à l’Union européenne (Brussel, 2008), 151-154. 
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opgesteld ten aanzien van een nieuw handelsakkoord omdat zij Spaanse concurrentie op het 

gebied van landbouwproducten vreesden.62  

Om de druk op Van der Stoel op te voeren memoreerde de Spaanse minister dat de 

Nederlandse handel met Spanje zich positief ontwikkelde. Volgens López Rodó was de 

Nederlandse export naar Spanje in 1972 gestegen met 25%, terwijl de Spaanse export naar 

Nederland met 11% was gegroeid. López Rodó dreigde vervolgens dat, als een voor Spanje 

acceptabel handelsakkoord met de EG zou uitblijven, de Spaanse regering gedwongen zou zijn 

zich te richten op landen buiten de EG. Concreet noemde hij het ontwikkelen van een 

computerindustrie in Spanje. Daarvoor toonden zowel landen uit de EG als Japan interesse. Het 

besluit van de Spaanse regering om in zee te gaan met Europeanen of Japanners zou volgens 

López Rodó onder andere bepaald worden door de uitkomsten van de onderhandelingen over 

een nieuw preferentieel handelsakkoord.63  

Van der Stoel liet zich door zijn Spaanse ambtgenoot niet op de kast jagen. Hij reageerde 

op de kwestie van de landbouwproblemen binnen de EG door te stellen dat dit nu eenmaal een 

heikel punt was. De minister sprak de hoop uit dat er overeenstemming bereikt zou worden 

over het preferentieel handelsakkoord. Hij reageerde eveneens op de dreigende taal van zijn 

gesprekspartner. Wat betreft de Nederlands-Spaanse handelsbetrekkingen stelde Van der Stoel 

dat de Spaanse regering de inkomsten uit Nederlands toerisme niet diende te vergeten. 

Daarnaast maakte Van der Stoel van de gelegenheid gebruik om nog eens te hameren op de 

democratiseringseis voor EG-lidmaatschap: ‘Associatie of lidmaatschap van Spanje zou […] 

eerst mogelijk zijn wanneer de grondslagen van het Spaanse politieke systeem overeenkwamen 

met die welke binnen de kring van de Negen gelden.’64  

In wat Van der Stoel bestempelde als een ‘uitvoerige dissertatie’, stelde López Rodó dat 

Spanje volgens de definitie van de Griekse filosoof Aristoteles al een democratie was. In 1966 

was immers door een groot deel van de Spaanse bevolking een nieuwe Spaanse grondwet 

aangenomen die volgens López Rodó beslist verschilde van de grondwet uit 1933. Bovendien 

hadden de economische ontwikkelingen in Spanje geleid tot een nieuwe politieke situatie. 

Volgens Van der Stoel merkte de Spaanse minister ‘enigszins verwijtend […] op dat het hem 

verbaasde dat liberale staten een niet zo liberale houding innamen bij het vertonen van begrip 

voor een regiem als dat in Spanje.’65 Van der Stoel zei zich niet te laten meevoeren in deze 

 
62 Van der Stoel aan BZ, 27-9-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 333. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid.  
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discussie maar benadrukte wel ‘dat voor Nederland democratie moest betekenen dat een 

oppositie de kans had zelf aan het bewind te komen.’ 66  

Ondanks het meningsverschil over het democratische gehalte van het Spaanse politieke 

systeem, wilde López Rodó de dialoog met zijn Nederlandse ambtgenoot gaande houden. Aan 

het einde van het gesprek nodigde de Spaanse minister zijn Nederlandse ambtgenoot uit voor 

een bezoek aan Spanje. Van der Stoel wimpelde dit evenwel af onder verwijzing naar zijn 

drukke agenda en de mededeling dat hij ‘de uitnodiging in gedachten zou houden.’67 In 1973 

zouden de bewindslieden elkaars landen in ieder geval niet bezoeken. Hierin week Van der 

Stoel af van zijn ambtgenoten van de grotere westerse landen die wel ingingen op een 

uitnodiging van López Rodó. Zo was de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Michel 

Jobert, op 27–28 augustus door López Rodó ontvangen in San Sebastián.68 Op 3 december werd 

López Rodó voor een officieel bezoek in Bonn ontvangen door de West-Duitse minister van 

Buitenlandse Zaken, Walter Scheel.69 Tot slot bracht de Amerikaanse minister van 

Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, op 18-19 december een bezoek aan Spanje.70  

 Lewe van Aduard en Van der Stoel lieten dus zonder omwegen aan López Rodó weten 

dat Spanje eerst zou moeten democratiseren voordat een EG-associatie of lidmaatschap ter 

sprake zou kunnen komen. Wel steunde Van der Stoel een nieuw preferentieel handelsakkoord 

tussen de EG en Spanje. In tegenstelling tot andere westerse bondgenoten, hield Van der Stoel 

evenwel zoveel mogelijk afstand van het Franco-bewind door gesprekken met zijn ambtgenoot 

uitsluitend tijdens internationale bijeenkomsten te houden. Van een bezoek aan Spanje, of een 

Spaans bezoek aan Nederland, was voorlopig geen sprake. In het najaar zou Van der Stoel 

evenwel kennismaken met de lange arm van het regime. 

 

 

 

 

 
66 Powell, El Amigo Americano, 156, 161. 
67 Van der Stoel aan BZ, 27-9-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 333. Zie ook 
Weekbericht nr. 34, 3-11-1973, 3, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 25371.  
68 Van Pallandt aan BZ, 1-9-1973 (nr. 70), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
69 Lewe van Aduard aan BZ, 27-11-1973 (nr. 13.693/2494), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 
13935; American embassy Madrid to Secretary of State, Foreign minister Lopez Rodo’s visit to West Germany, 26-12-1973, 
geraadpleegd op The National Archives Access to Archival Databases op 13-6-2019, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=32533&dt=2472&dl=1345.  
70 Lewe van Aduard aan BZ, 21-12-1973 (nr. 116), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552; Powell, 
El Amigo Americano, 156, 161; Viñas, En las garras del águila, 412. 
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E e n  t i k  o p  d e  v i n g e r s  

 

Nog geen maand na het gesprek van Van der Stoel en López Rodó in New York, kreeg Van der 

Stoel een tik op de vingers van het Franco-regime vanwege uitspraken die door het bewind als 

beledigend werden opgevat. Op 16 oktober had Van der Stoel in Den Haag een persconferentie 

gehouden over de toestand in Chili. Enkele dagen eerder, op 11 september, had daar onder 

leiding van generaal Augusto Pinochet een coup plaatsgevonden tegen de socialistische 

president Salvador Allende. De staatsgreep overrompelde en verontruste het kabinet-Den Uyl 

en de dood van Allende maakte veel emoties los in Nederland.71 Tegenover de pers bestempelde 

Van der Stoel het Pinochet-regime als een fascistisch bewind. De minister had volgens 

berichten in sommige kranten bovendien een vergelijking getrokken tussen het Chileense 

bewind en de regimes van Hitler, Mussolini en Franco.72 De verwijzing naar het Franco-regime 

werkte op Asuntos Exteriores als een rode lap op een stier. Het daaropvolgende diplomatieke 

opstootje toont aan op welke wijze Buitenlandse Zaken het relletje met Asuntos Exteriores 

probeerde te beheersen. Ondanks de politieke bezwaren die bestonden tegen het Franco-bewind 

was het voor het kabinet-Den Uyl toch ook van belang om de diplomatieke betrekkingen 

werkbaar te houden. 

Op 17 oktober, de dag na Van der Stoels persconferentie, meldde de Spaanse 

ambassadeur, Ramón Sedó, zich op Buitenlandse Zaken bij de chef Directie Europa, J.G.N. de 

Hoop Scheffer. De ambassadeur wilde weten waarom Van der Stoel de bovengenoemde 

verklaringen had afgelegd. Sedó stelde dat de Spaans-Chileense betrekkingen ten tijde van 

Allende bijzonder goed waren geweest. De gevoelige snaar zat in het gegeven dat Van der Stoel 

Franco had genoemd in relatie tot fascisme, en tot Mussolini en Hitler. Sedó benadrukte dat hij 

op persoonlijke titel sprak en nog niet wist hoe zijn regering zou reageren. Hij hoopte in ieder 

geval dat de gevolgen van Van der Stoels uitspraken zoveel mogelijk beperkt zouden kunnen 

worden. De Hoop Scheffer liet hierop aan Sedó weten dat hij Van der Stoel zou inlichten over 

het gesprek. Van der Stoel informeerde op zijn beurt Lewe van Aduard en berichtte daarbij dat 

 
71 Zie o.a.: Michel Zeegelaar, ‘Nederland en de regering-Allende, 1970-1973,’ in Duco Hellema en Toby Witte (red.) 
Onmachtig om te helpen. Nederlandse reacties op de socialistische dreiging (Amsterdam: Het Spinhuis, 1995), 105-116; 
P.A.M. Malcontent, ‘Terreur in Chili,’ in P.A.M. Malcontent, Op kruistocht in de derde wereld. De reacties van de 
Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele mensenrechten in ontwikkelingslanden, 
1973-1981 (Hilversum: Verloren, 1998), 145-178.  
72 ‘Van der Stoel tegen Spanje in touw,’ De Telegraaf, 3-11-1973, 7, geraadpleegd op Delpher op 29-8-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197020:mpeg21:a0560. Zie ook: ‘Zogezegd’, Trouw, 17-10-1973, 1, geraadpleegd 
op Delpher op 24-3-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822938:mpeg21:a0005; ‘Chilenen onder dak op 
ambassade’, de Volkskrant, 17-10-1973, 3, geraadpleegd op Delpher op 24-3-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849657:mpeg21:a0097. 
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hij van plan was om de zaak op korte termijn verder te bespreken met de Spaanse 

ambassadeur.73 Dit codebericht werd op 19 oktober, verstuurd. Intussen was de ambassade in 

Madrid al overvallen door deze kwestie.  

Op 18 oktober werd een medewerker van de Nederlandse ambassade op het matje 

geroepen door José Vicente Torrente Secorun, de directeur-generaal van de diplomatieke 

informatievoorziening, het Oficina de Información Diplomática van Asuntos Exteriores. Deze 

gaf aan dat de Spaanse regering zeer veel moeite had met het feit dat Van der Stoel de term 

fascisme had verbonden aan Franco. Torrente Secorun verklaarde dat hij uiterst verbaasd was 

dat ‘een vertegenwoordiger van een respectabel land, dat uitstekende betrekkingen [onderhield] 

met Spanje, en waarvan 10 procent van de bevolking jaarlijks Spanje bezoekt, zonder enige 

reden het Spaanse regime [vergeleek] met dat van Nazi-Duitsland.’ Net als ambassadeur Sedó 

in Den Haag, stelde Torrente Secorun dat de Spaanse regering goede relaties had onderhouden 

met de regering-Allende.74 De ambassademedewerker nam de ongenoegens ter kennisgeving 

aan en liet weten dat deze zouden worden voorgelegd aan de ambassadeur. Naar aanleiding van 

dit gesprek vroeg Lewe van Aduard diezelfde dag nog instructies aan Den Haag. Voordat hij 

op Asuntos Exteriores tekst en uitleg zou moeten geven wilde hij op de hoogte zijn van wat 

Van der Stoel precies tegenover de pers had verklaard.75 

 Op 19 oktober werd in Den Haag de Spaanse ambassadeur opnieuw ontvangen op 

Buitenlandse Zaken, deze keer door de secretaris-generaal E.L.C. Schiff. Deze poogde om de 

diplomatieke crisis enigszins omslachtig te bezweren. Zo legde hij uit dat Van der Stoels 

uitlatingen gezien dienden te worden als een vergelijking tussen de gebeurtenissen in Chili en 

het ontstaan van het Spaanse staatssysteem. Zo waren beiden regimes voortgekomen uit een 

militaire staatsgreep en ambieerden beide regeringen een corporatief systeem. De Spaanse 

ambassadeur werd verder meegedeeld dat Van der Stoel geen verwijzing naar Nazi-Duitsland 

had gemaakt. Franco werd alleen genoemd in verband met de oorsprong van het Spaanse 

systeem. Het was niet Van der Stoels bedoeling geweest om uitspraken over Franco als persoon 

te doen, aldus Schiff.76  

Deze uitleg werd ook doorgegeven aan Lewe van Aduard, die de opdracht kreeg deze 

toelichting over te brengen op Asuntos Exteriores. De suggestie van de Spaanse ambassadeur 

om deze kwestie op relatief hoog niveau te bespreken, een indicatie dat de kwestie hoog werd 

 
73 Van der Stoel aan Madrid, 19-10-1973 (nr. 59), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1774. 
74 Lewe van Aduard aan BZ, 18-10-1973 (nr. 86), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
75 Ibid. 
76 Van der Stoel aan Madrid, 19-10-1973 (nr. 61), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1774. 
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opgenomen door het regime, werd tevens in de instructie gezet. Van der Stoel liet het echter 

over aan Lewe van Aduard om hierover te oordelen.77 Deze sprak een week later met José Luis 

de los Arcos y Elio, directeur-generaal van Asuntos Exteriores.78 De ambassadeur benadrukte 

tijdens de ontmoeting dat Van der Stoels uitspraken gedaan waren in een ‘historische context.’ 

Tevens probeerde hij zijn gesprekspartner ervan te overtuigen dat de minister geenszins de 

intentie had gehad om Franco in een kwaad daglicht te stellen.79  

De los Arcos y Elio bleek minder coulant dan de Spaanse ambassadeur in Den Haag. 

Hij stelde dat de uitspraken van Van der Stoel ‘op zeer hoog niveau’ met veel ‘amertume’ 

(bitterheid) waren opgevangen zonder duidelijk te maken of dat ook Franco zelf betrof. De 

directeur-generaal van Asuntos Exteriores meende dat Van der Stoel een koppeling had 

gemaakt tussen het bewind van Franco en de nieuwe Chileense machthebbers, die door Van der 

Stoel vervolgens hevig werden bekritiseerd. De los Arcos y Elio was evenmin te spreken over 

Van der Stoels vergelijking tussen Franco en het fascisme, een term die sinds de Tweede 

Wereldoorlog als zeer negatief werd gezien in Europa. Over de Spaans-Nederlandse 

betrekkingen zei De los Arcos y Elio vervolgens dat deze ‘bijzonder goed’ waren. Maar hij 

vroeg zich af of de Nederlandse regering wel zoveel waarde hechtte aan de verhoudingen met 

Spanje. Dat kwam enigszins dreigend over.80  

 Het hanteren van economische sancties was het Franco-regime niet vreemd, zoals eerder 

in dit proefschrift is gebleken. Lewe van Aduard probeerde de gemoederen dan ook te sussen. 

Hij antwoordde dat hij ervoor kon instaan dat Van der Stoel de betrekkingen met Spanje van 

groot belang achtte. De ambassadeur benadrukte opnieuw dat de uitspraken van de minister 

gedaan waren in een historische context. Het is de vraag of Los Arcos daarmee was 

gerustgesteld. Aan het einde van het gesprek zei hij waarschuwend dat hij hoopte ‘dat de 

Nederlandse regering haar betrekkingen met Spanje zorgvuldig zou soigneren.’ Lewe van 

Aduard beloofde om de inhoud van het gesprek over te brengen aan de minister. In het 

betreffende codebericht kwalificeerde de ambassadeur het gesprek als ‘zeer ernstig’ maar wel 

‘hoffelijk.’81 

 Intussen had een in Spanje verblijvende correspondent van De Telegraaf lucht gekregen 

van de diplomatieke bonje die was ontstaan. Opvallend is dat de niet bij naam genoemde 

 
77 Ibid. 
78 Decreto 800/1973, de 27 de abril, por el que se nombra Director general de Política Exterior a don José Luis Los Arcos y 
Elio, Boletín Oficial del Estado, nr. 102, 28-4-1973, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 2-2-2020, 
https://www.boe.es/boe/dias/1973/04/28/pdfs/A08540-08540.pdf.  
79 Lewe van Aduard aan BZ, 26-10-1973 (nr. 95), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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journalist, bij een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Madrid, enigszins werd gebreideld 

in een poging verdere escalatie van de kwestie te vermijden. Om te voorkomen dat een 

‘sensatieartikel’ in De Telegraaf zou verschijnen, werd op de ambassade ontkend dat de 

ambassadeur speciaal ter verantwoording was geroepen. De journalist kreeg te horen dat Lewe 

van Aduard uitleg over de zaak had gegeven tijdens een afspraak die al in de agenda stond 

voordat Van der Stoel zijn uitspraken had gedaan. De correspondent wilde daarop weten of de 

gegeven uitleg afdoende was geweest om de gemoederen van het regime te bedaren of dat er 

mogelijke repercussies zouden volgen tegen Nederland. Daarop kreeg de journalist te horen dat 

de Spaanse regering een goede verstandhouding met Nederland van belang achtte. Tot slot werd 

er bij de correspondent op aangedrongen om niets te melden over dit gesprek omdat dit tot een 

‘sensationele kop’ zou kunnen leiden in de krant.82 

 Ondanks de pogingen van de ambassade om publicatie van een artikel tegen te gaan, 

publiceerde De Telegraaf wel degelijk een artikel over de affaire met de kop ‘Ambassadeur 

“verzacht” opmerkingen: Van der Stoel tegen Spanje in touw.’ In het artikel werd op basis van 

ingewonnen inlichtingen bij Asuntos Exteriores gesteld dat de uitspraken van Van der Stoel 

verontwaardiging in Spanje hadden veroorzaakt. Na de toelichting door Lewe van Aduard had 

het regime evenwel besloten de kwestie terzijde te schuiven. Verder schreef de correspondent 

dat Nederlandse bedrijven in Spanje vreesden voor sancties.83 In de daaropvolgende weken leek 

er wat betreft de economische betrekkingen evenwel geen vuiltje aan de lucht, zoals we in de 

volgende paragrafen zullen zien. Wat betreft de betrekkingen met het Franco-regime toont de 

hier behandelde diplomatieke affaire in ieder geval aan dat Van der Stoel na de tik op de vingers 

van het Franco-bewind bakzeil haalde en zich inspande om de betrekkingen werkbaar te 

houden. Dat was niet bepaald een voorbeeld van idealistische democratiseringspolitiek en 

demonstreerde dat, althans in dit geval, de koopman eieren voor zijn geld koos.  

 

 

K l e u r e n t e l e v i s i e  

 

Hoewel de sociaaldemocraten een kritische houding aannamen ten aanzien van het Franco-

regime, stelden zij zich tegelijkertijd praktisch op ten behoeve van economische belangen. 

Zoals in hoofdstuk 2 aan bod is gekomen, had de PvdA in de jaren voordat het kabinet-Den Uyl 

 
82 Lewe van Aduard aan BZ, 6-11-1973 (nr. 97), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552.  
83 ‘Van der Stoel tegen Spanje in touw,’ De Telegraaf, 3-11-1973, 7, geraadpleegd op Delpher op 29-8-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011197020:mpeg21:a0560.  
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aantrad en het buitenlandbeleid in handen kreeg, al het standpunt aangenomen dat handel met 

het Franco-bewind acceptabel werd geacht, ondanks de politieke bezwaren tegen de Spaanse 

dictatuur. Het kabinet-Den Uyl volgde deze lijn en vond het dan ook belangrijk om de 

betrekkingen werkbaar te houden om de economische belangen niet te schaden. Zoals uit het 

memo van maart 1974 blijkt, vatte Van der Stoel het buitenlandbeleid op als een kwestie van 

‘én…én’, waarbij de dominee en koopman hand in hand konden gaan. Een concreet voorbeeld 

hiervan was de belangstelling voor de mogelijkheden voor Philips in Spanje op het gebied van 

kleurentelevisie. Het Nederlandse elektronicaconcern had op 25 maart 1926 Philips Ibérica 

gevestigd in Spanje. In 1973 werkten er ruim 8.500 werknemers voor Philips Ibérica.84 

 Het onderwerp kleurentelevisie was in het verleden al enkele keren aan bod gekomen in 

de verslaglegging door de ambassade in Madrid. Daarbij trad vooral de concurrentie tussen 

Frankrijk en West-Duitsland op de voorgrond.85 Het onderwerp kleurentelevisie kwam 

opnieuw ter sprake in april 1973, de maand voorafgaand aan het aantreden van het kabinet-Den 

Uyl. De directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, F. G. Moquette, stuurde 

op 2 april een brief aan de ambassade om inlichtingen te verkrijgen over de stand van zaken 

wat betreft de invoering van kleurentelevisie in Spanje.86 Lewe van Aduard, die in Madrid 

contact had opgenomen met Philips Ibérica, liet weten dat er al geëxperimenteerd werd met 

uitzendingen in kleur. Als voorbeeld werd het Eurosongfestival van dat jaar genoemd. Een 

definitief besluit over het in te voeren systeem was evenwel nog niet genomen, waardoor zowel 

Frankrijk als West-Duitsland nog in de race waren om hun technologie in Spanje ingevoerd te 

krijgen.87 

De ambities van Philips in Spanje konden onder het kabinet-Den Uyl rekenen op 

belangstelling bij het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. Naar 

aanleiding van een nieuwsbericht in het Franse dagblad Le Monde over de Franse inspanningen 

ten behoeve van het SECAM-systeem, ontving Lewe van Aduard een verzoek van Buitenlandse 

Economische Betrekkingen om inlichtingen te verschaffen over de Franse pogingen om het 

SECAM-systeem ingevoerd te krijgen in Spanje.88 Lewe van Aduard liet hierop weten dat de 

 
84 Bijlage brief van C.Th.J. Hooghuis aan Alfredo Santos Blanco, minister van Industrie, 8-3-1974, 1, 3, Philips Company 
Archives [PCA] 882 Spanje (1972 t/m 1975). 
85 Hearsolte aan BZ, 23-3-1970 (nr. 20), NL-HaNA, BZ 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1416; Hearsolte aan BZ, 16-4-1970 
(nr. 30), NL-HaNA, BZ 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1416; Van de Mortel aan BZ/EZ, 18-8-1970 (nr. 57), NL-HaNA, BZ 
1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1416; Lewe van Aduard aan BZ, 16-6-1972 (nr. 65), NL-HaNA, BZ 1965-1974, 2.05.313, inv. 
nr. 1496. 
86 Moquette aan Madrid, 2-4-1973 (nr. 173/3229), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 146. 
87 Lewe van Aduard aan BZ, 11-4-1973 (nr. 43), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 146. 
88 Plaatsvervangend directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen aan Lewe van Aduard, 3-9-1973 (nr. 
173/9811), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 146. 
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Franse minister van Buitenlandse Zaken, Michel Jobert, een stevige lobby voerde. Spanje werd 

door de Fransen gezien als een aantrekkelijke markt en zou daarnaast als springplank kunnen 

dienen voor invoering van het Franse systeem in Afrika en Latijns-Amerika.89  

Door de ambassade werden vervolgens ook inlichtingen ingewonnen bij Philips Ibérica 

over de mogelijkheden van het bedrijf om verschillende systemen van kleurentelevisies te 

produceren. In een codebericht aan Buitenlandse Economische Betrekkingen rapporteerde 

Lewe van Aduard dat Philips in staat was om zowel volgens het Franse SECAM-systeem als 

het concurrerende West-Duitse PAL-systeem te produceren. De voorkeur van Philips ging 

evenwel uit naar het laatste systeem vanwege praktische redenen wat betreft de vervaardiging 

en om de toekomstige exportmogelijkheden naar West-Europa. Philips verwachtte dat de 

Spaanse regering op korte termijn de knoop zou doorhakken. Lewe van Aduard zegde toe dat 

hij deze kwestie ter sprake zou brengen tijdens het bezoek van de president van de Raad van 

Bestuur van het Philipsconcern, H.A.G. van Riemsdijk, die midden november een paar dagen 

in Madrid zou verblijven.90 Er is tijdens het archiefonderzoek geen verslag aangetroffen over 

een gesprek tussen Lewe van Aduard en Van Riemsdijk, waardoor niet te achterhalen valt wat 

er precies is besproken. Wel blijkt uit een notitie van Philips over het bezoek van Van Riemsdijk 

aan Barcelona en Madrid dat deze met de Spaanse minister van Industrie, José María López de 

Letona y Núñez del Pino, ‘een uitvoerige bespreking in positieve sfeer’ had gehad.91 Hierna 

verdween het onderwerp voorlopig van de radar. Er kan in ieder geval worden vastgesteld dat, 

ondanks de politieke bezwaren tegen het Franco-bewind, het kabinet-Den Uyl het niet 

bezwaarlijk vond om de economische betrekkingen met Spanje te bevorderen ten behoeve van 

Nederlandse handelsbelangen.  

  

 

W i n t e r v a k a n t i e s  

 

Spanje werd tijdens de jaren zestig en zeventig een populaire vakantiebestemming voor West-

Europese vakantiegangers. Sasha D. Pack beschrijft Spanje in die jaren als ‘a major hub of 

postwar European leisure.’92 Toerisme werd zelfs, naast buitenlandse investeringen en 

 
89 Lewe van Aduard aan Directeur-Generaal voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen, ministerie van Economische 
Zaken, 10-10-1973 (nr. 10.334), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 146. 
90 Ibid. 
91 Notitie n.a.v. bezoek H.H. van Riemsdijk en Isphording aan Barcelona/Madrid, 12 t/m 16 november 1973, 20-11-1973, 1, 
Philips Company Archives [PCA] 882 Spanje (1972 t/m 1975).  
92 Sasha D. Pack, ‘Tourism and political change in Franco’s Spain,’ in Nigel Townson (red.) Spain transformed: the late 
Franco dictatorship, 1959-75 (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010), 47-66, aldaar 47. Dezelfde auteur publiceerde een 
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inkomende geldstromen van Spaanse arbeidsmigranten, een van de belangrijkste pilaren van de 

Spaanse economie.93 Dat had verscheidene belangrijke gevolgen. Zo beargumenteren sommige 

onderzoekers dat het toerisme heeft bijgedragen aan het doorbreken van het Spaanse  politieke 

isolement. Door de toeristenstroom drongen er ook meer kritische geluiden van buitenaf in 

Spanje door.94  

Spanje was ten tijde van het kabinet-Den Uyl ook voor vele Nederlanders een populaire 

vakantiebestemming. Hoewel sommigen het onaanvaardbaar vonden om vakantie te vieren in 

het dictatoriale Spanje, lieten vele anderen zich er niet van weerhouden een zonnebad te nemen 

aan een van de Spaanse Costas. In de zomer van 1973 vlogen zo’n 550.000 reizigers vanuit 

Nederland met chartervluchten naar een vakantiebestemming in het buitenland. Meer dan 75% 

van deze vliegreizen had Spanje als reisdoel.95 Zowel Nederlandse als Spaanse bedrijven 

profiteerden van het toerisme naar Spanje. Dat gold niet alleen voor de zomermaanden. Ook in 

het winterseizoen zochten vele Nederlanders graag de warmere gebieden in Spanje op.  

Eind 1973 dreigden Nederlandse vakantiegangers die een vakantie naar Spanje hadden 

geboekt evenwel in de kou te blijven staan als een gevolg van de Oktoberoorlog. Op 6 oktober 

lanceerden Egypte en Syrië een aanval op Israël, in een poging de in 1967 door Israël bezette 

gebieden te heroveren. De Arabische landen trachtten ook het ‘oliewapen’ in stelling te 

brengen. Zo stelden ze onder meer een olie-embargo in tegen Nederland wegens de pro-Israël 

houding van het kabinet-Den Uyl. Een brandstoftekort dreigde.96 Met de kerstvakantie voor de 

deur vreesde zowel de Nederlandse als Spaanse toeristensector voor een teruggang van toerisme 

naar Spanje. Nederlandse vakantiegangers maakten zich zorgen dat hun wintervakantie naar de 

zon in duigen zou vallen. Door de oliecrisis kwamen de inkomsten uit toerisme dus onder druk 

te staan.  

 
monografie over het Europese toerisme en het Franco-regime, zie: Sasha D. Pack, Tourism and Dictatorship: Europe’s 
peaceful invasion of Franco’s Spain (Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006). 
93 Balfour, ‘Spain from 1931 to present,’ 269; Neal M. Rosendorf, ‘Be el Caudillo’s guest: the Franco regime’s quest for 
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Achter de schermen werd druk gelobbyd om de schade te beperken. Vooral de KLM 

ondervond problemen. Hellema, Wiebes en Witte stellen in hun onderzoek naar Nederland en 

de oliecrisis dat de KLM bedreigd werd door een boycot van Arabische landen vanwege 

geruchten dat de luchtvaartmaatschappij een rol had gespeeld in het vervoer van wapens en 

deskundigen naar Israël.97 Tegen deze achtergrond probeerde de KLM de mogelijke 

economische schade wat betreft vakantievluchten naar Spanje te beperken. Het bedrijf stelde 

het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte van de brandstofbehoefte voor Spanje-

vluchten tijdens de maanden december 1973 tot en met maart 1974. De leverancier van de 

KLM, oliemaatschappij Chevron, beschikte volgens de luchtvaartmaatschappij nog steeds over 

te weinig brandstof. De KLM vreesde zelfs dat de brandstoflevering ieder moment kon stoppen 

en stelde voor dat het ministerie hulp zou vragen aan de Spaanse regering. Deze laatste had 

volgens de KLM immers ook belang bij een probleemloze toeristenstroom, die volgens de 

luchtvaartmaatschappij tijdens de wintermaanden zou bestaan uit bijna 35.000 toeristen.98 

Gezien het belang van toerisme naar Spanje was de redenering van de KLM zeker niet 

misplaatst. Buitenlandse Zaken voelde zich in ieder geval niet belemmerd door politieke 

bezwaren tegen het Franco-regime. De ambassade in Madrid kreeg instructies om de Spaanse 

regering ‘spoedigst’ te benaderen en zo te voorkomen dat KLM-vluchten afgelast moesten 

worden vanwege een kerosinetekort.99 

Spanje werd, in tegenstelling tot Nederland, niet geboycot door Arabische landen. Het 

Franco-regime erkende Israël niet en onderhield dan ook geen officiële betrekkingen met dat 

land. Sommige auteurs wijzen erop dat het Franco-regime zich juist richtte op het onderhouden 

van goede contacten met de Arabische landen.100 Dit blijkt tevens uit de verslaglegging van de 

ambassade. Zo rapporteerde Lewe van Aduard dat op Asuntos Exteriores was medegedeeld dat 

Spanje zich, wegens ‘traditionele vriendschapsbanden en geo-politieke overwegingen’ 

schaarde aan de Arabische kant. Op Asuntos Exteriores werd door de zegsman verklaard dat 

het Franco-regime het niet toestond dat de Amerikanen de in Spanje gevestigde Amerikaanse 

militaire bases gebruikten om wapens naar Israël te verschepen.101  

 Verder werd op Asuntos Exteriores medegedeeld dat de op dat moment in Madrid 

aanwezige Saoedi-Arabische minister van Buitenlandse Zaken, Omar Sakkaf, het Spaanse 

 
97 Hellema, Wiebes en Witte, Doelwit Rotterdam, 72. 
98 Celer aan Madrid, 14-12-1973, NL-HaNA, Buitenlandse Zaken/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1774.  
99 Ibid. 
100 Zie o.a.: Powell, El Amigo Americano, 157; Viñas, En las garras del águila, 409. 
101 Lewe van Aduard aan BZ, 23-10-1973 (nr. 89), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552; Lewe 
van Aduard aan BZ, 26-10-1973 (nr. 91), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1552. 
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bewind had laten weten dat Spanje geen problemen zou ondervinden met de toevoer van olie. 

Sakkaf had daarbij gewezen op de goede reputatie die Spanje genoot in de Arabische wereld. 

Een prijsstijging zou evenwel onvermijdelijk zijn. Tot slot bleek uit de rapportages van de 

ambassade dat het Franco-bewind, gezien de verhoudingen met de Arabische wereld, zich 

terughoudend opstelde ten aanzien van het conflict in het Midden-Oosten en zich niet geroepen 

voelde om te bemiddelen. Als verklaring hiervoor werd aangedragen dat het bewind ‘geen olie 

op het vuur had willen gooien’ ook al werd tevens ‘solidariteit met Europa’ gevoeld.102  

Deze solidariteit leek wat betreft vakantievluchten in het voordeel van Nederland uit te 

werken. Het Franco-bewind was bereid om bij te springen, een besluit dat uiteraard ook positief 

zou uitpakken voor de Spaanse toeristensector. Begin december konden Nederlandse toeristen 

die tijdens het winterseizoen naar Spanje wilden reizen opgelucht ademhalen. Verschillende 

Nederlandse dagbladen publiceerden berichten dat de Spaanse regering bereid was om 

brandstof te leveren aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zodat de wintervakanties 

doorgang konden vinden en de Spaanse toeristensector geen inkomsten zou verliezen door 

annuleringen. De woordvoerders van Schiphol en luchtvaartmaatschappijen KLM, Martinair 

en Transavia namen de zorgen van de vakantiegangers weg door te verklaren dat alle reizen 

doorgang zouden vinden.103 Uiteindelijk leek het probleem van de vakantievluchten dus niet zo 

ernstig als aanvankelijk werd gedacht. Bovendien vonden het kabinet-Den Uyl en het Franco-

bewind elkaar snel op dit punt. De politieke bedenkingen van het kabinet jegens het Franco-

regime vormden dus opnieuw geen beletsel om economisch samen te werken. Dit terwijl de 

repressie onder de regering-Carrero Blanco aanhield en daartegen in Nederland acties werden 

georganiseerd, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.   
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T e r u g h o u d e n d  p r o t e s t  

 

Na het aantreden van Carrero Blanco sprak Lewe van Aduard begin juli al de verwachting uit 

dat de nieuwe regering zich harder zou gaan opstellen.104 De Nederlandse diplomaten zagen in 

het najaar dat de repressie inderdaad toenam. Zo rapporteerde de consul in Barcelona, Van der 

Geest, dat eind oktober 113 dissidenten gearresteerd waren tijdens een bijeenkomst in een kerk 

in Barcelona.105 Lewe van Aduard schreef dat ‘de Spaanse regering vastbesloten [was] elke 

vorm van democratische oppositie die zich buiten de grenzen van de Movimiento manifesteert, 

de kop in te drukken.’106 De ambassadeur rapporteerde tevens over onderdrukking in een ander 

deel van Spanje, in de regio Castilla y Leon. Daar hielden begin november zes progressieve 

priesters een hongerstaking uit protest tegen de omstandigheden waarin zij werden 

vastgehouden in een speciale priestergevangenis in de stad Zamora.107  

 De gevangen priesters konden rekenen op belangstelling van Vredesorganisatie Pax 

Christi Nederland en mensenrechtenorganisatie Amnesty International Nederland. In augustus 

bezochten medewerkers van Amnesty International Nederland de gevangenis in Zamora. 

Tijdens dat bezoek werd een brief voorgelezen van de Nederlandse kardinaal Bernard Alfrink, 

die deze had geschreven als voorzitter van Pax Christi Nederland. De organisaties brachten 

hierover gezamenlijk verslag uit in het dagblad De Tijd. Daarbij werd een oproep gedaan aan 

het Nederlandse publiek om in het algemeen brieven te schrijven naar regeringen en 

ambassades van landen waar mensen op politieke gronden gevangen werden gehouden.108 Toen 

de priesters in november in hongerstaking gingen, omdat zij niet geïsoleerd opgesloten wilden 

zitten van andere politieke gevangenen, riepen Amnesty International Nederland en Pax Christi 

Nederland in De Tijd opnieuw gezamenlijk op tot een schrijfactie.109 

De zaak die in Nederland de meeste aandacht trok was evenwel het strafproces Proceso 

1.001 tegen tien communistische vakbondsleiders. Voor en achter de schermen werden door 

maatschappelijke organisaties, comités en individuen uiteenlopende acties ondernomen. Zo 
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probeerde Amnesty International Nederland het Verbond van Nederlandse Ondernemingen 

(VNO) en de Nederlands Christelijke Werkgeversbond (NCW) ertoe te bewegen om alle 

middelen in te zetten waarover zij beschikten om de gevangen vakbondsleiders vrij te krijgen. 

Daarbij werd gesuggereerd dat de werkgeversorganisaties de Spaanse autoriteiten zouden 

kunnen wijzen op het feit dat het arbeids- en strafrecht in Spanje afweek van democratische 

landen. Bovendien hielden de Spaanse autoriteiten zich volgens Amnesty International 

Nederland niet aan de Verklaring van de Rechten van de Mens en verzocht de 

mensenrechtenorganisatie om dat onder de aandacht te brengen.110 Ondanks deze toenemende 

druk weigerden de VNO en NCW zich te committeren. Uit notulen blijkt dat slechts één van de 

werkgeversorganisaties reageerde, zij het met een nietszeggend briefje.111  

De verontwaardiging over het proces richtte zich tevens op de diplomatieke 

vertegenwoordigers van het Franco-regime. Een voorbeeld was de bezetting door de 

actiegroepen Pro Gastarbeider en Acción Fuego van het Spaanse consulaat-generaal in 

Rotterdam op 19 december, de dag voordat Proceso 1.001 zou beginnen. Pro Gastarbeider, in 

1970 opgericht in Rotterdam, richtte zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van 

gastarbeiders en wilde daarnaast politieke bewustwording kweken bij hun doelgroep.112 Het 

Utrechtse comité Acción Fuego was al in 1969 opgericht door oud-Spanjestrijder Piet Laros. 

Deze groep zette zich voornamelijk in voor steun aan politieke gevangenen in Spanje.113  

Tijdens de bezetting van het Spaanse consulaat-generaal eisten een dertigtal 

actievoerders de vrijlating van de tien vakbondsleden. Daarnaast riepen zij de Nederlandse 

regering en Spaanse arbeiders in Nederland op om de democratisering in Spanje te steunen. 

Acción Fuego stuurde een telegram naar Den Uyl: ‘De Spaanse arbeiders in Nederland geschokt 

door proces 1001 Madrid verzoeken U bij Spaanse regering onmiddellijk vrijspraak te eisen 

voor Marcelino Camacho en zijn kameraden. Als symbool ketenen Nederlanders zich vast in 

Spaanse consulaat Rotterdam.’114 Om de afkeuring van het Franco-regime kracht bij te zetten 

werd een Spaanse-republikeinse vlag aan de gevel van het consulaat gehangen en werden 

leuzen gescandeerd als ‘fascisten dood, Spanje rood’ en ‘libertad’ (vrijheid). Na een klein uur 

werden de actievoerders door de politie en brandweer verwijderd, die de actievoerders met een 
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op Delpher op 19-5-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236485:mpeg21:a0078. 
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cirkelzaag ontdeden van de kettingen waarmee zij zich in het consulaat hadden vastgeketend 

aan de verwarming. Dertien mensen werden gearresteerd.115  

De Spaanse ambassade stuurde nog op de dag van de bezetting van het consulaat in 

Rotterdam een note verbale naar Van der Stoel. Daarin werd medegedeeld dat een twintigtal 

mensen met geweld het consulaire gebouw waren binnengedrongen. De ambassade 

protesteerde tegen de tentoonspreiding van de republikeinse vlag, die door het Spaanse bewind 

werd gezien als vijandelijk, alsmede tegen de beledigingen die waren geuit aan het adres van 

de consul en de Spaanse staat. De ambassade tekende bij Van der Stoel dan ook protest aan 

tegen deze ‘attentat à l’ inviolabilité’ (aanslag op de onschendbaarheid) van het Spaanse 

consulaat.116 Van der Stoel rapporteerde over het voorval aan de ambassade in Madrid slechts 

dat de consul-generaal zeer tevreden was geweest over het optreden van de Rotterdamse 

politie.117  

De aandacht voor Proceso 1.001 duurde voort na de start van de rechtszaak op 20 

december. Zo stuurde de secretaris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), 

D. L. van Hattem, een brief aan de Spaanse ambassadeur, Ramón Sedó. Van Hattem sprak zijn 

zorgen uit over de procesgang. De ambassadeur liet daarop weten dat hij deze zorgen had 

overgebracht aan de Spaanse regering.118 Vervolgens hielden op Tweede Kerstdag 25 Spaanse 

gastarbeiders een kortdurende hongerstaking in de Utrechtse katholieke Sint Augustinuskerk 

om hun verontwaardiging ten aanzien van Proceso 1.001 te laten blijken. De actievoerders 

stuurden een petitie aan kardinaal Bernardus Alfrink, waarin zij verzochten om druk uit te 

oefenen op de Spaanse regering om gratie te verlenen aan alle politieke gevangen. Alfrink stelde 

deze petitie te steunen en beloofde deze door te sturen aan de Spaanse autoriteiten, waarna de 

hongerstaking werd opgeheven.119  

Het is de vraag of Alfrink daadwerkelijk een telegram naar de Spaanse regering stuurde, 

zoals hij had toegezegd. De Volkskrant en De Tijd meldden wel dat Alfrink een telegram had 
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gezonden aan zijn Spaanse collega, de democratiseringsgezinde kardinaal Narciso Jubany 

Arnau van Barcelona. In zijn bericht zou Alfrink hebben gesteld dat het proces tegen de 

vakbondsleiders opnieuw aantoonde dat er in Spanje geen respect was voor fundamentele 

rechten. Volgens de kardinaal diende solidariteit getoond te worden met de vakbonden. 

Daarnaast stelde Alfrink namens Pax Christi Nederland dat de katholieke organisatie kardinaal 

Narciso Jubany Arnau en de eveneens democratiseringsgezinde kardinaal Vicente Enrique y 

Tarancón van Madrid steunde in hun oproepen tot het vastleggen in Spanje van fundamentele 

rechten en politieke vrijheden.120  

Het lijkt er dus niet op dat Alfrink een telegram stuurde naar het Spaanse bewind, al 

bestond daarover wel verontrusting op de Nederlandse ambassade in Madrid. Lewe van 

Aduard, die kennelijk bezorgd was dat hij in Madrid op het matje geroepen zou worden, wilde 

van Buitenlandse Zaken weten of de kardinaal inderdaad de Spaanse autoriteiten had benaderd. 

De ambassadeur meldde dat de solidariteitsacties met betrekking tot Proceso 1.001 in Spanje 

en daarbuiten relatief beperkt waren gebleven. Daarom verwachtte de ambassadeur dat de acties 

in Nederland niet aan de aandacht van de Spaanse autoriteiten zouden ontsnappen.121  

In reactie op het informatieverzoek van Lewe van Aduard werd op Buitenlandse Zaken 

contact opgenomen met de voorlichtingsdienst van de kardinaal. Deze liet weten dat de 

kardinaal zich niet mengde in de politieke aangelegenheden van andere landen maar alleen 

uitspraken op basis van ‘evangelische beginselen’ deed.122 Het onderwerp verdween van de 

agenda en de ambassade in Madrid rapporteerde verder geen bijzonderheden. De 

maatschappelijke acties tegen het Franco-regime, die op veel bescheidener schaal plaatsvonden 

dan bijvoorbeeld de Vietnam-protesten,123 hadden er in ieder geval niet toe geleid dat de 

ambassadeur in Madrid op het matje werd geroepen. Het Franco-regime had inmiddels met de 

aanslag op Carrero Blanco op 20 december waarschijnlijk wel wat anders aan het hoofd.  
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C h i l e e n s e  t o e s t a n d e n  v o o r k o m e n  

 

Op 20 december, de dag dat Proceso 1.001 begon, werd minister-president Carrero Blanco om 

het leven gebracht door een ETA-aanslag. Zoals in hoofdstuk 1 aan bod is gekomen, liepen de 

spanningen in Spanje direct na de aanslag snel op. De groeiende nervositeit werd ook 

opgemerkt op de ambassade. Lewe van Aduard meldde dat hij ‘van goed ingelichte bronnen’ 

had vernomen ‘dat ultra-rechtse elementen zich reeds zouden prepareren om ‘wraak’ te nemen.’ 

Deze vergelding zou gericht zijn tegen leden van de oppositie alsmede tegen de advocaten die 

de ‘Tien van Carabanchel’ verdedigden. Sommige van deze personen waren daarom direct 

ondergedoken.124 Omdat de ambassade contacten onderhield met vertegenwoordigers van 

linkse oppositiegroeperingen verwachtte Lewe van Aduard dat de mogelijkheid bestond dat de 

Nederlandse ambassade verzocht zou worden asiel te verlenen. De ambassadeur vroeg Van der 

Stoel dan ook om instructies hoe hiermee om te gaan.125  

Van der Stoels besluitvorming kan niet los gezien worden van de problemen die in deze 

periode speelden met asielverlening op de Nederlandse ambassade in Chili. De in Santiago 

gevestigde ambassadeur, Louis Goedhart, had op basis van instructies van Van der Stoel in 

eerste instantie geen opvang verleend aan Chilenen die na de coup vreesden voor hun leven. 

Wel werd de ambassade opengesteld voor hulpbehoevende Nederlanders. Het achterwege 

blijven van asielverlening aan bedreigde Chilenen leidde in Nederland tot een golf van 

verontwaardiging en kritiek. Van der Stoel paste zijn beleid aan, waardoor de opvang van 

Chileense vluchtelingen mogelijk werd. De uitvoering daarvan verliep echter niet zoals Van 

der Stoel dat voor ogen had. Dit resulteerde in grote ophef die zich voornamelijk richtte op 

ambassadeur Goedhart.126   

Om soortgelijke toestanden in Spanje te voorkomen besloot Van der Stoel na de aanslag 

op Carrero Blanco dat Lewe van Aduard in het geval van ‘direct levensgevaar of onevenredig 

zware bestraffing’ kortdurende opvang kon bieden aan hulpzoekenden, waarmee Van der Stoel 

zich opnieuw niet erg genereus opstelde. Verder diende de ambassadeur Van der Stoel op de 

hoogte te stellen van hulpverzoeken en na te vragen hoe te handelen. Daarnaast gaf de minister 

de opdracht om overleg te plegen met andere westerse ambassadeurs in Spanje om het optreden 

tegenover asielzoekers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.127 Met deze laatste instructie 

 
124 Lewe van Aduard aan BZ, 20-12-1973 (nr. 113), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 279. 
125 Lewe van Aduard aan BZ, 20-12-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
126 Zie o.a.: Malcontent, Op kruistocht in de derde wereld, 156-157; Zeegelaar, ‘Nederland en de regering-Allende,’ 112-113; 
Bleich, De stille diplomaat, 211-214. 
127 Van der Stoel aan Madrid, 20-12-1973, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1774. 
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wilde Van der Stoel voorkomen dat Nederland met de opvang van dissidenten geïsoleerd zou 

komen te staan, waarmee risico gelopen zou kunnen worden op mogelijke repercussies door 

het Franco-regime.  

Uiteindelijk liep alles met een sisser af. Er zijn geen aanwijzingen dat op de ambassade 

opvang is geboden aan voortvluchtige Spanjaarden. Op 24 december rapporteerde Lewe van 

Aduard dat de rust was teruggekeerd. Hij ging er dan ook van uit dat er geen ‘explosieve 

reacties’ meer zouden gaan plaatsvinden.128 Wel had de bomaanslag volgens de ambassadeur 

repercussies voor Proceso 1.001. Op 29 december sprak het Tribunal de Orden Público 

(rechtbank voor de publieke orde) straffen uit van 12 tot 20 jaar. Zoals Lewe van Aduard 

destijds terecht opmerkte, konden deze forse vonnissen niet los gezien worden van de ETA-

aanslag die de grondvesten van het regime hadden doen schudden.129 Intussen diende van 

Nederlandse zijde besloten te worden hoe te reageren op het overlijden van Carrero Blanco. 

 

 

V e r d e e l d h e i d  o v e r  s o b e r e  d i p l o m a t i e k e  t o o n z e t t i n g  

 

Een van de middelen van Van der Stoel om de politieke afkeuring jegens het Franco-regime te 

laten blijken was om diplomatieke afstand te bewaren. In dit hoofdstuk is al aan bod gekomen 

dat Van der Stoel zijn Spaanse ambtgenoot in 1973 alleen tijdens internationale bijeenkomsten 

wilde ontmoeten. In deze paragraaf zal blijken dat ook de toonzetting in felicitatie- en 

condoleancetelegrammen werd ingezet om afstand te bewaren tot het regime. Nadat in de zomer 

zonder noemenswaardige problemen felicitatietelegrammen aan Carrero Blanco waren 

gestuurd, deed zich een half jaar later opnieuw de situatie voor dat aan diplomatieke 

plichtplegingen voldaan diende te worden toen Carrero Blanco op 20 december om het leven 

was gekomen. Deze keer zou er evenwel verdeeldheid ontstaan over deze kwestie.  

Asuntos Exteriores bevestigde op 20 december de dood van Carrero Blanco in een nota 

verbal aan de ambassade in Madrid. Op dat moment werd nog aangegeven dat de oorzaak van 

de explosie nog niet bekend was. Tevens werd medegedeeld dat de vicepremier, Torcuato 

Fernández Miranda, de post van minister-president op zich nam.130 Lewe van Aduard 

rapporteerde dat speculaties de ronde deden dat de explosie veroorzaakt was door een gaslek, 

 
128 Lewe van Aduard aan Van der Stoel, 24-12-1973 (nr. 115), Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
129 Lewe van Aduard aan Van der Stoel, 8-1-1974 (293/65), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 
11287. 
130 Nota Verbal van Asuntos Exteriores aan ambassade Madrid, 20-12-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 
2.05.249, inv. nr. 282.  
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maar hij oordeelde zelf dat alles leek te wijzen op een bomaanslag.131 In de avond van 20 

december werd door het bewind bevestigd dat Carrero Blanco inderdaad door een bomaanslag 

om het leven was gekomen.132 Op 21 december ontving Buitenlandse Zaken van de Spaanse 

ambassade in Den Haag een note verbale waarin dat werd bevestigd.133 Volgens Lewe van 

Aduard had het Franco-regime in eerste instantie willen doen voorkomen dat er sprake was 

geweest van een ongeluk. Daartoe werden geruchten verspreid dat Carrero Blanco was 

omgekomen door een zware gasexplosie. Al gauw viel evenwel niet meer te ontkennen dat het 

wel degelijk om een politieke daad ging.134  

De protocollaire molen werd direct in gang gezet. Lewe Van Aduard deelde mee dat de 

begrafenis de volgende dag op 21 december om 16:00 uur zou plaatsvinden.135 Voor 

Nederlandse standaarden was dit bijzonder snel, maar volgens Spaans gebruik worden 

overledenen doorgaans binnen 24 uur begraven. Over de uitvaart liet Lewe van Aduard weten 

dat de in Madrid werkzame EG-ambassadeurs hadden aangegeven de begrafenis te zullen 

bijwonen. Op dat moment was in ieder geval al duidelijk dat de zojuist aangetreden 

Amerikaanse vicepresident Gerald R. Ford de honneurs namens de regering-Nixon zou 

waarnemen.136 Volgens historicus Powell wilden Nixon en Kissinger uit respect voor Franco, 

en met het oog op de Amerikaanse strategische belangen ten aanzien van Spanje, een 

afvaardiging van politieke allure naar de begrafenis sturen. Na de koning van Marokko, was 

Ford de hoogste afgevaardigde uit het buitenland, een schril contrast met West-Europese landen 

die zich lieten vertegenwoordigen door ambassadeurs.137  

Intussen ontving het ministerie van Buitenlandse Zaken additionele berichten over 

protocollaire aangelegenheden. Zo kondigde de Spaanse ambassade in Den Haag aan dat de 

Spaanse regering drie dagen van rouw had uitgeroepen en dat op de ambassade een 

condoleanceregister werd geopend.138 De Directie Kabinet en Protocol stelde alle chefs en 

hoofden van dienstonderdelen op de hoogte dat de Spaanse ambassade op 3 januari de 

gelegenheid zou bieden om dat condoleanceregister te tekenen.139 Tot slot liet Lewe van Aduard 

 
131 Lewe van Aduard aan BZ, 20-12-1973 (nr. 112), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282; 
Lewe van Aduard aan BZ, 20-12-1973 (nr. 113), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282.  
132 Lewe van Aduard aan BZ, 21-12-1973 (278.694), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
133 Note verbale (209), Embajada de España aan Van der Stoel, 21-12-1973, NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 
2.05.313, inv. nr. 10650. 
134 Lewe van Aduard aan BZ, 21-12-1973 (nr. 114), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Powell, El Amigo Americano, 169-170; Powell, ‘The United States and Spain,’ 233. 
138 Note verbale (209), Embajada de España aan Van der Stoel, 21-12-1973, NL-HaNA, Buitenlandse Zaken/Code-archief 
1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
139 Directie Kabinet en Protocol aan alle chefs en hoofden van dienstonderdelen, 28-12-1973, NL-HaNA, Kabinet Minister-
President, 2.03.01, inv. nr. 10655. 
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vanuit Madrid weten dat een aantal Europese ambassadeurs aan hun regeringen hadden 

voorgesteld om condoleancetelegrammen te sturen aan de Spaanse minister van Buitenlandse 

Zaken, López Rodó, en aan de familie van Carrero Blanco.140 Deze informatie, die overkwam 

als een suggestie aan het adres van Van der Stoel om een soortgelijk telegram te sturen, werd 

meteen opgepakt. Van der Stoel liet in zijn reactie aan de ambassade diezelfde dag nog weten 

dat Den Uyl een condoleancetelegram zou versturen aan de Spaanse vicepremier, Fernández 

Miranda.141 De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigde later dat Den Uyl inderdaad een 

rouwbericht had gestuurd naar Fernández Miranda.142 

Opmerkelijk is dat het op Buitenlandse Zaken opgestelde concepttelegram drastisch 

werd versoberd. Een zinsnede, dat de aanslag op Carrero Blanco tot ontsteltenis in Nederland 

had geleid, werd geschrapt. Het overbrengen van de ‘profonds sentiments de sympathie’ 

(diepste gevoelens van medeleven) aan de familie van Carrero Blanco werd eveneens te veel 

van het goede geacht. In het uiteindelijk verzonden telegram werd ‘profonds’ geschrapt en bleef 

slechts het ‘sentiments de sympathie’ overeind.143 Hiermee werd dus afgeweken van de 

warmere, en diplomatiek gebruikelijke, toonzetting die enkele maanden eerder nog was 

gebezigd in het felicitatietelegram van Lewe van Aduard aan Carrero Blanco.  

Een dergelijke afwijking van het gebruikelijke protocol lijkt wellicht irrelevant, maar 

niets is minder waar. De woordkeuze wordt in diplomatieke correspondentie niet aan toeval 

overgelaten. Zo wijst Dietrich Kappeler erop dat in het diplomatieke verkeer veel waarde wordt 

gehecht aan hoffelijke formuleringen144 en stelt Stanko Nick dat de toonzetting in diplomatieke 

correspondentie ‘extremely important’ is.145 In het geval van het Nederlandse 

condoleancetelegram naar aanleiding van het overlijden van Carrero Blanco werd met de sobere 

toonzetting dan ook afstand gecreëerd tot het Franco-regime. Niet alle Nederlandse diplomaten 

konden zich echter vinden in deze benadering.  

Lewe van Aduard keurde de sobere toonzetting af. Opvallend is dat de ambassadeur 

hiertegen leek te ageren met het uit eigen naam verzenden van een persoonlijk telegram aan de 

Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, López Rodó. Daarin gebruikte Lewe van Aduard 

verre van sobere uitdrukkingen als ‘profundamente conmovido’ (diep ontroerd), ‘mi mas 

 
140 Lewe aan BZ, 20-12-1973 (nr. 112), NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
141 Van der Stoel aan Madrid, 20-12-1973 (nr. 75), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1774. 
142 Rijksvoorlichtingsdienst, 20-12-1973, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 10655. 
143 Minuut telexbericht Den Uyl, 20-12-1973, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650; Den Uyl aan 
Fernández Miranda, 20-12-1973, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
144 Dietrich Kappeler, ‘Texts in diplomacy,’ in Jovan Kurbalija en Hannah Slavik (red.), Language and Diplomacy (Msida: 
University of Malta, DiploProjects, 2001), 201-206, aldaar 201-202. 
145 Stanko Nick, ‘Use of language in diplomacy,’ in Jovan Kurbalija en Hannah Slavik (red.), Language and Diplomacy 
(Msida: University of Malta, DiploProjects, 2001), 39-47, aldaar 44. 
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sincero pesame por esta grave perdida’ (mijn meest oprechte condoleances voor dit ernstig 

verlies) en ‘le ruego transmita mi hondo sentimiento de pesar a la viuda y familiares del difunto’ 

(ik verzoek u mijn diepste gevoelens van verdriet over te brengen aan de weduwe en familie 

van de overledene).146 Van Spaanse zijde werden de telegrammen kennelijk gewaardeerd. Op 

27 december liet Fernández Miranda aan Den Uyl weten zeer dankbaar te zijn voor diens 

rouwtelegram.147 Diezelfde dag ontving Lewe van Aduard een danktelegram van López Rodó 

waarin deze in warme bewoordingen zijn diepste waardering uitsprak voor het getoonde 

medeleven door de Nederlandse regering en ambassade.148  

Lewe van Aduard had zich niettemin geërgerd aan de kille toonzetting in het telegram 

van Den Uyl. Enkele weken na de telegramuitwisselingen poogde Lewe van Aduard zijn 

pleidooi voor correct diplomatiek taalgebruik nog eens kracht bij te zetten. De ambassadeur 

seinde een overzicht van condoléancetelegrammen die andere regeringen verstuurd hadden. 

Hiermee wilde Lewe van Aduard ongetwijfeld duidelijk maken dat Den Uyl en Van der Stoel 

in de toonzetting van hun telegrammen afweken van de gebruikelijke diplomatieke 

hoffelijkheid.149 Gezien dit overzicht van telegrammen van landen als België, Frankrijk, 

Finland en de Verenigde Staten stak de toonzetting in het Nederlandse condoléancetelegram 

inderdaad af in soberheid. Andere westerse staatshoofden en regeringsleiders gebruikten 

uitdrukkingen als ‘grote ontsteltenis’ en ‘tragische dood’ (koning Boudewijn van België), 

‘tragische omstandigheden’ en ‘diep getroffen’ (president Georges Pompidou van Frankrijk), 

‘grote ramp’ en ‘meest oprechte medeleven’ (president Uhro Kekkonen van Finland) en ‘zeer 

ontsteld’ en ‘diepe rouw’ (president Richard Nixon van de Verenigde Staten).150 Ook Kissinger, 

die de dag voor de aanslag nog in Madrid was geweest, stuurde een telegram aan zijn 

ambtgenoot, López Rodó, waarin hij zijn verontwaardiging uitte over de aanslag. Een gebaar 

dat werd gewaardeerd door de Spaanse minister.151   

De reactie van de Nederlandse regering week hier dus vanaf. En dat was niet alles. Zo 

stuurde het Nederlandse staatshoofd, koningin Juliana, geen telegram aan haar Spaanse 

ambtgenoot, Franco, terwijl de Belgische koning Boudewijn wel een condoleance zond aan de 

dictator. Premier Den Uyl richtte zich weliswaar tot Fernández Miranda, die door het wegvallen 

van Carrero Blanco interim minister-president was geworden, maar dit gebeurde op een sobere, 

 
146 Lewe aan López Rodó, 21-12-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
147 Fernández Miranda aan Den Uyl, 27-12-1973, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 10655. 
148 López Rodó aan Lewe, 27-12-1973, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 282. 
149 Den Uyl aan Torcuato Fernández Miranda, 20-12-1973, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 
10650. 
150 Lewe van Aduard aan BZ, 11-1-1974, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
151 Powell, El Amigo Americano, 167. 
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afstandelijke wijze.152 De Nederlandse regering nam wat betreft de condoléancetelegrammen 

in vergelijking met bovenstaande westerse bondgenoten dus een afstandelijke, zo niet 

afkeurende, houding aan ten aanzien van het Franco-regime. Lewe van Aduard had moeite met 

deze benadering en de ambassadeur stond hierin niet alleen.  

De kritiek van de ambassadeur op het sobere diplomatieke taalgebruik in Den Uyls 

condoleance kon rekenen op steun van sommige ambtenaren op het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. De koele opstelling van Den Uyl en Van der Stoel kwam niet overeen met de 

opvattingen van de veelal conservatieve ambassadeurs en ambtenaren werkzaam voor 

Buitenlandse Zaken die jarenlang onder meer behoudende ministers hadden gediend. Op de 

Directie Kabinet en Protocol werd de berichtgeving van de ambassadeur aangegrepen om het 

afwijkende diplomatieke taalgebruik jegens de Spaanse regering nogmaals onder de aandacht 

te brengen in een memorandum aan E.L.C. Schiff, de secretaris-generaal van Buitenlandse 

Zaken.153 

Op de Directie Kabinet en Protocol werd geconcludeerd dat het condoléancetelegram 

van Den Uyl zodanig was ‘besnoeid en ontdaan van bijvoeglijke naamwoorden, dat het 

nauwelijks medeleven uitdrukte.’ Er werd bevestigd dat het Den Uyl was die opdracht had 

gegeven om het telegram op die wijze te formuleren omdat de minister-president ‘soberheid 

van woordkeus [wilde] betrachten.’ Vervolgens werd aan Schiff voorgesteld om het door Lewe 

van Aduard opgestelde overzicht met ‘correct gestelde telegrammen van andere landen’ voor 

te leggen aan Van der Stoel waarbij een ‘pleidooi voor warmere woordkeus’ zou kunnen 

worden gemaakt.154 Uit de handgeschreven aantekeningen op het codebericht valt af te leiden 

dat deze pleitrede als boter na de vis kwam omdat het telegram al was verzonden. De conclusie 

was dat een volgende keer Van der Stoel bij Den Uyl diende aan te dringen om dit soort teksten, 

opgesteld door Buitenlandse Zaken, te accepteren.155 Zoals later in dit proefschrift duidelijk zal 

worden, was het laatste woord hierover nog niet gesproken. 

 

 

 

 

 
152 Den Uyl aan Torcuato Fernández Miranda, 20-12-1973, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 
10650. 
153 Chef DKP aan S, 23-1-1974, NL-HaNA, BZ/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
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S l o t   

 

Het Nederlandse democratiseringsbeleid ten aanzien van Spanje tijdens de regeerperiode van 

Carrero Blanco werd gekenmerkt door onzekerheid en voorzichtigheid. Op de ambassade in 

Madrid bestond weinig vertrouwen in een top-down liberalisering. De rapportages van de 

ambassade laten de grenzen van liberalisering zien, waarbij hervormingen als middel werden 

gebruikt om de continuïteit van het regime veilig te stellen. Dit sluit aan bij de 

democratiseringsliteratuur waarin liberalisering vaak wordt bestempeld als een 

afleidingsmanoeuvre en een defensieve strategie.156  In een ‘top-down’ liberalisering bestond 

aan Nederlandse kant dus terecht niet veel vertrouwen. Tegelijkertijd bleek het ondersteunen 

van een bottom-up democratisering niet eenvoudig vanwege de verdeeldheid onder Spaanse 

oppositie, waarbinnen ook de communisten een belangrijke rol speelden. Concrete steun bleef 

uit omdat niet duidelijk was aan wie steun geleverd kon worden. Wel instrueerde Van der Stoel 

de ambassade om contact te leggen met leden van de oppositie en met name de socialistische 

groeperingen te inventariseren.  

Verder bestond het beleid ten aanzien van Spanje uit het vasthouden aan de 

democratiseringseis die nog steeds door de EG werd opgelegd. Lewe van Aduard en Van der 

Stoel maakten vanaf de eerste contacten met López Rodó duidelijk dat Spanje eerst zou moeten 

democratiseren voordat een toenadering tussen Spanje en de EG in de vorm van een associatie 

of lidmaatschap in overweging genomen zou kunnen worden. Het dreigement van López Rodó, 

dat de Nederlandse opstelling zou kunnen leiden tot economische repercussies, veranderde niets 

aan de standvastigheid van Van der Stoel.  

Het kabinet-Den Uyl hanteerde tevens subtielere methoden om zich politiek te 

distantiëren van het Franco-regime. Zo werd de toonzetting in telegrammen versoberd, werden 

bilaterale ministeriële contacten gemeden en vonden gesprekken op bewindsniveau uitsluitend 

plaats en marge van internationale bijeenkomsten. Van der Stoel wilde geen ontmoetingen in 

Nederland of Spanje. Het kabinet-Den Uyl had verder geen belangstelling om via prinselijke 

diplomatie een relatie op te bouwen met Juan Carlos, Franco’s aangewezen opvolger. Met deze 

handelwijze stelde het kabinet-Den Uyl zich strenger op dan de meeste andere westerse 

bondgenoten, die wel warme bewoordingen bezigden in telegrammen en ontmoetingen hadden 

met Spaanse bewindslieden en met Juan Carlos. Lewe van Aduard had moeite met deze 

benadering en ook op Buitenlandse Zaken zelf bestond niet overal begrip voor deze aanpak. 

 
156 Pridham, ‘Theory of regime change,’ 18; Whitehead, ‘International aspects of democratization,’ 8-9. 
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Van Spaanse zijde werden wel bezwaren geuit, maar aan de koele Nederlandse bejegening 

werden echter geen nadelige consequenties verbonden. 

 Hoewel Den Uyl en Van der Stoel zich politiek afstandelijk opstelden wilde Van der 

Stoel tevens de betrekkingen werkbaar houden ten behoeve van de Nederlandse economische 

belangen. Zo werden de gemoederen van het Franco-bewind snel gesust nadat Van der Stoel 

naar aanleiding van de coup in Chili tegenover de pers een verband had gelegd tussen Franco 

en het fascisme. De belangstelling voor de ontwikkelingen ten aanzien van kleurentelevisie in 

Spanje en de samenwerking met het regime om in 1973 de wintervakanties te redden die in 

duigen dreigden te vallen door de oliecrisis, tonen aan dat Van der Stoel geen bezwaar had om 

zich in te zetten voor handel en economische samenwerking met Franco-Spanje. Opvallend is 

bovendien dat door het kabinet geen expliciete kritiek werd geuit op de politieke repressie in 

Spanje, hoewel er wel enkele maatschappelijke acties en protesten werden georganiseerd, met 

name tegen de behandeling van de gevangen priesters in Zamora en vooral tegen het 

spraakmakende Proceso 1.001.  

 Het beleid ten aanzien van Spanje was dus tweesporig, of wellicht zelfs tweeslachtig. 

Enerzijds werd politiek afstand gehouden tot het regime, anderzijds werden economische 

belangen niet uit het oog verloren. De dominee en koopman gingen dus hand in hand. Daarbij 

moet worden aangetekend dat behalve het voorhouden van de EG-democratiseringseis, het 

inventariseren van de oppositie en het onderhouden van contacten met oppositieleden er tijdens 

de regeerperiode van Carrero Blanco geen sprake was van concrete acties door het kabinet-Den 

Uyl om de democratisering van Spanje te bevorderen. In het volgende hoofdstuk zal duidelijk 

worden in hoeverre het kabinet-Den Uyl in de daarop volgende jaren bleef vasthouden aan dit 

beleid.   

 

 



 

 144 

4. Ramkoers,  
december 1973 – november 1975 

 
 

 

Nadat op 20 december 1973 een dramatisch einde was gekomen aan de korte regeerperiode van 

Franco’s vertrouweling Luis Carrero Blanco werd Carlos Arias Navarro aangesteld als 

minister-president. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat dit de laatste regering was die 

onder Franco zou dienen. Voor tijdgenoten was dit evenwel nog ongewis en was het de vraag 

in hoeverre er, onder leiding van Arias Navarro, ruimte zou komen voor enige politieke 

liberalisering van het autoritaire stelsel in Spanje. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd op welke 

manieren het kabinet-Den Uyl ten tijde van de regering-Arias Navarro (december 1973–

november 1975) pogingen heeft ondernomen om de democratisering van Spanje te bevorderen. 

Daarbij worden niet alleen de beweegredenen onderzocht die ten grondslag lagen aan het 

Nederlandse Spanjebeleid, maar worden tevens de methoden en resultaten van het 

democratiseringsbeleid onder de loep genomen. Ook wordt gekeken naar de rol die de PvdA 

speelde bij het ondersteunen van de Spaanse socialistische oppositie. 

 

 

R e a c t i e  o p  b e n o e m i n g  A r i a s  N a v a r r o  

 

Nadat op 29 december Carlos Arias Navarro was aangesteld als minister-president, was het de 

vraag of Van der Stoel zou vasthouden aan het sobere diplomatiek taalgebruik, zoals dat was 

gebezigd in het condoleancetelegram naar aanleiding van de aanslag op Carrero Blanco.  Lewe 

van Aduard, die de bui waarschijnlijk al zag hangen, liet weten dat andere regeringsleiders 

telegrammen zouden sturen aan de nieuwe Spaanse minister-president, waaronder de West-

Duitse sociaaldemocratische bondskanselier, Willy Brandt, en de Britse conservatieve minister-

president, Edward Heath.1 Den Uyl en Van der Stoel konden naar Lewe van Aduards mening 

niet achterblijven, en dat deden ze ook niet, hoewel de telegrammen opnieuw werden ontdaan 

van de gangbare diplomatieke hoffelijkheid. Zo werd in het telegram van Den Uyl aan Arias 

 
1 Lewe aan Van der Stoel, 2-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650.  



HOOFDSTUK  4:  RAMKOERS,  DECEMBER  1973  –  NOVEMBER  1975 

 145 

Navarro de voorkeur gegeven aan het ingetogen ‘bon souhaits’ (beste wensen) in plaats van het 

warmere ‘sincère félicitations’ (oprechte felicitaties). Daarnaast werd de afsluitende zin van het 

telegram, waarin Arias Navarro veel succes werd toegewenst in zijn nieuwe functie, in de 

definitieve versie volledig geschrapt.2 De boodschap van minister Van der Stoel aan de nieuwe 

Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pedro Cortina, werd op een soortgelijke, sobere 

wijze opgesteld.3 Hiermee werden de telegrammen dus ontdaan van enige blijk van 

genegenheid ten aanzien van de nieuwe Spaanse regering. De kille toonzetting ging in Spanje 

niet onopgemerkt voorbij. Arias Navarro en Cortina reageerden op hun beurt met beknopte 

reacties en bedankten in zakelijke bewoordingen voor de felicitatietelegrammen.4 Hiermee 

weken deze bewindslieden af van López Rodó, die eind december nog in warme bewoordingen 

zijn dank had uitgesproken voor de condoleancetelegrammen naar aanleiding van de dodelijke 

aanslag op Carrero Blanco, zoals in het vorige hoofdstuk aan bod is gekomen.   

Op Buitenlandse Zaken, waar de ambtenaren volgens Bleich zich toch al argwanend 

opstelden ten aanzien van de socialistische minister Van der Stoel,5 leidde deze toonzetting 

opnieuw tot fronsende wenkbrauwen. Net als in het geval van het condoleancetelegram naar 

aanleiding van de dood van Carrero Blanco, kon niet iedereen op Buitenlandse Zaken zich 

vinden in de sobere telegrammen aan de nieuwe Spaanse bewindslieden. Zo noteerde de 

secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, E.L.C. Schiff, op het verzonden telexbericht van 

Den Uyl in onverbloemde bewoordingen: ‘Tenminste iets, maar [mijns inziens], zeker voor een 

Latijns Regeringshoofd bijna beledigend in zijn soberheid. Ik zou er met klem voor willen 

pleiten dat wij ons althans houden aan de normale beleefdheidsnormen.’ De Chef Directie 

Kabinet en Protocol, A. F. Calkoen, stelde voor om in de toekomst bij Van der Stoel te insisteren 

om ‘de gebruikelijke formulering […] aan te houden of niet te seinen.’6  

Lewe van Aduard kon zich evenmin vinden in de sobere diplomatieke toonzetting. Hij 

had een soortgelijke discussie al aangezwengeld naar aanleiding van de 

condoleancetelegrammen die na het overlijden van Carrero Blanco waren gestuurd, zoals in 

hoofdstuk 3 aan bod is gekomen. De kille toonzetting op bewindsniveau stond in schril contrast 

met de warme contacten die anderen in Spanje cultiveerden. Een concreet voorbeeld hiervan 

 
2 Minuut telexbericht Den Uyl, 2-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650; Den Uyl aan 
Arias Navarro, 3-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650.  
3 Minuut telexbericht, 7-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650; Verzonden telexbericht, 
8-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650.  
4 Arias Navarro aan Den Uyl, 9-1-1974, NL-HaNA, Kabinet Minister-President, 2.03.01, inv. nr. 10655; Cortina aan Van der 
Stoel, 9-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
5 Bleich, De stille diplomaat, 135, 147. 
6 Den Uyl aan Arias Navarro, 3-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
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was de Nederlandse betrokkenheid bij een project ten behoeve van het Zuid-Spaanse 

natuurreservaat Coto Doñana. In de week dat Arias Navarro aantrad in Madrid en in Den Haag 

verdeeldheid heerste over de inhoud van de felicitatietelegrammen, was Lewe van Aduard met 

zijn vrouw aanwezig op een benefietgala in Málaga. Prins Bernhard hield daar als voorzitter 

van het Wereld Natuur Fonds (WNF) een toespraak in aanwezigheid van ongeveer 400 

internationale en Spaanse gasten.7  

De aanwezigheid van prins Bernhard in Spanje ging niet onopgemerkt voorbij aan de 

pers. De in Spanje gevestigde Engelstalige krant, Iberian Daily Sun, publiceerde zelfs een 

interview met de prins8 en de Spaanse monarchistische krant ABC wijdde een aantal artikelen 

aan de aanwezigheid van Bernhard, inclusief een foto van een golfuitje.9 Ook in Nederland was 

er aandacht voor het prinselijk bezoek in Spanje. De Telegraaf wijdde twee korte artikelen aan 

het verblijf van de prins in Spanje. Daarin meldde de krant dat Bernhard doorgaans in Spanje 

op patrijzenjacht ging, maar dat hij zich ditmaal juist inzette om vogels te redden.10 In 

werkelijkheid ging de prins wel degelijk op patrijzenjacht, zoals blijkt uit een brief van Lewe 

van Aduard. Daarin bracht de ambassadeur verslag uit aan Bernhard over de laatste 

ontwikkelingen ten aanzien van Coto Doñana en bedankte hij de prins tevens voor het delen 

van zijn jachtopbrengst. ‘De patrijzen waren heel lekker,’ aldus de ambassadeur.11  

 Enkele dagen later was Lewe van Aduard betrokken bij het faciliteren van een schenking 

van telecommunicatiematerialen voor gebruik in Coto Doñana. Ook hier had prins Bernhard 

een belangrijke rol gespeeld. Nadat de prins in 1973 was benaderd door de Spaanse bioloog 

Javier Castroviejo, die had aangegeven dat er behoefte was aan telecommunicatiematerialen in 

het natuurreservaat, schakelde Bernhard de hulp in van Frits Philips, de gepensioneerde 

president-directeur van het elektronicaconcern Philips.12 Deze laatste instrueerde op zijn beurt 

 
7 Silvia North, ‘ADENA's succesful fund-raising,’ Iberian Daily Sun, 11-1-1974, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten 
Spanje, 2.05.249, inv. nr. 94. 
8 Ibid. 
9 ‘En ayuda del Coto de Doñana,’ ABC (Sevilla), 6-1-1974, 47-48, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 19-8-2019, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1974/01/06/047.html; ‘El príncipe Bernardo de 
Holanda preside en Marbella la gala cinematografica en favor del Coto de Doñana,’ ABC (Madrid), 8-1-1974, 31, 
geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 19-8-2019, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/01/08/031.html; ‘Es deber de todos proteger el Coto 
de Doñana,’ ABC (Sevilla), 10-1-1974, 20, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 19-8-2019, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1974/01/10/020.html; ‘El Coto de Doñana es el 
lugar más importante de Europa para las aves migratorias,’ ABC (Madrid), 11-1-1974, 43, geraadpleegd op Hemeroteca ABC 
op 19-8-2019, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/01/11/043.html;  Foto van prins 
Bernhard, ABC (Madrid), 11-1-1974, 111, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 19-8-2019, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/01/11/111.html.  
10 ‘Prins in Spanje,’ De Telegraaf, 5-1-1974, 43, geraadpleegd op Delpher op 19-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011239174:mpeg21:a0602; ‘De Prins in Spanje,’ De Telegraaf, 8-1-1974, 4, 
geraadpleegd op Delpher op 19-8-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011239176:mpeg21:a0140.    
11 Lewe aan Bernhard, 22-1-1974, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 94. 
12 Hooghuis aan Juan Carlos, 17-1-1974, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 94.  
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de directeur van Philips Ibérica, Cornelis Th. J. Hooghuis, om medewerking te verlenen. Op 17 

januari vond de symbolische overdracht plaats van acht vaste en twee mobiele 

communicatiesets tijdens een door Philips Ibérica georganiseerde lunch in Madrid. Hooghuis 

en Lewe van Aduard vertegenwoordigen hierbij respectievelijk Frits Philips en prins Bernhard. 

Van Spaanse zijde waren aanwezig de president van de Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Enrique Gutiérrez Ríos, alsmede de secretaris-generaal van deze organisatie, 

Octavio Carpena. Het was een heugelijke bijeenkomst waarbij foto's werden genomen van de 

overdracht.13  

Opnieuw haalde prins Bernhard het nieuws in Spanje. Dagblad ABC publiceerde een 

artikel en foto naar aanleiding van de symbolische overdracht en stelde, wellicht tot de 

teleurstelling van het bedrijf Philips, dat de telecommunicatiematerialen werden gedoneerd 

door de prins der Nederlanden.14 Noemenswaardig was dat de communicatie tussen de 

Nederlandse en Spaanse betrokkenen met beduidend meer genegenheid verliep dan de 

diplomatieke plichtplegingen op statelijk niveau. Een voorbeeld hiervan was het verzoek van 

de Spaanse minister van Onderwijs en Wetenschappen, Cruz Martínez Esteruelas, aan Lewe 

van Aduard om de ‘sincera gratitud’ (oprechte dankbaarheid) van de minister en de Spaanse 

regering over te brengen aan prins Bernhard.15  

Tot slot is het wat betreft de benoeming van Arias Navarro relevant om op te merken 

dat Lewe van Aduard opvallend positief rapporteerde over de nieuwe Spaanse minister-

president. Volgens de ambassadeur stond Arias Navarro bekend ‘om zijn deskundigheid en zijn 

persoonlijke innemendheid’ en gaf hij tijdens zijn termijn als burgemeester van Madrid ‘vele 

bewijzen van zijn politieke leiderschapscapaciteiten.’ Daarnaast beschreef Lewe van Aduard 

de nieuwe minister-president als een persoon met ‘aangeboren talent om tegenstrijdige 

belangen te kunnen overbruggen’ en als een ‘goed gebalanceerde organisator’ die beschikte 

over ‘grote bestuurlijke capaciteiten.’16 Met deze profielschets ging de behoudende Lewe van 

Aduard evenwel voorbij aan het feit dat Arias Navarro tevens bekendstond als een hardliner.17  

Lewe van Aduard leek tevens onder de indruk van de toespraak van Arias Navarro die, 

zoals in hoofdstuk 1 aan bod is gekomen, werd bestempeld als de Espíritu de 12 de febrero (de 

 
13 Hooghuis aan Juan Carlos, 17-1-1974, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 94. 
14 ‘Entrega de un moderno sistema de telecomunicaciones para el Coto Doñana,’ ABC (Madrid), 22-1-1974, 36, geraadpleegd 
op Delpher op 19-8-2019, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/01/22/036.html; Foto van 
de overdracht, ABC (Madrid), 23-1-1974, 111, geraadpleegd op Delpher op 19-8-2019, 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/01/23/111.html.  
15 Martínez Esteruelas aan Lewe van Aduard, 23-1-1974, NL-HaNA, Ambassade en Consulaten Spanje, 2.05.249, inv. nr. 94.  
16 Lewe aan Van der Stoel, 3-1-1974 (nr. 106/11), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650.  
17 Zie o.a.: Moradiellos, Franco, 91; Preston, The triumph of democracy, 51-52. 
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geest van 12 februari). Desondanks plaatste de ambassadeur de kanttekening dat ‘de betekenis 

hiervan voor het democratiseringsproces [diende] te worden afgewacht.’18 Het is opvallend dat 

Lewe van Aduard in zijn rapportage het woord democratiseringsproces gebruikte. 

Democratisering gaat immers verder dan liberalisering, zoals democratiseringswetenschappers 

benadrukken.19 Mogelijk was de ambassadeur onder de indruk van de ‘gedecideerde toon’ 

waarmee Arias Navarro zijn plannen aangekondigde, de ‘oprechte wens om het proces van de 

liberalisering serieus te entameren’ en de gewekte verwachting dat binnen enkele maanden de 

eerste hervormingen zouden plaatsvinden. Tegelijkertijd oordeelde Lewe van Aduard dat de 

verwezenlijking van de regeringsplannen niet eenvoudig zou zijn. Zo had de ambassadeur van 

een ‘goede bron’ gehoord dat de harde kern in de regering plannen van liberaalgeoriënteerde 

ministers probeerde te dwarsbomen.20 De inschatting van Lewe van Aduard zou niet misplaatst 

blijken. Zoals in hoofdstuk 1 al is geschetst, verdween de liberaliseringsgeest van Arias Navarro 

vrijwel direct terug in de fles door de voortdurende repressie van het regime, met als 

toonaangevende gebeurtenis de executie van de anarchist Salvador Puig Antich op 2 maart 

1974. Deze gebeurtenissen maakten een snel einde aan de door Arias Navarro gewekte 

verwachtingen over een top-down liberalisering.  

 

 

‘ G e v o e l e n s  v a n  g e s c h o k t h e i d ’  

 

In het voorjaar van 1974 leidde het doodvonnis en de executie van Puig Antich wereldwijd tot 

protesten; zo ook in Nederland. Ten aanzien van Proceso 1.001 had Van der Stoel zich nog 

terughoudend opgesteld, zoals is gebleken in hoofdstuk 3. Eenzelfde opstelling zou vanwege 

de maatschappelijke verontwaardiging die de zaak Puig Antich in Nederland opriep moeilijk te 

handhaven zijn. Verschillende Nederlandse kranten publiceerden over het doodvonnis, dat op 

9 januari werd uitgesproken door een militaire rechtbank in Barcelona.21 Tevens werd in 

 
18 Lewe aan BZ, 14-2-1974 (nr. 16), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. Zie voor de 
integrale tekst van de regeringsverklaring ‘“El nuevo gobierno intentara servir los requerimientos de la sociedad española de 
hoy,”’ ABC, 13-1-1974, 25-32, geraadpleegd op 19-8-2019 op 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/02/13/025.html. 
19 Zie o.a.: Linz en Stepan, Problems of democratic transition and consolidation, 3; Huntington, The third wave, 9; 
Whitehead, ‘International Aspects of Democratization,’ 8; Pridham, ‘Theory of regime change,’ 18-19.  
20 Lewe aan Van der Stoel, 27-2-1974 (nr. 2638/475), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 11286. 
21 Zie bijvoorbeeld: ‘Doodstraf geëist in Barcelona,’ De Tijd, 9-1-1974, 1, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236382:mpeg21:a0028; ‘Spaanse anarchist ter dood veroordeeld,’ NRC 
Handelsblad, 10-1-1974, 5, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032532:mpeg21:a0064; ‘Spaans anarchist ter dood veroordeeld,’ de 
Volkskrant, 10-1-1976, 5, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
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dagbladen bericht over protestacties in het buitenland.22 Op 14 januari, enkele dagen na de 

aandacht voor het doodvonnis in de media, werd Lewe van Aduard geïnstrueerd om Asuntos 

Exteriores op de hoogte te brengen van de ‘verontrusting’ in Nederland. Daarnaast diende hij 

mede te delen dat de ‘Nederlandse regering in het algemeen gekant [was] tegen de doodstraf.’ 

Bovendien kreeg hij de opdracht om ‘op humanitaire gronden gratieverlening te bepleiten.’23  

Opnieuw bleken Van der Stoel en Lewe van Aduard de situatie anders in te schatten. 

Lewe van Aduard vond het uitvoeren van een demarche op hoog niveau voorbarig omdat het 

hoge militaire gerechtshof nog een uitspraak diende te doen over het vonnis. Hij rapporteerde 

dat ‘bevriende socialistisch gezinde advocaten’ uitstel en verlaging van de straf verwachtten. 

Een demarche op hoog niveau zag de ambassadeur dus nog niet zitten. Wel zou de eerste 

ambassademedewerker de zorgen in Nederland overbrengen aan de Spaanse chef West-

Europa.24 Van der Stoel kon zich vinden in de gedachtegang van Lewe van Aduard. Op 16 

januari stemde hij in met afwachten, met de toevoeging dat na een eventuele bevestiging van 

het doodvonnis, Lewe van Aduard alsnog uitvoering diende te geven aan de demarche zoals 

geïnstrueerd in het codebericht van 14 januari.25  

Intussen duurde de maatschappelijke verontwaardiging in Nederland voort. Begin 

februari rapporteerden verschillende dagbladen over protesten in Nederland, waaronder een 

demonstratie in Utrecht. De PvdA en de KVP sloegen de handen ineen en droegen gezamenlijk 

een petitie met 1.200 handtekeningen over aan ambassadeur Sedó.26 De druk op Van der Stoel 

om stappen te ondernemen nam toe. Zo stuurde op 17 januari Acción Fuego, mede namens de 

in Nederland aanwezige secties van de Spaanse socialistische en communistische vakbonden, 

de Unión General de Trabajadores (UGT) en de Comisiones Obreras (CCOO), een telegram 

aan Van der Stoel waarin de minister werd verzocht protest aan te tekenen bij het Franco-

regime.27  

 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849754:mpeg21:a0097; ‘Doodvonnis in Spanje,’ De Telegraaf, 10-1-1974, 
9, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011239178:mpeg21:a0257.  
22 Zie o.a.: ‘Protesten tegen doodvonnis Antich,’ Het Vrije Volk, 11-1-1974, 5, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958325:mpeg21:a0246; ‘Doodvonnis tegen jonge Spanjaard wekt protesten,’ De 
Tijd, 11-1-1974, 1, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236384:mpeg21:a0044; ‘Internationale organisaties vragen gratie voor Antich,’ 
Het Parool, 11-1-1974, 11, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010837723:mpeg21:a0264.  
23 Celer aan Lewe, 14-1-1974 (nr. 4), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1794. 
24 Lewe aan Van der Stoel, 15-1-1974 (nr. 7), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. 
25 Van der Stoel aan Lewe, 16-1-1974 (nr. 6), NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1794.  
26 ‘Protest tegen doodvonnis,’ Trouw, 2-2-1974, T3/K5, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822877:mpeg21:a0188; ‘Actie voor Spaanse vrijheidsstrijders,’ Het Vrije 
Volk, 5-2-1974, 6, geraadpleegd op Delpher op 23-2-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958346:mpeg21:a0164; 
‘Protest tegen vonnis Spaanse bankrovers,’ de Volkskrant, 5-2-1974, 8, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849776:mpeg21:a0127.  
27 Van Exter aan Van der Stoel, 17-1-1974, NL-HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 11287. 
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Ook in de Tweede Kamer kwam de kwestie ter sprake. Op 31 januari wilde Kamerlid 

Van der Spek (PSP) weten of Van der Stoel, in navolging van een aantal internationale 

organisaties, druk zou uitoefenen op het Franco-bewind voor clementie.28 Het antwoord van de 

minister kwam nadat Nederlandse dagbladen halverwege februari berichtten dat de doodstraf 

van Puig Antich was bevestigd.29 Uit de beantwoording van de Kamervragen blijkt dat Van der 

Stoel veel belang hechtte aan stille diplomatie omdat hij ervan overtuigd was dat ‘een gunstig 

resultaat van eventuele buitenlandse bemoeienis in sterke mate afhankelijk [was] van de ter 

zaken betrachte discretie.’30 Hiermee wordt Van der Stoels algehele voorkeur voor dergelijke 

‘stille diplomatie’ nog eens bevestigd.31  

Lewe van Aduard bleek geen overtuigde boodschapper. Na de bevestiging van de 

doodstraf was het aan de ambassadeur om de bezwaren van de Nederlandse regering over te 

brengen in Madrid. De directeur-generaal Europa, Aguirre de Cárcer, beloofde de zorgen van 

de Nederlandse regering door te geven. Volgens Lewe van Aduard werd ‘met belangstelling 

kennisgenomen’ van de antwoorden van Van der Stoel op de Kamervragen van Van der Spek. 

De Spaanse diplomaat gaf een ‘uitvoerige uiteenzetting’ over de zaak Puig Antich waarover 

werd gesteld dat ‘men zich strikt aan de regelen van de Spaanse strafwet gehouden’ had. Verder 

stelde Aguirre de Cárcer dat Puig Antich zelf zijn advocaten had mogen kiezen.32 De boodschap 

van Lewe van Aduard leverde dus niet veel op. Ook de kritiek en protesten elders in de wereld 

zouden het Spaanse regime niet van gedachten doen veranderen. Puig Antich kreeg geen 

clementie en werd op 2 maart door middel van de garrotte vil geëxecuteerd. 

Het nieuws dat Puig Antich was terechtgesteld haalde diezelfde dag nog de voorpagina’s 

van Nederlandse kranten.33 Er ontstonden nieuwe protesten in Nederland. Zo bezetten leden 

van de anarchistische Federatie van Vrije Socialisten gedurende een paar uur het kantoor van 

de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia in Amsterdam.34 Zowel de PvdA als de PSP stuurde 

 
28 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 907, 19-2-1974, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 19-1-
2020, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000206028.   
29 Zie o.a. ‘Doodstraf bevestigd van Spaanse anarchist,’ NRC Handelsblad, 16-2-1974, 5, geraadpleegd op Delpher op 26-2-
1974, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032564:mpeg21:a0068; ‘Doodstraf voor Spaanse anarchist 
gehandhaafd,’ Trouw, 16-2-1974, T7/K9, geraadpleegd op Delpher op 26-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822889:mpeg21:a0308.  
30 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 907, 19-2-1974, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 19-1-
2020, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000206028.   
31 Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist, 243; Bleich, De stille diplomaat, 9. 
32 Lewe aan BZ, 20-2-1974 (nr. 19), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610; Lewe aan Van der 
Stoel, 21-2-1974 (nr. 2316/408), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 11287. 
33 Zie o.a.: ‘Puig Antich geëxecuteerd,’ Het Vrije Volk, 2-3-1974, 1, geraadpleegd op Delpher op 27-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958400:mpeg21:a0222; A.F. Luijendijk, ‘Executie van Spaanse anarchist,’ NRC 
Handelsblad, 2-3-1974, 2, geraadpleegd op Delpher op 27-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032731:mpeg21:a0013. 
34 Zie o.a.: ‘Bezetting uit afschuw,’ De Tijd, 6-3-1974, 6, geraadpleegd op Delpher op 21-2-2018 op 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236534:mpeg21:a0102; ‘Spaans luchtvaartkantoor was uren bezet,’ NRC 
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brieven naar de Spaanse ambassadeur waarin zij hun afkeuring lieten blijken, terwijl de PPR in 

een verklaring de executie veroordeelde.35 In de Tweede Kamer drongen de ARP en CHU op 

7 maart aan om het ongenoegen van de Nederlandse regering over te brengen aan het Spaanse 

regime.36  

Stappen door Van der Stoel bleven niet uit. De Nederlandse bevolking werd via de pers 

op de hoogte gebracht van het feit dat de regering ‘geschokt [was] door het doodvonnis […] en 

de wijze waarop dit vonnis [was] voltrokken.’37 Naast deze publieke veroordeling vond uit het 

zicht van het publiek nog een demarche plaats. Van der Stoel instrueerde Lewe van Aduard op 

9 maart om Asuntos Exteriores op de hoogte te brengen van de ‘gevoelens van geschoktheid 

van de Nederlandse regering.’38 Lewe van Aduard liet op 12 maart weten dat hij de instructie 

had uitgevoerd, opvallend genoeg zonder daarover verder in detail te treden.39 Een dag later 

informeerde Van der Stoel de Tweede Kamer dat de ambassadeur instructies had ontvangen om 

een demarche uit te voeren.40 Ook dit nieuws werd opgepikt door sommige kranten.41  

Intussen zat Van der Stoel in zijn maag met de demonstraties tegen de Spaanse 

vertegenwoordiging en meer algemeen in Nederland gevestigde ambassades en consulaten en 

de mogelijke gevolgen daarvan voor de buitenlandse betrekkingen. Tijdens de ministerraad van 

15 maart stelde Van der Stoel dat er vrijwel continu acties plaatsvonden bij diplomatieke 

gebouwen van uiteenlopende landen, niet in de laatste plaats die van de Verenigde Staten. Als 

gevolg hiervan kwamen ambassadeurs regelmatig verhaal halen op Buitenlandse Zaken.42 

Volgens het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) was het gastland immers 

 
Handelsblad, 6-3-1974, 3, geraadpleegd op Delpher op 21-2-1974, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032734:mpeg21:a0038.  
35 Zie o.a.: ‘Fel protest tegen executies in Spanje,’ De Tijd, 4-3-1974, 7, geraadpleegd op Delpher op 21-2-2018 op 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236532:mpeg21:a0114; ‘Protest tegen doodvonnis Antich,’ Nederlands Dagblad, 
9-3-1974, 4, geraadpleegd op Delpher op 19-8-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010633541:mpeg21:a0053.  
36 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 1033, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 19-1-2020, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000206154. Zie ook: Van der Stoel aan Madrid, 8-3-1974 (nr. 272.982), NL-
HaNA, Buza/Code-Archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 11287. 
37 Zie o.a: ‘Regering geschokt door worging Puig Antich,’ De Tijd, 7-3-1974, 2, geraadpleegd op Delpher op 21-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236535:mpeg21:a0052; ‘Terechtstelling Puig Antich schokt regering,’ de 
Volkskrant, 6-3-1974, 6, geraadpleegd op Delpher op 21-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849801:mpeg21:a0116.  
38 Van der Stoel aan Lewe, 9-3-1974 (nr. 21), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1794. 
39 Lewe aan Van der Stoel, 12-3-1974 (nr. 27), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. 
40 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 1033, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 19-1-2020, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000206154. 
41 Zie o.a: ‘Protest Den Haag tegen dood Puig in Madrid,’ NRC Handelsblad, 12-3-1974, 1, geraadpleegd op Delpher op 27-
2-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032739:mpeg21:a0014; ‘Nederland “geschokt” over dood Antich,’ 
Het Vrije Volk, 13-3-1974, 5, geraadpleegd op Delpher op 27-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958409:mpeg21:a0230.  
42 Notulen ministerraad, 15-3-1974, 13, 18, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1400. Voor een verhandeling over 
demonstraties en onrust bij de Amerikaanse ambassade zie: Fréderique Holtrop en Duco Hellema, ‘“A very dangerous time.” 
De Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordigingen tijdens de lange jaren zeventig,’ in Hellema en Scott-Smith (red.), De 
Amerikaanse ambassade in Den Haag, 119-134. 
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verantwoordelijk voor het beschermen van ambassades en consulaten.43 Van der Stoel wilde 

bij voorkeur betogingen bij diplomatieke gebouwen zoveel mogelijk beperken omdat deze de 

diplomatieke betrekkingen en de belangen van Nederlandse bedrijven benadeelden. De 

ministerraad steunde Van der Stoel en stemde in met het opvoeren van de politiebewaking bij 

diplomatieke gebouwen.44  

Hoewel de Spaanse panden in de ministerraad niet specifiek werden genoemd is het 

aannemelijk dat Van der Stoel deze gebouwen ook in gedachten had, gezien de daartegen 

gerichte acties in de voorafgaande weken. Zo was er, als protest tegen de executie van Puig 

Antich, in de nacht van 6 op 7 maart door middel van een molotovcocktail brand gesticht in het 

Spaanse toeristenbureau aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. De twee jonge kinderen 

van een medewerker van het Spaanse Verkeersbureau, die met zijn gezin de bovengelegen 

woning bewoonde, werden door politieagenten uit het brandende pand gered. De materiële 

schade liep in de tienduizenden gulden.45 Naar aanleiding hiervan nam Buitenlandse Zaken 

telefonisch contact op met ambassadeur Sedó om ‘gevoelens van medeleven’ over te brengen. 

Volgens Van der Stoel had de ambassadeur aangegeven dat gebaar ‘zeer te waarderen.’46  

Naar aanleiding van de protesten in Nederland initieerde ambassadeur Sedó niettemin 

nog twee gesprekken op Buitenlandse Zaken om zijn zorgen over de Nederlands-Spaanse 

betrekkingen te bespreken. Op 18 maart werd Sedó ontvangen door D. W. van Lynden, 

directeur-generaal Politieke Zaken. De ambassadeur gaf onder andere te kennen dat hij de 

‘shock’ van de Nederlandse regering over de executie van Puig Antich nog wel kon begrijpen, 

maar de kritiek over de executiemethode vond hij ‘moeilijker verteerbaar’, omdat hiermee de 

Spaanse wetgeving in twijfel werd getrokken. Ten aanzien van de terechtstelling met de garrote 

vil stelde Sedó dat ‘de Spaanse regering nog steeds [was] overtuigd dat deze humaner [was] 

dan andere executie methoden.’ Van Lynden rapporteerde dat hij deze opmerkingen over de 

zaak Puig Antich ter kennisneming had aangenomen.47 Dit was evenwel niet het enige pijnpunt 

van Sedó. 

 
43 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer [Vienna Convention on Diplomatic Relations], 18-4-1961, geraadpleegd 
op Overheid.nl op 13-8-2019, https://wetten.overheid.nl/BWBV0004345/1984-10-07.   
44 Notulen ministerraad, 15-3-1974, 13, 18, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1400. 
45 ‘Brand in Spaans verkeersbureau, NRC Handelsblad, 7-3-1974, 2, geraadpleegd op Delpher op 7-9-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032735:mpeg21:a0033; ‘Brand gesticht in Spaans verkeersbureau,’ Trouw, 
8-3-1974, T3/K5, geraadpleegd op Delpher op 7-9-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822779:mpeg21:a0138; ‘Spaans bureau in brand gestoken,’ De Telegraaf, 
8-3-1974, 7, geraadpleegd op Delpher op 7-9-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198421:mpeg21:a0296.  
46 Van der Stoel aan Lewe, 7-3-1974 (nr. 19), NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1794. 
47 Van Lynden aan Van der Stoel, 18-3-1974 (nr. 944), NL-HaNA, Nederlandse Ambassade en Consulaten in Spanje, 
2.05.249, inv. nr. 333. 
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De Spaanse ambassadeur had tevens moeite met het optreden van ‘de Nederlandse 

socialistische afgevaardigden in het Europese parlement [die] voorop hadden gelopen bij het 

voorstellen en formuleren van [een] motie gericht tegen Spanje.’48 In de dagen voorafgaand aan 

het gesprek hadden kranten gerapporteerd dat de Nederlandse socialisten het initiatief tot een 

resolutie in het Europese Parlement hadden genomen.49 De Nederlandse Europarlementariër 

Jan Broeksz had namens de socialistische groep stevig gepleit voor een veroordeling waarin 

werd gesteld dat de mensenrechtenschendingen door het Franco-regime de toetreding tot de EG 

onmogelijk maakten.50 Van Lynden liet de ambassadeur weten ‘dat de Nederlandse regering op 

geen enkele wijze verantwoordelijk’ kon worden gehouden voor deze uitlatingen.51   

Opvallend is dat Sedó een verwijzing maakte naar het tweesporenbeleid van het kabinet-

Den Uyl, waarbij de koopman en dominee hand in hand gingen. Van Lynden rapporteerde dat 

Sedó tijdens het gesprek had verklaard dat hij ‘zijn uiterste best [zou] doen om politiek 

gemotiveerde opmerkingen van de Nederlandse regering gescheiden te houden van de vele 

zakelijke [gemeenschappelijke] belangen.’ Maar Sedó had tevens de ‘hoop [uitgesproken] dat 

de Nederlandse regering bij het innemen van interne politiek gemotiveerde posities de relaties 

tussen de beide landen niet in gevaar zou brengen.’ Op deze enigszins dreigende taal 

antwoordde Van Lynden ‘dat de huidige Nederlandse regering met name gemotiveerd is door 

een uitgesproken overtuiging ten gunste van een zo groot mogelijke democratisering, ook in 

andere landen.’52 Van Lynden relativeerde dus de Nederlandse kritiek over de executie door te 

stellen dat deze niet werd ingegeven door anti-Spaanse sentimenten.  

Tijdens een vervolggesprek in juni uitte Sedó opnieuw zijn zorgen over de Nederlands-

Spaanse betrekkingen. Het lijkt erop dat Schiff, de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, 

bij deze gelegenheid begrip wilde kweken voor het kabinet-Den Uyl door te stellen dat de 

handen van het kabinet gebonden waren door de gevoelens die leefden in de Nederlandse 

maatschappij ten aanzien van Franco-Spanje. Volgens de secretaris-generaal was ‘de kritiek op 

het Spaanse regiem zo populair in Nederland […] dat het voor iedere regering zeer moeilijk 

 
48 Ibid. 
49 ‘Euro-parlement oneens over kritiek Spanje,’ De Tijd, 14-3-1974, 1, geraadpleegd op Delpher op 27-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011236541:mpeg21:a0008; ‘Europees parlement veroordeelt Spanje,’ Trouw, 16-3-
1974, T7/K9, geraadpleegd op Delpher op 27-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822786:mpeg21:a0291; ‘Terechtstelling Antich afgekeurd,’ Nederlands 
Dagblad, 16-3-1974, 1, geraadpleegd op Delpher op 27-2-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010633547:mpeg21:a0008.  
50 Het volledige debat werd gepubliceerd in het Official Journal of the European Communities, Debates of the European 
Parliament, 1974-1975 Session, Report of Proceedings from 12 to 15 March 1974, 181-196, geraadpleegd op Archive of 
European Integration, University of Pittsburgh op 22-9-2018, http://aei.pitt.edu/64321/1/B2894.pdf.  
51 Van Lynden aan Van der Stoel, 18-3-1974 (nr. 944), NL-HaNA, Nederlandse Ambassade en Consulaten in Spanje, 
2.05.249, inv. nr. 333. 
52 Ibid. 
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was een meer tegemoetkomende houding jegens Spanje aan te nemen.’53 Ook Schiff 

relativeerde hiermee dus de regeringskritiek op de executie. Hoewel enerzijds het Franco-

regime dus met een demarche berispt werd voor de executie van Puig Antich, wilde Van der 

Stoel anderzijds de betrekkingen draaglijk houden.  

 

 

Z o r g e n  o m  e e n  d o m i n o - e f f e c t  

 

Enkele weken na de executie van Puig Antich trokken andere ontwikkelingen op het Iberische 

Schiereiland de aandacht. Op 25 april brak de Anjerrevolutie uit in buurland Portugal. Binnen 

enkele uren maakten linksgeoriënteerde militairen een einde aan de ruim 40 jaar durende 

dictatuur. In Madrid werd door de ambassade direct informatie verzameld om een beeld te 

krijgen van de mogelijke gevolgen van de Anjerrevolutie voor de politieke situatie in Spanje. 

Maar dat bleek niet zo eenvoudig. Van Pallandt rapporteerde dat twee mogelijke scenario’s in 

Spanje werden voorzien: enerzijds zou de revolutie in Portugal kunnen leiden tot verdere 

liberalisering in Spanje; anderzijds zouden de mogelijkheden voor liberalisering juist verder 

onder druk komen te staan van tegenwerkende rechtse groeperingen.54 Lewe van Aduard 

voegde hier een paar dagen later aan toe dat de algemene teneur in Spanje was dat de 

Anjerrevolutie geheid invloed zou hebben op de politieke situatie in Spanje, maar hoe dit zou 

uitpakken was volgens de ambassadeur ‘nog steeds niet mogelijk vast te stellen.’55 Er bestond 

dus veel onzekerheid over de impact van de Anjerrevolutie op Spanje.  

Nog geen twee maanden later oordeelde Van Pallandt over de door hem 

eerdergenoemde scenario’s dat Arias Navarro ‘geen wens tot ingrijpende snelle veranderingen’ 

had. Hij baseerde zijn mening op een toespraak die de Spaanse minister-president op 15 juni in 

Barcelona had gehouden. Daarin zei Arias Navarro dat politieke participatie van Spaanse 

burgers alleen mogelijk zou zijn binnen de contouren van de Movimiento. Van Pallandt meende 

dat het erop leek dat Arias Navarro poogde de tamelijk in het slop geraakte Movimiento weer 

tot leven te wekken door ‘associaties’ toe te staan, vermits deze politieke associaties binnen de 

contouren van de Movimiento pasten, zodat het voortbestaan van het regime bestendigd zou 

 
53 Secretaris-Generaal aan DGPZ, 21-6-1974 (nr. 408/74), NL-HaNA, Nederlandse Ambassade en Consulaten in Spanje, 
2.05.249, inv. nr. 333. 
54 Pallandt aan BZ, 29-4-1975, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. 
55 Lewe aan BZ, 2 -5-1974, NL-HaNA, BZ/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. 
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worden.56 Van daadwerkelijke liberalisering van bovenaf was dus geen sprake. De aandacht op 

de ambassade ging echter niet zozeer uit naar de mate van bereidwilligheid van het regime om 

van bovenaf het politieke systeem van Spanje te liberaliseren, maar richtte zich met het oog op 

mogelijke machtsverschuivingen in Spanje vooral op de oppositie en op de positie van de PCE.  

De groeiende belangstelling voor de invloed van de Spaanse communisten blijkt onder 

andere uit een verslag van Lewe van Aduard naar aanleiding van een gesprek met Pablo 

Castellano, lid van het uitvoerend comité van de destijds nog steeds illegale PSOE. Castellano 

schetste drie scenario’s voor de PSOE, waarbij tevens de positie van de PCE in beschouwing 

werd genomen. Een eerste optie behelsde voorzichtige samenwerking met de communisten en 

verder afwachten totdat Franco’s regime vanzelf uiteen zou vallen. Een tweede mogelijkheid 

betrof het sluiten van een akkoord met democratische centrumgroeperingen waarbij de 

communisten zouden worden uitgesloten. De derde optie richtte zich op het verstevigen van de 

PSOE-comités, die in de verschillende regio's van Spanje opereerden, zodat de partij vooral 

zelf gereed zou zijn voor politieke veranderingen in Spanje.57  

Lewe van Aduard achtte de eerste optie het minst waarschijnlijk omdat Castellano zich 

niet positief uitliet over de relatie van de PSOE met de Spaanse communisten. Volgens 

Castellano was de argwaan onder de Spaanse socialisten jegens de communisten toegenomen 

door ontwikkelingen in West-Duitsland, Frankrijk en Portugal. Wat betreft West-Duitsland 

verwees Castellano naar de Guillaume-affaire. De Oost-Duitse geheime agent Günter 

Guillaume was erin geslaagd om een vertrouweling van bondskanselier Brandt te worden. Zijn 

ontmaskering leidde in mei 1974 tot het aftreden van Brandt. Daarnaast noemde Castellano dat 

de communisten in Frankrijk en Portugal steeds meer invloed leken te krijgen. Lewe van 

Aduard meende in ieder geval dat de derde optie het meest waarschijnlijk was. Hij stelde naar 

aanleiding daarvan dat mogelijk een beroep gedaan zou worden op sociaaldemocratische 

partijen buiten Spanje om de PSOE te steunen.58 Verderop in dit hoofdstuk zal aan bod komen 

welke activiteiten de PvdA, die inzette op dit derde scenario, ondernam om de PSOE te helpen. 

 Niet alleen in Madrid, maar ook in Den Haag bestonden zorgen over de mogelijke 

invloed van de communisten in de toekomstige machtsverhoudingen in Spanje. Volgens 

historicus Frédéric Heurtebize zagen de westerse landen de PCE nooit als een gevaar. De auteur 

verwijst daarbij naar de eerste democratische verkiezingen in 1977, waarbij de PCE 9 procent 

 
56 Van Pallandt aan BZ, 18-6-1974, NL-HaNA, Buitenlandse Zaken/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10650. 
57 Lewe van Aduard aan BZ, 9-5-1974 (nr. 57), NL-HaNA, Buitenlandse Zaken/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 
1610. 
58 Ibid. 
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van de stemmen haalde.59 Hoewel het electorale aandeel van de PCE bij de verkiezingen van 

1977 inderdaad minder groot uitpakte dan verwacht, zoals ook in hoofdstuk 1 aan bod is 

gekomen, was dat tijdens de eindfase van het Franco-regime evenwel verre van zeker. Er 

bestonden wel degelijk zorgen over de potentiële macht van de Spaanse communisten, ook in 

Nederland.  

Voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bestond er in ieder geval voldoende 

aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de invloed van de Spaanse communisten. 

Halverwege juni 1974 onderstreepte de BVD het gevaar van de PCE in een rapport dat naar 

Van der Stoel werd gestuurd. Daarin werd melding gemaakt van plannen voor een 

communistische staatsgreep in Spanje. De BVD stelde dat in mei een geheim beraad had 

plaatsgevonden in Parijs onder leiding van partijleider Santiago Carrillo. Tijdens deze 

bijeenkomst ging de PCE-leiding ervan uit dat de samenwerkende Spaanse oppositie gesteund 

werd door invloedrijke personen binnen de Spaanse Katholieke Kerk, het leger, de politie en 

de industriële sector. Deze personen zouden zelfs bereid zijn een revolutie te steunen 

vergelijkbaar met Portugal, waarin  de PCE een vooraanstaande rol zou kunnen spelen.60 Verder 

valt in het BVD-rapport te lezen dat de omwenteling die de PCE wilde bewerkstelligen bereikt 

zou moeten worden door een algemene geweldloze politieke staking. Het plan was om deze 

algemene staking na de zomer van 1974 te lanceren. De achterliggende reden hiervoor was dat 

de arbeiders na de zomervakantie krap bij kas zouden zitten en, gezien de stijgende kosten van 

levensonderhoud naar aanleiding van de in 1973 uitgebroken oliecrisis, sneller genegen zouden 

zijn om te gaan staken.61  

 De PCE ging er overigens niet van uit dat zo’n algemene staking helemaal geweldloos 

zou verlopen. Volgens de BVD verwachtte de PCE dat de Spaanse autoriteiten opdracht zouden 

geven aan politie en het leger om demonstraties met harde hand neer te slaan. Door de steun 

van eerdergenoemde invloedrijke personen en sympathie voor de stakers werd erop gerekend 

dat sommige politie- en legerfunctionarissen het uitvoeren van regeringsorders zouden 

weigeren. Dit zou uiteindelijk de regering-Arias Navarro doen omvallen zodat een voorlopige 

regering gepresenteerd zou kunnen worden. In de regeringsverklaring die vervolgens 

gepubliceerd zou worden zouden de oppositiegroeperingen van plan zijn de volgende zaken 

aan te kondigen: ‘vrije en algemene verkiezingen binnen een jaar; vrijheid van vakorganisatie 

 
59 Frédéric Heurtebize, ‘Eurocommunism and the contradictions of superpower détente,’ Diplomatic History 41:4 (2017), 
747-771, aldaar 751. 
60 Kuipers aan Van der Stoel, 17-6-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 25551. 
61 Ibid. 
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en vereniging; persvrijheid en vrijheid van partijvorming; uitbreiding van sociale 

voorzieningen; uitbreiding studiemogelijkheden; belangrijke steun aan de landbouw.’62 

Opvallend is dat deze plannen eerder gematigd dan radicaal waren. De PCE toonde zich 

optimistisch over de uitslag van mogelijke vrije verkiezingen. Volgens de inlichtingen van de 

BVD verwachtten de Spaanse communisten ongeveer een kwart van de stemmen te halen.63 Dit 

zou bij de verkiezingen van 1977 een fikse overschatting blijken. Dat neemt echter niet weg dat 

in 1974, zeker gezien de ontwikkelingen in andere Zuid-Europese landen, er onder tijdgenoten 

veel zorgen bestonden over de mogelijke machtspositie die de communisten in Spanje zouden 

kunnen verwerven.   

 Ongetwijfeld baarden vooral ook geruchten over inmenging van de Sovjet-Unie de 

BVD zorgen. In het rapport werd in ieder geval gemeld dat ‘onbevestigde – uit Spaanse 

democratisch-socialistische kringen afkomstige – berichten’ aanwijzingen gaven dat de PCE 

een aanzienlijk aantal partijinstructeurs, het zou gaan om ongeveer 400, naar Spanje had 

gehaald. Hoewel er geen specifieke uitspraak werd gedaan over de herkomst van deze mensen 

is het aannemelijk dat het ging om in de Sovjet-Unie verblijvende Spaanse communisten. 

Volgens de BVD maakten Spaanse socialisten in het buitenland zich daar veel zorgen over. 

Veel leden van de socialistische partij in Spanje waren namelijk gearresteerd waardoor de partij 

verzwakt was. De angst was dan ook dat de communisten de socialisten zouden gaan 

domineren.64 

 Uit een codebericht van Lewe van Aduard van begin juli blijkt dat op Asuntos Exteriores 

de zorgen over een mogelijke communistische revolutie werden afgewimpeld. De directeur-

generaal West-Europa stelde dat Spanje niet te vergelijken was met het Portugal van voor de 

omwenteling. Zo was het Spaanse leger, in tegenstelling tot de Portugese strijdkrachten, niet 

gefrustreerd over koloniale problemen. Daarnaast waren de economische omstandigheden in 

Spanje veel gunstiger dan in het Iberische buurland. De Spanjaarden waren economisch beter 

af dan ooit en zouden deze verworvenheden nooit willen riskeren.65 De directeur-generaal 

West-Europa wilde met deze boodschap ongetwijfeld het vertrouwen van het regime in de 

stabiliteit van Spanje overbrengen op de Nederlandse ambassade. Zoals in deze paragraaf is 

gebleken waren de Nederlandse zorgen over de invloed van het communisme in Spanje niet 

 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Lewe van Aduard aan BZ, 5-7-1974 (nr. 90), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. 
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gering. Bovendien zou de stabiliteit van het bewind niet lang na de Anjerrevolutie verder onder 

druk komen te staan door een nieuwe ontwikkeling in Spanje.  

 

 

T i j d e l i j k e  m a c h t s o v e r d r a c h t  

 

De aandacht voor Spanje nam verder toe nadat op 9 juli bekend was geworden dat de inmiddels 

81-jarige Franco ernstig ziek was opgenomen in het ziekenhuis. Lewe Van Aduard stelde Den 

Haag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uit de berichtgeving van de ambassadeur 

valt af te leiden dat er van alles aan gedaan werd om de kalmte in Spanje te bewaren. Zo toonde 

de Spaanse media dat Franco zelf het ziekenhuis inliep, vergezeld door zijn ‘glimlachende 

echtgenote,’ en bovendien werd gemeld dat de toestand van het staatshoofd niet ernstig was. 

Binnen een paar dagen zou de Caudillo zelfs weer gaan vissen in Galicië, de noordwestelijke 

thuisregio van de dictator. Intussen bezochten prins Juan Carlos en verschillende ministers het 

staatshoofd in het ziekenhuis. Volgens Lewe van Aduard rapporteerden de kranten uitgebreid 

over de omstandigheden van de patiënt en werden ‘geruststellende foto’s van vrolijk kijkende 

bezoekers’ gepubliceerd.66  

 In Den Haag was er minder optimisme over Franco’s gezondheid. Van der Stoel boog 

zich zelfs al over de mogelijke Nederlandse aanwezigheid bij de  begrafenis van Franco. Daarbij 

werd de opstelling van bondgenoten getaxeerd. De in Londen gestationeerde ambassadeur, W. 

Gevers, rapporteerde dat de Britse regering pas een besluit zou nemen na het overlijden van de 

dictator.67 Van Pallandt liet vanuit Madrid weten dat de Verenigde Staten werden 

geconfronteerd met een precedent dat zij zelf hadden geschapen. Eind december 1973 had 

vicepresident Gerald Ford de begrafenis van Carrero Blanco nog bijgewoond als 

vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering. Hierdoor zou het moeilijk worden om een 

Amerikaanse vertegenwoordiger, die een lagere functie bekleedde, naar de begrafenis van het 

Spaanse staatshoofd te sturen.68  

 
66 Lewe aan BZ, 10-7-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. Voor foto’s zie onder andere: 
‘S.E. el Jefe del Estado ingresa en la “Ciudad Sanitaria Francisco Franco,”’ La Vanguardia Española, 10-7-1974, 1, 
geraadpleegd op Hemeroteca La Vanguardia op 13-9-2019, http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1974/07/10/pagina-
1/34243387/pdf.html?search=Franco; ‘En la ciudad sanitaria ‘Francisco Franco,’ ABC (Madrid), 11-7-1974, 5, geraadpleegd 
op Hemeroteca ABC op 13-9-2019, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/07/11/005.html. 
67 Gevers aan BZ, 15-7-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10494. 
68 Van Pallandt aan BZ, 30-7-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1794. 
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 Van der Stoel was in ieder geval niet van plan om een hooggeplaatste afgevaardigde 

naar Spanje te sturen. Op 22 juli seinde de minister naar Madrid dat in het geval van het 

overlijden van Franco, het Nederlandse staatshoofd, koningin Juliana, de begrafenis niet zou 

bijwonen. Evenmin zou in naam van de koningin een krans gestuurd worden.69 Twee dagen 

later volgde de instructie dat de ambassadeur Nederland zou vertegenwoordigen indien Franco 

zou overlijden en deze zou ook namens de Nederlandse regering een krans moeten leggen. 

Tevens werd in dit codebericht aangekondigd dat instructies over alle protocollaire kwesties bij 

de troonbestijging van Juan Carlos nog zouden worden verzonden. Op het moment van 

opstellen van het codebericht werd er alvast vanuit gegaan dat de ambassadeur Nederland ook 

zou vertegenwoordigen bij de kroning.70 Opnieuw werd er dus voor gekozen om diplomatieke 

afstand te bewaren ten opzichte van het regime en van Franco’s beoogde opvolger. 

Uiteindelijk bleek het niet nodig om uitvoering te geven aan deze overwegingen. Eind 

juli rapporteerde Van Pallandt dat Franco, na drie weken ziekenhuisopname, zodanig was 

hersteld dat hij het ziekenhuis kon verlaten. Om verder aan te sterken begaf de dictator zich 

naar zijn buitenverblijf in Galicië. Intussen waren de taken van het zieke staatshoofd tijdelijk 

overgedragen aan prins Juan Carlos. Volgens Van Pallandt zat Juan Carlos overigens helemaal 

niet te wachten op een tijdelijke aanstelling. De prins zou alleen geïnteresseerd zijn in een 

definitieve machtsoverdracht.71 De tijdelijke vervanging deed Juan Carlos’ reputatie overigens 

geen goed. Nadat hij enkele weken als staatshoofd had gefunctioneerd concludeerde Van 

Pallandt ‘dat de Prins nog weinig uit de verf was gekomen. Natuurlijke leiderschapsgaven bezit 

hij niet, doch qua persoonlijkheid en aanleg lijkt hij wel geschikt voor een constitutionele vorm 

van koningschap.’72 

De fysieke gesteldheid van Franco bleef evenwel een punt van aandacht voor de 

ambassade. Op 23 augustus rapporteerde Lewe van Aduard dat zowel de lichamelijke als 

geestelijke gezondheid van Franco al in de maanden voor zijn opname zienderogen was 

verslechterd. De dictator zou vrijwel niet meer in staat zijn om te werken. Volgens de 

ambassadeur was Franco verworden tot een ‘wrak’ die zijn functie als staatshoofd niet meer 

kon vervullen. Intussen probeerde zijn familie Franco zo lang mogelijk in zijn positie te houden. 

Dat maakte de situatie er niet beter op. Lewe van Aduard concludeerde ‘dat hoe langer Franco 

thans nog in leven blijft, hoe onoverzichtelijker en crisis-rijper de toestand in Spanje zal 

 
69 Celer aan Madrid, 22-7-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1794. 
70 Van der Stoel aan Madrid, 24-7-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1794. 
71 Van Pallandt aan BZ, 31-7-1974 (nr. 9040/1656), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10494; Van 
Pallandt aan BZ, 31-7-1974 (nr. 279.417), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10494. 
72 Van Pallandt aan BZ, 2-8-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 10496.  
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worden.’73 Het einde van Franco was evenwel nog niet in zicht. De dictator herstelde en nam 

na de zomer zijn functie van staatshoofd weer over. Voorlopig had het kabinet-Den Uyl dus 

nog te maken met het Franco-regime. 

 

 

G e s p r e k  o p  h e t  W i t t e  H u i s  

 

De situatie in Spanje zou in de eerste helft van 1975 prominent gespreksonderwerp worden 

tussen NAVO-bondgenoten. Zoals in hoofdstuk 1 aan bod is gekomen, vond aan de NAVO-

zuidflank, van Portugal tot Turkije, midden jaren zeventig veel politieke beroering plaats. 

Henry Kissinger, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, maakte zich grote zorgen 

over de ontwikkelingen in Zuid-Europa. Dit blijkt onder andere uit een gesprek op 24 februari 

op het Witte Huis tussen Ford, Kissinger en Joseph Luns, de secretaris-generaal van de NAVO, 

over de regio. Wat betreft het Iberische Schiereiland was er vooral bezorgdheid over een 

communistische machtsovername in Portugal en de druk die dat zou kunnen leggen op Spanje. 

Luns stelde dat de Amerikaanse regering Spanje zou moeten steunen. Kissinger beaamde dit en 

stelde 'the situation in Spain is very worrisome', waarop Luns antwoordde: 'in the worst of the 

cases, we risk losing the whole southern tier.'74  

Een voor de hand liggende optie om de instabiliteit in Zuid-Europa in te dammen zou 

zijn om Spanje meer te betrekken bij de NAVO, een langgekoesterde wens van zowel de 

Amerikaanse regering als het Franco-regime. De bezwaren hiertegen van het kabinet-Den Uyl 

lagen evenwel op de loer. De vraag was hoeveel invloed het relatief kleine Nederland zou 

kunnen uitoefenen. In de bibliografie van Bleich valt te lezen dat Van der Stoel zich bewust 

was van de beperkte marges van het Nederlandse buitenlandbeleid. Desalniettemin was hij van 

plan om het onderste uit de kan te halen.75 Dit blijkt bijvoorbeeld uit Van der Stoels opstelling 

ten aanzien van machtsverhoudingen binnen de NAVO, waaruit kan worden afgeleid dat hij 

Nederland zeker niet als een machteloze speler binnen de alliantie zag. Zo verklaarde hij begin 

januari in een interview met Het Vrije Volk het volgende over de NAVO: ‘De Verenigde Staten 

zijn wel de sterkste partner in de NAVO, maar zijn daar niet de baas. In de NAVO is alleen een 

 
73 Insinger aan BZ, 23-8-1974 (nr. 109), NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. 
74 Memorandum of Conversation Joseph Luns, Gerald R. Ford, Henry A. Kissinger et al., 24-2-1975, geraadpleegd op 
General R. Ford Presidential Library & Museum op 17-6-2019, 
http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1552964.pdf. 
75 Bleich, De stille diplomaat, 128. 
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besluit mogelijk bij unanimiteit.’ Meer in het algemeen stelde Van der Stoel uiteenlopende 

onderwerpen te gaan bespreken met de Verenigde Staten.76 Spanje was een van die 

onderwerpen.  

Op 14 mei stond een kennismakingsbezoek van Van der Stoel en Den Uyl aan het Witte 

Huis op de agenda. In aanloop van dat bezoek vond op 16 april een gesprek plaats tussen Van 

der Stoel en ambassadeur Kingdon Gould Jr. op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. 

Tijdens dit onderhoud stelde Van der Stoel over Spanje en de NAVO: ‘there will be no 

conditional membership in NATO’, gevolgd door: ‘I will not deviate from that position’. Verder 

beschreef Van der Stoel de Nederlandse regering als ‘adamantly opposed to Spanish 

participation in NATO’ en verklaarde hij tevens dat militaire voordelen van nauwe 

samenwerking met Spanje niet zouden opwegen tegen de politieke bezwaren.77 Wat betreft 

Spanje en de NAVO liet Van der Stoel dus geen twijfel bestaan over de standvastigheid van het 

Nederlandse beleid.  

 De Nederlandse volharding stond scherp op het netvlies van ambassadeur Sedó. Gould 

had zijn Spaanse ambtgenoot op 13 mei, een dag voor de ontvangst van Den Uyl en Van der 

Stoel op het Witte Huis, uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de opstelling van het 

kabinet-Den Uyl. Sedó achtte veranderingen in het Nederlandse Spanjebeleid onwaarschijnlijk 

‘as long as foreign minister Van der Stoel remains in his position or until such time as Franco 

departs the scene and the Spanish socialist party obtains some type of legitimacy.’ Verder 

meende Sedó dat Van der Stoel, die hij bestempelde als ‘particularly doctrinaire and 

unyielding’, niet alleen moeilijker in de omgang was dan zijn voorganger Schmelzer, maar ook 

dan Den Uyl, die door Sedó werd beschreven als een ‘politician of flexibility.’ Sedó oordeelde 

verder dat een regeringswisseling in Nederland niet zonder meer zou resulteren in een 

beleidsverandering. Hij meende in Nederland een ‘endemic hostility’ te ontwaren tegen Spanje, 

die hij terugleidde tot ‘a vestigial, innate rancor from the 80 years war’, en wees erop dat vooral 

Nederlandse socialisten deze sentimenten etaleerden. Sedó was ervan overtuigd dat ‘the exit of 

Franco alone will not be sufficient to alter Dutch policy.’78   

Noemenswaardig is hoe Sedó het Nederlandse beleid bestempelde toen Gould aan hem 

vroeg waarom het kabinet-Den Uyl, gezien de bezwaren tegen het Franco-regime, wel bereid 

 
76 Bert Stoop, ‘Over de kansen op vrede in de wereld,’ Het Vrije Volk, 3-1-1975, 4, geraadpleegd op Delpher op 15-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958656:mpeg21:a0174.  
77 Gould aan Kissinger, 18-4-1975, geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival Databases op 4-9-2019, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=13828&dt=2476&dl=1345.  
78 Tanguy to Kissinger, 13-5-1975, geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival Databases op 4-9-2019, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=231284&dt=2476&dl=1345.  
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was om een nieuw preferentieel handelsakkoord tussen de EG en Spanje te steunen. Sedó stelde 

dat dit onderdeel was van ‘the Dutch paradox, reflecting their manner of distinguishing between 

political and economic interests.’ Hoewel dit een treffende beschrijving was van het 

Spanjebeleid van het kabinet-Den Uyl en Sedó met zijn analyse de plank niet missloeg, is het 

opvallend dat Gould niet veel waarde leek te hechten aan Sedó’s beschouwing over het 

Nederlandse Spanjebeleid. Hij beschreef de Spaanse ambassadeur als een ‘seasoned diplomat 

and intelligent observer,’ maar meende tevens dat Sedó niet meer zo scherp was sinds deze een 

jaar eerder was getroffen door een hartaanval. Gould was ervan overtuigd dat er manieren 

zouden moeten zijn om het kabinet-Den Uyl van gedachten te laten veranderen ten aanzien van 

Spanje en de NAVO.79 Kissinger zag dit niet zo positief in. Hij kon de kritiek van Van der Stoel 

en Den Uyl op het Amerikaanse beleid ten aanzien van Spanje niet waarderen, zoals Van der 

Wijngaart aantoont in haar onderzoek.80  

De kwestie-Spanje kwam ter sprake tijdens het bezoek van Den Uyl en Van der Stoel 

aan het Witte Huis op 14 mei. Den Uyl vertolkte met verve de rol van kritische bondgenoot 

toen hij na wat inleidende beleefdheden het gesprek met Ford en Kissinger vastberaden en 

scherp inzette. Al direct na het welkomstwoord van president Ford vertelde de premier dat 

Nederland nog steeds een calvinistisch land was waar veel waarde werd gehecht aan principes, 

ook in het buitenlandse beleid.81 De premier verklaarde dat de NAVO principes als vrijheid en 

democratie zou moeten verdedigen, ook ten aanzien van Spanje. ‘We fear an American policy 

which has supported totalitarian regimes, and supports the situation in Spain which would make 

NATO less acceptable,’ aldus de premier.82  

 Tijdens het gesprek kwam tevens de opkomst van het communisme in West-Europa aan 

bod. Den Uyl beschreef daarbij het dilemma in dit soort situaties. ‘The problem is how to 

encourage democracy and prevent dictatorship of another kind,’ aldus Den Uyl. Van der Stoel 

viel Den Uyl bij maar leek de Amerikaanse gesprekspartners vervolgens te willen geruststellen 

door te verklaren ‘we are as worried as you about Communism.’ Hoewel Den Uyl zich tevens 

zorgen maakte over de invloed van communisme, meende de minister-president evenwel dat 

het onmogelijk zou zijn om te voorkomen dat communistische partijen in Zuid-Europa 

onderdeel zouden uitmaken van de regering. Den Uyl geloofde dan ook dat de beste optie was 

om steun te verlenen aan de Spaanse oppositiepartijen, ook al zou dat betekenen dat hier en 

 
79 Ibid. 
80 Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 188-189. 
81 Memorandum of conversation, 14-5-1975, geraadpleegd op Gerald R. Ford Presidential Library op 4-9-2019, 
http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553075.pdf.  
82 Ibid.   
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daar communisten aan de macht zouden komen. De minister-president wond geen doekjes om 

zijn mening over het Amerikaanse beleid ten aanzien van Zuid-Europa. ‘I am afraid you are 

pursuing the wrong course in those countries and will push them away rather than attracting 

them,’ aldus Den Uyl. Hij vreesde zelfs dat de Sovjet-Unie hierdoor meer invloed zou krijgen 

in Zuid-Europa.83  

Noemenswaardig is dat zowel Den Uyl als Van der Stoel binnen afzienbare tijd een 

politieke machtsverschuiving in Spanje verwachtte. Den Uyl ging uit van ongeveer een jaar. 

Van der Stoel stelde dat ‘Spain is characterized by a regime on the way out and no one knows 

what will replace it. We are already in a transition. The question is how to get in position to 

cooperate with the moderate forces in Spain.’ Den Uyl stelde daarop dat sociaaldemocraten en 

christendemocraten bereid waren tot samenwerking. Hij wees op de sterke anticommunistische 

gevoelens die in Spanje leefden, maar vreesde dat communisten invloed zouden kunnen 

uitoefenen op jonge Spaanse officieren, waardoor een soortgelijke situatie als in Portugal zou 

kunnen ontstaan. Ook Den Uyl pleitte er dan ook voor om ‘the moderate forces’ in Spanje te 

trachten te verstevigen. Hij dacht hierbij niet alleen aan de sociaaldemocratische oppositie maar 

ook aan christendemocratische groeperingen die volgens Den Uyl bereid waren om samen te 

werken.84 Eind 1974 had Lewe van Aduard al een soortgelijk pleidooi gemaakt om de 

gematigde oppositie in Spanje te steunen.85  

Tijdens het gesprek op het Witte Huis maakte Den Uyl bovendien duidelijk dat zijn 

regering niet bereid was omwille van strategische belangen politieke concessies te doen. Op de 

vraag van president Ford wat er in Spanje diende te veranderen zodat het land een rol zou 

kunnen spelen in Europa antwoordde Den Uyl zonder omwegen: ‘our standard is free 

elections.’86 Ondanks de instabiele situatie in Zuid-Europese NAVO-landen en de mogelijkheid 

om ter compensatie Spanje nauwer te betrekken bij de NAVO, bleef het kabinet-Den Uyl dus 

vasthouden aan de democratiseringseis. Daarin stonden het kabinet-Den Uyl en de regering-

Ford lijnrecht tegenover elkaar, zoals ook zou blijken uit een ander gesprek dat eertijds 

plaatsvond in de Amerikaanse hoofdstad. 

 Van der Stoel sprak tijdens zijn verblijf in Washington D.C. namelijk tevens met Donald 

Rumsfeld, de chef van de staf van het Witte Huis die tot 1974 nog ambassadeur bij de NAVO 

in Brussel was geweest. Rumsfeld liet zich explicieter uit dan president Ford en Kissinger en 

 
83 Ibid.  
84 Ibid. 
85 Lewe van Aduard aan Van der Stoel, 27-12-1974, NL-HaNA, Buza/Code-archief 1965-1974, 2.05.313, inv. nr. 1610. 
86 Memorandum of conversation, 14-5-1975, geraadpleegd op Gerald R. Ford Presidential Library op 4-9-2019, 
http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553075.pdf.  
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veroordeelde de houding van sommige West-Europese regeringen, waarmee hij ook doelde op 

Nederland. Zijn standpunt kwam erop neer dat hij de houding van Europeanen tegenover Spanje 

hypocriet vond: wel handel met Spanje, gastarbeiders uit Spanje en vakanties naar Spanje, maar 

geen samenwerking wat betreft veiligheid, terwijl dat juist voor West-Europa van essentieel 

belang was. Bovendien meende Rumsfeld dat de NAVO in Spanje contacten diende op te 

bouwen ter voorbereiding op de periode na Franco. Het ontbreken van dergelijke relaties zou 

na het overlijden van Franco nadelig kunnen uitpakken voor de NAVO omdat het dan 

ingewikkelder zou kunnen zijn om een goede verstandhouding op te bouwen met nieuwe 

politieke leiders, die zich daardoor mogelijk zouden afwenden van het Westen.87  

Van der Stoel was niet onder de indruk van Rumsfelds betoog. De minister stelde dat 

toenadering tussen de NAVO en het Franco-regime juist zou kunnen leiden tot weerstand tegen 

de NAVO onder ‘gematigde groeperingen.’ Hij deelde dus Rumsfelds doel maar niet diens 

methode. Van der Stoel onderstreepte dat er niet alleen in Nederland maar in heel West-Europa 

aanzienlijke ‘psychologische weerstanden’ heersten tegen ‘politieke toenadering’ tot het 

Franco-regime.88 Het was een opmerking die volgens Van der Stoel indruk had gemaakt in 

Washington, zo verklaarde hij achteraf tijdens de ministerraad van 16 mei.89  

 Wat betreft het Nederlandse democratiseringsbeleid kan worden vastgesteld dat het 

kabinet-Den Uyl bleef vasthouden aan de eis dat Spanje zou moeten democratiseren als 

voorwaarde voor lidmaatschap van de NAVO, ook in soms stuurse gesprekken met de 

machtigste en belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. De toegenomen spanningen in 

Zuid-Europa hadden daar geen verandering in gebracht. Deze opstelling zou diezelfde maand 

opnieuw worden uitgedragen tijdens belangrijke NAVO-bijeenkomsten in Brussel.  

 

 

 ‘ V i e r k a n t  t e g e n ’  S p a n j e  i n  d e  N A V O  

 

Het laatste woord tussen Nederland en de Verenigde Staten over Spanje en de NAVO was met 

het bezoek aan Washington D.C. nog niet gesproken. Later die maand vonden in Brussel twee 

belangrijke NAVO-bijeenkomsten plaats, namelijk het Defence Planning Committee (DPC) op 

22 en 23 mei en de NAVO-topconferentie op 29 en 30 mei. Tijdens de ministerraad van 16 mei 

 
87 Van der Stoel aan BZ, 16-5-1975, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12564.  
88 Ibid.  
89 Notulen ministerraad, 16-5-1975, 5-7, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1594. 
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liet Vredeling weten dat de verhouding van de NAVO met Spanje ter sprake zou komen tijdens 

de DPC-vergadering. Vredeling opperde alle voorstellen om een formele relatie aan te gaan 

tussen de NAVO en Spanje te verwerpen. Van der Stoel, net teruggekeerd uit Washington D.C., 

bevestigde dat Nederland het aanhalen van banden tussen de NAVO en het dictatoriale Spaanse 

regime niet zou accepteren. De minister meende dat toenadering tussen de NAVO en Spanje 

‘geen dienst aan de democratische krachten in Spanje [zou] betekenen.’90 Van der Stoel en 

Vredeling zaten dus op een lijn, maar over het optreden van Vredeling zou alsnog discussie 

ontstaan.  

Spanje was inderdaad onderwerp van gesprek tijdens de DPC-vergadering. De 

Amerikaanse minister van Defensie, James Schlesinger, informeerde de bondgenoten over de 

voortgang van de Amerikaans-Spaanse bilaterale besprekingen op veiligheidsgebied.91 

Schlesinger meende dat de NAVO de bijdrage die Spanje leverde ten behoeve van de 

verdediging van West-Europa zou moeten erkennen, en wilde dit ook laten opnemen in het 

slotcommuniqué.92  Vredeling voelde hier niets voor en drong erop aan ‘om te verklaren dat de 

installaties in Spanje niet tot de verantwoordelijkheid van de NAVO behoorden’. Volgens 

Vredeling schaarden alleen de Noorse en Deense ambtgenoten zich achter zijn voorstel, terwijl 

zijn propositie door Schlesinger ‘volstrekt van de hand gewezen’ werd.93  

De verdeeldheid onder de bondgenoten wordt bevestigd in een codebericht, opgesteld 

door de Amerikaanse permanente vertegenwoordiger bij de NAVO, David K. E. Bruce. Hij 

rapporteerde aan het State Department dat het voorstel voor een zinsnede in het communiqué 

over de rol van Spanje in westerse defensie kon rekenen op ‘een reluctant majority, leaving 

Netherlands, Norway and Denmark opposed.’94 Uiteindelijk werd een compromis bereikt met 

de volgende passage die werd opgenomen in het slotcommuniqué: ‘The United States Secretary 

of Defence informed his colleagues of the present state of the bilateral agreements on the use 

by the US forces of military facilities in Spain, it being understood that these arrangements 

remain outside the NATO context.’95 Spanje werd dus genoemd, maar een erkenning voor de 

 
90 Ibid. 
91 Notulen ministerraad, 23-5-1975, 6, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1594.  
92 Gould to Kissinger, 21-5-1975, geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival Databases op 4-9-2019, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=232884&dt=2476&dl=1345; Bruce to Kissinger, 24-5-1975, geraadpleegd op The 
National Archives, Access to Archival Databases op 6-9-2019, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=233126&dt=2476&dl=1345.  
93 Notulen ministerraad, 23-5-1975, 7, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1594. 
94 Bruce to Kissinger, 24-5-1975, geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival Databases op 6-9-2019, 
geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival Databases op 4-9-2019, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=233126&dt=2476&dl=1345.  
95 Final communiqué, Defence Planning Committee, NATO Press Service, 23-5-1975, 1, geraadpleegd op NATO Archives 
Online op 6-9-2019, http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/3/139271/M_DPC_1_75_11_ENG.pdf.  
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bijdrage die Spanje leverde aan de defensie van West-Europa bleef uit, terwijl wel werd 

aangetekend, in lijn met Vredelings eerdergenoemde voorstel, dat de Amerikaans-Spaanse 

bilaterale verdragen niets van doen hadden met de NAVO.  

Opvallend genoeg speelde het optreden van Vredeling een belangrijke rol in het 

bereiken van een compromis over de slotverklaring. Op 22 mei had Vredeling tegenover de 

pers uit de school geklapt over de DPC-besprekingen. Hij zei te hebben gedreigd dat Nederland 

de NAVO zou verlaten als de organisatie militaire bases zou installeren in het door apartheid 

getekende Zuid-Afrika, een onderwerp dat tijdens de DPC-vergadering tevens aan bod was 

gekomen. Daarnaast verklaarde Vredeling dat hij zich had verzet tegen het erkennen van de 

bijdrage van Spanje aan de westerse defensie. Zijn uitlatingen leidden tot pakkende 

krantenkoppen in Nederland.96 En ze hadden ook enig diplomatiek effect. Schlesinger wilde na 

‘Vredeling’s indiscretions’ verdere verdeeldheid binnen de NAVO voorkomen en stemde mede 

daarom in met het eerdergenoemde compromis.97  

Van der Stoel vond het optreden van Vredeling evenwel te voorbarig. Dit bleek uit zijn 

reactie tijdens de ministerraad van 23 mei op een opmerking van Irene Vorrink (PvdA), minister 

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Zij meende dat Vredelings kritische opstelling tijdens 

de DPC-vergadering in lijn was met het regeringsbeleid. Van der Stoel verklaarde dat Vredeling 

weliswaar niet was afgeweken van het regeringsstandpunt, maar Vredeling had volgens Van 

der Stoel vooraf met hem moeten overleggen. Volgens Van Stoel nam de urgentie van het 

behoud van Amerikaanse bases in Spanje voor de Verenigde Staten toe, maar waren door de 

Amerikanen tijdens de DPC-bijeenkomst geen expliciete plannen ter tafel gebracht voor 

samenwerking met Spanje in NAVO-verband. Van der Stoel herinnerde de ministerraad aan 

het recente bezoek van hemzelf en Den Uyl aan Washington en het feit dat zij daar hadden 

onderstreept dat zulke betrekkingen tussen Spanje en de NAVO wat betreft Nederland 

ontoelaatbaar zouden zijn.98  

 
96 F. Visser, ‘Vredeling dreigt: uittreden NAVO,’ NRC Handelsblad, 23-5-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 29-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032389:mpeg21:a0001; ‘Vredeling dreigt om Zuid-Afrika uit NAVO te 
stappen,’ Trouw, 23-5-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 29-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822688:mpeg21:a0009; ‘Vredeling dreigt NATO te verlaten,’ de 
Volkskrant, 23-5-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 29-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010880796:mpeg21:a0002; ‘Vredeling zet VS in NATO de voet dwars,’ Het 
Parool, 23-5-1975, 1, geraadpleegd op 29-8-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010839773:mpeg21:a0001; 
‘Vredeling néémt het niet in NAVO,’ Het Vrije Volk, 23-5-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 29-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958773:mpeg21:a0203; ‘Fel conflict Vredeling-VS,’ De Telegraaf, 23-5-1975, 1, 
geraadpleegd op Delpher op 29-8-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198827:mpeg21:a0233.  
97 US Mission to NATO to Secretary of State, 24-5-1975, geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival 
Databases op 6-9-2019, https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=233126&dt=2476&dl=1345. 
98 Notulen ministerraad, 23-5-1975, 7, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1594.  
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 Desalniettemin hadden verschillende ministers minder vertrouwen in de intenties van 

de Verenigde Staten. Terwijl Van der Stoel zich meer pro-Amerikaans opstelde, vreesden Den 

Uyl en Vredeling dat de Amerikaanse regering de zaak niet zou laten rusten. Den Uyl 

herinnerde eraan dat de Amerikaanse vertegenwoordigers zelfs problemen hadden met het 

opnemen van een zinsnede in het eerdergenoemde slotcommuniqué van de DPC-bijeenkomst, 

die onderstreepte dat de Amerikaanse bases in Spanje onderdeel vormden van een bilaterale 

overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Spanje en niets met de NAVO van doen hadden.99 

Van der Stoel probeerde de zorgen van Den Uyl te relativeren. Hij meende dat de Verenigde 

Staten tijdens de DPC-vergadering minder standvastig overkwamen dan tijdens het gesprek dat 

hij en Den Uyl hadden op het Witte Huis. Van der Stoel toonde zich positief en stelde dat de 

Amerikanen het Spaanse NAVO-lidmaatschap verder waarschijnlijk zouden laten rusten.100 

Vredeling bleef het evenwel wantrouwig bezien. Hij meende dat Schlesinger de indruk had 

gewekt dat zijn regering nog niet klaar was met deze kwestie.  

 Naar aanleiding van de NAVO-topconferentie op 29 en 30 mei, kwam de kwestie Spanje 

en de NAVO opnieuw ter sprake in de ministerraad. Op 30 mei blikte Den Uyl terug op de 

NAVO-top en oordeelde dat deze bijeenkomst vooral gericht was op het faciliteren van een 

ontmoeting tussen de nieuwe Amerikaanse president Ford en de Europese regeringsleiders van 

NAVO-lidstaten. De premier concludeerde dan ook dat er geen verrassingen hadden 

plaatsgevonden, behalve op één punt: de opmerking van Ford dat een samenwerking tussen de 

NAVO en Spanje cruciaal was in een tijd van instabiliteit aan de zuidflank van Europa. 

Hiertegen was volgens Den Uyl verzet gerezen, onder meer van de kant van Harold Wilson, de 

sociaaldemocratische Britse minister-president.101 Dit wordt bevestigd in een verslag van 

Kissinger, waaruit blijkt dat niet alleen Wilson, maar ook de premiers van Noorwegen (Trygve 

Bratteli), Denemarken (Anker Jørgensen), en België (Leo Tindemans) uitspraken dat alleen een 

democratisch Spanje lid zou kunnen worden van de NAVO. En natuurlijk Nederland. Zoals 

Kissinger schreef over Den Uyl: ‘He reiterated Dutch opposition to closer NATO association 

with Spain until after a return to democracy in Madrid.’102  

 Den Uyl verklaarde over zijn eigen opstelling ten aanzien van een mogelijke band tussen 

de NAVO en Spanje dat ‘hij zich er vierkant tegen uitgesproken’ had. Kennelijk was dit ‘nee’ 

 
99 Notulen ministerraad, 23-5-1975, 7, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1594. Zie voor het slotcommuniqué: 
Final communiqué, Defence Planning Committee, NATO Press Service, 23-5-1975, 1, geraadpleegd op NATO Archives 
Online op 6-9-2019, http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/3/139271/M_DPC_1_75_11_ENG.pdf  
100 Ibid. 
101 Notulen ministerraad, 30-5-1975, 4-5, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1594.  
102 Kissinger to State Department, 31-5-1975, geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival Databases op 6-9-
2019, https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=237604&dt=2476&dl=1345.  
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bij de Amerikanen zo duidelijk binnengekomen dat Den Uyl deze keer wel geloofde dat een 

mogelijke toetreding van Spanje tot de NAVO van de tafel was en dat de Amerikaanse regering 

de kwestie zou laten rusten.103 Toch rekende de premier erop dat van Amerikaanse zijde alsnog 

geprobeerd zou worden om ‘erkenning van de betekenis van de militaire bases van de VS in 

Spanje voor de verdediging van West-Europa’ te verkrijgen. Ook dit was voor Den Uyl 

onacceptabel.104 Het kabinet-Den Uyl speelde in deze fase dus een prominente rol in het 

afwijzen van  formele samenwerking tussen de NAVO en het dictatoriale Spanje.  

Noemenswaardig is dat de stellingname van de Nederlandse regering tegen een 

lidmaatschap van Spanje zich vooral uitte binnen de NAVO-gelederen en tegenover de 

Verenigde Staten. Binnen het kader van de Nederlands-Spaanse betrekkingen werd het 

onderwerp NAVO bij voorkeur vermeden. De vraag rijst dan ook wat het Franco-regime 

meekreeg van de weerstand van het kabinet-Den Uyl. Het demonstratieve bezoek van Ford en 

Kissinger aan Madrid, direct na de NAVO-topconferentie, geeft hierover een indicatie. Dit 

bezoek valt te verklaren door het belang van de regering-Ford om het Franco-bewind 

goedgezind te zijn omdat de bilaterale onderhandelingen gaande waren over een vernieuwing 

van het Amerikaans-Spaanse Verdrag van Vriendschap en Samenwerking, dat nog maar twee 

maanden geldig zou zijn. Het Franco-regime zette daarbij onder andere in op een verbintenis 

met de NAVO en erkenning voor de bijdrage die Spanje leverde aan de verdediging van West-

Europa.105 

Kissinger en Ford spraken in Madrid met de Spaanse premier Arias Navarro en de 

Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Cortina. Opmerkelijk is dat Ford zich opvallend 

positief uitte over de voorafgaande NAVO-topconferentie, terwijl Nederland, en ook enkele 

andere landen, juist stevig verzet had geboden tegen enige vorm van samenwerking tussen de 

NAVO en Spanje. Zo stelde Ford dat de NAVO-leden een iets gunstigere houding aannamen 

ten aanzien van Spanje. Cortina was echter niet tevreden en probeerde de druk op de 

Amerikanen op te voeren. ‘We think you should come up with a strong and specific statement 

of the relationship which would lead to some practical results. The Spanish people await such 

results,’ aldus Cortina.106 De Spaanse minister verwachtte dan ook dat de Amerikaanse 

bondgenoot hiertoe zijn invloed binnen de NAVO zou doen gelden.  

 
103 Notulen ministerraad, 30-5-1975, 4-5, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1594.  
104 Ibid.  
105 Gavin, ‘The Nixon and Ford Administrations,’ 932. 
106 Memorandum of conversation, 31-5-1975, geraadpleegd op General R. Ford Presidential Library & Museum op 6-9-2019, 
http://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553102.pdf.   
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 Diezelfde dag had Ford ook nog een ontmoeting met Franco. De Amerikaanse president 

sprak zich tegenover de Caudillo zelfs nog positiever uit over de NAVO-topconferentie dan 

tijdens het gesprek met Arias Navarro en Cortina. Ford stelde dat er in Brussel erkenning was 

voor ‘the fine military contribution’ van Spanje in het westerse defensiesysteem door middel 

van de bilaterale afspraken met de Verenigde Staten. Tevens verklaarde de president opnieuw 

dat het hem was opgevallen dat er meer begrip was voor de rol van Spanje in Europa. De 

Generalísimo toonde dankbaarheid voor de inspanningen van de Amerikanen ‘to convince 

Europe of the important role Spain plays.’ Franco meende dat de grotere Europese landen de 

Spaanse bijdrage wel begrepen, maar hij had geen goed woord over voor de kleinere NAVO-

lidstaten, zonder daarbij specifieke landen te benoemen. ‘They appear to be victims of their 

own political sectarianism,’ aldus de dictator. Ford uitte in reactie hierop nogmaals zijn 

optimisme. Hij bevestigde dat de kleinere landen weliswaar afkeurend tegenover Spanje 

stonden maar hij verklaarde ervan overtuigd te zijn dat dit zou veranderen. Franco reageerde 

hier enigszins dramatisch op: ‘When the moment of truth comes those smaller countries will 

face the dangers. They do not seem to have any fighting or defense spirit and I believe they are 

infiltrated by Communists.’107 Hoewel Nederland in het gesprek van Ford en Franco niet 

specifiek werd genoemd is het aannemelijk dat, gezien de opstelling van het kabinet-Den Uyl 

ten aanzien van Spanje en de NAVO, Franco ook Nederland in gedachte had. De 

standvastigheid van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van de democratiseringseis leek na de 

NAVO-bijeenkomsten in ieder geval scherp op het vizier te staan van zowel de regering-Ford 

als het Franco-regime.   

 

 

G e e n  E G - l i d m a a t s c h a p ,  w e l  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g  

 

Het kabinet-Den Uyl hanteerde de democratiseringseis niet alleen ten aanzien van Spanje en de 

NAVO, maar ook met betrekking tot Spanje en de EG. Sinds zijn aantreden als minister had 

Van der Stoel duidelijk gemaakt dat in Spanje eerst een democratie gevestigd diende te worden 

voordat er sprake zou kunnen zijn van toetreding tot de EG. Het aantreden van Arias Navarro 

in Spanje was voor Van der Stoel geen aanleiding voor een beleidswijziging. Zo herhaalde Van 

der Stoel eind januari 1974, tijdens een vergadering van de Vaste Commissie voor Buitenlandse 

Zaken, ‘dat uitsluitend landen met een democratisch regime voor toetreding in aanmerking 

 
107 Ibid.   
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[zouden] komen.’108 Het democratiseringsbeleid ging echter niet zo ver dat praktische 

samenwerking tussen de EG en het Franco-regime werd afgewezen, ook niet in de eerste 

maanden na de eerdergenoemde executie van Puig Antich op 2 maart 1974.  

De praktische samenwerking van de EG met het Franco-bewind werd door 

bewindslieden van het kabinet-Den Uyl verdedigd in de Tweede Kamer. Vooral de grootste 

regeringspartij, de PvdA, stond uitermate kritisch tegenover dergelijke samenwerking met het 

Franco-regime en oefende druk uit op het kabinet om Spanje verder te isoleren. Zo was de PvdA 

tegen het toetreden van Spanje tot Eurocontrol, een organisatie die de luchtverkeersleidingen 

in Europa coördineerde. De PvdA maakte zich zorgen dat een lidmaatschap van Eurocontrol 

zou leiden tot een EG-lidmaatschap van Spanje.109 De partij kon evenmin begrip opbrengen 

voor de deelname van Franco-Spanje aan de conferenties van de Europese ministers van Justitie 

die door de Raad van Europa werden georganiseerd. Zolang geen democratie gevestigd zou zijn 

in Spanje zou het land wat betreft de sociaaldemocratische volksvertegenwoordigers niet 

mogen participeren.110 Tot slot had de PvdA ook bedenkingen wat betreft de samenwerking 

met Spanje op cultureel gebied. De partij vond het onaanvaardbaar dat het Spaanse regime 

vertegenwoordigd werd bij culturele activiteiten van de Raad van Europa.111 Kortom, de 

Tweede Kamerfractie van de PvdA meende dat het kabinet-Den Uyl zich in Europees verband 

strenger diende op te stellen ten aanzien van het Franco-regime, ook waar het praktische 

samenwerking betrof. Het kabinet zelf dacht daar evenwel anders over. 

 Laurens Jan Brinkhorst, de D’66 staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor de EG, 

reageerde op de zorgen van de PvdA ten aanzien van de betrokkenheid van Spanje bij 

Eurocontrol en de conferentie van Europese ministers van Justitie. In het eerste geval 

verzekerde Brinkhorst de Tweede Kamer dat Eurocontrol en de EG twee aparte organisaties 

waren.112 Met andere woorden: Eurocontrol zou volgens Brinkhorst niet als een sluiproute 

kunnen dienen voor een Spaans lidmaatschap van de EG.113 In het tweede geval verklaarde 

Brinkhorst dat het van gemeenschappelijk belang was om in West-Europa de regelgeving op 

 
108 Handelingen Tweede Kamer OCV/UCV 1973-1974, 28-1-1974, B7 en B10, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen 
op 13-9-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000205104.  
109 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 1642, 19-6-1974, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-9-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000206764.   
110 Handelingen Tweede Kamer 1973-1974 13-6-1974, 4195-4196, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-9-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000205086.  
111 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 1892, 26-7-1974, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-9-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000207014.  
112 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 1642, 19-6-1974, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-9-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000206764.  
113 Handelingen Tweede Kamer 1973-1974 13-6-1974, 4196, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-9-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000205086.  
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elkaar af te stemmen. Hij benadrukte dat het ging om technische samenwerking, waarbij een 

lidmaatschap van Spanje van de Raad van Europa niet speelde. Brinkhorst verklaarde expliciet 

dat alleen ‘staten met een democratische instelling en die ook de mensenrechten eerbiedigen’ 

lid zouden mogen worden van de Raad van Europa.114 Tot slot verzekerde Brinkhorst de 

Tweede Kamer dat het kabinet-Den Uyl zich streng zou blijven opstellen ten aanzien van het 

Franco-regime.115 Brinkhorst week dus niet af van de standpunten van Van der Stoel.  

Ook Van der Stoel zelf ging in op de bezwaren van de PvdA ten aanzien van de Spaanse 

deelname aan de culturele bijeenkomsten van de Raad van Europa. De minister beperkte zijn 

reactie tot de vaststelling dat Spanje sinds 1962 lid was van de Europese Culturele 

Overeenkomst en op basis daarvan dus mocht participeren.116 Uit de reacties van Brinkhorst en 

Van der Stoel bleek niettemin dat het kabinet-Den Uyl zich minder streng opstelde ten aanzien 

van het Franco-regime dan de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Voor het kabinet gold 

weliswaar dat Franco-Spanje geen lid zou mogen worden van de EG of de Raad van Europa 

zolang er geen democratie gevestigd was in dat land, maar dat hoefde pragmatische 

samenwerking niet uit te sluiten. Van der Stoel bleef ook in 1975 consequent vasthouden aan 

deze beleidslijn. Dat blijkt onder andere uit zijn verklaring tijdens een vergadering van de Vaste 

Commissie voor Buitenlandse Zaken op 24 februari 1975. In lijn met eerdere uitspraken, stelde 

Van der Stoel dat werd vastgehouden aan het beleid dat alleen democratische landen lid zouden 

kunnen worden van de EG.117  

Opvallend is dat de PvdA-minister van Onderwijs en Wetenschappen, Jos van 

Kemenade, meende dat het in Europees verband samenwerken met het Franco-regime juist zou 

kunnen bijdragen aan de democratisering van Spanje. Dit blijkt uit zijn reactie op Kamervragen 

van PvdA-leden Joop Voogd en David van Ooijen, die in mei stelden dat ze het onwenselijk 

vonden dat een ondemocratisch land als Spanje kon deelnemen aan een door de Raad van 

Europa georganiseerde bijeenkomst van onderwijsministers.118 Van Kemenade liet daarop 

weten dat Spanje onderdeel uitmaakte van de Europese Culturele Conventie en daarom mocht 

deelnemen aan de conferentie. Opmerkelijk is dat Van Kemenade verklaarde dat ‘het 

regeringsstandpunt [was] gebaseerd op de overweging, dat door zulk een dialoog de implicaties 

 
114 Ibid.  
115 Ibid.  
116 Aanhangsel Tweede Kamer 1973-1974 nummer 1892, 26-7-1974, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-9-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000207014.  
117 Handelingen Tweede Kamer OCV/UCV 1974 - 1975, 24-2-1975, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 13-9-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000199097.  
118 Aanhangsel Tweede Kamer 1974-1975 nummer 1285, 16-6-1975, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 23-8-
2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000200404.  
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van een al dan niet democratisch staatsbestel aan den dag zullen treden.’ De minister meende 

‘dat langs deze indirecte weg de waarde en betekenis van de democratische beginselen duidelijk 

in het licht worden gesteld.’119 Hiermee impliceerde Van Kemenade dat het onderhouden van 

culturele betrekkingen door het kabinet-Den Uyl gezien werd als een mogelijkheid om de 

democratisering van Spanje te bevorderen. Verderop in het proefschrift zal evenwel duidelijk 

worden dat de wens van het Franco-regime om bilaterale culturele betrekkingen aan te knopen 

met Nederland door Van der Stoel juist werd aangegrepen als drukmiddel om de 

democratisering van Spanje te bevorderen. 

 De bereidwilligheid om in Europees verband praktisch samen te werken met het Franco-

regime werd niet alleen aan het Nederlandse publiek duidelijk gemaakt, maar ook in Spanje. In 

juni 1975 rapporteerde Van Pallandt dat een wijziging in de Spaanse houding ten aanzien van 

Nederland had plaatsgevonden wat betreft de onderhandelingen met de EG over het vernieuwen 

van het preferentieel handelsakkoord van 1970. Volgens Van Pallandt zag de Spaanse regering 

tot eind 1974 vooral Italië en Frankrijk als dwarsliggers bij deze onderhandelingen – deze 

landen vreesden de concurrentie op het gebied van landbouwproducten. Hoewel de Spaanse 

regering wist dat het kabinet-Den Uyl een EG-lidmaatschap van Spanje afkeurde op politieke 

gronden, werd Nederland niet als lastig beschouwd tijdens de besprekingen over het 

preferentieel handelsakkoord. In de eerste maanden van 1975 vond echter een kentering plaats 

in de opstelling van Spanje ten opzichte van Nederland. 120  

 Van Pallandt oordeelde dat de veranderende houding van de Spaanse regering tegenover 

Nederland werd ingegeven door de opstelling van Nederland ten aanzien van de Kergorlay-

Ullastres overeenkomst, waarin afspraken werden vastgelegd over het te vernieuwen 

preferentieel handelsverdrag.121 Sinds het begin van 1974 hadden Roland de Kergorlay, de 

adjunct-directeur-generaal bij het directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen van de EG-

Commissie, en Alberto Ullastres, de Spaanse ambassadeur bij de EG, achter de schermen 

onderhandeld over een nieuw handelsakkoord.122 Van Pallandt kreeg op Asuntos Exteriores 

evenwel te horen ‘dat Nederland er geen begrip voor schijnt te brengen dat het voor de 

democratisering van Spanje van het grootste belang is dat een nauwere aansluiting van Spanje 

bij de EEG tot stand wordt gebracht, aangezien het anders omwille van wat tomatenpuree en 

enige andere tuinbouwproducten dit Spaanse beleid niet zou dwarsbomen.’123  

 
119 Ibid.  
120 Van Pallandt aan BZ, 18-6-1975 (nr. 63), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230. 
121 Ibid.  
122 Moreno Juste, ‘The European Economic Community,’ 7. 
123 Van Pallandt aan BZ, 18-6-1975 (nr. 63), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
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 Volgens Van Pallandt werd Nederland steeds negatiever afgeschilderd in de Spaanse 

pers. Zo werd de houding van Nederland vergeleken met de negatieve opstelling van Frankrijk 

en Italië. De krant Informaciones publiceerde een artikel over de houding van Italië en 

Nederland en suggereerde dat multinationals uit die landen met een vestiging in Spanje, 

waaronder Unilever en AKZO, zouden moeten worden aangepakt door de Spaanse regering. 

Van Pallandt interpreteerde dit als ‘een duidelijke waarschuwing’ en opperde in zijn 

codebericht om Spaanse correspondenten in Brussel, veelal de bron van dit soort 

nieuwsverspreiding, te benaderen om ‘het beleid van Nederland inzake de onderhavige 

onderhandelingen tussen Spanje en de EG in het juiste perspectief te stellen.’124  

 Een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken bleef niet uit. Van der Stoel 

bevestigde dat er verkeerde denkbeelden bestonden in Spanje over de houding van Nederland 

ten aanzien van de handelsonderhandelingen tussen de EG en Spanje. De minister legde uit dat 

de bezwaren van Nederland niets te maken hadden met Spanje op zich, maar met de wijze 

waarop de Europese Commissie had opgetreden in de onderhandelingen, namelijk buiten het 

mandaat om van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Desalniettemin had Nederland 

ingestemd met de Kergorlay-Ullastres overeenkomst. Van der Stoel liet tot slot weten dat de 

Nederlandse permanent vertegenwoordiger bij de EG was verzocht om te bekijken of Spaanse 

correspondenten bij de EG benaderd zouden kunnen worden. Aan de ambassade in Madrid 

instrueerde hij om ‘bij alle gelegenheden die zich ongezocht voordoen’ het standpunt van 

Nederland ten aanzien van Spanje en de EG over te brengen.125 

 Het was kennelijk nog onvoldoende duidelijk voor Van Pallandt wat het Nederlandse 

standpunt nu precies inhield. In reactie op het codebericht van Van der Stoel vroeg hij expliciet 

of ‘Nederland zonder voorbehoud akkoord is gegaan met de afspraak de Kergorlay-

Ullastres’.126 Van der Stoel liet daarop weten dat Nederland ‘in principe akkoord’ was met de 

Kergorlay-Ullastres overeenkomst. De opvatting in Spanje dat Nederland dwars zou liggen was 

volgens Van der Stoel dus onjuist en hij instrueerde dan ook om de ‘Spaanse verwijten op 

duidelijke wijze’ te weerspreken.127 Daaropvolgend had Van Pallandt op 3 juli een gesprek met 

de sub directeur-generaal Europese Integratie, Ferran. Tijdens dit gesprek lichtte Van Pallandt 

toe wat de Nederlandse opstelling was ten aanzien van de onderhandelingen tussen Spanje en 

de EG en de Kergorlay-Ullastres-overeenkomst. Kennelijk was het op Asuntos Exteriores wel 

 
124 Ibid.  
125 Van der Stoel aan Madrid, 23-6-1975 (nr. 28), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
126 Van Pallandt aan BZ, 25-6-1975 (nr. 65), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
127 Van der Stoel aan Madrid, 30-6-1975, (nr. 29), ABZ, MAD/Spanje, 230.  
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duidelijk dat Nederland zich had gestoord aan de handelswijze van de Europese Commissie. 

Toch was in Madrid ook met verbazing gereageerd omdat Nederland zich doorgaans 

‘supranationaal opstelde en de positie van de commissie verdedigde.’ In overeenstemming met 

Van Pallandt, vermoedde Ferran dat de Spaanse pers dit verkeerd had geïnterpreteerd, iets wat 

volgens Ferran ook kwam door de weinige diepgang die de Spaanse journalisten in Brussel 

hadden.128 Wat betreft de Spaanse journalisten in Brussel zaten Van Pallandt en Ferran dus op 

een lijn. Deze overeenstemming bestond niet met betrekking tot een eventueel Spaans 

lidmaatschap van de EG. Het kabinet-Den Uyl bleef vasthouden aan de democratiseringseis, 

maar dit beleid ging dan weer niet zover dat praktische samenwerking werd uitgesloten. 

  

 

V u u r d o o p  n i e u w e  a m b a s s a d e u r  

 

Intussen had in juni een wisseling van de wacht plaatsgevonden op de Nederlandse ambassade 

in Madrid. Lewe van Aduard had sinds 1971 als ambassadeur in Madrid gediend. Destijds was 

hij benoemd door toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Luns. Na vier dienstjaren 

als ambassadeur zou Lewe van Aduard op 21 juni Spanje verlaten om op het ministerie van 

Buitenlandse Zaken de functie van chef Protocol op zich te nemen. Hij zou deze functie evenwel 

nooit vervullen omdat hij op 2 juni op 62-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval voor zijn 

woning in Madrid. De aanstelling van zijn vervanger, Jan Herman Odo Insinger, was inmiddels 

in de ministerraad van 31 januari goedgekeurd omdat al gepland stond dat hij de post in Madrid 

zou overnemen.129  

 Insinger was een ervaren diplomaat. Na de Tweede Wereldoorlog was hij in dienst 

getreden bij Buitenlandse Zaken. Hij werkte onder andere op de ambassades in Denemarken, 

Perzië, Frankrijk, Australië en Bonn, en bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland 

bij de NAVO. Toen hij werd benoemd tot ambassadeur in Spanje werkte hij als chef van de 

Buitenlandse Dienst op het ministerie. Spanje was zijn eerste post als ambassadeur.130 Eenmaal 

aangekomen in Madrid, voerde Insinger tijdens de zomermaanden een serie 

kennismakingsgesprekken. Enkele van deze gesprekken zouden een ware vuurdoop blijken. 

 
128 Insinger aan BZ, 3-7-1975 (nr. 69), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
129 Notulen ministerraad, 31-1-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1590.  
130 Interview J.H.O Insinger door Wim de Kam voor project Mondelinge Geschiedenis van Museum Oud Soest, 4-5-2001, 
geraadpleegd op Museum Soest op 13-9-2019, http://www.museumsoest.nl/mondelinge-geschiedenis/45/insinger-j.h.o.html.  
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 Op 2 juli vond een eerste ontmoeting plaats tussen Insinger en Cortina, de minister van 

Buitenlandse Zaken. Het meest noemenswaardige over dit gesprek is dat Cortina voorstelde dat 

koningin Juliana en prins Juan Carlos elkaar officieel zouden ontmoeten. De minister stelde dat 

de Spaanse prins al op bezoek was geweest in Frankrijk, Duitsland, Finland en Denemarken en 

dat Juan Carlos daarbij als vertegenwoordiger optrad van het Spaanse volk, niet als 

vertegenwoordiger van het Franco-bewind.131 Volgens Juan Manuel Fernández Fernández-

Cuesta werd de Spaanse prins tijdens de eindfase van het Franco-bewind inderdaad in 

verschillende westerse hoofdsteden welkom geheten zodat persoonlijk kennis gemaakt kon 

worden met het toekomstige Spaanse staatshoofd.132 Een ontvangst in Nederland was evenwel 

onwaarschijnlijk. De reactie van Insinger op Cortina’s voorstel is wat dat betreft veelzeggend. 

‘Mijn ogen moeten als in het sprookje van Hans Andersen de vorm van theeschoteltjes hebben 

aangenomen,’ aldus de ambassadeur. Volgens Insinger verklaarde Cortina hierop dat hij tijdens 

deze eerste kennismaking 'niet met een revolver' zou dreigen. Tevens stelde de minister dat hij 

zich realiseerde dat dit een onverwacht verzoek was en dat hij niet direct een antwoord 

verwachtte. Wel hoopte de Spaanse bewindsman dat de ambassadeur op een ander tijdstip zijn 

vraag zou kunnen beantwoorden.133  

In een bericht aan Den Haag evalueerde Insinger dat 'het ballet dat door Cortina werd 

opgegooid' diende te worden geïnterpreteerd in het kader van de inspanningen van de Spaanse 

regering om Juan Carlos als toekomstig staatshoofd te profileren. De buitenlandse bezoeken 

van de beoogde opvolger van Franco zouden bijdragen aan de binnenlandse acceptatie in 

Spanje. Insinger meende evenwel dat een formeel antwoord op Cortina's verzoek overbodig 

was. Volgens Insinger was zijn 'zwijgende reactie' duidelijk genoeg geweest. De nieuwe 

ambassadeur vond het merkwaardig dat hij tijdens dit eerste kennismakingsgesprek een 

dergelijke vraag voor de kiezen kreeg, maar hij was ervan overtuigd dat de vraag heel bewust 

was gesteld.134  

 Van der Stoel liet weten dat hij het optreden van Insinger goedkeurde. De minister stelde 

dat hij ‘uiteraard verbaasd’ was over het voorstel van Cortina en verklaarde dat hij niet genegen 

was om een bezoek van Juan Carlos aan Nederland in overweging te nemen. Van der Stoel 

meende dat het einde van het Franco-regime in zicht was. Hij zag ‘bij het ontbreken van 

wezenlijke sympathie’ geen reden om met vertegenwoordigers van het bewind ‘te zoeken naar 

 
131 Insinger aan BZ, 2-7-1975 (nr. 67), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196. 
132 Fernández Fernández-Cuesta, ‘Los viajes del rey embajador, 223. 
133 Insinger aan BZ, 2-7-1975 (nr. 67), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196. 
134 Ibid. 
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punten [van] overeenstemming.’ De minister benadrukte dat de houding van de Nederlandse 

regering ten aanzien van Spanje gebaseerd was op ‘voorzichtigheid en terughoudendheid.’135 

Het is duidelijk dat Van der Stoel het aangewezen staatshoofd, Juan Carlos, vooral beschouwde 

als een exponent van het Franco-bewind. De minister was dan ook niet genegen om openlijk 

een relatie met Juan Carlos te cultiveren. De contacten met vertegenwoordigers van het regime 

zouden vooralsnog afstandelijk blijven. Een bezoek van Insinger aan Franco was evenwel niet 

te vermijden omdat volgens diplomatiek gebruik een nieuwe ambassadeur zijn geloofsbrieven 

aan het staatshoofd diende aan te bieden.  

 De overhandiging van de geloofsbrieven door Insinger aan Franco vond plaats op 10 

juli op het Palacio Real, het koninklijke paleis in Madrid. Dit ging gepaard met veel 

ceremonieel. De ambassadeur werd vervoerd in een koets met zes paarden en vergezeld door 

een eregarde te paard. Op het imposante Plaza de la Armería, gelegen tussen de Catedral de la 

Almudena en het Palacio Real, werd de ambassadeur ontvangen door een militair orkest dat het 

Nederlandse volkslied speelde. Insinger was onder de indruk van het paleis. ‘Een 

sprookjeswereld,’ aldus de ambassadeur. In poëtische bewoordingen beschreef hij zijn 

ontmoeting met Franco: ‘Op Spaanse wijze keken wij elkaar recht in de ogen aan, zoals ook 

een matador dat doet voordat hij in een stierengevecht de stier velt teneinde met zijn blik te 

doorgronden hoe hij zijn gevaarlijke tegenstander dient aan te pakken.’ Franco maakte volgens 

Insinger een ‘zeer oude indruk’ en zag er ‘ineengeschrompeld’ uit met een bevende 

rechterhand. Het gesprek duurde ongeveer tien minuten en beperkte zich tot oppervlakkige 

onderwerpen. ‘De oude heer was uitermate vriendelijk. Van aggressieve vragen waarvoor ik 

werd gewaarschuwd was geen sprake,’ aldus Insinger. Wel verzocht Franco Insinger om zich 

te ‘inspannen voor betere betrekkingen.’ Het vertrek van de ambassadeur werd net als bij zijn 

aankomst omgeven door ceremonieel.136 Dit pompeuze onthaal dat nieuwe ambassadeurs in 

Spanje ten deel viel stond evenwel in schril contrast met nog te volgen kennismakingsbezoeken. 

 Tijdens het beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van de Cortes Españolas, Rodriguez 

de Valcarcel, kreeg Insinger zware kritiek te verduren op de houding van het kabinet-Den Uyl 

ten aanzien van Spanje. Op 23 juli rapporteerde Insinger dat hij ‘vrijwel onmiddellijk op heftige 

wijze’ werd aangevallen over de opstelling van Nederland. De Valcarcel meende dat 

 
135 Van der Stoel aan Insinger, 5-7-1975 (nr. 30), ABZ, MAD/Spanje, 196.  
136 Insinger aan Van der Stoel, 11-7-1975 (nr. 8848/1672), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12512. Zie ook: 'Presentación de 
credenciales de los embajadores de Nicaragua, Libia y Países Bajos,' ABC (Madrid), 11-7-1975, 32, geraadpleegd op 
Hemeroteca ABC op 13-9-2019, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1975/07/11/032.html;  
'Presentación de credenciales en el Palacio de Oriente,' La Vanguardia Española, 11-7-1975, 8, geraadpleegd op Hemeroteca 
La Vanguardia op 13-9-2019, http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1975/07/11/pagina-
8/34190561/pdf.html?search=Presentación%20de%20credenciales%20en%20el%20Palacio%20de%20Oriente.  
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democratie geen alternatief bood voor het heersende Spaanse systeem, dat het land behoedde 

voor chaotische situaties als in Portugal. Daarnaast had de Cortes-voorzitter in emotionele 

bewoordingen gesteld dat West-Europa Spanje meer nodig had dan andersom: ‘Het trotse 

Spaanse volk heeft geen behoefte aan Uw Gemeenschappelijke Markt en aan uw NAVO. Als 

U ons niet wilt hebben - wij hebben U niet nodig - dan zult U, als straks de horden van het 

Oosten op U afstormen, het zonder onze hulp moeten doen.’137 De Valcarcel had geen goed 

woord over voor de houding die de Nederlandse regering aannam ten aanzien van Spanje. 

Vooral zijn frustratie over het uitblijven van erkenning voor de bijdrage van het Spaanse bewind 

aan de westerse veiligheid was groot. De diplomatieke vaardigheden van de nieuwe 

ambassadeur werden tijdens dit kennismakingsgesprek dus direct op de proef gesteld. 

 Insinger liet zich na het offensief van De Valcarcel niet uit het veld slaan. Zijn 

weerwoord kwam erop neer dat de bevolking in Spanje behoefte had aan politieke rechten en 

dat de politieke onrust in Spanje juist werd veroorzaakt doordat het regime vast bleef houden 

aan een achterhaald stelsel. Om problemen zoals in Portugal te voorkomen raadde Insinger aan 

om ‘democratische vrijheden’ in te voeren in Spanje. De Valcarcel reageerde hierop door te 

stellen dat de ambassadeur ‘wel erg openhartig was,’ waarop Insinger gevat reageerde ‘dat het 

een goed Nederlands gebruik’ was om ‘een openhartige uitspraak met even grote 

openhartigheid te beantwoorden.’138 Insinger vond het kennelijk geen probleem om tegengas te 

geven. Deze eigenschap zou tijdens een volgend kennismakingsgesprek goed van pas komen.  

Op 4 augustus rapporteerde Insinger over zijn eerste ontmoeting met De los Arcos y 

Elio, de directeur-generaal Politieke Zaken van Asuntos Exteriores. Deze haalde volgens 

Insinger hard uit met ‘hatelijke opmerkingen’ en ‘een stortvloed van verwijten’ aan het adres 

van Nederland. De los Arcos y Elio stelde dat de bilaterale betrekkingen er beroerd voor 

stonden. Volgens de directeur-generaal koesterde Nederland ‘diepgaande haatgevoelens tegen 

Spanje, die veel verder gingen dan afkeer tegen het Franco-regime.’ Deze opstelling zou 

volgens De los Arcos y Elio gevoed worden ‘door de Nederlandse communisten en hun 

vrienden.’ Bovendien zou Nederland de positieve aspecten van Spanje niet willen zien. De 

Spaanse bewindsman verweet de Nederlandse regering te ‘ageren tegen Spanje in EEG-

verband’ en zich te bemoeien met ‘Spaanse binnenlandse aangelegenheden door luidkeels 

regime-verandering te eisen als voorwaarde voor aanvaarding van Spanje in Europese 

statenfamilie.’ Volgens De los Arcos y Elio belemmerde de Nederlandse houding juist de 

 
137 Insinger aan BZ, 23-7-1975 (nr. 84), ABZ, MAD/Spanje, 196. 
138 Ibid. 
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benodigde hervormingen in Spanje. Insinger greep de gelegenheid aan om het Nederlandse 

standpunt naar voren te brengen, maar het humeur van De los Arcos y Elio knapte hierdoor niet 

op. Insinger sloot het gesprek af door De Los Arcos y Elio te danken voor zijn eerlijkheid en te 

stellen dat hij zelf ‘ook een “duro” [harde] kan zijn.’139  

Het is opvallend dat Insinger tijdens deze kennismakingsgesprekken de volle laag kreeg. 

Het Nederlandse democratiseringsbeleid ten aanzien van het Franco-regime was immers al veel 

langer bekend. Vermoedelijk wilden de Spaanse bewindslieden de door een rood kabinet 

benoemde ambassadeur meteen op zijn plaats zetten. Insinger liet de kaas niet van zijn brood 

eten en bleef tijdens deze eerste gesprekken standvastig het democratiseringsbeleid van het 

kabinet-Den Uyl uitdragen. De vuurproef die Insinger tijdens de kennismakingsgesprekken 

doorstond zou in ieder geval een goede voorbereiding blijken voor de nazomer waarin de 

Nederlands-Spaanse betrekkingen een dieptepunt zouden bereiken. 

 

 

E s c a l a t i e   

 

Na de zomer zou de verontwaardiging in Nederland over mensenrechtenschendingen in Spanje 

een hoogtepunt bereiken. Nadat op 29 augustus twee ETA-leden en op 12 september drie 

FRAP-leden werden veroordeeld tot de doodstraf ontstond in Nederland grote 

verontwaardiging. Het maatschappelijke protest begon direct na de veroordeling van de ETA-

leden. Zo kwamen honderden mensen bijeen voor het Spaanse consulaat in Amsterdam om een 

petitie voor te lezen. Tientallen Spanjaarden, waaronder twee ETA-leden, begonnen ter plekke 

een hongerstaking. In Amsterdam werd het Iberia-kantoor bezet door de Vrije Socialisten. 

Demonstraties werden georganiseerd in verschillende steden, waaronder Amsterdam, Utrecht, 

Alkmaar en Groningen. Namens vredesorganisatie Pax Christi pleitte kardinaal Alfrink op 

humanitaire gronden voor minder zware straffen bij het Spaanse militaire gerechtshof. De 

Nederlandse afdeling van mensenrechtenorganisatie Amnesty International protesteerde in een 

verklaring tegen de vonnissen, drong aan op clementie en riep de bevolking op tot protest. De 

in Nederland gevestigde afdelingen van de PSOE, PCE en de communistische vakbond 

Comisiones Obreras sloten zich samen met de Nederlandse linksgeoriënteerde partijen als de 

CPN, PvdA, PPR, PSP, jongerenorganisaties als de socialistische Federatie Jongerengroepen 

 
139 Insinger aan BZ, 4-8-1975 (nr. 90), ABZ, MAD/Spanje, 196. 
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(FJG) en het communistische Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) aan bij de 

protesten.140 

 Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werd direct actie ondernomen. Op 30 

augustus werd de tijdelijke zaakgelastigde van de Spaanse ambassade door staatssecretaris P. 

H. Kooijmans (ARP), onder andere verantwoordelijk voor VN-aangelegenheden en 

ontwapening, gesommeerd naar het ministerie te komen. Kooijmans drong tijdens het gesprek 

aan op gratie voor de veroordeelden.141 Tijdens de ministerraad op 1 september meldde Van 

der Stoel dat bij het Spaanse bewind was geïnsisteerd op gratieverlening. Den Uyl uitte zijn 

zorgen om de ‘verharding’ in Spanje die zou kunnen resulteren in ‘een zeer explosieve 

situatie.’142  

Nadat Insinger op 18 september meldde dat ook tegen vijf FRAP-leden de doodstraf 

was uitgesproken, namen de spanningen in de bilaterale betrekkingen verder toe.143 Van der 

Stoel riep ambassadeur Sedó op het matje. De minister maakte duidelijk dat, hoewel de 

Nederlandse regering het gewelddadige optreden van de FRAP afkeurde, de regering geschokt 

was over de doodvonnissen. Daarnaast herinnerde Van der Stoel de ambassadeur eraan dat de 

Nederlandse regering de doodstraf in vredestijd veroordeelde. Hij drong aan op clementie voor 

de veroordeelde FRAP-leden en maakte meteen van de gelegenheid gebruik om nogmaals voor 

gratie te pleiten voor de twee veroordeelde Basken. Van der Stoel rapporteerde deze actie 

dezelfde dag nog aan Insinger en de ministerraad.144  

Intussen had Van der Stoel het initiatief genomen om samen met de andere EG-lidstaten 

een gemeenschappelijke demarche uit te voeren bij het Franco-regime ten behoeve van de 

terdoodveroordeelden.145 Op 4 september was het Nederlandse plan al geïntroduceerd door 

Charles Rutten, de directeur-generaal Politieke Zaken, tijdens een lunch in Rome met zijn EG-

collega's.146 Het overtuigen van de EG-regeringen om gezamenlijk diplomatieke stappen te 

ondernemen ten behoeve van de veroordeelde Basken zou evenwel geen eenvoudige opgave 

blijken. Naast Nederland hadden alleen België, het Verenigd Koninkrijk en Italië op bilateraal 

niveau protest aangetekend bij het Spaanse bewind. Frankrijk en Denemarken hadden zich wel 

 
140 ‘Massaal protest tegen Spaanse doodvonnissen,’ Het Vrije Volk, 30-8-1975, 7, geraadpleegd op Delpher op 8-2-2020, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958858:mpeg21:a0205; ‘Den Haag vraagt voor Basken clementie,’ Nederlands 
Dagblad, 2-9-1975, 5, geraadpleegd op Delpher op 8-2-2020, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010572479:mpeg21:a0068. 
141 Van der Stoel aan Madrid, 30-8-1975 (nr. 40), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 198. 
142 Notulen ministerraad, 1-9-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1598.  
143 Insinger aan BZ, 18-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910. 
144 Van der Stoel aan Madrid, 19-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910; Notulen ministerraad, 19-9-1975, NL-HaNA, 
Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1598; Insinger aan BZ, 19-9-1975 (108 & 109), ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910. 
145 Notulen ministerraad, 5-9-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1598. 
146 Memorandum Rutten aan Van der Stoel, 5-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910.  
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uitgesproken tegen de doodvonnissen maar hadden geen demarches ondernomen. De 

Bondsrepubliek Duitsland, Luxemburg en Ierland hadden geen stappen gezet. De 

terughoudendheid onder de meeste EG-lidstaten bleek ook met betrekking tot het Nederlandse 

initiatief tot een gemeenschappelijke demarche.147 Hoewel Ruttens collega's uit het Verenigd 

Koninkrijk, Denemarken, Luxemburg en België steun verwachtten van hun regeringen voor het 

Nederlandse voorstel, vermoedden de Duitse, Franse en Italiaanse aanwezigen dat hun 

regeringen geen ondersteuning zouden verlenen aan een gemeenschappelijke demarche. Van 

Italiaanse zijde werd het argument aangedragen dat het intensiveren van druk op de Spaanse 

regering de kans op gratieverlening juist zou verkleinen.148  

Van der Stoel was evenwel vastberaden. Om zijn initiatief kracht bij te zetten 

instrueerde hij op 5 september de ambassadeurs in de acht andere EG-landen om nog op 

diezelfde dag het plan van de gemeenschappelijke demarche onder de aandacht te brengen. Dit 

diende te gebeuren ‘op zo hoog mogelijk niveau.’ Daarbij zou de aandacht moeten uitgaan naar 

de humanitaire beweegredenen van de gemeenschappelijke demarche.149 De vier grote EG-

landen – Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië – bleven zich evenwel 

terughoudend opstellen.150 Tijdens de vergadering op 12 september van de Europese Politieke 

Samenwerking (EPS) in Venetië probeerde Van der Stoel opnieuw tot een gemeenschappelijke 

demarche te komen.151 Uiteindelijk besloten de EG-ministers van Buitenlandse Zaken op 24 

september dat voorzitter Italië, uit naam van alle EG-lidstaten, op humanitaire gronden zou 

pleiten voor gratie.152 Hoewel er in eerste instantie niet veel animo bestond ten aanzien van het 

Nederlandse initiatief vond uiteindelijk dus toch een gemeenschappelijke demarche plaats.  

Twee dagen later zou het kabinet-Den Uyl verdere stappen ondernemen. Tijdens de 

ministerraad van 26 september opperde Den Uyl dat de Nederlandse regering een ‘duidelijk 

gezicht’ zou moeten laten zien als de doodvonnissen uitgevoerd zouden worden. Hij stelde voor 

dat de regering een demonstratie zou initiëren om uiting te geven aan het protest tegen het 

Franco-regime. Opvallend is dat Den Uyl in de vergadering verklaarde dat de ministers niet 

 
147 Ibid.  
148 Rutten aan Van der Stoel, 5-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910.  
149 Van der Stoel aan Bonn, Kopenhagen, Parijs, Brussel, Londen, Rome, Dublin, Luxemburg en ter informatie aan Madrid, 
5-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910. 
150 Boon (Rome) aan BZ, 5-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910; Gevers (Londen) aan BZ, 5-9-1975 en 9-9-1975, 
ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910; Van Lynden (Bonn) aan BZ, 5-9-1975 en 8-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 
11910; Van Schelle (Brussel) aan BZ, 5-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910; Vegelin (Parijs) aan BZ, 5-9-1975 en 
1-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910; Lucassen (Luxemburg) aan BZ, 5-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 
11910; Kwint (Dublin) aan BZ, 5-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910; Kleiweg (Kopenhagen) aan BZ, 5-9-1975 en 
8-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910; Memorandum Chef DEU aan DGPZ, 8-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 
11910. 
151 Notulen ministerraad, 12-9-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1598. 
152 Kaufmann aan Van der Stoel, 24-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910. 
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verplicht zouden kunnen worden om deel te nemen aan de manifestatie, maar hij verzocht 

desondanks de bewindslieden toch om te participeren.153 Deze beslissing werd genomen terwijl 

Van der Stoel afwezig was in verband met de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

in New York. Later zou Van der Stoel hierover verklaren dat hij niet verheugd was over het 

genomen besluit: ‘Ik was net zoals iedereen tegen die wurgpalen in Spanje, maar ik vond het 

wat disproportioneel om nou uitgerekend op dit punt zoveel kabaal te maken. Er waren 

natuurlijk zovéél ernstige mensenrechtenschendingen […].’154 Van der Stoel was in ieder geval 

op tijd terug in Nederland om deel te nemen aan de demonstratie. 

Het protest vond op 27 september plaats op het Utrechtse Domplein, nadat eerder die 

zaterdagochtend de executies in Spanje waren voltrokken. Behalve dat Utrecht centraal in 

Nederland ligt, speelde voor de keuze van deze locatie ongetwijfeld mee dat aan het Domplein 

3 destijds het Casa de España was gevestigd, een centrum voor Spaanse arbeidsmigranten dat 

was opgericht door het Franco-regime. Tegenwoordig is daar het Instituto Cervantes 

gehuisvest. Er kwamen veel mensen af op de demonstratie. Volgens de politie waren ongeveer 

tienduizend mensen aanwezig.155 ‘Het plein was volgens Utrechters sinds de bevrijding nooit 

zo vol geweest,’ zo valt te lezen in dagblad Het Parool.156  

Het was zo druk dat Den Uyl genoodzaakt was om op het dak van een geluidswagen te 

klimmen om het publiek te kunnen toespreken. In een vurige rede tegen het Franco-bewind 

sprak hij meer dan eens over ‘de verkrachting van het recht’ in Spanje. Hij verklaarde dat 

Franco-Spanje ‘met deze praktijken buiten de gemeenschap van vrije en beschaafde volken’ 

trad. De premier verkondigde verder dat het tijd werd dat ‘een regime van onvrijheid en 

onderdrukking’ ten einde zou komen. Hij zag daarin ook een rol voor Nederland: 

 

Spanje raakt ons. Spanje is deel van Europa. Spanje ligt vlakbij, is naast onze deur. Wij 

zijn mee aansprakelijk voor wat er in Spanje gebeurt. Wij zijn mee de hoeders van onze 

broeders in Spanje. En als naast de deur het vuurpeloton aantreedt, dan moeten die 

schoten ons uit de slaap houden. Dan is het verraad om aan het strand van welke Costa 

Brava dan ook te gaan liggen in de zon, en de ogen te sluiten.157 

 
153 Notulen ministerraad 26-9-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1598. 
154 Van der Stoel geciteerd in Bootsma en Breedveld, De verbeelding aan de macht, 39. 
155 ‘“Schoten sein voor verzet,”’ de Volkskrant, 29-9-1975, 3, geraadpleegd op Delpher op 20-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881442:mpeg21:a0082.  
156 ‘Massale betoging in Utrecht tegen Franco-executies,’ Het Parool, 29-9-1975, 4, geraadpleegd op Delpher op 20-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010840620:mpeg21:a0159.  
157 ‘Den Uyl: “Vechten voor het andere Spanje,”’ NRC Handelsblad, 29-9-2019, 3, geraadpleegd op Delpher op 20-8-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000031973:mpeg21:p003.  
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De premier meende dus dat ook in Nederland verantwoordelijkheid genomen zou moeten 

worden ten aanzien van het dictatoriale regime in Spanje. Het gegeven dat de Nederlandse 

premier zich zo prominent en publiekelijk uitte tegen het Franco-regime was uniek. Alleen zijn 

Zweedse ambtgenoot, premier Olof Palme, leidde een soortgelijke demonstratie in Zweden.158 

 Tijdens het protest verklaarde Den Uyl tevens dat de Nederlandse ambassadeur uit 

Spanje was teruggeroepen omdat ‘Franco’s Spanje moet weten dat vrije mensen het niet nemen 

dat rechten worden verkracht, dat politieke tegenstanders worden vervolgd.’159 Een dag eerder 

was  inderdaad besloten om ambassadeur Insinger terug te roepen. Dit kan worden beschouwd 

als een zware diplomatieke sanctie. Toen deze maatregel tijdens de ministerraad van 26 

september werd besproken was het nog onbekend of de andere EG-regeringen overwogen om 

ook hun ambassadeurs terug te halen uit Spanje.160 Nadat eerder die dag bekend was geworden 

dat de doodstraffen in Spanje bevestigd waren en duidelijk was dat geen clementie zou worden 

verleend, riep het kabinet-Den Uyl als eerste de ambassadeur terug uit Spanje.161 Volgens Kees 

van Bemmelen, een verslaggever van De Telegraaf, wist Insinger nog niets van het 

kabinetsbesluit in Nederland toen hij de ambassadeur in Madrid opbelde voor een reactie. Voor 

Insinger kwam de terugroeping op een ongelegen tijdstip. Hij verbleef nog maar kort in Spanje 

en werd gebeld tijdens een feest dat door een Nederlands gezelschap in Madrid speciaal voor 

hem was georganiseerd.162   

 Intussen waren achter de schermen Van der Stoel, Brinkhorst en Den Uyl tot in de late 

uren van 26 september druk in de weer om hun Europese bondgenoten te bewegen ook hun 

ambassadeurs terug te roepen. Zo belde Den Uyl om 23:00 uur met zijn Zweedse ambtgenoot, 

Palme, die liet weten dat er geen plannen waren om de Zweedse ambassadeur terug te roepen 

uit Spanje.163 Verder werden de Nederlandse ambassadeurs in de hoofdsteden van de EG-

landen, de Verenigde Staten, Zweden en Noorwegen via een circulaire over de terugroeping 

ingelicht. Ze werden tevens verzocht Den Haag direct op de hoogte te brengen van de stappen 

die andere regeringen zouden ondernemen.164 Opnieuw heerste er terughoudendheid bij 

bondgenoten om het Nederlandse voorbeeld te volgen, ook nadat de executies op 

 
158 Moreno Juste, ‘The European Economic Community,’ 9. 
159 ‘Den Uyl: “Vechten voor het andere Spanje,”’ NRC Handelsblad, 29-9-2019, 3, geraadpleegd op Delpher op 20-8-2019, 
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160 Notulen ministerraad, 26-9-1975, 15, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1598. 
161 Celer circulaire 1171, 26-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910. 
162 Kees van Bemmelen, ‘Ambassadeur hoorde nieuws op feestje,’ De Telegraaf, 27-9-1975, 9, geraadpleegd op Delpher op 
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163 Logboek telefoongesprekken, Archief Joop den Uyl, inv. nr. 1142, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
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zaterdagochtend 27 september inmiddels hadden plaatsgevonden in Madrid, Barcelona en 

Burgos.165  

 Niettemin zou het Nederlandse voorbeeld uiteindelijk door bijna alle EG-landen 

gevolgd worden. Ook de Scandinavische landen namen deze diplomatieke maatregel van de 

Nederlandse regering over. Alleen de Ierse regering riep zijn ambassadeur niet terug, terwijl 

Luxemburg in Spanje niet was vertegenwoordigd door een ambassadeur. De diplomatieke 

terugroepactie zou echter niet lang duren. Al tijdens de ministerraad van 3 oktober merkte Van 

der Stoel op dat de meeste landen overwogen om hun ambassadeur op korte termijn terug te 

sturen naar Spanje.166 Tijdens de ministerraad van 10 oktober meldde Van der Stoel dat de 

Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en de Scandinavische landen hun 

ambassadeurs binnen afzienbare tijd weer naar Madrid zouden laten vertrekken. De meeste EG-

partners meenden dat de aanwezigheid van ambassadeurs in Spanje geen instemming met het 

Franco-regime impliceerde, een gedachtegang die overeenkwam met VN-resolutie 386 (V) uit 

1950, zoals geschetst in hoofdstuk 1. Verder wilden de EG-bondgenoten op hoog niveau 

betrekkingen kunnen onderhouden met de Spaanse regering en werd het wenselijk geacht dat 

ambassadeurs ter plekke beschikbaar zouden zijn om eventueel hulp te bieden aan de 

oppositiebewegingen.167  

De vraag was wat het kabinet-Den Uyl zou gaan besluiten nu vrijwel alle Europese 

ambassadeurs terugkeerden naar Madrid. Van der Stoel stelde in de ministerraad van 10 oktober 

dat hij na uitgebreid overwegen tot de conclusie was gekomen dat ook ambassadeur Insinger 

zijn post in Spanje weer zou moeten innemen. Kennelijk wilde Van der Stoel, met het oog op 

mogelijke repercussies door het Franco-regime, voorkomen dat Nederland al te lang in een 

uitzonderingspositie zou verkeren. Hij lichtte toe dat Insinger de opdracht zou krijgen om 

nogmaals in Madrid protest aan te tekenen tegen de processen en executies. Na deze 

uiteenzetting door Van der Stoel stemde de ministerraad in met de terugkeer van de 

ambassadeur naar Madrid.168  

 Intussen intensiveerde de roep uit vooral linkse kringen om Spanje te boycotten. Zo 

riepen de NVV en NKV op tot een 24-uurs staking op 2 oktober. Het plan was om al het verkeer 

en communicatie met Spanje een etmaal stil te leggen. Daarnaast stelden de vakcentrales voor 

 
165 Insinger aan BZ, 27-9-1975, ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 11910.  
166 Notulen ministerraad, 3-10-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1599.  
167 Notulen ministerraad, 10-10-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1599. 
168 Notulen ministerraad, 10-10-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1599. 
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om in het gehele land een werkonderbreking te houden om twaalf uur 's middags.169 Het CNV 

twijfelde aan de effectiviteit van een boycot en was als enige vakcentrale niet bereid om deze 

te steunen. Dat gold ook voor de werkgevers. Veel bedrijven vreesden de juridische en 

financiële consequenties van een boycot en distantieerden zich. Ook het kabinet-Den Uyl stelde 

zich terughoudend op. Het kabinet meende ‘op grond van internationaal-rechterlijke en 

verdragsmatige verplichtingen,’ geen steun te kunnen verlenen aan de boycot.170 Uiteindelijk 

liep de boycot op 2 oktober uit op een teleurstelling. Verschillende kranten concludeerden dat 

de actie grotendeels mislukt was. NVV-voorzitter Wim Kok oordeelde dat de emoties rondom 

de executies klaarblijkelijk na een paar dagen al waren afgenomen. Hij schreef de wisselende 

reacties op de boycot toe aan het sporadische directe contact met Spanje, maar ook aan de 

tegenstand van de werkgevers. Desondanks had de NVV geen spijt van de boycot omdat de 

acties in ieder geval zorgden voor bewustwording.171  

 Hoe werden de Nederlandse protesten door het Franco-regime ontvangen? Dit blijkt 

onder andere uit een gesprek van Insinger met de minister van Handel, José Luis Cerón Ayuso. 

Insinger rapporteerde aan Den Haag dat hij door Cerón Ayuso ‘op harde wijze werd 

toegesproken.’ Volgens de minister achtte de Spaanse regering het publieke optreden van Den 

Uyl onacceptabel. De demonstraties in het buitenland hadden, zo meende Cerón Ayuso, ertoe 

geleid ‘dat alle gewone en politiek minder bewuste Spanjaarden in de armen van Franco werden 

gedreven.’ Hierdoor werd het voor hervormingsgezinde ministers, waaronder Cerón Ayuso 

zichzelf rekende, vrijwel onmogelijk gemaakt om stappen ‘in democratische richting’ te zetten. 

Het regime was niet langer bereid om ‘politieke en economische zaken strikt gescheiden’ te 

houden, een aanpak die het Nederlandse Spanjebeleid tekende. Cerón Ayuso dreigde dat het 

‘Spanje duidelijk [was] geworden dat het beste Spaanse wapen de beurs van de Europese 

agerende naties is.’172 Tijdens het gesprek overhandigde Céron Ayuso een nota verbal waarin 

officieel protest werd aangetekend tegen de buitenlandse inmenging in binnenlandse 

 
169 Zie o.a.: ‘NVV en NKV willen etmaal boycot,’ de Volkskrant, 30-9-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 3-2-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881443:mpeg21:a0002; ‘Twee vakbonden boycotten Spanje,’ NRC 
Handelsblad, 30-9-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 3-2-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000031974:mpeg21:a0001.  
170 ‘Werkgevers wijzen boycot-actie af,’ de Volkskrant, 2-10-1975, 3, geraadpleegd op Delpher op 3-2-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881445:mpeg21:a0133; ‘Groeiend verzet tegen Spaanse boycotacties,’ De 
Telegraaf, 2-10-1975, 7, geraadpleegd op Delpher op 3-2-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198915:mpeg21:a0168.  
171 ‘Kok: Emoties blijken snel weg te ebben. Acties tegen Spanje voor groot deel mislukt,’ Het Vrije Volk, 3-10-1975, 7, 
geraadpleegd op Delpher op 15-9-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010958887:mpeg21:a0260; ‘Alleen in havens 
boycot merkbaar,’ de Volkskrant, 3-10-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 3-2-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881446:mpeg21:a0004.  
172 Insinger aan BZ, 22-10-1975 (nr. 144), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845. 
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aangelegenheden.173 Het was het Spaanse regime dus niet ontgaan dat het kabinet-Den Uyl 

voorop had gelopen. De Nederlandse veroordeling van het Spaanse dictatoriale bewind werd 

echter geen kracht bijgezet met economische maatregelen. Wat dat betreft bleef het kabinet-

Den Uyl in het Spanjebeleid een onderscheid maken tussen politiek en economie. 

 

 

P r o m i n e n t e r e  s t e u n  a a n  d e  P S O E   

 

In hoofdstuk 3 is aan bod gekomen dat de PvdA in 1973 Spanje niet hoog op de agenda had 

staan. Tijdens de regeerperiode van Arias Navarro veranderde dit. De solidariteit met de PSOE 

werd in belangrijke mate aangezwengeld door de Socialistische Internationale (SI). Eind juli 

1974 verzocht de SI, namens de PSOE, om geld te doneren aan deze Spaanse zusterpartij. De 

PSOE wilde, vooruitlopend op de verwachte regimewijziging in Spanje, de partijorganisatie 

versterken. Het secretariaat van de SI vroeg zusterpartijen dan ook te overwegen de PSOE 

financieel te steunen en sprak alvast waardering uit voor vrijgevige en snelle hulp.174  

De PvdA gaf niet direct gehoor aan deze oproep. Dit lijkt te maken te hebben met een 

kink in de kabel aan de zijde van de PvdA. De in Nederland woonachtige Spanjaard Lino Calle, 

een contactpersoon van de PvdA, had ‘ondanks afspraak in Londen’ geen reactie gestuurd op 

de oproep van de SI. Dit blijkt uit een handgeschreven aantekening op een brief die Rodney 

Balcomb, de assistent secretaris-generaal van de SI, in juli had gestuurd aan Relus ter Beek, 

destijds de internationaal secretaris van de PvdA.175 In december werd een herinneringsbrief 

gestuurd met het verzoek om ‘urgently, and as a matter of prime importance’ te overwegen om 

financiële hulp te geven aan de PSOE. Daarbij werd nogmaals de wens uitgesproken om zo 

vrijgevig mogelijk te zijn en om dit op korte termijn te doen.176  

Na de hernieuwde oproep van de SI leverde de PvdA wel een financiële bijdrage. In 

januari 1975 stuurde de PvdA een brief aan de PSOE, sectie Amsterdam, waarin valt te lezen 

dat de PvdA 7.500 gulden had overgemaakt ten gunste van de PSOE. Tevens werd toegezegd 

 
173 Nota Verbal, Asuntos Exteriores aan de Nederlandse ambassade, 22-10-1975, ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196. 
174 Janitschek aan Ter Beek, 6-12-1974, Archief PvdA, inv. nr. 2407, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
175 Balcomb aan Ter Beek, 30-7-1974, Archief PvdA, inv. nr. 2407, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
176 Janitschek aan Ter Beek, 6-12-1974, Archief PvdA, inv. nr. 2407, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
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dat bekeken zou worden of de financiële ondersteuning uitgebreid kon worden.177 Hoeveel geld 

de PvdA uiteindelijk in 1975 aan de PSOE doneerde is moeilijk met zekerheid vast te stellen. 

Afgaande op een codebericht van Insinger, die eind oktober met PSOE-bestuurders had 

gesproken, viel de steun van de PvdA nogal tegen. De PSOE-leiders stelden dat West-Duitse, 

Zweedse en Italiaanse zusterpartijen veel meer geld hadden bijgedragen dan de PvdA.178 

In de nazomer van 1975 zou de PvdA zich steeds duidelijker op de PSOE richten, 

hoewel er nog veel onzekerheid bestond over wat de beste aanpak zou zijn. Tijdens de 

vergadering van het partijbestuur op 29 september deelde voorzitter Ien van den Heuvel mee 

dat zij samen met de internationaal secretaris, Harry van den Bergh, begin oktober naar Spanje 

zou reizen om ter plekke op de hoogte te worden gebracht van de politieke situatie. Met die 

informatie zou in Nederland een inzamelingsactie worden voorbereid. ‘De PSOE doet een 

dringend beroep op ons om te komen...’, aldus Van den Heuvel. De voorzitter meende dat de 

PvdA zich nu al diende te richten op Spanje, nog voordat een politieke transitie zou 

plaatsvinden. Van den Bergh onderstreepte het belang van de reis en het opzetten van een 

campagne voor Spanje, maar hij wees tevens op de risicovolle omstandigheden in Spanje. Om 

de gevaren van de missie te minimaliseren was het plan om na aankomst in Spanje enkele dagen 

onder de radar te blijven zodat PSOE-leden in het geheim benaderd konden worden.179  

Opvallend is dat Den Uyl meende dat deze reis geen doorgang zou  moeten vinden. ‘Van 

het bezoek zal overkomen dat het in Spanje blijkbaar nog wel zo vrij is dat daar vrij illegale 

kontakten onderhouden kunnen worden. We zullen zo veel uit te leggen hebben, dat we niet 

meer geloofwaardig zijn,’ aldus de premier. Als de reis toch zou plaatsvinden dan diende wat 

betreft Den Uyl minder vooraanstaande PvdA-leden naar Spanje te gaan.180 Kennelijk wilde 

Den Uyl voorkomen dat de indruk gewekt zou worden dat het met de politieke vrijheden in 

Spanje niet zo slecht gesteld was. Ook Wim Meijer, de PvdA-staatssecretaris van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk, meende dat het onverstandig zou zijn om een ‘spectaculair 

waagstuk’ op te voeren.181  

Deze opmerking van Meijer is opvallend omdat Van den Bergh begin september 

voornemens was om juist veel media-aandacht voor het bezoek te creëren. De Amerikaanse 

 
177 Castelijn aan Partido Socialista Obrero Español, seccion de Amsterdam, 17-2-1975, Archief PvdA, inv. nr. 2407, 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Zie ook: Notulen Partijbestuur, 10-2-1975, 1, Archief PvdA, 
inv. nr. 26, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
178 Insinger aan BZ, 24-10-1975 (nr. 145), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805. 
179 Partijbestuur notulen 29-9-1975, 8, Archief PvdA, inv. nr. 26, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
180 Ibid. 
181 Partijbestuur notulen 29-9-1975, 9, Archief PvdA, inv. nr. 26, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
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ambassadeur, Kingdon Gould Jr., rapporteerde aan het State Department dat Van den Bergh 

tijdens een gesprek op de Amerikaanse ambassade op 4 september had verteld dat een PvdA-

delegatie van plan was om Spanje te bezoeken. Aan het einde van het gesprek opperde Van den 

Bergh dat de Amerikaanse ambassade ‘could arrange to have him arrested in Spain so as to 

maximize publicity for visit.’182 Van den Bergh wilde dus een spektakelstuk van het bezoek 

maken. De reis naar Spanje zou evenwel langer op zich laten wachten. Tijdens de vergadering 

van het partijbestuur op 29 september werd geconcludeerd dat Van den Bergh nogmaals contact 

zou opnemen met de PSOE om de reisplannen te bespreken. Hierdoor werd de missie naar 

Spanje uitgesteld.183  

Een maand later werd door het partijbestuur opnieuw van gedachten gewisseld over het 

ondersteunen van de PSOE. Tijdens de discussie werd de complexiteit van de situatie 

besproken. Volgens Van den Bergh zou de verdeeldheid onder Spaanse linkse 

oppositiegroeperingen de PvdA in moeilijk vaarwater kunnen brengen. Dolf Toussaint meende 

dat op korte termijn aanvullende informatie nodig was omdat het ontbrak aan kennis over de 

‘politieke kaart van Spanje.’184 Van der Stoel, die tijdens de vergadering aanwezig was, gaf 

toelichting over de situatie in Spanje. Zo deelde de minister mee dat Juan Carlos na de dood 

van Franco de taak van staatshoofd zou overnemen. Opvallend is dat Van der Stoel zich tamelijk 

positief opstelde ten aanzien van Juan Carlos. Hij vermoedde dat de beoogde opvolger van 

Franco wel ‘een meer democratisch regime’ wilde invoeren, maar het was de vraag of dat zou 

lukken. Wat betreft de PSOE stelde Van der Stoel dat de partij nog zwak was. Hij meende dat 

de PSOE financieel gesteund zou moeten worden om sterker voor de dag te komen als de 

situatie in Spanje zou veranderen.185 Van den Bergh reageerde hierop door te stellen dat de 

Europese zusterpartijen de PSOE zonder omwegen zouden moeten steunen en stelde voor 

binnen afzienbare tijd een bijeenkomst van de SI te arrangeren in Amsterdam om dit te 

bespreken.186  

Halverwege november werd opnieuw besloten om een PvdA-delegatie naar Spanje te 

laten afreizen om ‘zoveel mogelijk informatie te verzamelen en kontakten te leggen.’ Daarbij 

 
182 Amerikaanse ambassade (Den Haag) aan Kissinger, 4-9-1975, geraadpleegd op The National Archives op 6-3-1975, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=320553&dt=2476&dl=1345.  
183 Partijbestuur notulen 29-9-1975, 5, Archief PvdA, inv. nr. 26, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
184 Partijbestuur notulen 27-10-1975, 7, Archief PvdA, inv. nr. 26, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
185 Ibid. 
186 Partijbestuur notulen 27-10-1975, 9, Archief PvdA, inv. nr. 26, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
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was het niet de intentie om tijdens het bezoek de publiciteit op te zoeken.187 Het 

eerdergenoemde arrestatieplan van Van den Bergh zou daar zeker niet bij passen. Op 19 

november meldde Insinger evenwel aan Van der Stoel dat er van PSOE-zijde twijfel bestond 

over het geplande bezoek van de PvdA vanwege ‘mogelijke complicaties door thans werkelijk 

snel verwachtbare dood Franco…’188 De volgende dag, op 20 november, werd inderdaad 

bekend dat Franco was overleden. Van der Stoel liet Insinger vervolgens weten dat de reis van 

de PvdA-delegatie opnieuw werd uitgesteld.189 Zoals duidelijk zal worden in hoofdstuk 5, zou 

het bezoek enkele weken na het overlijden van Franco alsnog plaatsvinden. Al met al was er 

wat betreft concrete hulp van de PvdA aan de PSOE tijdens de regering-Arias Navarro nog niet 

veel van de grond gekomen.  

 

 

R e a c t i e  o p  d o o d  F r a n c o  

 

‘Españoles, Franco ha muerto’ (Spanjaarden, Franco is overleden). Zo kondigde een duidelijk 

geëmotioneerde Arias Navarro op 20 november het overlijden van de Caudillo aan op de 

Spaanse televisie.190 In de weken voorafgaand aan Franco's dood had Buitenlandse Zaken zich 

al beraden op welke wijze Nederland vertegenwoordigd zou worden op een eventuele 

begrafenis van Franco. Op 21 oktober had Insinger een eerste bericht gestuurd over geruchten 

dat de dictator ernstig ziek zou zijn.191 Een dag later bevestigde de ambassadeur dat Franco 

inderdaad serieuze hartproblemen had. Uit het codebericht blijkt dat er grote nervositeit in 

Spanje heerste. Zo deden geruchten de ronde dat Franco al was overleden. Tevens werd er 

gespeculeerd over mogelijke scenario’s, waarbij naast het heengaan van de dictator tevens 

gedacht werd aan een ‘tijdelijk of definitief aftreden.’ De in Madrid gestationeerde EG-

ambassadeurs zouden op 28 oktober in ieder geval bespreken hoe de EG-afvaardiging bij een 

eventueel overlijden geregeld zou worden.192 Voorafgaand aan die bijeenkomst stuurde 

Insinger alvast concepten van telegrammen die gestuurd zouden kunnen worden indien Franco 

 
187 Notulen Dagelijks Bestuur, 17-11-1975, 2, Archief PvdA, inv. nr. 5, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
188 Insinger aan BZ, 19-11-1975 (nr. 182), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845.  
189 Van der Stoel aan Madrid, 20-11-1975 (nr. 90), MAD/Spanje, inv. nr. 196. 
190 ‘Españoles, Franco ha muerto,’ 20-11-1975, geraadpleegd op Archivo RTVE op 15-9-2019, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/espanoles-franco-muerto/362530/.  
191 Insinger aan Van der Stoel, 21-10-1975 (nr. 140), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845. 
192 Insinger aan Van der Stoel, 22-10-1975 (nr. 141), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1776. 
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zou overlijden.193 

Op 24 oktober deelde minister Van der Stoel in de ministerraad mee dat na het overlijden 

van het Spaanse staatshoofd de vlag niet halfstok zou worden gehangen op het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Het was op dit moment bovendien al duidelijk dat de Nederlandse 

afvaardiging naar de begrafenis van Franco zou afwijken van andere Europese landen. Van der 

Stoel stelde namelijk dat andere Europese landen van plan waren om relatief belangrijke 

afvaardigingen naar Franco’s begrafenis te sturen.194 De minister was echter niet van plan om 

het voorbeeld van deze EG-partners te volgen. Nog diezelfde dag instrueerde hij dat Insinger 

de Nederlandse regering zou vertegenwoordigen.195  

Wat betreft condoleancetelegrammen liet Van der Stoel de ambassade op 5 november 

weten dat koningin Juliana geen boodschap zou sturen naar het opvolgende staatshoofd, Juan 

Carlos, maar zich zou beperken tot een bericht aan de weduwe van Franco. Verder zou Van der 

Stoel, namens de Nederlandse regering, een telegram sturen aan zijn Spaanse ambtgenoot.196 

Tijdens de ministerraad van 7 november lichtte Van der Stoel toe dat hij na het overlijden van 

Franco niet kon ontkomen aan het sturen van een condoleance aan de Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken, Cortina. In dat bericht zou wat betreft Van der Stoel in ieder geval 

duidelijk naar voren moeten komen dat de Nederlandse regering warme gevoelens koesterde 

voor het Spaanse volk.197 Hiermee probeerde Van der Stoel te voorkomen dat de Spaanse 

regering het Nederlandse ongenoegen ten aanzien van het regime binnenlands zou kunnen 

gebruiken om aan te tonen dat Nederland zich onvriendelijk opstelde tegenover de Spaanse 

bevolking.198  

Den Uyl nam evenwel een radicaler standpunt in dan Van der Stoel. Al in september 

was tijdens het protest in Utrecht gebleken dat de premier een sterke antipathie tegen het 

Franco-regime koesterde. De premier betoogde tijdens de ministerraad enigszins dramatisch 

dat de Nederlandse reactie beïnvloed zou moeten worden door de verklaring van ‘Sir Hartley 

Shawcross, de Britse procureur-generaal bij de processen in Neurenberg tegen o.a. Göring...dat 

enkelen in de beklaagdenbank ontbraken die daar hadden behoren te zitten, met name 

Franco.’199 Diezelfde dag stuurde Van der Stoel nog de volgende instructie naar Madrid: 

 
193 Insinger aan Van der Stoel, 24-10-1975 (nr. 146), ABZ BZ 1975-1984, inv. nr. 1845. 
194 Notulen ministerraad 24-10-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1599. 
195 Van der Stoel aan Insinger, 24-10-1975 (nr. 70), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805. 
196 Van der Stoel aan Insinger, 5-11-1975 (nr. 169), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805. 
197 Notulen ministerraad 7-11-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1600. 
198 Notulen ministerraad 24-10-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1599. 
199 Notulen ministerraad, 7-11-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1600. 



HOOFDSTUK  4:  RAMKOERS,  DECEMBER  1973  –  NOVEMBER  1975 

 190 

‘Nederlandse regering zal bij overlijden Franco geen krans zenden.’200 Tijdens de ministerraad 

op 21 november, een dag na het overlijden van Franco, liet Van der Stoel weten dat er een 

telegram was gestuurd waarin blijk werd gegeven van medeleven met de Spaanse bevolking. 

Daarnaast deelde de minister mee dat ambassadeur Insinger de uitvaart van Franco zou 

bijwonen.201  

Alle EG-landen werden uiteindelijk vertegenwoordigd door hun ambassadeurs. Enkele 

EG-lidstaten gingen nog een stap verder. Zo stuurde Frankrijk de minister van Defensie, Yvon 

Bourges, terwijl het Verenigd Koninkrijk de voorzitter van House of Lords afvaardigde, de 

sociaaldemocratische Malcolm Shepherd, en de schaduwminister van Buitenlandse Zaken, de 

conservatieve Reginald Maudling. De Verenigde Staten stuurde vicepresident Nelson 

Rockefeller.202 Insinger was alleen bij het eerste gedeelte van de uitvaart op zondag 23 

november aanwezig – een mis op het plein bij het Palacio Real. De zon lichtte Madrid 

weliswaar op, maar met een temperatuur van rond de 1 graden Celcius was de plechtigheid een 

koude aangelegenheid voor de toeschouwers. Het tweede deel van de begrafenis betrof het 

bijzetten van de dictators kist in het monument in de Vallei der Gevallenen, de Valle de los 

Caídos, dat ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Madrid ligt. De EG-ambassadeurs 

hadden afgesproken dat zij het tweede deel van de begrafenis niet zouden bijwonen. Alleen de 

Noorse ambassadeur zou alsnog aanwezig zijn bij deze plechtigheid. Volgens Insinger durfde 

zijn ambtgenoot de begrafenisstoet, die gevormd werd na de mis bij het Palacio Real, niet te 

verlaten.203 De Nederlandse handelwijze met betrekking tot het overlijden van Franco kan in 

ieder geval gekenmerkt worden door terughoudendheid. 

 

 

S l o t  

 

In dit hoofdstuk is het Nederlandse democratiseringsbeleid ten aanzien van Spanje geanalyseerd 

ten tijde van de laatste regering onder Franco, de regering-Arias Navarro (december 1973–

november 1975). In hoeverre was er tijdens deze periode sprake van continuïteit, dan wel 

verandering in het Spanjebeleid? In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat het aantreden 

 
200 Van der Stoel aan Madrid, 7-11-1975 (nr. 82), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805. 
201 Notulen ministerraad, 21-11-1975, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1600. 
202 Insinger aan Van der Stoel, 13-1-1976 (nr. 1128/79), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 5519.  
203 Insinger aan Van der Stoel, 26-11-1975 (nr. 16.070/2810), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 5519; Insinger aan Van der Stoel, 
9-1-1976 (16.254/37), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 5519. 
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van de regering-Arias Navarro geen aanleiding vormde voor Van der Stoel om zich minder 

afstandelijk op te stellen. Zo werd, tot ongenoegen van sommige ambtenaren op het ministerie 

in Den Haag en de ambassade in Madrid, opnieuw de toonzetting in telegrammen versoberd, 

dit keer ter gelegenheid van het aantreden van Arias Navarro en Cortina. Verder werd niet 

ingegaan op het voorstel van Cortina om een ontmoeting te arrangeren tussen prins Juan Carlos 

en koningin Juliana. Met deze opstelling week Nederland af van andere westerse bondgenoten 

die meer genegen waren om de gebruikelijke diplomatieke wellevendheid te volgen en 

bovendien contacten te leggen met Juan Carlos. Ook ten aanzien van het overlijden van Franco 

werd een terughoudende houding aangenomen. 

Daarnaast kan worden geconcludeerd dat de benoeming van Arias Navarro geen 

verandering betekende in het vasthouden aan de democratiseringseis ten aanzien van associatie 

of lidmaatschap van de NAVO en de EG. Wel werd in het geval van de NAVO deze 

democratiseringseis dominanter ter tafel gebracht toen de regering-Ford tijdens de NAVO-

bijeenkomsten aasde op erkenning van de Spaanse rol in de westerse defensie. Het kabinet-Den 

Uyl was niet bereid om politieke concessies te doen ten gunste van strategische belangen, 

ondanks de verontrusting over een toename van de communistische invloed in Zuid-Europese 

NAVO-lidstaten en Spanje. Enigerlei vorm van samenwerking tussen de NAVO en Spanje 

werd resoluut afgewezen zolang in het Zuid-Europese land geen democratisch stelsel zou zijn 

ingevoerd. Ook in het geval van de EG werd vastgehouden aan de democratiseringseis, hoewel 

het kabinet-Den Uyl in deze periode evenmin bezwaar had tegen praktische samenwerking met 

het Franco-regime in Europees verband. Wat dat betreft stelden de PvdA-ministers zich minder 

streng op dan de PvdA-volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.  

Een aspect waar verandering in het optreden van het kabinet-Den Uyl kan worden 

vastgesteld is het protest tegen de verharding van het regime. Hoewel ten aanzien van Proceso 

1.001 nog geen kritiek werd geuit door de Nederlandse regering, werd dit in maart 1974 wel 

gedaan naar aanleiding van de executie van Puig Antich. Het publiekelijk veroordelen van het 

Franco-regime bereikte evenwel een hoogtepunt in september 1975, in reactie op de executie 

van vijf militanten. Het kabinet-Den Uyl was de drijvende kracht achter een gezamenlijke 

Europese demarche, het terugroepen van de EG-ambassadeurs en het protest op het Domplein. 

Nederland liep wat dat betreft voorop, maar het kabinet-Den Uyl ging niet over tot economische 

sancties. Het maatschappelijk initiatief om Spanje te boycotten werd door het kabinet-Den Uyl 

niet gesteund omdat dit internationale afspraken zou schenden. Tevens werd de Nederlandse 

ambassadeur relatief snel weer teruggezonden naar Spanje, in navolging van andere 

bondgenoten. Het kabinet-Den Uyl wilde zich dus ook weer niet te veel in een 
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uitzonderingspositie plaatsen. 

Verder kan over deze periode gesteld worden dat er weinig vertrouwen was in een top-

down liberalisering van het Spaanse politieke systeem, hoewel Insinger aanvankelijk positief 

rapporteerde over de capaciteiten en plannen van Arias Navarro. Maar ook ten aanzien van de 

oppositie bleef in Den Haag, en ook binnen de PvdA, nog steeds onzekerheid bestaan. De PSOE 

werd nog steeds gezien als de sleutel tot de democratisering van Spanje, maar concrete steun 

van de PvdA aan de PSOE zou in deze periode nog amper van de grond komen. Er werd een 

geldbedrag overgemaakt, maar een eerste bezoek aan de Spaanse zusterpartij werd uitgesteld 

tot na het overlijden van Franco. Het was nog maar de vraag of de dood van Franco, die als 

dictator ruim 36 jaar Spanje has bestierd, het Spanjebeleid van het kabinet-Den Uyl zou 

veranderen.  
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5. Aanhoudende scepsis,  
november 1975 – juli 1976  

 
 

 
Nadat op 20 november 1975 Franco was overleden werd met het aantreden van Juan Carlos de 

monarchie in Spanje hersteld. Carlos Arias Navarro, de laatst dienende minister-president onder 

het Franco-regime bleef vooralsnog aan in zijn functie. Terugblikkend kan worden vastgesteld 

dat dit de eerste regering was die onder Juan Carlos zou dienen. Voor tijdgenoten was dit 

evenwel ongewis en was het bovendien de vraag in hoeverre er, onder leiding van Arias 

Navarro, nu wel ruimte zou komen voor politieke liberalisering of democratisering van het 

autoritaire stelsel in Spanje. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd op welke manieren het 

kabinet-Den Uyl ten tijde van de regering-Arias Navarro (november 1975 – juli 1976) pogingen 

heeft ondernomen om de democratisering van Spanje te bevorderen. Daarbij worden niet alleen 

de beweegredenen onderzocht die ten grondslag lagen aan het Spanjebeleid, maar wordt tevens 

ingegaan op de methoden en resultaten van het democratiseringsbeleid. Ook zal de rol van de 

PvdA aan bod komen.  

 
 

‘ I n t e n s e  a n n o y a n c e ’  

 

Na het overlijden van Franco werd met het aantreden van Juan Carlos de monarchie hersteld in 

Spanje. Zoals eerder vastgesteld, had het kabinet-Den Uyl tot dan geen officiële banden met 

Juan Carlos aangeknoopt. Deze opstelling week af van landen als de Verenigde Staten, 

Frankrijk en de Bondrepubliek Duitsland, waar de prins tijdens de dictatuur wel was ontvangen. 

Het aantreden van koning Juan Carlos als staatshoofd dwong het kabinet-Den Uyl een positie 

in te nemen. Zo diende de zwaarte bepaald te worden van de Nederlandse afvaardiging bij de 

kroningsceremonie die op 27 november zou plaatsvinden. Dit was een belangrijke beslissing 

omdat hiermee een politieke boodschap zou worden afgegeven. Een gewichtige delegatie zou 

kunnen worden opgevat als een uiting van steun aan het nieuwe Spaanse staatshoofd, terwijl 

een relatief lichte afvaardiging een gebrek aan vertrouwen in de intenties van Juan Carlos zou 

uitstralen. Nadere bestudering van het besluitvormingsproces toont aan dat van Nederlandse 

zijde zowel onzekerheid als verdeeldheid heerste over de intenties van Juan Carlos.  
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 Al tijdens het ziekbed van Franco werd er achter de schermen druk overlegd over wie 

Nederland zou vertegenwoordigen bij de kroning van Juan Carlos. Op 23 oktober had Insinger 

een audiëntie bij Juan Carlos. Opvallend is dat de prins zich positief uitliet over de 

demonstraties die in Europa in september hadden plaatsgevonden tegen de executies van de 

twee ETA-leden en de drie FRAP-leden. Hij meende dat hierdoor in Spanje was doordrongen 

dat een koerswijziging van belang was. Verder liet de prins weten dat hij na het overlijden van 

Franco van plan was om een transitieregering aan te stellen. Insinger rapporteerde dat de 

voorkeur van de prins uitging naar een regering waarin socialisten, naast christendemocraten 

en enkele technocraten, een belangrijke rol zouden spelen. Juan Carlos verklaarde geen 

ministers te willen aanhouden die onder Franco hadden gediend, zelfs geen aperturistas, 

bewindslieden van het oude regime die bekend stonden als hervormingsgezind.1   

Dat klonk veelbelovend, maar de prins meende echter ook dat vrije verkiezingen op 

korte termijn niet mogelijk zouden zijn vanwege de verwachte spanningen die zouden ontstaan 

na het overlijden van Franco. Wel zou hij na zijn aantreden enkele belangrijke veranderingen 

aankondigen, onder meer een liberalisering van de pers en het recht om politieke partijen te 

vormen. Noemenswaardig was verder dat volgens Insinger de prins zichzelf als ‘de enige 

mogelijkheid voor een vreedzame overgang naar de democratie’ zag.2 Insinger wond geen 

doekjes om het standpunt van de Nederlandse regering. De ambassadeur liet Juan Carlos weten 

‘dat een eventuele steun van Nederlandse zijde in sterke mate afhankelijk zou zijn van 

duidelijke en onvoorwaardelijke uitspraken zijnerzijds ten faveure van een democratische 

ontwikkeling.’3  

Na het gesprek liet Insinger aan Van der Stoel weten dat Juan Carlos oprecht overkwam. 

Tegelijkertijd oordeelde de ambassadeur dat de prins ‘waarschijnlijk geen krachtfiguur is en 

iedere neiging mist om de sterke man te willen spelen.’ Insinger zag dit evenwel als een 

voordeel omdat juist door die houding de democratisering van Spanje bereikt zou kunnen 

worden. Zo was de PSOE bereid om Juan Carlos het voordeel van de twijfel te geven, omdat 

de prins geacht werd zo snel mogelijk concrete stappen te zetten om Spanje te democratiseren. 

Insinger sloot zich bij dit standpunt aan. Hij meende dat Juan Carlos gesteund zou moeten 

worden ‘mits hij een aankondiging in duidelijk democratische richting’ zou doen.4 

 
1 Insinger aan Van der Stoel, 24-10-1975 (nr. 143), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805.  
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Ibid.  
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Intussen werd in Den Haag tijdens de ministerraad van 24 oktober besproken wie 

Nederland zou vertegenwoordigen bij de kroning van Juan Carlos. Van der Stoel deelde mee 

dat andere EG-regeringen overwogen om afgevaardigden op hoog niveau naar Spanje te sturen, 

zij het afhankelijk van de inhoud van de eerste toespraken van de prins na het overlijden van 

Franco. Eind oktober was Van der Stoel echter nog niet bereid om Juan Carlos het voordeel van 

de twijfel te geven. Hij stelde voor om vooralsnog afstand te houden ten aanzien van het 

toekomstige Spaanse staatshoofd.5 Een dag later liet Van der Stoel aan Insinger weten dat hij 

‘met zeer grote belangstelling’ het verslag over de ontmoeting met Juan Carlos had gelezen. 

Hij moedigde Insinger aan om in contact te blijven met Juan Carlos en het aankomende 

staatshoofd te laten weten dat de Nederlandse regering hem zou steunen als hij in het openbaar 

kenbaar zou maken dat Spanje gedemocratiseerd zou worden.6  

Insinger gaf uitvoering aan de instructies van Van der Stoel door een brief te sturen aan 

Juan Carlos, omdat de prins niet in de gelegenheid was om de ambassadeur op korte termijn 

persoonlijk te ontvangen. Insinger refereerde in de brief naar de audiëntie die hij eerder die 

week bij Juan Carlos had gehad en informeerde de prins over de ‘geconditioneerde steun’ van 

Nederlandse kant. ‘The Netherlands government is deeply impressed by your statements, which 

fully coincide with their ardent hopes as to the future of Spain. In the understanding that your 

royal highness will see fit publicly to announce your above mentioned intentions, and confiding 

that the noble program will be carried out, the Netherlands government have authorized me to 

assure you of their fullest support,’ aldus Insinger.7  

 Dat leek een handreiking aan de prins, zij het dan onder de strikte voorwaarde van een 

publieke verklaring over de democratisering van Spanje. Nederland stond in deze dagen dan 

ook nog steeds bekend als een soort hard-liner. De Amerikaanse ambassadeur, Wells Stabler, 

rapporteerde aan het State Department dat er sprake was van ‘considerable disarray and 

unhappiness’ onder de EG-ambassadeurs over het optreden van hun Nederlandse ambtgenoot 

en de opstelling van de Nederlandse regering. Ook Juan Carlos zou volgens de Amerikaanse 

ambassadeur het handelen van Insinger als ‘intense annoyance’ hebben ervaren. Stabler 

concludeerde dan ook dat ‘this heavy-handed Dutch action’ de Nederlandse positie in Spanje 

geen goed had gedaan.8  

 
5 Notulen ministerraad, 24-10-1975, 8, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1599. 
6 Van der Stoel aan Insinger, 25-10-1975 (nr. 74), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805. 
7 Insinger aan Van der Stoel, 27-10-1975 (nr. 149), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805.  
8 Stabler aan Kissinger, 7-11-1975, geraadpleegd op The National Archives, Access to Archival Databases op 22-1-2020, 
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=261072&dt=2476&dl=1345. 
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PSOE-leider González kon zich evenwel vinden in de Nederlandse aanpak, zoals blijkt 

uit een codebericht van Insinger naar aanleiding van een gesprek met de socialistenleider op 13 

november. González zou hebben verklaard dat West-Europese landen zich terughoudend 

zouden moeten opstellen ten aanzien van Juan Carlos. Hij uitte zich dan ook positief over de 

geconditioneerde steun die de Nederlandse regering had uitgesproken omdat deze opstelling in 

lijn was met de zienswijze van de PSOE. González meende dat juist door het stellen van 

voorwaarden het acceptabel zou zijn als de Nederlandse regering door een relatief zware 

afvaardiging vertegenwoordigd zou worden bij de kroning.9 De opstelling van Van der Stoel 

kon dus rekenen op goedkeuring van de PSOE. De definitieve beslissing over de Nederlandse 

vertegenwoordiging zou evenwel pas genomen worden na het overlijden van Franco. Tot die 

tijd haalde Van der Stoel de democratiseringsdruk nog niet van de ketel. Integendeel, de 

verwachte kroning van Juan Carlos werd aangegrepen om er bij Juan Carlos aan te dringen om 

zich ondubbelzinnig uit te spreken voor de democratisering van Spanje.  

 

 

E e n  m a g e r e  v e r t e g e n w o o r d i g i n g  

 

Toen op 20 november bekend werd dat Franco was overleden, stuurde Insinger een overzicht 

van de afvaardigingen die EG-landen wilden sturen naar de kroningsceremonie van Juan 

Carlos. Uit het codebericht blijkt dat de meeste EG-landen relatief hoge afvaardigingen wilden 

sturen. België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk waren van plan om zich te laten 

vertegenwoordigen door een lid van het koninklijk huis. De Bondsrepubliek Duitsland 

overwoog zelfs om de president te sturen, terwijl Frankrijk dacht aan de minister-president of 

president. Ierland was tevens van plan om de minister-president af te vaardigen en Italië wilde 

de president van de Senaat zenden. Van Luxemburg was nog niets bekend.10 Maar Van der 

Stoel liet zich niet beïnvloeden door de stellingname van EG-partners. Hij hield vast aan het 

standpunt om de samenstelling van de Nederlandse vertegenwoordiging te laten afhangen van 

de rede die Juan Carlos op 22 november zou houden in de Cortes Españolas. De minister 

instrueerde Insinger om informatie in te winnen bij niet nadere gespecificeerde 

oppositiegroeperingen om een beeld te krijgen van hun verwachtingen over het democratische 

 
9 Insinger aan Van der Stoel, 13-11-1975 (nr. 175), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24805. 
10 Insinger aan Van der Stoel, 20-11-1975 (nr. 183), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845. 
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gehalte van de rede. Daarnaast verzocht Van der Stoel om zo snel mogelijk de integrale tekst 

van de toespraak van Juan Carlos naar Den Haag te sturen.11 

 In eerste instantie lukte het Insinger niet om met de leden van de oppositie te spreken. 

Er heerste nog steeds een gespannen sfeer in Spanje en veel oppositieleden zaten 

ondergedoken.12 Wel sprak Insinger met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, José 

María de Areilza. Hoewel Insinger aangaf moeilijk vast te kunnen stellen in hoeverre het 

gehalte van de toespraak van Juan Carlos democratisch zou zijn, verwachtte hij desondanks dat 

uit de rede afgeleid zou kunnen worden dat het nieuwe staatshoofd democratische intenties had. 

Areilza liet in ieder geval blijken dat het politieke gewicht van de delegatie bij de kroning van 

Juan Carlos, vergeleken met de begrafenis van Franco, van belang was als signaal dat 'Europa 

niet Spanje maar Franco heeft gehaat.’ Hij liet vallen dat de Britse prins Philip koningin 

Elizabeth zou vertegenwoordigen en suggereerde dat prins Bernhard hetzelfde zou kunnen doen 

namens koningin Juliana. Insinger liet daarop weten dat hij nog niet wist wie Nederland zou 

vertegenwoordigen.13  

Tijdens hetzelfde gesprek kwam ook het standpunt van Spaanse oppositieleiders naar 

voren. Areilza gaf aan dat hij de leider van de PSOE, Felipe González, had gesproken. Deze 

zou volgens Areilza hebben verklaard dat de PSOE bereid was de koning het voordeel van de 

twijfel te geven, zoals Insinger ook al persoonlijk van González had vernomen.14 Opmerkelijk 

is dat Insinger tijdens zijn gesprek met González het beleid van Van der Stoel weer eens 

doorkruiste omdat hij verder ging dan Van der Stoel van hem had verlangd. In zijn memoires, 

De achterkant van de diplomatie, schreef Insinger dat hij, evenals zijn Duitse collega, 

‘urenlang’ González had proberen te overtuigen van de ongunstige ontwikkelingen die zouden 

kunnen plaatsvinden als een revolutie zou worden nagestreefd. Insinger drong bij González ook 

aan om Juan Carlos het voordeel van de twijfel te geven: ‘Geef de jonge Koning een kans,’ zei 

ik. ‘Als hij tegenvalt, kun je hem altijd laten wippen. Mijn mening is, dat hij het voortreffelijk 

zal doen. Als je nu al om de republiek gaat roepen, riskeer je een nieuwe burgeroorlog. Is dat 

nu zo’n mooi vooruitzicht?’15 Insinger erkende dat hij hiermee buiten zijn boekje ging. ‘Ik sprak 

zonder instructie, want de Nederlandse regering stond wantrouwend tegenover de koning,’ 

aldus Insinger in zijn memoires.16  

 
11 Van der Stoel aan Madrid, 20-11-1975 (nr. 92), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 3306. 
12 Insinger aan Van der Stoel, 22-11-1975 (nr. 187), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845. 
13 Insinger aan Van der Stoel, 21-11-1975 (nr. 186), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845.  
14 Ibid.  
15 J.H.O. Insinger, De achterkant van de diplomatie (Baarn: Bosch & Keuning, 1986), 170. 
16 Insinger, 170. 
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Intussen boog het kabinet-Den Uyl zich op 21 november, de dag voordat Juan Carlos 

zijn toespraak in de Cortes Españolas zou houden, over het besluit wie zou worden 

afgevaardigd om Nederland te vertegenwoordigen bij de kroning op 27 november. Op dat 

moment was het dus nog niet duidelijk wat Juan Carlos zou gaan verkondigen. Van der Stoel 

liet de ministerraad weten dat Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland vertegenwoordigd 

zouden worden door respectievelijk president Giscard d'Estaing en president Walter Scheel. 

Prins Albert zou worden afgevaardigd namens België en het Verenigd Koninkrijk zou tevens 

een lid van de koninklijke familie sturen. De Scandinavische landen wilden de afvaardiging 

laten afhangen van de toespraak van Juan Carlos.17    

Van der Stoel bleef vasthouden aan hetzelfde standpunt als de Scandinavische landen. 

Als het democratische gehalte van de rede zou tegenvallen, dan zou Nederland volgens Van der 

Stoel vertegenwoordigd moeten worden door de oud-diplomaat S. J. baron van Tuyll van 

Serooskerken, lid van de Raad van State. Opvallend is dat Van der Stoel opperde om zelf naar 

Spanje te reizen, indien de toespraak van Juan Carlos voldoende democratisch perspectief bood. 

Hij was in dat geval dus wel bereid om een ferm gebaar van steun te maken met zijn 

aanwezigheid in Spanje. Den Uyl twijfelde of Van der Stoel de juiste afvaardiging zou zijn als 

hij zich voornamelijk zou bevinden in koninklijk gezelschap. Maar, Van der Stoel beschouwde 

dit niet als een probleem, aangezien andere politieke vertegenwoordigers aanwezig zouden zijn, 

zoals de presidenten van Frankrijk en West-Duitsland. Bovendien zag Van der Stoel een reis 

naar Spanje als een gelegenheid om de Spaanse oppositie te ontmoeten. Een definitieve 

beslissing werd tijdens deze ministerraad niet genomen. Wel kreeg Van der Stoel het mandaat 

om zelf te bepalen wie de kroning van Juan Carlos namens Nederland uiteindelijk zou 

bijwonen.18  

 Na de toespraak van Juan Carlos op 22 november ontving Buitenlandse Zaken 

uiteenlopende evaluaties uit Madrid over de democratische intenties van de koning. Insinger 

had de gebeurtenis bijgewoond in een overvolle Cortes Españolas. Hij oordeelde dat Juan 

Carlos voornemens was om het politieke systeem in Spanje te hervormen: ‘inderdaad was voor 

goede verstaanders te horen dat [de] jonge koning van plan is belangrijke veranderingen aan te 

brengen.’19 Het gebruik van ‘goede verstaander’ was een opmerkelijke woordkeuze. Zoals 

eerder aangestipt, stelde Insinger zich positiever op ten aanzien van de intenties van Juan Carlos 

dan Van der Stoel. Met zijn woordkeuze wilde de ambassadeur aangeven dat het nieuwe 

 
17 Notulen ministerraad, 21-11-1975, 4, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1600.  
18 Ibid.  
19 Insinger aan Van der Stoel, 22-11-1975 (nr. 188), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845.  
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staatshoofd wel degelijk voornemens was om een democratisch stelsel in te voeren in Spanje. 

Insinger lijkt te insinueren dat in Den Haag geen bereidheid stond om dit te willen zien.  

Insinger bracht tevens verslag uit over de reactie op de toespraak van Juan Carlos van 

een bestuurslid van de PSOE, Francisco Bustelo. Deze maakte onvoorzien zijn opwachting in 

het huis van een ambassademedewerker waar vaker oppositieleden werden ontvangen. Bustelo 

meende dat de koning in zijn rede verder was gegaan dan verwacht. Dit PSOE-lid ging er dan 

ook vanuit dat Nederland, gezien de toespraak van de koning, een vertegenwoordiger van 

gewicht zou sturen naar de kroning op 27 november. Opvallend is dat in dit verband opnieuw 

prins Bernhard werd genoemd, net zoals Areilza een dag eerder tegenover Insinger had 

gesuggereerd.20 Niet alle leden van de oppositie waren zo welwillend als Bustelo. Sommige 

oppositieleden dachten dat Juan Carlos duidelijker had moeten zijn over politieke 

hervormingen. Desondanks leek enige bereidheid te bestaan om nog even af te wachten wat de 

koning de komende weken nog zou doen en zeggen.21 

 De toespraak van Juan Carlos had Van der Stoel echter niet kunnen overtuigen van het 

democratisch gehalte van de konings intenties. Van der Stoel oordeelde dat de rede niet genoeg 

aanknopingspunten bevatte om een gewichtige delegatie te sturen naar de kroning van Juan 

Carlos. Er werd dus geen lid van het koninklijk huis naar Spanje gestuurd. De betrokkenheid 

van het Nederlandse staatshoofd bleef beperkt tot een telegram van koningin Juliana aan Juan 

Carlos.22 Van der Stoel reisde evenmin af naar Spanje. Insinger werd uiteindelijk vergezeld 

door J. J. L. baron van Lynden, grootmeester van het Civiele Huis van de Koningin, als 

vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis, en S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, die de 

Nederlandse staat representeerde.23  

Hoewel de Nederlandse vertegenwoordiging bij de kroning inderdaad verzwaard was in 

vergelijking met de afvaardiging bij de begrafenis van Franco, was deze toch mager in 

vergelijking met andere bondgenoten. Uit een Spaans overzicht van buitenlandse 

afgevaardigden blijkt dat 71 landen vertegenwoordigd werden tijdens de kroningsceremonie. 

Van de EG-lidstaten stuurde alleen Denemarken een lichtere delegatie dan Nederland. Slechts 

de Deense ambassadeur was aanwezig als afgevaardigde. Drie EG-landen werden 

vertegenwoordigd door hun presidenten: Frankrijk (Giscard d’Estaing), Bondsrepubliek 

 
20 Ibid.  
21 Insinger aan Van der Stoel, 24-11-1975 (nr. 190), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845.  
22 ‘Koningin stuurt telegram aan Juan Carlos,’ De Telegraaf, 26-11-1975, 1, geraadpleegd op Delpher op 22-1-2020, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198962:mpeg21:a0150.  
23 ‘Kerkelijke ceremonie voor koning Juan: Nederlandse afvaardiging naar Spanje,’ De Telegraaf, 26-11-1975, 1, 
geraadpleegd op Delpher op 22-1-2020, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198962:mpeg21:a0150.  
. 
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Duitsland (Walter Scheel) en Ierland (Cearbhall O’ Dalaigh); terwijl drie andere EG-landen 

gerepresenteerd werden door leden van koninklijke huize: Verenigd Koninkrijk (prins Philip), 

België (prins Albert) en Luxemburg (prins Henri). Tot slot werden de Verenigde Staten 

vertegenwoordigd door vicepresident Nelson A. Rockefeller.24  

De magere Nederlandse afvaardiging bleef niet zonder gevolgen, zoals blijkt uit 

verslagen over de plechtigheden. Van Tuyll van Serooskerken rapporteerde dat de Nederlandse 

delegatie geen voorname plaats toegewezen kreeg tijdens de receptie in het Koninklijke Paleis. 

Hoewel Insinger in een ruimte werd geplaatst met andere ambassadeurs, kregen Van Lynden 

en Van Tuyll van Serooskerken een van de afgelegen kamers toegewezen. Gedelegeerden in 

deze ruimte werden niet voorgesteld aan de koning en koningin. Vervolgens zaten Van Lynden 

en Van Tuyll van Serooskerken tijdens de lunch zodanig ver verwijderd van het koningspaar 

dat zij de toespraak van Juan Carlos niet eens konden horen. Uiteindelijk ontstond er pas bij het 

vertrek de mogelijkheid voor de twee Nederlandse afgevaardigden om gelukwensen namens de 

Nederlandse koningin en regering over te brengen.25  

Noemenswaardig zijn de opmerkingen van Van Tuyll van Serooskerken over de 

uitspraken van de Nederlandse Emiel van Lennep, de secretaris-generaal van de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die als vertegenwoordiger van 

deze organisatie aanwezig was bij de plechtigheden. Van Lennep zou tegenover Van Tuyll van 

Serooskerken verklaard hebben dat sommige bondgenoten teleurgesteld waren dat de 

Nederlandse delegatie relatief mager was. Hoewel er kennelijk nog begrip opgebracht kon 

worden dat er geen lid van het Koninklijk Huis aanwezig was, werd door bondgenoten niet 

begrepen dat op zijn minst geen Nederlandse minister was afgereisd naar Spanje. De West-

Duitse president Scheel zou zelfs hebben verklaard ‘dat Nederland en Denemarken zich 

‘unpolitisch’ zouden hebben gedragen.’26 Opnieuw werd de Nederlandse opstelling door de 

bondgenoten niet gewaardeerd. 

 Insinger leek evenmin gelukkig met het besluit van Van der Stoel over de samenstelling 

van de delegatie. Op 28 november rapporteerde hij dat EG-landen met hooggeplaatste 

vertegenwoordigers tijdens de kroningsdag direct toegang hadden gekregen tot de koning. Dit 

leidde ertoe dat vooral Frankrijk en West-Duitsland beter geïnformeerd waren over de plannen 

van Juan Carlos omdat de presidenten van deze landen uitgebreide ontmoetingen hadden met 

 
24 Misiones Extraordinarias Extranjeras en los actos de la proclamación de su majestad el Rey Juan Carlos I, 27-11-1975, 
ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 5521.  
25 S.J. Van Tuyll van Serooskerken aan Van der Stoel, 29-11-1975, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 5521.  
26 Ibid.  
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de koning. De minder gewichtige Nederlandse afvaardiging was een dergelijke ontvangst niet 

ten deel gevallen. Dit zat Insinger dwars. Hij pleitte er nogmaals voor om de Spaanse koning 

het voordeel van de twijfel te geven omdat hij ervan overtuigd was dat Juan Carlos de sleutel 

zou zijn tot de democratisering van Spanje. Insinger achtte ‘voorwaardelijke steun’ 

noodzakelijk omdat het complexe democratiseringsproces onder druk zou komen te staan van 

zowel extreemrechtse als linkse stromingen.27 Het is aannemelijk dat Insingers pleidooi voor 

een positievere benadering ten aanzien van Juan Carlos enig effect heeft gehad op het kabinet-

Den Uyl, zoals blijkt uit notulen van de ministerraad. 

Tijdens de ministerraad van 28 november werd opvallend genoeg met meer begrip 

gesproken over de moeilijke positie waarin Juan Carlos zich bevond. Terugblikkend werd de 

bereidheid van Juan Carlos om het staatsbestel te hervormen erkend. Er was tevens oog voor 

het ongewisse karakter van democratische transitieprocessen. De Spaanse transitie werd 

opgevat als een uiterst precair proces dat bedreigd kon worden door een staatsgreep van 

extreemrechts als de koning te snel zou gaan. Ook Den Uyl oordeelde mild over de toespraak 

van Juan Carlos en toonde begrip voor de omstandigheden waardoor de koning zich nog niet 

concreet kon uitlaten over democratisering. Minister Lubbers beaamde dit met de uitspraak 'dat 

op het tijdstip dat de Koning zijn rede hield Franco nog boven aarde stond.' Hij meende dat de 

Nederlandse regering geen publieke kritiek zou moeten uiten. Diplomatie was van belang zodat 

pressie zich niet alleen zou beperken tot 'allerlei verklaringen' in Nederland. Minister 

Westerterp beaamde dit en pleitte ervoor dat Nederland zich niet alleen negatief zou moeten 

opstellen. Naast het uitoefenen van druk zou ook concrete steun geleverd moeten worden om 

de democratisering in Spanje te bevorderen.28   

Van der Stoel deelde deze oordelen, maar hij bleef sceptisch. Ondanks het begrip voor 

de moeilijke omstandigheden waarin Juan Carlos zich bevond, oordeelde Van der Stoel dat er 

nog geen concrete democratiseringsplannen bekend waren. Hij legde uit dat zijn zorgen zich 

niet richtten op de bedoelingen van de koning, maar op de complexe situatie en beperkte 

manoeuvreerruimte waarmee het nieuwe staatshoofd werd geconfronteerd. Van der Stoel zag 

evenwel het ‘belang de relaties te intensiveren mede om de indruk te vermijden dat Nederland 

geen sympathie zou hebben voor het Spaanse volk.'29 Van der Stoel gaf weliswaar aan 

dergelijke sympathie publiekelijk te willen tonen, althans voor het Spaanse volk, voor Juan 

Carlos vond de minister dat nog een stap te ver. Hij meende dat de jonge koning zich niet 

 
27 Insinger aan Van der Stoel, 28-11-1975 (nr. 194), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845.  
28 Notulen ministerraad, 28-11-1975, 3-5, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1600. 
29 Notulen ministerraad, 28-11-1975, 3-5, NL-HaNA, Ministerraad, 2.02.05.02, inv. nr. 1600.  
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onomstotelijk had uitgesproken voor de democratisering van Spanje. Er bestond dus nog steeds 

geen vertrouwen in democratische hervormingen van bovenaf. 

  

 

S t e u n  v o o r  d e  P S O E  

 

Intussen had de PvdA de activiteiten ten aanzien van Spanje opgevoerd. In hoofdstuk 4 is aan 

bod gekomen dat de PvdA een eerder gepland bezoek aan Spanje uitstelde vanwege het 

overlijden van Franco. Negen dagen na het heengaan van de dictator vond de reis alsnog 

doorgang. Een delegatie bestaande uit Ien van den Heuvel (voorzitter), Harry van den Bergh 

(internationaal secretaris) Kees Bode (hoofd voorlichting) en Menno Vellinga (tolk) bezocht 

Spanje van 29 november tot 3 december.30 Er was tijdens het bezoek geen sprake van een 

arrestatie, een stunt die Van den Bergh in september nog had voorgesteld op de Amerikaanse 

ambassade om de media-aandacht te maximaliseren.31 Desalniettemin ging het verblijf in 

Spanje gepaard met enige spanningen omdat de delegatie in de gaten werd gehouden door de 

Spaanse autoriteiten. Zo verklaarde Ien van den Heuvel dat zij vertraging had opgelopen op het 

vliegveld van Barcelona omdat de documenten die zij bij zich had werden bekeken. Verder was 

het de delegatie opgevallen dat hun koffers in het hotel waren doorzocht. De PvdA’ers voelden 

zich ‘bewaakt en gevolgd’ maar wilden hierover geen bezwaar aantekenen om repercussies 

tegen PSOE-leden te vermijden.32  

Deze spanningen werden enkele dagen later ook opgemerkt door de aan de PvdA 

gelieerde vakcentrale, het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Een delegatie van 

de NVV bracht van 7 tot 11 december een bezoek aan Spanje op uitnodiging van de nog steeds 

illegale Unión General de Trabajadores (UGT), een vakorganisatie geaffilieerd aan de PSOE. 

Net als in het geval van de PvdA-delegatie, had Van der Stoel de ambassade geïnstrueerd om 

de NVV-afvaardiging in Spanje bij te staan.33 Dit bleek ook nodig te zijn. Zo werd na de 

aankomst in Barcelona de apparatuur van een meereizende VARA-tv-ploeg inbeslaggenomen 

omdat nog geen vergunning voor het maken van opnamen was verstrekt. Verder werden de 

paspoorten van delegatieleden, waaronder voorzitter Wim Kok, ingenomen toen zij zich in 

 
30 Van der Stoel aan Madrid, 28-11-2018, ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196.  
31 Gould to State, 4-9-1975, Central Foreign Policy Files, 7/1/1973-12/31/1979, Record Group 59, geraadpleegd op Access to 
Archival Databases op 2-12-2018, https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=320553&dt=2476&dl=1345. 
32 Persbericht van de delegatie van de Nederlandse Arbeiderspartij (P.v.d.A.), z.d., ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196.  
33 Van der Stoel aan Madrid, 28-11-1975 (nr. 95), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196; Van der Stoel aan Madrid, 4-12-1975 (nr. 
98), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196.  
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Madrid ophielden in de buurt van een verboden herdenkingsbijeenkomst voor Pablo Iglesias, 

de grondlegger van het Spaanse socialisme en oprichter van de PSOE en UGT. Uiteindelijk 

werden de paspoorten door tussenkomst van de ambassade teruggegeven.34 Dictator Franco 

was dan wel overleden, maar het gedrag van een autoritaire staat was daarmee nog niet 

veranderd. 

 Wellicht hebben de dictatoriale stuiptrekkingen bijgedragen aan het besluit van de PvdA 

om aan het einde van het bezoek in de openbaarheid te treden, terwijl voorafgaand aan het 

bezoek juist was besloten om geen ruchtbaarheid te geven aan het verblijf in Spanje. Op 3 

december, de dag van vertrek, gaf de PvdA-delegatie in Madrid een persconferentie. Insinger 

stuurde een vertaling naar Den Haag van het persbericht dat namens de PvdA-delegatie door 

de PSOE werd uitgegeven. Daaruit bleek dat PvdA-voorzitter Van den Heuvel zich zeer kritisch 

uitliet over de situatie in Spanje. Zo stelde zij dat er geen sprake was van een 

democratiseringsproces. Tevens verklaarde zij dat de PvdA geen vertrouwen had in het nieuwe 

staatshoofd Juan Carlos. Als het aan de PvdA lag dan zou het Spaanse volk via een referendum 

moeten kunnen kiezen of zij een monarchie wilde of niet.35  Hierin volgde de PvdA overigens 

het standpunt van de PSOE.36 

Verder meende de PvdA dat de Spaanse regering zou moeten voldoen aan een aantal 

belangrijke democratische normen, zoals vrije meningsuiting en vrijheid voor politieke partijen 

en syndicaten. Van den Heuvel benadrukte dat de PvdA een Spaans EG-lidmaatschap zou 

tegenwerken zolang geen democratie was ingevoerd. De PvdA was naar aanleiding van de reis 

‘vastbesloten [...] de meeste aandacht op de problemen van Spanje te vestigen en wij doen dit 

niet alleen om onze broeders van de P.S.O.E. te helpen, maar omdat we geloven dat de Europese 

landen niet goed geïnformeerd zijn omtrent hetgeen wérkelijk in Spanje gebeurt, waar in 

realiteit géén echt democratisch proces bestaat.'37  

De persconferentie leverde krantenkoppen op in enkele Nederlandse dagbladen. In de 

nieuwsberichten werd onder andere gemeld dat de delegatie zich ernstig zorgen maakte over de 

kritiekloze steun van de Verenigde Staten en Frankrijk aan Juan Carlos.38 Ook de Spaanse krant 

 
34 Van Pallandt aan Van der Stoel, 11-11-1975 (16.328/2935), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196.  
35 Persbericht van de delegatie van de Nederlandse Arbeiderspartij, g.d., ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196.  
36 Juliá, Transición, 342. 
37 Persbericht van de delegatie van de Nederlandse Arbeiderspartij, g.d., ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196. 
38 Zie o.a.: Eppo Jansen, ‘PvdA geeft alleen steun aan volledig democratisch Spanje,’ NRC Handelsblad, 4-12-1975, 3, 
geraadpleegd op Delpher op 9-3-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000031589:mpeg21:a0042; ‘Ien v.d. 
Heuvel (PvdA): “Spanje niet in Euromarkt,”’ De Telegraaf, 4-12-1975, 6, geraadpleegd op Delpher op 9-3-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011198969:mpeg21:a0219; ‘PvdA-voorzitter: Spanje moet buiten EG blijven,’ 
Nederlands Dagblad, 5-12-1975, 6, geraadpleegd op Delpher op 4-12-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010572560:mpeg21:a0085.  
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ABC publiceerde de uitspraken van Van den Heuvel. Deze monarchistische krant verpakte het 

wantrouwen dat Van den Heuvel had geuit ten aanzien van de koning evenwel in een mildere 

boodschap. Zo stelde de krant dat Van den Heuvel de mogelijke prominente rol van Juan Carlos 

erkende, waarbij vermeld werd dat de PvdA het van belang vond dat de koning concrete stappen 

zou nemen ten behoeve van de democratisering van Spanje.39 

Gesteld kan worden dat de PvdA-delegatie kon terugkijken op een geslaagd bezoek. De 

ambassade had zich dienstbaar opgesteld, conform Van der Stoels instructie om contacten 

tussen de PvdA en de PSOE te faciliteren.40 Kennelijk had de ambassade deze steun naar 

tevredenheid van de PvdA-delegatie verleend. Van den Bergh stuurde na terugkomst in 

Nederland namelijk een brief aan Insinger waarin hij zijn waardering uitsprak voor de ‘royale 

medewerking’ die was verstrekt door de ambassadeur en het ambassadepersoneel.41 Ook de 

PSOE had het bezoek van de PvdA-delegatie 'zeer gewaardeerd.'42 Voor de PvdA legde dit 

bezoek dan ook de basis voor een Spanje-actie die de partij wilde organiseren ten behoeve van 

de PSOE.  

Het organiseren van deze Spanje-actie bleek in de praktijk echter niet zo eenvoudig. De 

bestuursleden worstelden met het invulling geven aan de plannen. Van den Heuvel was een 

voorstander van het verlenen van steun aan de ‘Spaanse vrienden,’ waarmee ze doelde op de 

PSOE. Zij meende dat ‘de kans op democratie in Spanje [afhing] van de kracht van de PSOE.’ 

Van den Bergh sloot zich bij haar standpunt aan en stelde dat het partijbestuur niet de kat uit de 

boom zou moeten kijken. Er bestond evenwel verdeeldheid over de precieze invulling van de 

steun. Sommige bestuursleden vreesden dat ondersteuning van de PSOE zou bijdragen aan de 

verdeeldheid van linkse politieke groeperingen in Spanje. Daarom waren deze leden 

voorstander van het verstrekken van algemene humanitaire hulp in plaats van het verlenen van 

ondersteuning aan specifieke politieke groeperingen.43 Uiteindelijk besloot de PvdA toch om 

openlijk achter de PSOE te gaan staan. Hieraan lagen een aantal overwegingen ten grondslag. 

De PvdA zag de PSOE ‘als een potentiele machtsfactor binnen Spanje’. Er werd vanuit gegaan 

dat de gematigden binnen het regime de PSOE zouden onderkennen als een belangrijke 

 
39 ‘Visita de la presidente del partido del trabajo de Holanda,’ ABC, 4-12-1975, 13, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 17-
11-2018, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1975/12/04/027.html. 
40 Van der Stoel aan Madrid, 28-11-1975 (nr. 95), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196.  
41 Van den Bergh aan Insinger, 9-12-1975, Archief PvdA, inv. nr. 2332, International Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam.  
42 Jaarverslag 1974/1975, 95, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10676. 
43 Notulen Partijbestuur, 8-12-1975, 8-10, Archief PvdA, inv. nr. 26, International Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
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stroming die niet zomaar genegeerd zou kunnen worden. Bovendien achtte de PvdA het positief 

dat de PSOE kon rekenen op aanhang onder arbeiders.44  

Het bestuur van de PvdA boog zich tevens over het in te nemen standpunt met 

betrekking tot de legalisering van de PCE. Dit was een van de meest precaire kwesties tijdens 

de transitie, zoals in hoofdstuk 1 aan bod is gekomen. Tijdens een vergadering van het 

partijbestuur op 29 maart deelde Van der Stoel mee dat de legalisering van de PCE ter sprake 

was gekomen tijdens het bezoek van zijn Spaanse ambtgenoot, Areilza, aan Nederland. Later 

in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op dit bezoek dat eind februari plaatsvond. Hier is van 

belang om vast te stellen dat Van der Stoel zijn partijgenoten liet weten dat hij tegen Areilza 

had gezegd dat de PCE niet uitgesloten zou moeten worden van deelname aan de verkiezingen. 

Volgens Van der Stoel had Areilza zich in dat gesprek ondubbelzinnig uitgesproken voor de 

democratisering van Spanje. De PvdA-minister betwijfelde evenwel of de legalisering van de 

PCE als eis van buitenaf opgelegd zou kunnen worden voor toetreding tot de EG. Volgens Van 

der Stoel lag het eisen van de legalisering van de PCE ingewikkeld omdat de communistische 

partij in West-Duitsland ook niet was toegestaan. Van der Stoel aarzelde dus. Daarop liet Van 

den Heuvel weten dat de PvdA-delegatie in Spanje al het standpunt had verkondigd dat ‘alle 

politieke partijen gelegaliseerd moeten worden’ en dat de PSOE die opstelling deelde.45  

Het PvdA-partijbestuur was zich dus bewust van het moeilijke traject. Waar 

terugblikkend de democratisering van Spanje doorgaans als een model wordt gezien van 

vreedzame regimewijziging, was een succesvolle uitkomst van de transitie ook voor tijdgenoten 

verre van zeker. Volgens het PvdA-partijbestuur zou een transitie naar democratie langer 

kunnen duren dan gedacht, met name door rechtse tegenwerking, maar er bestonden tevens 

zorgen dat Spanje de kant van het politiek onrustige Portugal zou opgaan. Het partijbestuur 

maakte zich dan ook zorgen dat het onzekere transitieproces in Spanje niet verder zou reiken 

dan een ‘schijndemocratie.’46 De PvdA zocht de oplossing in het politiek bewustmaken van de 

Spaanse bevolking. De partij wilde dit bereiken door het steunen van projecten die zouden 

bijdragen aan de 'bewustwording en vorming' van de Spanjaarden. Hiervoor zou het netwerk 

van de PSOE gebruikt worden, met als motto 'voor het volk met de PSOE'. Concreet betekende 

dit dat de PvdA projecten wilde steunen waarmee de PvdA-delegatie tijdens het bezoek aan  

 
44 Voorstel voor een Spanje Aktie, 1975-1976, Archief PvdA, inv. nr. 2303-2304, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam. 
45 Notulen Partijbestuur, 29-3-1976, 9, Archief PvdA, inv. nr. 26, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
46 Voorstel voor een Spanje Aktie, 1975-1976, Archief PvdA, inv. nr. 2303-2304, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam. 
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Spanje in aanraking was gekomen, zoals wetswinkels, buurthuizen, vormingscursussen, 

kadercursussen, trainingen alsmede de infrastructuur van de PSOE.47 In het volgende hoofdstuk 

zal duidelijk worden hoe de steun aan de PSOE uiteindelijk vorm kreeg.  

 

 

A a n b l i j v e n  A r i a s  N a v a r r o  

 

Intussen was in Spanje duidelijk geworden dat Arias Navarro vooralsnog aan zou blijven als 

minister-president. Van Pallandt rapporteerde dat de búnker nog steeds over aanzienlijke macht 

beschikte en had voorkomen dat Arias Navarro door Juan Carlos aan de kant werd geschoven. 

Wat betreft Van Pallandt had de koning ‘deze eerste, bijzonder belangrijke, slag verloren.’48 

Ten aanzien van de politieke toekomst van Spanje hinkte Van Pallandt evenwel op twee benen. 

Enerzijds verwachtte hij dat de Espíritu de 12 de Febrero, de hervormingsgeest die Arias 

Navarro in februari 1974 had aangekondigd, opnieuw leven ingeblazen zou worden. De 

diplomaat achtte de haalbaarheid van een ‘geleide democratie’ dan ook groter dan in 1974, toen 

Franco nog in het zadel zat. Anderzijds wees Van Pallandt op belangrijke obstakels. Zo was de 

oppositie verbolgen over het plan van Arias Navarro om pas oppositiepartijen toe te staan nadat 

partijen van het politieke centrum gevestigd zouden zijn. Dit had al geleid tot protesten. De 

slechte economische situatie maakte het perspectief niet rooskleuriger. Van Pallandt beëindigde 

zijn codebericht dan ook met een enigszins zwaarmoedige noot: ‘Het toekomstperspectief op 

korte termijn is er drie weken ná Franco’s dood bepaald niet hoopvoller op geworden.’49  

 Een aantal bondgenoten oordeelde positiever over het aanblijven van Arias Navarro, 

zoals blijkt uit inlichtingen van de Nederlandse ambassades in Washington D.C., Bonn, Parijs 

en Madrid. In december had ambassadeur A.R. Tammenoms Bakker op het State Departement 

gesprekken gevoerd met Michael Durkee, Country Officer Spain, en Edward M. Rowell, 

Deputy Director Iberian Affairs. Durkee had de zorgen van zijn regering geuit over ‘een te 

overhaaste overgang in Spanje.’ De voorkeur ging dan ook uit naar ‘een geleidelijke evolutie 

naar een open en pluralistische samenleving.’50 Rowell erkende dat de regering-Arias Navarro 

zich niet abrupt kon afkeren van het dictatoriale regime, maar oordeelde tegelijkertijd dat er 

 
47 Ibid. 
48 Pallandt aan BZ, 9-12-1975 (nr. 200), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845. 
49 Ibid. 
50 Tammenoms Bakker aan BZ, 4-12-1975 (nr. PZ-16045/3668), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409. 
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voldoende aanknopingspunten waren voor liberalisering.51 Eind december 1975 ging de 

voorkeur van het State Department dus uit naar een liberalisering in plaats van een 

democratisering van Spanje. Men zat niet te wachten op Portugese toestanden. Deze opstelling 

werd in belangrijke mate bepaald door de strategische belangen die de Verenigde Staten had in 

Spanje.52 

Ook door de EG-lidstaten werd de politieke situatie in Spanje gewogen. Zo bespraken 

op 12 december de EG-ambassadeurs in Madrid het aantreden van de nieuwe regering-Arias 

Navarro. Van Pallandt, die aanwezig was bij deze bijeenkomst, rapporteerde dat de Franse 

ambassadeur, Robert Gillet, zich ‘het meest positief’ had opgesteld. Deze laatste meende dat 

de nieuwe regering genoeg gezag in de weegschaal zou kunnen leggen om Spanje te 

democratiseren. De ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk, Charles Wiggin, en de 

Bondsrepubliek Duitsland, Georg von Lilienfeld, sloten zich hierbij aan. De chefs de poste van 

Italië, Ettore Staderini, en België, Robert Vaes, toonden zich evenwel behoedzamer, een 

houding die overeenkwam met die van Van Pallandt.53  

Later die maand werd de opstelling van Frankrijk nog eens bevestigd in een codebericht 

van ambassadeur De Ranitz, uit Parijs. François Lefebvre de Laboulaye, de directeur-generaal 

Politieke Zaken van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, had naar aanleiding van een 

bezoek van minister Areilza aan Parijs, enkele interessante opmerkingen gemaakt. Zo stelde 

Lefebvre de Laboulaye dat zijn regering een leidende rol zou blijven spelen in het bevorderen 

van een bereidwillige opstelling ten aanzien van de Spaanse regering. Er bestonden dan ook 

goede banden met het nieuwe staatshoofd, Juan Carlos. Hoewel er van Franse zijde begrip 

bestond voor landen die zich gereserveerd opstelden, kon Frankrijk zich als buurland van 

Spanje een dergelijke houding niet veroorloven. Verder verklaarde Levebvre de Laboulaye dat 

de Bondsrepubliek Duitsland zich net als Frankrijk welwillend opstelde. Volgens Lefebvre de 

Laboulaye werd Spanje door de West-Duitse regering gezien als het ‘laatste bolwerk van de 

verdediging van Europa.’ Vanuit dat oogpunt werd het dan ook van belang geacht dat ‘een pro-

Atlantisch regime’ de dienst uitmaakte in Spanje.54 

 Intussen sloeg Van Pallandt een enigszins optimistischer toon aan in zijn verslaglegging 

 
51 Tammenoms Bakker aan BZ, 18-12-1975 (nr. 959), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11904.  
52 Voor meer over het Amerikaanse beleid en belangen ten aanzien van Spanje, zie o.a.: Delgado, ‘¿El “Amigo 
Americano”?’; Gavin, ‘The Nixon and Ford Administrations’; Lemus, Estados Unidos y la transición Española; Powell, El 
Amigo Americano; Powell, ‘The United States and Spain’; Viñas, En las garras del águila.  
53 Pallandt aan BZ, 12-12-1975 (nr. 202), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1845.  
54 De Ranitz aan BZ, 18-12-1975 (nr. 747), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 22386.  
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over de regeringsverklaring die op 15 december werd gepubliceerd.55 Hij erkende weliswaar 

dat de plannen van de regering-Arias Navarro vaag bleven, maar meende desalniettemin dat er 

voldoende aanknopingspunten waren voor optimisme ten aanzien van de 

democratiseringsambities. ‘Het nieuwe kabinet Arias is niet slecht begonnen,’ aldus Van 

Pallandt.56 Deze conclusie werd op Buitenlandse Zaken met enige scepsis ontvangen. Het 

Hoofd van het Bureau West- en Zuid-Europa, K.H. Birkman, meende dat Van Pallandt een ‘te 

rooskleurig beeld’ schetste. Hoewel Birkman erkende dat de regeringsplannen positieve 

elementen bevatten, betwijfelde hij of de beleidsvoornemens gerealiseerd zouden worden. Hij 

vreesde dat de plannen niet verder dan ‘wishful thinking’ zouden komen. Deze gedachtegang 

werd vooral ingegeven door de zorgen over de mogelijke negatieve invloed van ultrarechtse 

groeperingen die de regering zouden kunnen tegenwerken. Birkman concludeerde dan ook dat 

Van Pallandt voorbarig was geweest met het ‘signaleren van een ontwikkeling in democratische 

zin.’57  

In hoeverre de bedenkingen op het ministerie van invloed waren op de toonzetting in de 

verslaglegging van de ambassade is niet met zekerheid vast te stellen. Ambassadeur Insinger 

zou eind januari in ieder geval weer een minder optimistische toon aanslaan. Op 28 januari 

hield Arias Navarro een toespraak voor de Cortes Españolas.58 Insinger beschreef de toespraak 

als ‘een pompeuze veelheid van woorden met weinig concrete vernieuwingsvoorstellen.’ De 

ambassadeur stelde dan ook vast dat de regeringsverklaring niet was tegemoetgekomen aan de 

‘hooggespannen verwachtingen’ die in Spanje leefden. Dit leidde volgens Insinger tot chagrijn 

bij de hervormingsgezinde ministers Fraga (Binnenlandse Zaken) en Areilza (Buitenlandse 

Zaken), die zich in aanloop naar de regeringsverklaring juist optimistisch hadden uitgelaten 

over de hervormingsplannen. Het was Insinger opgevallen dat Fraga en Areilza ‘zich in 

tegenstelling tot de jubelende Cortes van ieder applaus onthielden en grimmig voor zich 

uitstaarden.’59  

Insingers observatie naar aanleiding van Arias Navarro’s regeringsverklaring komen 

overeen met de analyse van de historicus Javier Tusell. Deze beargumenteert dat Arias Navarro 

zijn ‘oportunidad histórica’ (historische kans) om het politieke systeem te veranderen al een 

jaar eerder had laten schieten, geparalyseerd door zijn loyaliteit aan het regime en zijn gebrek 

 
55 Voor een Nederlandse samenvatting van de regeringsverklaring zie Pallandt aan BZ, 16-12-1975 (nr. 276.115), ABZ, BZ 
1975-1984, inv. nr. 11904.  
56 Pallandt aan BZ, 16-12-1975 (nr. 203), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
57 DEU/WE aan Wnd. DEU, 19-12-1975 (nr. 202/75), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905.  
58 Diario de las sesiones del pleno, nr. 23, 28-1-1976, 2-16, geraadpleegd op Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, 
Serie histórica op 21-12-2018, http://www.congreso.es/est_sesiones/.  
59 Insinger aan BZ, 29-1-1976 (nr. 11), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
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aan inzicht om hervormingen daadwerkelijk te bewerkstelligen. In januari 1976 was er niet veel 

veranderd aan de daadkracht van de minister-president. Tusell concludeert net als Insinger dat 

Arias Navarro’s regeringsverklaring geen concrete plannen bevatte.60 In Den Haag bestond op 

Buitenlandse Zaken evenmin vertrouwen in de democratiseringsintenties van Arias Navarro en 

werd daarom met goede gronden voorzichtigheid bepleit.  

 

 

V a s t h o u d e n  a a n  d e m o c r a t i s e r i n g s e i s  N A V O - l i d m a a t s c h a p  

 

Het overlijden van Franco, de kroning van Juan Carlos en het aanblijven van Arias Navarro 

veranderde vooralsnog niets in de opstelling van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van een 

mogelijke toenadering tussen de NAVO en Spanje. Van der Stoel bevestigde in de Memorie 

van Toelichting van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1976 het tot dan toe gevoerde beleid 

– alleen een democratisch Spanje zou lid kunnen worden van de NAVO.61 Inmiddels was de 

druk van de Verenigde Staten om Spanje bij de NAVO te betrekken afgenomen in vergelijking 

met mei 1975. Ambassadeur Tammenoms Bakker voorspelde op 4 december 1975 dat 

Kissinger, tijdens de geplande NAVO-bijeenkomst later die maand, niet meer zou aandringen 

op een NAVO-lidmaatschap voor Spanje. Wel verwachtte hij dat van Amerikaanse zijde druk 

uitgeoefend zou worden om tijdens het transitieproces, dus nog voor het plaatsvinden van 

democratische verkiezingen, een handreiking te doen aan Spanje.62  

De Amerikaanse delegatie stelde zich inderdaad terughoudend op. Minister Vredeling 

verklaarde tegenover dagblad Trouw dat de Amerikanen tijdens de Defence Planning 

Committee, die op 9 en 10 december bijeen was gekomen, hadden nagelaten om druk uit te 

oefenen op de bondgenoten wat betreft een NAVO-lidmaatschap voor Spanje. Hoewel Spanje 

wel was besproken, stelde Vredeling dat er geen redenen waren om verzet aan te tekenen. Ook 

secretaris-generaal Luns, die zich begin 1975 nog tegenover Kissinger had uitgesproken voor 

steun aan Spanje, meende dat de tijd niet rijp was voor toenadering tot Spanje.63 In de 

 
60 Tusell, Dictadura Franquista, 282. 
61 Kamerstuk Tweede Kamer 1975-1976 kamerstuknummer 13600 V ondernummer 2, geraadpleegd op Officiële 
Bekendmakingen op 23-1-2020, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000195846.  
62 Tammenoms Bakker aan Van der Stoel, 4-12-1975 (nr. PZ-16045/3668), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409. 
63 Ferry Mingelen, ‘Onderzoek naar militaire bonden zal vrijheid niet aantasten, zegt minister,’ Trouw, 11-12-1975, 3, 
geraadpleegd op Delpher op 2-3-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010822421:mpeg21:a0110.  
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persverklaring van de Defence Planning Committee stond dan ook geen verwijzing naar Spanje, 

terwijl dit in het communiqué van 23 mei 1975 nog wel het geval was geweest.64 

De regering-Arias Navarro streefde evenwel nog steeds naar een lidmaatschap van de 

NAVO. Zo rapporteerde ambassadeur Van Lynden dat minister Areilza, tijdens een bezoek aan 

Bonn op 8 en 9 januari, had gesteld dat zijn regering nog steeds de ambitie had dat Spanje op 

termijn lid zou worden van de NAVO. Andere kwesties kregen evenwel voorrang, waaronder 

de vernieuwing van het bilaterale vriendschapsverdrag met de Verenigde Staten. In dat nieuwe 

verdrag wilde de Spaanse regering een verwijzing zien naar de bijdrage die Spanje leverde in 

de westerse defensie, en dus het Atlantisch verbond.65 Rond dezelfde tijd liet ook Arias Navarro 

zich tijdens een interview met Newsweek uit over de ambitie van zijn regering om toe te treden 

tot de NAVO. ‘There cannot be any further discrimination against Spain. Either Europe 

recognizes our role as its natural ally or Spain will have to limit the use of the bases strictly to 

U.S. and Spanish needs’, aldus Arias Navarro.66  

De Amerikaanse regering zag deze uitingen van Spaanse zijde als een positieve 

ontwikkeling. Op 15 januari rapporteerde Tammenoms Bakker vanuit Washington D.C. dat hij 

op het State Department had gesproken met Michael Durkee, Country Officer Spain. Deze had 

volgens de ambassadeur gesteld dat van Amerikaanse zijde opluchting heerste dat de Spaanse 

regering zich directer uitte over de wens om toe te treden tot de NAVO. Hiermee werden de 

Verenigde Staten niet langer gepositioneerd in een ‘ondankbare bemiddelaarsrol’ tussen Spanje 

en de Europese bondgenoten.67  

De ambassade in Madrid volgde de ontwikkelingen op het gebied van een mogelijk 

Spaans NAVO-lidmaatschap en de Amerikaans-Spaanse onderhandelingen over het bilaterale 

verdrag waarmee de Amerikaanse militaire bases in Spanje gemoeid waren, op de voet. Op 20 

januari rapporteerde de ambassadeur over een televisie-interview van Areilza waarin deze 

onder andere had verklaard dat Spanje door het bilaterale verdrag met de Verenigde Staten 

eigenlijk al onderdeel zou uitmaken van het westerse defensiesysteem.68 Vier dagen later 

 
64 ‘Final Communiqué,’ Defence Planning Committee, NATO Press Service, 10-12-1975, geraadpleegd op NATO Archives 
Online op 2-3-2018, http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/3/139341/M_DPC_2_75_19_ENG.pdf; ‘Final Communiqué,’ 
Defence Planning Committee, NATO Press Service, 23-5-1975, geraadpleegd op NATO Archives Online op 2-3-2018, 
http://archives.nato.int/uploads/r/null/1/3/139271/M_DPC_1_75_11_ENG.pdf. 
65 Van Lynden (Bonn) aan Van der Stoel, 13-1-1976 (nr .23), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409.  
66 ‘Spain’s New Timetable,’ Newsweek, 12-1-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11124. 
67 Tammenoms Bakker aan Van der Stoel, 15-1-1976 (nr. PZ-568/197), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409. 
68 Insinger aan Van der Stoel, 20-1-1976 (nr. 1233/129), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13407. 
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ondertekenden Kissinger en Areilza in Madrid het bilaterale Treaty of Friendship and 

Cooperation with Spain.69  

Op de Amerikaanse ambassade in Madrid werd aan Europese ambassadeurs toelichting 

gegeven over het nieuwe verdrag. Voor de Amerikaanse regering lag de prioriteit bij het 

continueren van de militaire bases in Spanje. Daar tegenover stond de wens van de Spaanse 

regering om dezelfde veiligheidsgaranties van de Amerikanen te krijgen als de NAVO-

bondgenoten. Dit was evenwel te veel gevraagd, maar de Spanjaarden streefden niettemin 

‘zoveel mogelijk parallelliteit’ na met de NAVO-bepalingen. De Amerikanen waren de 

Spanjaarden hierin zoveel mogelijk tegemoetgekomen maar hadden ‘ervoor gewaakt de NAVO 

en de leden daarvan op geen enkele wijze te committeren. De Verenigde Staten hadden in het 

verdrag evenmin een verplichting op zich genomen de Spaanse toetreding tot de NAVO te 

bewerkstelligen […].’70  

De Verenigde Staten stelden zich dus terughoudend op in het lobbyen voor een 

toenadering tussen de NAVO en Spanje. Het is aannemelijk dat de eerdere afwijzing door de 

NAVO-bondgenoten, waarbij ook Den Uyl zich in mei 1975 vierkant had uitgesproken tegen 

een Spaans NAVO-lidmaatschap, effect heeft gehad op de houding van de Amerikaanse 

regering. Van der Stoel leek in ieder geval overtuigd te zijn dat Nederland hierin een belangrijke 

rol had gespeeld. Begin maart stelde hij in een interview met Het Vrije Volk dat de eerdere 

pogingen tot toenadering tussen de NAVO en Spanje tijdens de NAVO-bijeenkomsten in mei 

1975 waren gestrand ‘mede door de resolute wijze, waarop die door Nederland [was] 

afgewezen.’ Wat betreft Van der Stoel speelde deze kwestie dus niet meer.71 Voorlopig leek 

het vraagstuk ten aanzien van een NAVO-lidmaatschap van Spanje dus van de baan. Later in 

het hoofdstuk zullen we zien dat deze kwestie in juni toch weer kwam bovendrijven. 

Geconcludeerd kan worden dat het Nederlandse standpunt ten aanzien van de NAVO en Spanje 

niet veranderde na het overlijden van Franco. Van der Stoel bleef consequent vasthouden aan 

de democratiseringseis. De dictator was weliswaar van het toneel verdwenen maar zijn 

autoritaire stelsel was daarmee nog niet ontmanteld.  

 

 

 
69 Instrumento de Ratificación de España del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos de 
América [e.v.], Boletín Oficial del Estado, nr. 267, 6-11-1976, 21911-21941, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado op 1-12-2018, https://www.boe.es/boe/dias/1976/11/06/pdfs/A21911-21941.pdf.  
70 Insinger aan Van der Stoel, 28-1-1976 (nr. 10), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
71 Ally Knoop en Bert Stoop, ‘Zo’n baarlijke conservatieve duivel ben ik niet,’ Het Vrije Volk, 28-1-1976, 21, geraadpleegd 
op Delpher op 2-3-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010959135:mpeg21:a0347.  



 HOOFDSTUK  5:  AANHOUDENDE  SCEPSIS,  NOVEMBER  1975  –  JULI  1976  

 212 

H e r v a t t i n g  o n d e r h a n d e l i n g e n  m e t  d e  E G  

 

In januari bogen de EG-lidstaten zich over de kwestie of de onderhandelingen over een nieuw 

preferentieel handelsakkoord met Spanje hervat konden worden, nadat deze in oktober 1975 

waren stilgelegd uit protest tegen de september-executies, zoals in hoofdstuk 4 aan bod is 

gekomen. Het kabinet-Den Uyl diende hierover een standpunt in te nemen. Van der Stoel werd 

door uiteenlopende diplomatieke posten op de hoogte gehouden van de overwegingen van EG-

bondgenoten. Zo rapporteerde ambassadeur Van Lynden vanuit Bonn over de reactie van de 

West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Hans-Dietrich Genscher, op het Spaanse 

wensenlijstje dat Areilza tijdens zijn bezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland op 8 en 9 januari 

ter sprake had gebracht. Daaruit bleek dat de regering-Arias Navarro niet meer was 

geïnteresseerd in een preferentieel handelsverdrag of een associatie met de EG. De Spaanse 

regering wilde direct inzetten op een volwaardig lidmaatschap met een toetredingsproces dat 

parallel zou lopen aan politieke hervormingen in Spanje.72  

Enkele dagen later bevestigde Arias Navarro in een interview met Newsweek dat een 

volledig lidmaatschap van de EG werd nagestreefd. De minister-president rekende op de 

welwillendheid van de EG-lidstaten.73 Genscher leek bereid zich enigszins toeschietelijk op te 

stellen. Hoewel hij meende dat het moment voor een lidmaatschapsaanvraag nog niet was 

aangebroken, was hij er evenwel van overtuigd dat op korte termijn ‘een duidelijk politiek teken 

moest worden gesteld voor een nieuw begin in de betrekkingen tussen Spanje en de EG, en wel 

door hervatting van de in oktober afgebroken onderhandelingen,’ zo meldde Van Lynden aan 

Van der Stoel.74 

Intussen rapporteerde Insinger vanuit Madrid over een overleg van de EG-ambassadeurs 

in zijn standplaats. Op dat moment had Areilza al bezoeken gebracht aan Bonn en Parijs. De 

Duitse en Franse ambassadeurs lieten zich daarover zeer positief uit. Zij gingen ervan uit dat 

de regering-Arias Navarro op relatief korte termijn een volwaardig EG-lidmaatschap 

ambieerde, terwijl toetreding tot de NAVO op de langere baan werd geschoven. De West-

Duitse ambassadeur deelde mee dat Areila in Bonn de ‘zeer nadrukkelijke beloften [had] 

gekregen inzake volle Duitse steun voor Spanje’s EG en NAVO wensen.’ Wat betreft de EG 

voorzag de regering van de Bondsrepubliek Duitsland een stappenplan waarbij gelijktijdig met 

de politieke transitie in Spanje onderhandelingen over het preferentieel handelsverdrag hervat 

 
72 Van Lynden aan Van der Stoel, 13-1-1976 (nr. 23), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409. 
73 ‘Spain’s New Timetable,’ Newsweek, 12-1-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11124. 
74 Van Lynden aan Van der Stoel, 13-1-1976 (nr. 23), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409. 
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dienden te worden, gevolgd door een associatieverdrag en uiteindelijke toetreding. De Franse 

ambassadeur stelde dat zijn regering eenzelfde opstelling had aangenomen. Zowel de 

Bondsrepubliek Duitsland als Frankrijk meende ‘dat steun van alle EG-landen noodzakelijk’ 

was, waarbij was ‘gewezen op de wellicht wat terughoudender stemming bij bepaalde meer 

noordelijk gelegen landen.’75   

België kon in ieder geval niet meer gerekend worden tot een van de gereserveerde 

landen. De Belgische ambassadeur liet tijdens de vergadering weten dat zijn regering ‘om’ was. 

Areilza zou dan ook welkom worden geheten in België. De Britse en Ierse ambassadeurs stelden 

zich evenwel terughoudender op. Volgens de Britse ambassadeur was het van belang dat de 

hervormingsplannen in Spanje daadwerkelijk uitgevoerd dienden te worden. De Ierse 

ambassadeur sloot zich hierbij aan. Opmerkelijk is dat de Deense ambassadeur meedeelde dat 

hij net terug was uit Kopenhagen, maar dat de kwestie Spanje op het Deense ministerie van 

Buitenlandse Zaken niet eens ter sprake was gekomen. Insinger stelde dat tijdens de 

vergadering werd geconcludeerd dat Areilza ‘sympathie en steun [verdiende] en dat hem zeker 

in de traditie van het Europees democratisch denken de mogelijkheid [moest] worden gegeven 

zijn stellingen bij de partners te verdedigen.’76  

Enkele dagen later rapporteerde Insinger over een diner georganiseerd door de 

Belgische ambassadeur ter ere van het afscheid van de Franse ambtgenoot. Maar, dit was niet 

de enige reden. Het etentje werd tevens gehouden ter ere van het aantreden van Areilza, die 

daarmee in de gelegenheid werd gesteld om een toelichting te geven op de Spaanse 

regeringsplannen. Deze handreiking aan Areilza was een teken dat van Belgische zijde 

inderdaad moeite werd gedaan om de betrekkingen met de Spaanse regering te verbeteren. De 

‘jubelrede’ die de Belgische ambassadeur volgens Insinger hield over de aansluiting van Spanje 

bij de EG kan dan ook in het licht worden gezien van de Belgische steun aan de regering-Arias 

Navarro.77  

Insinger liet tijdens deze samenkomst geen twijfel bestaan over het standpunt van de 

Nederlandse regering. De ambassadeur liet aan Areilza weten dat het van belang was dat de 

Spaanse bevolking zich zou kunnen uitspreken over de hervormingsplannen en dat begin 1977 

democratische verkiezingen zouden moeten plaatsvinden. Met betrekking tot de 

onderhandelingen tussen de EG en Spanje verklaarde Insinger dat Spanje blij mocht zijn dat de 

EG-lidstaten overwogen om de gesprekken over het preferentieel handelsakkoord te hervatten, 

 
75 Insinger aan Van der Stoel, 14-1-1976 (nr. 6), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
76 Ibid. 
77 Insinger aan Van der Stoel, 19-1-1976 (nr. 8), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954.  
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maar dat als het aan Nederland lag, voor verdere toenadering eerst concrete stappen gezet 

dienden te worden richting democratie.78 

Een dag later kwamen de EG-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om de kwestie-

Spanje te bespreken. Daarbij stond de mogelijke hervatting van de handelsbesprekingen 

centraal. Sassen rapporteerde vanuit Brussel over de uiteenlopende standpunten van de EG-

ministers, die verschilden van mening. De Franse minister Jean Sauvagnargues meende dat de 

besprekingen met Spanje nieuw leven ingeblazen zouden kunnen worden omdat de politieke 

situatie was veranderd. De West-Duitse minister Genscher sloot zich hierbij aan. Hij uitte zich 

positief over de plannen van de regering-Arias Navarro en riep zijn Europese collega’s op om 

begrip te tonen voor de stapsgewijze democratisering van Spanje. Christopher Soames, de 

Britse Europese commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen, was ook een voorstander van 

het hervatten van de onderhandelingen met Spanje. Zijn landgenoot James Callaghan, de 

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, stelde evenwel voor om de toespraak 

van Arias Navarro voor de Cortes Españolas op 28 januari af te wachten. Op basis daarvan zou 

een beslissing genomen kunnen worden over het al dan niet hervatten van de besprekingen met 

Spanje. De Deense sociaaldemocratische minister, Ivar Nørgaard, en de Italiaanse 

christendemocratische minister, Mariano Rumor, konden zich vinden in de suggestie van 

Callaghan. Maar er heerste verdeeldheid. De Ierse liberaal ingestelde minister Garret 

FitzGerald, de Belgische christendemocratische minister Renaat Van Elslande, en de 

Luxemburgse liberale minister Gaston Thorn, waren geen voorstander van afwachten en gaven 

de voorkeur aan het herstellen van de contacten met Spanje.79  

Van der Stoel stelde zich vergeleken met zijn Benelux-collega’s terughoudend op. Hij 

erkende dat de omstandigheden in Spanje zodanig veranderd waren dat het opnieuw herstellen 

van de besprekingen met Spanje gerechtvaardigd was. Desalniettemin maakte Van der Stoel 

onomwonden duidelijk dat daarbij geen enkele verwijzing gemaakt zou moeten worden naar 

een eventueel lidmaatschap van de EG. Van der Stoel sprak zijn hoop uit dat Spanje inderdaad 

zou democratiseren, maar achtte het voorbarig om een toetreding tot de EG aan de orde te 

stellen. De toespraak van Arias Navarro zou wat betreft Van der Stoel hierin geen verandering 

brengen. Het opnemen van Spanje in de EG zou alleen ter sprake kunnen komen als de 

democratisering van het land bewaarheid zou worden. Uiteindelijk kwam de Raad van 

Ministers tot de conclusie dat er geen obstakels meer bestonden om de besprekingen met Spanje 

 
78 Ibid.  
79 Sassen aan Van der Stoel, 20-1-1976 (nr. 30), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 19538; Perscommuniqué 380e zitting van de 
Raad op 20-1-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 19539. 
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over het preferentieel handelsakkoord te hervatten. Verdere discussie over deze kwestie werd 

doorgeschoven naar begin februari.80 

Op 9 februari besloten de EG-ministers van Buitenlandse Zaken definitief om de 

besprekingen met Spanje weer op te pakken. Enkele dagen eerder, op 5 februari, hadden 

Tweede Kamerleden Ter Beek en Patijn (PvdA) nog Kamervragen gesteld over deze kwestie. 

De parlementariërs wilden onder andere weten welke eisen de Nederlandse regering stelde aan 

het intensiveren van de relatie tussen Spanje en de EG. Van der Stoel liet hierop het volgende 

weten: ‘Om nauwere banden dan een handelsakkoord met de democratische landen in Europa 

mogelijk te maken, zou de Spaanse regering maatregelen moeten nemen die [...] tot resultaat 

hebben dat de menselijke en politieke vrijheden van het Spaanse volk volledig zullen worden 

gewaarborgd.’81 In maart zou Van der Stoel dit standpunt nog eens herhalen: ‘Wat betreft 

Spanje, moet er eerst zekerheid zijn van democratische instituties, voordat het dossier kan 

worden geopend.’82 Het overlijden van Franco en het aantreden van Juan Carlos resulteerde 

niet in een Nederlandse koerswijziging van de democratiseringspolitiek ten aanzien van Spanje. 

De onderhandelingen voor een nieuw preferentieel handelsakkoord werden weliswaar hervat, 

maar Van der Stoel, als meest kritische EG-minister, bleef vasthouden aan de 

democratiseringseis als een voorwaarde voor het EG-lidmaatschap.  

 

 

O n t v a n g s t  v a n  m i n i s t e r  A r e i l z a  

 

Intussen was de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José María de Areilza, bezig met 

het kweken van vertrouwen in het buitenland. Gezien de relatief magere Nederlandse delegatie 

bij Juan Carlos’ kroning, viel er voor wat betreft Nederland nog wel wat werk te verrichten. Zo 

ontving Areilza ter gelegenheid van zijn benoeming een versoberd felicitatietelegram van Van 

der Stoel.83 De laatste twee ministers van Buitenlandse Zaken van het Franco-regime, Pedro 

Cortina Mauri en Laureano López Rodó, hadden eerder soortgelijke koele boodschappen 

ontvangen. Van der Stoel bleef na het overlijden van Franco dus vasthouden aan deze sobere 

 
80 Ibid. 
81 Aanhangsel Tweede Kamer 1975-1976 nummer 639, Vragen van de leden Ter Beek en Patijn (beiden PvdA) over 
hervatting van de handelsbesprekingen tussen de EEG en Spanje, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 23-1-2020, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000193774.  
82 Handelingen Tweede Kamer OCV/UCV 1975-1976 22-3-1976, 738, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 23-1-
2020, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000193119.  
83 Minuut telexbericht, 15-12-1975, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11124; Verzonden telexbericht, 16-12-1975, ABZ, BZ 
1975-1984, inv. nr. 11124.  
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toonzetting. Een maand later zou de minister evenwel afwijken van zijn beleid om zijn Spaanse 

ambtgenoten niet in Nederland te ontvangen. 

Begin januari benaderde Areilza Insinger tijdens een nieuwjaarsreceptie die door de 

nieuwe koning werd aangeboden aan de in Spanje gevestigde diplomaten. Areilza liet weten 

dat hij van plan was een rondreis te maken langs West-Europese hoofdsteden en sprak de hoop 

uit dat hij ook in Nederland welkom zou zijn. Het belangrijkste doel van deze reis was het 

bespreken van de onderhandelingen met de EG.84 Een paar dagen na het gesprek tussen Insinger 

en Areilza werd in Den Haag het verzoek voor een bezoek aan Nederland ingediend door de 

Spaanse ambassadeur, Ramón Sedó. Van der Stoel stemde in met een ‘werkbezoek’ op 21 en 

22 februari.85 Dit was een betekenisvol besluit omdat niet eerder een Spaanse minister van 

Buitenlandse Zaken voor een dergelijk bezoek in Nederland werd ontvangen.  

Hoewel Van der Stoel dus bereid was om Areilza in Nederland te ontvangen, blijkt uit 

de voorbereidingen van het bezoek dat de Spaanse minister niet met alle toeters en bellen 

ontvangen zou worden. Op 3 februari vond in Den Haag een gesprek plaats tussen ambassadeur 

Sedó en de Nederlandse Chef Directie Kabinet en Protocol (DKP), A.F. Calkoen, van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur wenste terug te komen op het besluit dat 

de Nederlandse regering besloten had dat het bezoek van Areilza zou worden aangemerkt en 

behandeld als een ‘werkbezoek’. Een ontvangst door koningin Juliana of premier Den Uyl werd 

daarmee uitgesloten. Hoewel Sedó hiervoor begrip toonde, liet hij niet na op te merken dat 

Areilza tijdens zijn bezoeken in België en Denemarken ontvangen zou worden door 

respectievelijk koning Boudewijn en koningin Margrethe.86 Maar zover wilde men in Den Haag 

niet gaan. Op Buitenlandse Zaken werd zelfs voorgesteld om ‘van Nederlandse zijde zich in 

eerste instantie tot luisteren [te] beperken.’87  

 Het bezoek van Areilza aan Nederland duurde nog geen 24 uur. De minister kwam begin 

vrijdagavond 20 februari vanuit Dublin aan op Schiphol en vertrok zaterdag 21 februari aan het 

einde van de middag van Schiphol naar Parijs.88 Het flitsbezoek ontging de aandacht van 

actiegroepen niet. Zo stuurde het Komitee Internationale Solidariteit een protesttelegram naar 

premier Den Uyl.89 Amnesty International pleitte in een brief aan Areilza om zich in te spannen 

voor de vrijlating van politieke gevangenen en het invoeren van de vrijheid van meningsuiting 

 
84 Insinger aan Van der Stoel, 12-1-1976 (nr. 3), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13407.  
85 Van der Stoel aan Insinger, 19-1-1976 (nr. 3), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
86 Chef DKP aan Van der Stoel, 4-2-1976 (nr. 57), ABZ, BZ 1975-1984, inv.nr. 12801. 
87 DEU/WE aan M via S/C DEU, DGPZ en S, 12-2-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
88 Ambassade Spanje aan BZ, 16-2-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
89 ‘Protest buitenlandse arbeiders tegen ontvangst De Areilza,’ De Waarheid, 20-2-1976, 4, geraadpleegd op Delpher op 2-7-
2016. http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010375782:mpeg21:a0088.  
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en vergadering in Spanje.90 Leden van het Komité Vrij Spanje protesteerden voor het ministerie 

van Buitenlandse Zaken.91 Het communistische dagblad De Waarheid rapporteerde dat het om 

tientallen mensen ging, hoewel op de begeleidende foto slechts twee personen te zien waren. 

Desalniettemin vond Buitenlandse Zaken het kennelijk nodig om Areilza hiervan af te 

schermen. Volgens De Waarheid werd Areilza ‘via een achterdeurtje naar binnen en buiten 

geleid, teneinde hem het gezicht op de talloze leuzen en borden waarop herstel van de 

democratische en politieke vrijheid in Spanje werd geëist, te besparen.’92  

Areilza werd vergezeld door een stevige delegatie. Het Spaanse gezelschap verbleef in 

Den Haag in het Hotel des Indes, op enkele stappen van de Spaanse ambassade. Van der Stoel 

bood op vrijdagavond een diner aan in het destijds bekende Haagse Restaurant Royal. Op 

zaterdagochtend vonden besprekingen plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarna 

Areilza ter afsluiting van het bezoek een lunch aanbod op de Spaanse ambassade.93 Hoewel 

Areilza niet werd ontvangen door het staatshoofd, wachtte de Spaanse minister niettemin een 

ontvangst door een betrekkelijk zware delegatie. Deze bestond uit minister Van der Stoel, 

staatssecretaris Kooijmans, secretaris-generaal Schiff, Rutten (DGPZ), P.J. Polak (Chef DEU), 

R.A. van Swinderen (Chef DIE), J.F.E. Breman (Chef DNP), Birkman (Hoofd DEU/WE) 

alsmede ambassadeur Insinger die uit Madrid was overgekomen.94  

 De relatie tussen Spanje en de EG vormde het belangrijkste onderwerp van de 

besprekingen. Raimundo Bassols, de Spaanse directeur-generaal Internationale Economische 

Betrekkingen, stelde dat de Spaanse regering geen interesse meer had in onderhandelingen over 

een preferentieel handelsakkoord.95 De belangstelling van de Spanjaarden ging uit naar een 

volwaardig EG-lidmaatschap. Opvallend is dat de Spaanse regering zich zorgen maakte over 

het oplopen van gezichtsverlies door een mogelijke afwijzing van de EG. Zo stelde Bassols, die 

verwachtte dat in 1978 een lidmaatschapsverzoek ingediend zou kunnen worden, dat een 

gedeeltelijke toenadering tussen Spanje en de EG ‘onverkoopbaar’ zou zijn aan de Spaanse 

bevolking.96 Ook Areilza meende dat een positieve houding van de EG jegens Spanje van 

 
90 ‘Amnesty International’, NRC Handelsblad, 21-2-1976, 2, geraadpleegd op Delpher op 3-2-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000025522:mpeg21:a0022.    
91 ‘Protestcomité tegen ontvangst Spaanse minister,’ de Volkskrant, 21-2-1976, 7, geraadpleegd op Delpher op 3-2-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010880872:mpeg21:a0494.  
92 ‘Van der Stoel: “Spanje oprecht bezig met democratisering,'" De Waarheid, 23-2-1976, 4, geraadpleegd op Delpher op 2-
7-2016, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010375784:mpeg21:a0056.   
93 Visite aux Pays-Bas de Son Excellence Monsieur José María de Areilza, Comte de Motrico, Ministre des Affaires 
Etrangères d'Espagne, 20-21 février 1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
94 DEU aan M, Memorandum 26/76, 12-2-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801; Visite aux Pays-Bas de Son Excellence 
Monsieur José María, Comte de Motrico, Ministre des Affaires Etrangères d’Espagne, 20/21-2-1976, ABZ, BZ 1975-1984, 
inv. nr. 12801.  
95 Celer aan Madrid, 23-2-1976 (nr. 11), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
96 Ibid. 
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belang was, vooral omdat de Spaanse bevolking een EG-lidmaatschap steunde.97 Kortom, 

Bassols en Areilza drongen in Nederland aan op steun voor een volledig Spaans EG-

lidmaatschap, waarbij de wensen van de Spaanse bevolking als belangrijk argument naar voren 

werd geschoven.   

Van der Stoel bleef zich evenwel terughoudend opstellen. Allereerst herinnerde de 

minister zijn gesprekspartners aan ‘de gevoelens van vriendschap die het Nederlandse volk 

immer heeft gekoesterd voor het Spaanse volk.’ Daarnaast verklaarde hij de wens te koesteren 

dat daadwerkelijk een democratisch stelsel in Spanje gevestigd zou worden. Maar zover was 

het nog niet. Wat betreft de reactie op het door Spanje gewenste EG-lidmaatschap verklaarde 

Van der Stoel ‘dat uiteraard geen 'applaus' is te verwachten voordat concrete resultaten zijn 

bereikt’. Maar de minister deed wel een handreiking door te stellen ‘dat [de] huidige Spaanse 

regering in elk geval serieuze pogingen tot hervorming in het werk stelt.’ Maar, voor een Spaans 

EG-lidmaatschap achtte Van der Stoel de tijd ‘nog niet rijp.’ Van der Stoel liet zijn 

gesprekspartner evenwel weten dat het Nederlandse standpunt in de toekomst kon veranderen.98 

Enkele dagen na het bezoek zette Van der Stoel deze denkbeelden nog eens uiteen in een 

interview met Het Vrije Volk.99 

Ondanks de Nederlandse terughoudendheid werd het bezoek door beide zijden als 

positief beoordeeld. Van der Stoel meende dat ‘het bezoek verliep in een aangename sfeer, 

mede door de openhartige wijze waarop mijn ambtgenoot zijn uiteenzetting hield en aan de 

hand daarvan gestelde vragen, beantwoordde.’100 Ook Areilza keek met genoegen terug op zijn 

bezoek aan Nederland. In een dankbrief aan Van der Stoel uitte hij in ieder geval zijn ‘deepest 

gratitude for the very kind hospitality’ en het vertrouwen dat hij kon rekenen op Van der Stoels 

‘full understanding of our problems.’101 Terugblikkend in zijn memoires stelde Areilza in 

enkele zinnen dat Van der Stoel zich positief en vriendelijk opstelde tijdens het bezoek. Volgens 

Areilza was zelfs ambassadeur Sedó verrast over wat er was bereikt in het als kritisch 

beschouwde Nederland.102  

Insinger rapporteerde na zijn terugkomst in Madrid over de persreactie in Spanje naar 

aanleiding van Areilza's bezoek aan Nederland. Dagblad Ya noemde de houding van het ‘lastige 

Den Haag’ zeer positief en volgens de krant ABC toonde Nederland boven verwachting zijn 

 
97 Celer aan Madrid, 23-2-1976 (nr. 13), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
98 Ibid. 
99 Ally Knoop en Bert Stoop, ‘Zo’n baarlijke conservatieve duivel ben ik niet,’ Het Vrije Volk, 28-2-1976, 21, geraadpleegd 
op Delpher op 2-3-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010959135:mpeg21:a0347. 
100 Celer aan Madrid, 23-2-1976 (nr. 12), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
101 De Areilza aan Van der Stoel, 28-2-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
102 José María de Areilza. Diario de un ministro de la monarquía (Barcelona: Editorial Planeta, 1977), 93.  
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goede wil.103 In toepasselijke beeldspraak schreef ABC: ‘No ha sido una bola de queso holandés 

duro’ (het is geen harde Nederlandse bol kaas geweest).104 Ook tijdens een bijeenkomst op de 

Nederlandse ambassade in Madrid werd met tevredenheid teruggekeken op Areilza’s 

onderhoud met Van der Stoel. Areilza was bij die gelegenheid uitgenodigd op de ambassade 

om de toehoorders in te lichten over de politieke en sociaaleconomische plannen van de 

Spaanse regering. Onder de genodigden bevonden zich vertegenwoordigers van Nederlandse 

bedrijven met aanzienlijke belangen in Spanje. Een van die bedrijven was Philips. De Philips-

afgevaardigde, W.M.F. Isphording, concludeerde naar aanleiding van deze samenkomst dat de 

betrekkingen tussen Nederland en Spanje verbeterd waren ten opzichte van het dieptepunt in 

september 1975.105 Maar, dat betekende nog niet dat Van der Stoel de teugels van de 

democratiseringspolitiek liet vieren. Hij bleef zich terughoudend opstellen en bleef vasthouden 

aan de democratiseringseis als voorwaarde voor een associatie of lidmaatschap van de EG.  

 

 

C u l t u r e l e  b e t r e k k i n g e n  e e n  b r u g  t e  v e r  

 

Met het aantreden van de regering-Arias Navarro onder Juan Carlos kwam een nieuw 

onderwerp op de agenda te staan betreffende de Nederlands-Spaanse betrekkingen. De Spaanse 

regering wenste namelijk nauwere relaties op cultureel gebied die verder zouden gaan dan 

regelingen voor gastarbeiders, zoals die indertijd bestonden. Zo wees Areilza tijdens zijn 

bezoek aan Nederland op de onderwijsbelangen van kinderen van Spaanse arbeiders werkzaam 

in Nederland. Hij suggereerde dat een cultureel akkoord de zorgen die hierover leefden bij de 

Spaanse werknemers zou kunnen wegnemen. Hierop sprak Van der Stoel zijn lof uit over de 

rol van de Spaanse arbeiders in Nederland en beloofde hij dat hij de Spaanse belangstelling 

voor een cultureel verdrag zou overbrengen aan de minister van Onderwijs en 

Wetenschappen.106 Het lijkt erop dat Van der Stoel hiermee het onderwerp enigszins wilde 

afserveren. We zullen zien dat Van der Stoel eigenlijk niet bereid was om een cultureel verdrag 

af te sluiten voordat de democratie in Spanje was hersteld. Voor de regering-Arias Navarro 

vertegenwoordigden de culturele betrekkingen evenwel een aanvullend beleidsterrein waarop 

 
103 Insinger aan BZ, 24-2-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
104 ‘Sorprendente y positiva acogida a la visita de Areilza en Holanda,’ ABC (Madrid), 22-2-1976, 17, geraadpleegd op 
Hemeroteca ABC op 24-1-2020, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/02/22/017.html.  
105 W.M.F. Isphording, Hoofdlandengroep Europa I, Mededeling aan de Leden van de Raad van Bestuur betreffende Spanje, 
23-2-1976, Philips Company Archives [PCA] 731, Spanje (vergaderingen Raad van Bestuur). 
106 Celer aan Madrid, 23-2-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
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normalisering van de bilaterale relaties, ook met het oog op de verhoudingen tot de EG, gewenst 

werd. 

Niet alleen de Spaanse regering maar ook ambassadeur Insinger was een voorstander 

van een bilateraal cultureel akkoord. In maart schreef Insinger een uitgebreide vertrouwelijke 

brief aan Van der Stoel waarin hij bepleitte te investeren in een cultureel verdrag met Spanje 

omdat het de democratisering ten goede zou komen in een land met ‘gebrek aan politieke 

scholing.’ De ambassadeur was voorstander van meer politieke uitwisselingen tussen 

Nederland en Spanje en meende dat een cultureel verdrag hierin zou kunnen voorzien. Omdat 

Insinger verwachtte dat een dergelijke overeenkomst op financiële bezwaren zou kunnen stuiten 

op het ministerie van Buitenlandse Zaken, stelde hij voor om vooral contacten te stimuleren op 

wetenschappelijk en cultureel gebied zodat hoge kosten vermeden zouden kunnen worden.107 

Opvallend is dat Insinger suggereerde dat onderzocht zou worden wat de kosten zouden zijn 

van een dergelijke aanpak, in vergelijking met de opbrengsten van de bestaande culturele 

verdragen met Oostbloklanden. Hij pleitte hierbij voor investeringen in Spanje ten koste van 

Oost-Europese landen als zou blijken dat in Spanje meer kans van slagen zou zijn om met 

cultuurbeleid de democratisering te stimuleren.108  

Opnieuw stak Van der Stoel een spaak in het wiel. Hij was niet bereid om een cultureel 

akkoord met de Spaanse regering te sluiten en liet dit onomstotelijk blijken aan Insinger. Op 4 

mei zond Van der Stoel een codebericht naar Madrid waarin de ambassadeur werd 

teruggefloten. Aanleiding was een gesprek op het ministerie van Buitenlandse Zaken met 

ambassadeur Sedó. Deze gaf aan dat Insinger had gesuggereerd dat een cultureel verdrag 

afgesloten zou kunnen worden. Van der Stoel wees Insinger terecht. De ambassadeur mocht 

geen enkele uitlatingen doen over de mogelijkheden van een cultureel verdrag. ‘Nog afgezien 

van de financiële problemen, kan, in het huidige stadium van stagnerende ontwikkeling naar 

democratisering, van een cultureel verdrag met Spanje geen sprake zijn,’ aldus Van der Stoel.109 

De minister baseerde zich hier vermoedelijk mede op de rapportage van Insinger zelf die een 

maand eerder had laten weten dat de vooruitzichten voor het democratiseringsproces niet 

veelbelovend waren, onder andere vanwege de druk die werd uitgeoefend door de búnker.110 

Maar de minister zag het nut van een cultureel verdrag ook niet in omdat in voorkomende 

 
107 Insinger aan Van der Stoel, 22-3-1976 (nr. 4529/630), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 196.  
108 Ibid.  
109 Van der Stoel aan Insinger, 4-5-1976 (nr. 31), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10190.  
110 Insinger aan Van der Stoel, 1-4-1976 (nr. 33), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
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gevallen ad hoc oplossingen mogelijk waren.111 Nauwe culturele betrekkingen door middel van 

een verdrag was wat betreft Van der Stoel dus nog een brug te ver.  

Insinger reageerde op Van der Stoels reprimande met een enigszins defensief 

codebericht. De ambassadeur legde de schuld voor de ontstane situatie in feite bij Van der Stoel 

en de medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Insinger beweerde dat Van der 

Stoel in Den Haag toezeggingen had gedaan aan Areilza over een cultureel verdrag. Vervolgens 

claimde Insinger dat hij daarna van Buitenlandse Zaken instructies ontving om niet te hard van 

stapel te lopen omwille van financiële overwegingen. Tijdens gesprekken bij Asuntos 

Exteriores liet de ambassadeur daarom steeds weten dat financiële redenen ten grondslag lagen 

aan de terughoudendheid van Nederlandse zijde en ‘dat de door u gesuggereerde demarche van 

de Spaanse ambassade de meeste kans van slagen had als deze bescheiden van opzet zou 

blijven, en zich zou concentreren op zaken die weinig of geen geld zouden kosten en die 

specifiek te maken zouden hebben met het door Areilza aangekaarte verlangen 

werknemersbelangen te verdedigen.’112   

Insinger reageerde tevens op Van der Stoels opmerking over de ‘stagnerende 

ontwikkeling naar democratisering.’ Hoewel Insinger begin april zich pessimistisch had 

uitgelaten over het democratiseringsproces, meende hij dat er ondanks de moeilijkheden geen 

sprake was van stilstand. Vervolgens leek Insinger Van der Stoel te verwijten zich te veel te 

laten leiden door de verklaringen van oppositieleden. ‘Ik moge bepleiten in de beoordeling over 

de politieke ontwikkelingen niet alleen te willen letten op wat luid door de oppositie naar buiten 

wordt verkondigd doch ook op wat oppositieleden aan bevriende ambassades als inside 

information verstrekken’, aldus de ambassadeur.113 Hoewel een specifieke groepering niet werd 

genoemd, is het aannemelijk dat Insinger suggereerde dat Van der Stoel zich te veel liet leiden 

door de informatievoorziening van de PSOE. De verhouding tussen Insinger en Van der Stoel 

leek op dat moment niet bepaald hartelijk. Dit sluit aan bij het onderzoek van Bleich. Zij stelt 

dat Van der Stoel in een memorandum van 21 april 1976 aan Brinkhorst en Rutten zijn 

ongenoegen uitte over de soms veel te positieve verslaglegging van Insinger over het Franco-

regime.114 Begin mei leek deze ergernis zich verder te manifesteren toen Van der Stoel een 

reprimande uitdeelde aan Insinger, zoals hierboven uiteengezet.  

 
111 Van der Stoel aan Insinger, 4-5-1976 (nr. 31), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10190.  
112 Insinger aan Van der Stoel, 6-5-1976 (nr. 53), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10190.  
113 Ibid.  
114 Kopie memorandum, 21 april 1976; M aan S, DGPZ, in privécollectie Max van der Stoel, geciteerd in Bleich, De stille 
diplomaat, 153. 
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Van der Stoel reageerde ferm en zakelijk. Opnieuw wees hij een cultureel verdrag af 

wegens politieke bezwaren. De minister verklaarde dat de Spaanse ambassadeur erop was 

geattendeerd dat er geen intentie van Nederlandse zijde bestond om een cultureel verdrag af te 

sluiten. Bovendien stelde Van der Stoel dat aan Sedó duidelijk was gemaakt dat politieke 

beweegredenen hieraan ten grondslag lagen. Daarnaast was hem meegedeeld dat, wat betreft 

de Nederlandse regering, geen cultureel verdrag nodig was om het onderwijs aan Spaanse 

kinderen in Nederland beter te regelen. Hiervoor konden aparte afspraken worden gemaakt. 

Insinger werd door Van der Stoel opgedragen om dit standpunt over te dragen indien de 

culturele betrekkingen ter sprake zouden komen.115 Van der Stoel week hierin overigens af van 

minister Kemenade, die in mei 1975 tegenover de Tweede Kamer nog had verklaard dat het 

aangaan van culturele betrekkingen een bijdrage zou kunnen leveren aan de democratisering 

van Spanje, zoals in hoofdstuk 4 aan bod is gekomen. Van der Stoel paste dit idee juist 

omgekeerd toe. Ook op cultureel vlak hield Van der Stoel vast aan een democratiseringseis. 

 

 

C a r l i s t e n i n c i d e n t  

 

Intussen eiste de aanwezigheid van prinses Irene bij de jaarlijkse manifestatie van carlisten op 

de Montejurra wederom de aandacht. Op 9 mei, de eerste manifestatie sinds het overlijden van 

Franco, liep de situatie ernstig uit de hand door acties van aanhangers van Sixto de Borbón, de 

broer en rivaal van de carlistische troonpretendent Carlos Hugo, de man van prinses Irene. 

Verschillende ultrarechtse groeperingen waren aanwezig, waaronder de Guerrilleros de Cristo 

Rey (Guerrillas van Christus de Koning). Deze carlistisch-fascistische paramilitaire groepering 

veroordeelde de socialistische ideeën die Carlos Hugo was gaan aanhangen. Tijdens de 

manifestatie werden door adepten van Sixto de Borbón schoten gelost waarbij twee doden en 

enkele gewonden vielen.116  

Deze gebeurtenis wordt door auteur Mariano Sánchez Soler vermeld als voorbeeld dat 

de Spaanse transitie niet geweldloos verliep. Sterker nog, de auteur draagt bronnen aan die 

aantonen dat de regering-Arias Navarro en de veiligheidsdiensten betrokken waren bij het 

Carlistenincident. Zo stelt de auteur, op basis van een document opgesteld door de destijds 

betrokken generaal, José Antonio Sáenz de Santamaría, dat de factie onder leiding van Sixto de 

 
115 Van der Stoel aan Madrid, 13-5-1976 (nr. 35), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10190.  
116 Zie voor een uitgebreide verhandeling over deze gebeurtenis Sánchez Soler, La transición sangrienta, 21-44. 
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Borbón steun kreeg van de regering-Arias Navarro en de veiligheidsdiensten. Het vermeende 

oogmerk was om de Montejurra terug te veroveren van de progressieve Carlistische stroming 

die onder leiding stond van Carlos Hugo. Eenzelfde lezing werd eertijds gegeven door José 

María de Zabala, de secretaris-generaal van de Partido Carlista van Carlos Hugo, en José Arturo 

Márquez de Prado, de nationaal gedelegeerde van de Requeté, de militante carlistische tak van 

Sixto de Borbón.117  

  Uit Nederlandse archiefstukken blijkt dat Areilza, ruim een week voor het plaatsvinden 

van de bedevaart op de Montejurra, ernstige problemen verwachtte. Hij stelde namelijk de 

Nederlandse ambassade in Madrid op de hoogte van het feit dat de veiligheid van prinses Irene 

niet gegarandeerd zou kunnen worden. Van der Stoel lichtte vervolgens prinses Irene in en liet 

haar weten dat deze waarschuwing van Areilza ‘waarschijnlijk zou moeten worden 

geïnterpreteerd als een beleefde weigering om de prinses en haar man toe te staan de 

demonstratie te leiden […].’ Van der Stoel meldde vervolgens aan de ambassade in Madrid dat 

Irene tijdens het gesprek had laten blijken dat ze niet naar Spanje zou afreizen.118 Maar, niets 

was minder waar. Op 9 mei verschenen Irene en haar man Carlos Hugo aan de voet van de 

Montejurra.  

 Na het plaatsvinden van de schietincidenten op de Montejurra, maakte Areilza zich 

zorgen over een mogelijke weerslag op de Nederlands-Spaanse betrekkingen. Nog diezelfde 

dag liet hij aan Insinger weten dat, gezien de omstandigheden, de gouverneur van Navarra ‘zich 

gedwongen [had gezien] prinses Irene te verzoeken Spanje te verlaten.’ Insinger wilde Areilza’s 

zorgen over de diplomatieke betrekkingen wegnemen. Enerzijds deed de ambassadeur dat door 

te memoreren dat zowel koningin Juliana als koning Juan Carlos de prinses had gewaarschuwd. 

Daarnaast maakte Insinger van de gelegenheid gebruik om de positie van Irene ten opzichte 

van het Nederlandse koningshuis nog eens onder de aandacht te brengen. Op basis van de 

beschikbare inlichtingen oordeelde Insinger dat de Spaanse autoriteiten niets verweten konden 

worden. Wel plaatste hij de kanttekening dat de aanwezigheid van prinses Irene wellicht een 

terughoudende opstelling teweeg had gebracht bij de politie, waardoor de situatie uiteindelijk 

uit de hand liep. Daarbij merkte de ambassadeur evenwel op dat dit een speculatie was.119  

 De volgende dag spraken Areilza en Insinger elkaar tijdens een lunch. Areilza 

verklaarde dat na een eerste schermutseling tijdens de aanvang van de manifestatie aan de voet 

van de berg, prinses Irene gehoor had gegeven aan het advies om de Montejurra niet op te gaan 

 
117 Sánchez Soler, 21, 24-27. 
118 Van der Stoel aan Madrid, 1-5-1976 (nr. 30), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 4317. 
119 Insinger aan Van der Stoel, 9-5-1976 (nr. 57), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1777. 
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vanwege de riskante situatie. Toen Sixto op de berg zijn tientallen adepten wilde toespreken, 

werd hij door een geschatte 3.000 aanhangers van zijn oudere broer Carlos Hugo uitgejoeld. 

Hierop volgden de schoten door adherenten van Sixto en intervenieerde de politie. Hierna werd 

prinses Irene formeel gevraagd om per direct te vertrekken uit Spanje. Areilza opperde dat Irene 

vervolgens vermoedelijk met haar eigen auto het land had verlaten. Noemenswaardig is dat 

Insinger in zijn codebericht concludeerde dat de waarschuwing van Juan Carlos aan het adres 

van prinses Irene om niet naar Spanje te komen gerechtvaardigd was geweest. ‘De prinses heeft 

groot risico op zich genomen. Als haar iets zou zijn overkomen dan zou dit ondanks alle 

vertogen dat geen der autoriteiten enig blaam treft de Nederlands-Spaanse verhouding toch 

hebben belast,’ aldus Insinger.120 Een dag later trok Insinger niettemin de conclusie dat Irene 

geen blaam trof voor de incidenten omdat de gebeurtenissen op de Montejurra het resultaat 

waren van spanningen tussen de carlistische facties onderling.121  

Verder rapporteerde Insinger dat Spaanse kranten uitgebreid publiceerden over de 

gebeurtenissen. Zo zou volgens het nieuwe dagblad El País prinses Irene na het bijwonen van 

de uitvaart van een van de slachtoffers het volgende hebben verklaard: ‘Wij gaan vooruit naar 

de democratie en de vrijheid van het volk.’122 Andere Spaanse kranten rapporteerden tevens 

over de incidenten en wezen daarbij op de aanwezigheid van de Nederlandse prinses.123 Ook 

Nederlandse kranten besteedden aandacht aan het carlistenincident.124 Noemenswaardig is dat 

De Telegraaf stelde dat Spanje aan Juliana had gevraagd om Irene tegen te houden omdat de 

veiligheid van de prinses niet gegarandeerd kon worden.125 Tevens vermeldden sommige 

dagbladen dat Van der Stoel prinses Irene had gewaarschuwd.126 

 
120 Insinger aan Van der Stoel, 10-5-1976 (nr. 58), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1777. 
121 Insinger aan Van der Stoel, 10-5-1976 (nr. 59), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1777. 
122 Insinger aan BZ, 11-5-1976 (nr. 60), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1777. 
123 Zie o.a.: ‘Graves incidenten en Montejurra,’ ABC (Madrid), 11-5-1976, 25, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 23-10-
2018, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/05/11/025.html;‘Terrorismo en el monte 
sagrado de los Carlistas.’ Blanco y Negro (Madrid), 15-5-1976, 27-31, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 23-10-2018,    
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1976/05/15/027.html.   
124 Zie o.a.: ‘Bij Carlistenmars in Spanje. Prinses Irene in kogelregen,’ De Telegraaf, 10-5-1976, 1, geraadpleegd op Delpher 
op 1-10-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011200795:mpeg21:a0001; ‘Rechtse aanvallen op volgelingen prins 
Carlos Hugo,’ de Volkskrant, 10-5-1976, 1, geraadpleegd op Delpher op 1-10-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010880913:mpeg21:a0004; ‘Volgelingen Carel Hugo onder vuur,’ Het Parool, 
10-5-1976, 1, geraadpleegd op Delpher op 1-10-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010840375:mpeg21:a0057. 
125 ‘Spanje vroeg Juliana Irene tegen te houden,’ De Telegraaf, 11-5-1976, 1, geraadpleegd op Delpher op 1-10-1976, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011200796:mpeg21:a0144. 
126 Zie o.a.: ‘Minister v.d. Stoel waarschuwde Irene voor moeilijkheden,’ NRC Handelsblad, 12-5-1976, 1, geraadpleegd op 
Delpher op 1-10-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000025351:mpeg21:a0005; ‘Van der Stoel 
waarschuwde prinses Irene,’ de Volkskrant, 12-5-1976, 3, geraadpleegd op Delpher op 1-10-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010880915:mpeg21:a0098; ‘Prinses Irene was gewaarschuwd door Van der 
Stoel,’ Trouw, 13-5-1976, 4, geraadpleegd op Delpher op 1-10-2018,  
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010819920:mpeg21:a0109.  
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Intussen maakte Insinger zich in Madrid zorgen om de diplomatieke gevolgen. Hij liet 

aan Van der Stoel weten dat Areilza op de hoogte was van de ‘constitutionele positie’ van 

prinses Irene. De Spaanse minister bleef het evenwel vreemd vinden dat prinses Irene de 

waarschuwing van Van der Stoel, om niet bij de Montejurra te verschijnen, niet ter harte had 

genomen.127 Ook Manuel Fraga, de minister van Binnenlandse Zaken was niet te spreken over 

het optreden van prinses Irene. Na terugkomst van een reis naar Zuid-Amerika verklaarde Fraga 

tijdens een persconferentie dat ‘hij de activiteiten van bepaalde personen danwel persoontjes 

van bepaalde buitenlandse families op het gebied van de Spaanse politiek en ten koste van de 

Spaanse orde en rust veroordeelt onder toevoeging dat hij garandeert dat ze dit niet meer zullen 

doen.’128  

Inmiddels had Insinger aan Van der Stoel voorgesteld om de Spaanse regering te 

verwittigen dat het eventueel weigeren van de toelating van prinses Irene in Spanje geen protest 

van Nederlandse zijde zou opleveren. Wat betreft Insinger zou de Nederlandse regering hiermee 

een helder signaal afgeven dat afstand werd genomen van het optreden van de prinses.129 Van 

der Stoel zag dit evenwel niet zitten. Hij oordeelde dat hij niet verder kon gaan dan de 

waarschuwing die hij had overgebracht aan de prinses.130 De kwestie verdween daarmee van 

de agenda. Het optreden van Irene raakte weliswaar niet het democratiseringsbeleid, maar 

maakte de toch al gevoelige bilaterale betrekkingen enige tijd nog wat moeizamer.  

 

 

G e e n  m e d e w e r k i n g  t o e t r e d i n g  N A V O  

 

Eerder in dit hoofdstuk is aan bod gekomen dat Van der Stoel er begin 1976 ervan uit ging dat 

de ambities van Spanje ten aanzien van de NAVO in de koelkast waren gezet. Deze kwestie 

kwam in juni toch weer ter sprake tijdens het eerste staatsbezoek van het Spaanse koningspaar 

aan de Verenigde Staten. Op 2 juni hield Juan Carlos een toespraak voor het Amerikaanse 

Congres. Historicus Victor Gavin stelt dat het Congres hiermee een ‘remarkable act of faith’ 

tentoonspreidde omdat Juan Carlos op dat moment nog steeds geen democratisch mandaat had. 

 
127 Insinger aan Van der Stoel, 11-5-1976 (nr. 60), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1777. 
128 Insinger aan Van der Stoel, 14-5-1976 (nr. 66), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1777.  
129 Insinger aan Van der Stoel, 11-5-1976 (nr. 60), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1777. 
130 Van der Stoel aan BZ, 11-5-1976 (nr. 33), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 4317. 
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Een soortgelijk gebaar van vertrouwen door West-Europese parlementen was destijds nog 

ondenkbaar, aldus Gavin.131  

Wat in Nederland op dat moment vooral de aandacht trok, en waarover enkele 

Nederlandse kranten publiceerden, was dat tijdens dit bezoek Areilza en Kissinger zich hadden 

uitgesproken voor toetreding van Spanje tot de NAVO.132 Van der Stoel bleef zich wat betreft 

deze kwestie als een kritische bondgenoot opstellen en liet de woordvoerder van Buitenlandse 

Zaken een verklaring uitdoen die door een aantal Nederlandse kranten werd opgepikt. Hierin 

werd nogmaals bevestigd dat de Nederlandse regering ‘niet [zou] meewerken aan toetreding 

van Spanje tot de NAVO.’133 

 Intussen werden inlichtingen en instructies over de uitspraken van Areilza en Kissinger 

uitgewisseld tussen Den Haag, Madrid en Washington D.C. Zo rapporteerde Insinger op 9 juni 

dat de Amerikaanse gezant in Madrid de uitspraken van Areilza en Kissinger had afgezwakt 

door te stellen dat de verhouding tussen Spanje en de NAVO ‘zeer voorzichtig behandeld’ was. 

Daarbij zou Areilza hebben aangegeven dat een NAVO-lidmaatschapsaanvraag door Spanje 

niet vanzelfsprekend was.134 Intussen had Van der Stoel de ambassade in Washington D.C. 

verzocht om nadere inlichtingen over de uitspraken van Kissinger en Areilza.135 Nog diezelfde 

dag ontving Van der Stoel van Tammenoms Bakker de volgende quote uit de toespraak van 

Kissinger: ‘we believe that Spain should become a member of NATO as soon as possible and 

we encourage all efforts to bring Spain closer to the European communities,’136 hetgeen kon 

worden opgevat als een ondubbelzinnige verklaring van steun aan Spanje om lid te worden van 

de NAVO.  

 De volgende dag, op 10 juni, seinde Van der Stoel instructies naar Insinger. Kennelijk 

wilde Van der Stoel eventuele Spaanse verontwaardiging over de bovengenoemde 

persverklaring voor zijn. De minister stelde dat de woordvoerder van Buitenlandse Zaken 

‘slechts een routinematige reactie’ had gegeven op vragen van de pers. De antwoorden van de 

woordvoerder waren niet bewust gerelateerd aan het bezoek van Juan Carlos aan de Verenigde 

Staten. Bovendien weken de uitspraken niet af van het tot dan toe gevoerde Nederlandse beleid 

 
131 Gavin, ‘The Nixon and Ford Administrations,’ 938. 
132 Zie o.a.: ‘Nieuw Spaans pleidooi voor intrede in NATO,’ Het Parool, 4-6-1976, 3, geraadpleegd op Delpher op 3-3-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010840276:mpeg21:a0186; “’Maak Spanje lid van Navo,’” Het Vrije Volk, 5-6-
1976, 7, geraadpleegd op Delpher op 3-3-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010959249:mpeg21:a0235. 
133 ‘Nederland blijft tegen opneming Spanje in NAVO,’ de Volkskrant, 5-6-1976, 9, geraadpleegd op Delpher op 3-3-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010880583:mpeg21:a0408; ‘Puntsgewijs,’ NRC Handelsblad, 5-6-1976, 3, 
geraadpleegd op Delpher op 2-3-2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000025379:mpeg21:a0035.  
134 Insinger aan Van der Stoel, 9-6-1976 (nr. 71), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
135 Van der Stoel aan Madrid, 9-6-1976 (nr. 40), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 4317. 
136 Tammenoms Bakker aan Van der Stoel, 9-6-1976 (nr. 393.910), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409. 
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ten aanzien van Spanje en de NAVO. Wat betreft Van der Stoel was er dus niet veel aan de 

hand. Toch wilde de minister duidelijk maken dat er aan Nederlandse zijde geen kwade zin 

was. ‘Uiteraard was het geenszins de bedoeling kritiek uit te oefenen op minister Areilza voor 

wiens optreden de Nederlandse regering en ik persoonlijk de grootst mogelijke waardering 

hebben’, aldus Van der Stoel. De minister instrueerde Insinger dat hij op Asuntos Exteriores 

kon laten weten dat deze affaire wat betreft Van der Stoel ‘als een storm in een glas water’ werd 

beschouwd. Insinger mocht daarbij ook de ‘verbazing en teleurstelling’ tonen over eventuele 

Spaanse verwijten.137  

Dat Van der Stoel de betrekkingen met Spanje goed wilde houden bleek ook uit een 

codebericht van 22 juni, een dag nadat de Amerikaanse Senaat het Spaans-Amerikaanse 

Verdrag van Vriendschap en Samenwerking had goedgekeurd.138 Van der Stoel liet Insinger 

weten dat hij tijdens een bijeenkomst voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) aan Areilza had toegelicht hoe het persbericht tot stand was gekomen. 

Volgens Van der Stoel had Areilza daarop sympathiek gereageerd en werd daarmee het voorval 

als afgedaan beschouwd.139 De verstandhouding tussen de bewindslieden was weer hersteld, 

maar dit veranderde niets aan de Nederlandse opstelling dat Spanje eerst zou moeten 

democratiseren voordat er sprake zou kunnen zijn van een NAVO-lidmaatschap.  

 

 

S t a g n a t i e  e n  o n t s l a g  A r i a s  N a v a r r o  

 

Zoals in hoofdstuk 1 duidelijk is geworden werd Arias Navarro niet lang nadat Juan Carlos van 

zijn reis naar de Verenigde Staten was teruggekeerd in Spanje ontslagen. Juan Carlos voelde 

zich gesterkt door de steun die hij in Washington had ontvangen.140 In de maanden die 

voorafgingen aan Arias Navarro’s ontslag, toonden de rapportages van de Nederlandse 

ambassade een wisselend en soms verontrustend beeld van de politieke situatie in Spanje, 

waaruit duidelijk werd hoe ongewis de politieke toekomst toen nog was. Zo meldde Insinger 

op 11 maart dat Spanje gebukt ging onder een ongekende stakingsgolf die zorgde voor veel 

onrust.141 Het aantal stakingen was inderdaad aanzienlijk. In het eerste kwartaal van 1976 

 
137 Van der Stoel aan Madrid, 10-6-1976 (nr. 42), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 4317. 
138 Tammenoms Bakker aan Van der Stoel, 24-6-1976 (nr. 500), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
139 Van der Stoel aan Madrid, 22-6-1976 (nr. 47), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 4317. 
140 Tovias, ‘US policy,’ 188. 
141 Insinger aan Van der Stoel, 11-3-1976 (nr. 23), ABZ MAD/Spanje, inv. nr. 185.  
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vonden bijna 18.000 stakingen plaats.142 In sommige gevallen ontstonden gewelddadige 

confrontaties tussen demonstranten en ordetroepen. Zo resulteerde het neerslaan van 

demonstraties in de Baskische stad Vitoria in vier dode stakers.143 Ondanks dergelijke onlusten 

meende Insinger evenwel dat er ook positieve ontwikkelingen plaatsvonden. Zo meldde hij dat 

de regering-Arias Navarro ‘zeer veel haast’ maakte met de hervormingsplannen.144  

Het bleef echter moeilijk in te schatten. Een week later stelde Insinger dat ‘de situatie 

in Madrid verslechterd’ was. Achter de schermen had een kabinetscrisis plaatsgevonden over 

het transitieproces. Het heetste hangijzer betrof het al dan niet legaliseren van de 

communistische PCE. Insinger rapporteerde dat ‘een zacht sabelgerammel hoorbaar’ was, 

waarmee hij duidde op de dreiging van een rechtse coup tegen een mogelijke legalisering van 

de communistische partij. Het kabinet overleefde de crisis, maar Insinger voorspelde dat binnen 

afzienbare tijd duidelijk zou worden of de democratisering van Spanje daadwerkelijk 

gerealiseerd zou worden. De ambassadeur bleef enigszins hoopvol. ‘Hoewel er nog veel 

spanningen bestaan mag dat voorlopig niet leiden tot een negatieve conclusie omdat het immers 

uitgesloten is dat een democratiseringsproces als het onderhavige zonder spanningen, fricties 

en explosies plaatsvindt,’ aldus Insinger.145  

 Begin april leek de situatie er niet veel beter op te worden. Insinger meldde dat er steeds 

meer ongenoegen ontstond over het democratiseringsproces, dat maar niet van de grond leek te 

komen. De polarisatie over het vraagstuk ten aanzien van de legalisering van de PCE nam toe. 

De democratische oppositie wilde dat de PCE gelegaliseerd zou worden, terwijl conservatieve 

stromingen, inclusief de regering, dat afwezen. Insinger stelde hierover dat ultraconservatieven 

‘zich in de bunker [hadden] ingegraven en kans gezien [hadden] hun positie te versterken.’ Zij 

zouden dan ook in staat zijn om ‘drastisch op te treden’ tegen wat zij beschouwden als 

ongewenste ontwikkelingen.146 Hiermee doelde Insinger ongetwijfeld op een militaire coup. 

Ook Van Pallandt stelde vast dat extreemrechts bereid was ‘de verworvenheden van het Franco-

tijdperk met hand en tand te verdedigen.’ Dit had volgens Van Pallandt zijn weerslag op 

gematigde conservatieven, die zich begonnen af te vragen of een democratisch stelsel wel 

geschikt was voor Spanje, ingegeven door de vrees dat communisten en socialisten het meeste 

voordeel zouden halen uit een democratisch bestel.147  

 
142 Zie o.a.: Palomares, ‘New Political Mentalities,’ 131. 
143 Insinger aan Van der Stoel, 11-3-1976 (nr. 23), ABZ MAD/Spanje, inv. nr. 185.  
144 Palomares, “New Political Mentalities,’ 131. 
145 Insinger aan Van der Stoel, 18-3-1976 (25), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
146 Insinger aan Van der Stoel, 1-4-1976 (nr. 33), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
147 Van Pallandt aan Van der Stoel, 12-4-1976 (nr. 4604/801), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
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De spanningen liepen in Spanje dus hoog op. Op basis van deze ontwikkelingen stelde 

Insinger vast dat het democratiseringsproces een complexe operatie was die een ‘juiste 

psychologische benadering’ vereiste. Opmerkelijk is dat de ambassadeur meende dat 

Spanjaarden deze instelling niet bezaten: ‘Geneigd liever emotioneel dan cerebraal te reageren 

komt [de Spanjaard] snel in de verleiding onverstandige dingen te zeggen of te doen terwijl 

intrekken van een ingenomen standpunt in strijd is met zijn opvatting over eergevoel.’ Wat 

betreft Insinger waren de vooruitzichten voor het democratiseringsproces dan ook niet 

veelbelovend. Hoewel de ambassadeur enige hoop hield op een goede afloop voorspelde hij 

‘dat voor het zomerreces waarschijnlijk zal zijn bepaald of het democratiseringsproces zich 

inderdaad langs evolutionaire weg zal voortzetten of dat van een ernstige confrontatie der 

krachten moet worden gesproken.’148  

Arias Navarro hield op 28 april een rede op de Spaanse televisie en radio over de 

hervormingsplannen. De Spaanse premier kondigde onder andere aan dat een aantal 

wetsvoorstellen ingediend zouden worden bij de Cortes Españolas. Tevens zegde hij 

verkiezingen toe in de eerste maanden van 1977. Deze vooruitzichten gingen voor sommigen 

niet ver genoeg. Insinger rapporteerde dat de toespraak niet goed was ontvangen door de 

oppositie.149 Zo had socialistenleider González ‘een zeer negatief oordeel’ geveld over de 

hervormingsplannen, die hij bestempelde als desastreus. Ook Insinger oordeelde dat het in de 

toespraak ontbrak aan concrete toezeggingen. Er was bijvoorbeeld geen enkel woord gevallen 

over de rol van democratische oppositiegroeperingen. Volgens Insinger was er dan ook ‘geen 

reden tot applaus.’ Hoewel de ambassadeur de hervormingsplannen toch nog als een stap in de 

goede richting beschouwde, bleef hij sceptisch. ‘Ik deel de vrijwel unanieme conclusie van de 

oppositie dat de oude Franco-vriend Arias steeds meer ongeschikt blijkt om het 

democratiseringsproces te leiden,’ aldus Insinger.150  

Eind mei meldde Insinger dat de regering niettemin enkele belangrijke 

hervormingsvoorstellen had ingediend bij de Cortes Españolas. Een daarvan was de 

grondwetsherziening waarmee bepalingen ten aanzien van onder andere de Cortes Españolas 

zelf werden gewijzigd. Insinger concludeerde dat weer wat stappen waren gezet, maar dat deze 

hervormingen nog geen volledige democratisering inhielden. ‘Het is goed er tenslotte nog eens 

op te wijzen dat zeker na 40 jaar dictatuur democratie geen artikel is dat men bij de eerste 

 
148 Insinger aan Van der Stoel, 1-4-1976 (nr. 33), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
149 Insinger aan Van der Stoel, 29-4-1976 (nr. 48), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
150 Insinger aan Van der Stoel, 3-5-1976 (nr. 50), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
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winkel op de hoek van de straat kan kopen,’ aldus Insinger.151 Kort daarna werd het 

wetsvoorstel met betrekking tot de vrijheid van vergadering zonder problemen aangenomen 

door de Cortes Españolas. Volgens de ambassadeur waren er aanwijzingen dat veel 

conservatieven eieren voor hun geld kozen en bereid waren om de hervormingen te steunen. 

Maar, zoals Insinger terecht stelde, diende de behandeling van het hete hangijzer, het 

wetsvoorstel voor het recht van politieke associatie waarmee politieke partijen, overigens in dit 

stadium met uitzondering van de communistische partij, zouden worden toegestaan, nog uit te 

wijzen of de weerstand van rechtse Cortes-leden tegen hervormingen inderdaad was 

verminderd.152  

In eerste instantie leek de weerstand van conservatieven tegen de hervormingen 

inderdaad afgenomen te zijn. Op de ochtend van 9 juni werd een belangrijke mijlpaal bereikt 

toen de Cortes Españolas met een meerderheid het wetsontwerp over politieke partijen 

goedkeurde.153 Volgens Van Pallandt was dit vooral een verdienste van Adolfo Suárez, de 

minister van de Movimiento, die een bevlogen toespraak hield over de noodzaak van 

veranderingen.154 Er speelden nog veel problemen, maar op de ambassade werd niet verwacht 

dat deze afbreuk zouden doen aan de inhoud van het hervormingsprogramma. Daarbij werd wel 

de aantekening gemaakt dat de stemming in het land begon om te slaan en dat er veel druk 

kwam te staan op de nadere uitvoering van de hervormingen. Het grootste probleem was 

evenwel dat een noodzakelijk amendement van de strafwet niet werd aangenomen. Zoals Van 

Pallandt terecht observeerde, ontstond hierdoor de situatie dat politieke partijen door de Cortes 

Españoles werden toegestaan maar volgens het strafrecht nog verboden bleven.155 Hierdoor 

raakte het transitieproces in een impasse.  

Geleidelijk aan begon de positie van Arias Navarro onhoudbaar te worden. Hij bleek 

niet in staat om de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten om Spanje te 

democratiseren.156 Arias Navarro werd op 1 juli ontslagen. Insinger rapporteerde dat het geen 

geheim was dat de verhouding tussen Juan Carlos en Arias Navarro verslechterd was. 

Desondanks kwam het ontslag onverwachts omdat in Spanje verondersteld werd dat Arias 

Navarro zou aanblijven tot na het in het najaar geplande referendum waarmee de Spaanse 

 
151 Insinger aan Van der Stoel, 20-5-1976 (nr. 6109/1083), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
152 Insinger aan Van der Stoel, 31-5-1976 (nr. 6256/1146), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
153 Boletín Oficial de las Cortes Españolas, Diario de las Sesiones del Pleno, Núm. 27, Sesión celebrada los días 8 y 9 de 
junio de 1976, geraadpleegd op Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones, Serie Histórica op 30-1-2018, 
https://app.congreso.es/est_sesiones/.  
154 Van Pallandt aan Van der Stoel, 15-6-1976 (nr. 6474/1283), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10676. 
155 Ibid. 
156 Palomares, ‘New Political Mentalities,’ 131. 
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bevolking zich zou kunnen uitspreken over de politieke hervormingen. Hoewel in eerste 

instantie de indruk werd gewekt dat Arias Navarro zelf was opgestapt, concludeerde Insinger 

al snel dat het zeker was dat ‘de koning het initiatief en de beslissing heeft genomen.’157 

Daarmee kwam een einde aan de regering-Arias Navarro, die zowel onder Franco als Juan 

Carlos had gediend.  

 

 

S l o t  

 

In dit hoofdstuk is het Nederlandse democratiseringsbeleid ten tijde van de eerste post-Franco 

regering onder leiding van Arias Navarro (november 1975–juli 1976) aan de orde gekomen. In 

hoeverre heeft het verdwijnen van het toneel van dictator Franco geresulteerd in een 

verandering van de democratiseringspolitiek, of was er veeleer sprake van continuïteit? In de 

eerste plaats kan worden vastgesteld dat het overlijden van Franco, de kroning van Juan Carlos 

en het aanblijven van Arias Navarro als minister-president in het eerste post-Franco kabinet in 

eerste instantie geen aanleiding vormde voor Van der Stoel en het kabinet-Den Uyl om zich 

minder afstandelijk op te stellen. Zo werd vastgehouden aan een koele toonzetting in 

felicitatietelegrammen en woonde een relatief lichte diplomatieke delegatie de kroning van Juan 

Carlos bij, omdat Van der Stoel vooralsnog geen vertrouwen had in de 

democratiseringsintenties van de jonge koning. Wel stemde Van der Stoel in met een ontvangst 

van Areilza in Nederland, maar dit werd beperkt tot een werkbezoek, zonder ontvangst door 

premier Den Uyl en koningin Juliana. Van der Stoel stelde zich wat dat betreft strenger op in 

vergelijking met bondgenoten.  

Daarnaast kan worden geconcludeerd dat Van der Stoel bleef vasthouden aan de 

democratiseringseisen ten aanzien van een Spaanse associatie of Spaans lidmaatschap van de 

NAVO en de EG. Dictator Franco was weliswaar van het toneel verdwenen, maar het autoritaire 

regime was nog niet ontmanteld. De kwestie van een NAVO-lidmaatschap belandde weliswaar 

in een rustiger vaarwater, in vergelijking met de verhitte discussies tijdens de NAVO-

bijeenkomsten in mei 1975, maar Van der Stoel liet er geen twijfel over bestaan dat Spanje eerst 

zou moeten voldoen aan de democratiseringseis voordat een toetreding tot de Atlantische 

alliantie in overweging zou worden genomen. Ook in het geval van de EG bleef Van der Stoel 

 
157 Insinger aan BZ, 2-7-1976 (nr. 85), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
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op zijn strepen staan. Alleen na een daadwerkelijke democratisering van Spanje zou de poort 

van de EG wat betreft Nederland worden opengezet.  De eerste Spaanse post-Franco regering 

bleek snel niet in staat om aan dergelijke condities te voldoen. Maar ze was geen lang leven 

beschoren. Binnen zeven maanden diende Arias Navarro ruimte te maken voor een nieuwe 

minister-president. In hoeverre het Nederlandse Spanjebeleid als gevolg daarvan zou 

veranderen komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
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6. Omwenteling,  
juli 1976 – augustus 1977 

 

 

Nadat Juan Carlos premier Arias Navarro aan de kant had geschoven, benoemde hij op 3 juli 

1976 Adolfo Suárez tot minister-president. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat binnen 

een jaar na het aantreden van Suárez de eerste vrije verkiezingen sinds 1936 plaatsvonden. Maar 

toen Suárez benoemd werd was het nog verre van zeker of het politieke stelsel van Spanje 

daadwerkelijk gedemocratiseerd zou worden. In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd in hoeverre 

het Spanjebeleid van het kabinet-Den Uyl veranderde, dan wel continueerde, na het aantreden 

van de regering-Suárez. Daarbij worden de beweegredenen onderzocht die ten grondslag lagen 

aan de besluitvorming in de periode juli 1976-augustus 1977 en worden tevens de methoden en 

resultaten van het beleid bestudeerd. In overeenstemming met de vorige hoofdstukken zal 

tevens de rol van de PvdA behandeld worden.  

 

 

G e e n  r e d e n  v o o r  g e l u k w e n s  

 

De benoeming van Suárez dwong het kabinet-Den Uyl opnieuw te voldoen aan de diplomatieke 

plichtpleging om felicitatietelegrammen te sturen aan de nieuwe Spaanse minister-president en 

de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Marcelino Oreja. Het was nog maar de vraag of er 

überhaupt its feestelijks zou gebeuren, omdat de eerste berichten over de machtswisseling niet 

gunstig stemden. Zo rapporteerde ambassadeur Insinger vanuit Madrid dat er in Spanje grote 

verbazing heerste over de aanstelling van Suárez. In het geruchtencircuit was de naam van 

Suárez niet gevallen als mogelijke kandidaat. Volgens de ambassadeur reageerde de oppositie 

‘verre van enthousiast en zeer terughoudend’ op de benoeming. Ook Insinger had zijn 

bedenkingen over Suárez, die onder Arias Navarro had gediend als minister van de 

franquistische Movimiento. ‘In deze laatste capaciteit heeft de falangist Adolfo Suárez zijn draai 

genomen in liberale richting,’ aldus de ambassadeur. Hij verwees daarbij naar het feit dat 

Suárez in juni het wetsvoorstel voor politieke associaties succesvol door de Cortes Españolas 

heen loodste, zoals onder andere aan bod is gekomen in hoofdstuk 1. Desondanks vroeg 
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Insinger zich af waarom Juan Carlos niet had aangedrongen op een meer gematigde kandidaat.1 

Een soortgelijke teneur tekende zich af in de berichtgeving van de Nederlandse kranten, die 

eveneens meldden dat de benoeming van Suárez onverwacht was.2 Terugblikkend hebben ook 

verschillende historici vastgesteld dat de benoeming van Suárez als een verrassing kwam, die 

bovendien tot veel onbegrip leidde in Spanje.3  

Kort na de benoeming van Suárez bleek de politieke situatie in Spanje moeilijk in te 

schatten. Uit gesprekken die Insinger voerde met verschillende, niet nader genoemde, 

contactpersonen kwam een tweezijdig beeld naar voren. Enerzijds leefde in Spanje de opvatting 

dat de koning ‘overhaast’ had gehandeld met het ontslag van Arias Navarro. Juan Carlos zou 

hierover geen advies hebben ingewonnen bij de invloedrijke ministers Manuel Fraga 

(Binnenlandse Zaken) en José María de Areilza (Buitenlandse Zaken), noch zou de koning de 

oppositie hebben benaderd. Daardoor was in Spanje de indruk ontstaan dat Juan Carlos 

overgeleverd was aan de Consejo del Reino, de nog steeds door conservatieven bezette 

Koninkrijksraad, die zoals gebruikelijk verantwoordelijk was voor het samenstellen van de 

kandidatenlijst voor de positie van minister-president. De koning zou volgens deze redenering 

Suárez als ‘minst slechte’ kandidaat van de lijst hebben gekozen. Anderzijds meldde Insinger 

dat er ook commentatoren waren die erop wezen dat Juan Carlos en Suárez bevriend waren en 

dat de nieuwe premier de wensen van de koning zou uitvoeren.4 

Insinger liet zich evenwel kritisch uit over de handelwijze van Juan Carlos. Hij meende 

dat de koning een gevaarlijke stap had gezet waardoor het staatshoofd ‘gezichtsverlies’ had 

opgelopen. Verder bestempelde Insinger de beslissing van Juan Carlos als ‘een miscalculatie’ 

en ‘een verkeerde psychologische benadering.’ Volgens de ambassadeur kwam de manoeuvre 

van de koning voort uit ‘zelfoverschatting die het gevolg was van het geslaagde bezoek aan 

Amerika waardoor de aan de Bourbons toegeschreven neiging te snel en zonder voldoende 

vooroverleg te handelen niet werd onderdrukt.’5 Dit sluit aan bij de analyses van historici die 

 
1 Insinger aan Van der Stoel, 5-7-1976 (nr. 86), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
2 ‘Adolfo Suárez volgt Arias op. Koning verrast Spanje door keus premier,’ de Volkskrant, 5-7-1976, 1, geraadpleegd op 
Delpher op 20-10-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881085:mpeg21:a0007; ‘Suarez premier, Spanje 
verbaasd,’ Het Vrije Volk, 5-7-1976, 4, geraadpleegd op Delpher op 20-10-1976, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010959273:mpeg21:a0112; Eppo Jansen, ‘Benoeming Suarez verrast Spanjaarden,’ 
NRC Handelsblad, 5-7-1976, 1, geraadpleegd op Delpher op 20-10-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000025582:mpeg21:a0006; ‘Suarez verrassend tot premier Spanje benoemd,’ 
Trouw, 5-7-1976, 5, geraadpleegd op Delpher op 20-10-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010819436:mpeg21:a0085. 
3 Zie o.a.: Tusell, Dictadura Franquista, 288; Juliá, Transición, 364; Sartorius en Sabio, El final de la dictadura, 267; 
Preston, The triumph of democracy, 92-93; Molinero en Ysàs, La transición, 97; Palomares, ‘New political mentalities,’ 131. 
4 Insinger aan Van der Stoel, 6-7-1976 (nr. 88), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
5 Insinger aan Van der Stoel, 9-7-1976 (nr. 90), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
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van mening zijn dat het succesvolle staatsbezoek aan de Verenigde Staten Juan Carlos heeft 

gesterkt in zijn beslissing om Arias Navarro aan de kant te schuiven.6 

Te midden van de weinig optimistische berichtgeving over de machtswisseling in 

Spanje diende Van der Stoel te beslissen over het versturen van felicitatietelegrammen aan de 

nieuwe premier en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Op 8 juli stuurde Van der Stoel 

een sober felicitatietelegram van slechts vier regels aan Oreja, waarin hij zijn ‘felicitations 

sinceres’ (oprechte felicitaties) overbracht en zijn ambtgenoot ‘beaucoup de succes’ (veel 

succes) wenste met zijn functie.7 Wat betreft de felicitatie van Van der Stoel aan Oreja, die aan 

de Haagse Academie voor Internationaal Recht had gestudeerd en zichzelf als ‘een vriend van 

Nederland’ bestempelde,8 veranderde dus niet veel in vergelijking met de telegrammen die Van 

der Stoel had gestuurd aan de voorgangers van Oreja. 

Opvallend is dat Suárez niet kon rekenen op eenzelfde diplomatieke cordialiteit, ook 

niet nadat de berichtgeving van de ambassade over de politieke ontwikkelingen in Spanje 

halverwege juli wat positiever werd. Zo meldde Van Pallandt dat op 14 juli een eerste succes 

was geboekt met de goedkeuring door de Cortes Españolas van een wijziging van de strafwet. 

Deze aanpassing was nodig om de in juni aangenomen wet op politieke associaties in werking 

te kunnen stellen.9 Van Pallandt oordeelde verder dat de regeringsplannen werden gekenmerkt 

door een ‘uitnodigde stijl’ die duidelijk afweek van de ambivalente opstelling die Arias Navarro 

had aangenomen. Zo deed de nieuwe regering-Suárez toezeggingen wat betreft de vrijheid van 

meningsuiting en werd amnestie voor politieke misdrijven aangekondigd. Tevens werd 

toegezegd dat de eerste democratische verkiezingen sinds 1936 nog voor de zomer van 1977 

zouden gaan plaatsvinden.10 

Intussen bleef Van der Stoel aarzelen om een telegram aan Suárez te sturen, dit tot 

ongenoegen van de ambassade in Madrid. Op 16 juli werd vanuit de ambassade impliciet druk 

uitgeoefend op Van der Stoel om alsnog een boodschap aan de nieuwe Spaanse minister-

president te sturen. Dit gebeurde door middel van een kort codebericht van Van Pallandt, waarin 

werd meegedeeld dat de regeringsleiders van de Bondsrepubliek Duitsland, België, Italië, 

Ierland en Noorwegen felicitatietelegrammen hadden verzonden aan Suárez. Bovendien was de 

 
6 Zie o.a.: Fernández Fernández-Cuesta, ‘Los viajes del rey embajador,’ 227; Powell, El amigo americano, 373. 
7 Van der Stoel aan Oreja, 8-7-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11124. 
8 Insinger aan Van der Stoel, 8-7-1976 (nr. 6809/1509), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185; Insinger aan Van der Stoel, 9-7-
1976 (nr. 90), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905.  
9 Pallandt aan Van der Stoel, 15-7-1976 (nr. 6881/1576), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
10 Pallandt aan Van der Stoel, 20-7-1976 (nr. 96), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905; Pallandt aan Van der Stoel, 20-7-1976 
(nr. 276.657), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
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Spaanse premier kort na zijn aantreden al in Frankrijk ontvangen door de Franse president.11 

Van der Stoel zag evenwel ‘geen reden aanwezig voor gelukwens,’ zoals blijkt uit een 

aantekening op het codebericht van Van Pallandt.12 Op 20 juli werd de ambassade op de hoogte 

gebracht: ‘acht onder de omstandigheden geen aanleiding aanwezig voor boodschap aan nieuwe 

Spaanse premier,’ aldus Van der Stoel.13 

De minister stelde zich dus strenger op dan de hierboven genoemde bondgenoten. De 

Nederlandse diplomatieke reactie op de benoeming van Suárez verschilde zelfs van de sobere 

telegrammen die de voorgangers van Suárez tijdens de eindfase van het Franco-regime (Carrero 

Blanco en Arias Navarro) en de eerste regering onder Juan Carlos (Arias Navarro) hadden 

ontvangen. Van der Stoel wilde mogelijk geen enkele vorm van steun laten blijken aan de 

nieuwe Spaanse minister-president vanwege het als ondemocratisch beschouwde karakter van  

de machtswisseling en de nog steeds bestaande twijfels over Suárez. Maar, het valt niet uit te 

sluiten dat Van der Stoel met zijn bovenvermelde verwijzing naar ‘de omstandigheden’ tevens 

doelde op de dreigingen jegens diplomaten die Nederland in Spanje vertegenwoordigden. 

Op 7 juli had Insinger al gemeld dat de honoraire consul in Bilbao, Antonio Bereincua, 

een doodsbedreiging had ontvangen van de ETA in een poging om hem geld af te persen. De 

consul en zijn gezin doken onder, waardoor het consulaat in Bilbao niet meer naar behoren kon 

fungeren.14 Vervolgens werd op 20 juli de kanselarij in Madrid getroffen door een bomaanslag. 

Naar aanleiding van deze aanslag bezocht ambassadeur Sedó in Den Haag het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Hij veroordeelde de aanslag, betuigde zijn medeleven en liet weten dat 

Insinger in Madrid eenzelfde boodschap had ontvangen. Tevens deelde Sedó mee dat nog niet 

duidelijk was wie de aanslag had gepleegd. Wel was bekend dat twee dagen voor de aanslag op 

de ambassade, anarchisten ongeveer 40 bomaanslagen op publieke gebouwen hadden gepleegd. 

Nog niemand had echter de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op de Nederlandse 

kanselarij.15  

De vermoedelijke daders achter de aanslag meldden zich evenwel snel. Van Pallandt 

meldde op 23 juli dat de ambassade een brief had ontvangen van de extreemrechtse groepering 

Guerrilleros de Cristo Rey (Strijders van Christus de Koning). In de brief werd volgens Van 

 
11 Pallandt aan Van der Stoel, 15-7-1976 (nr. 93), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 19539; Pallandt aan Van der Stoel, 19-7-1976 
(nr. 94), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954; Pallandt aan BZ, 16-7-1976 (nr. 276.647), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11124.  
12 Pallandt aan Van der Stoel, 16-7-1976 (nr. 276.647), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11124.  
13 Van der Stoel aan Madrid, 20-7-1976 (nr. 50), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11124.  
14 Insinger aan Van der Stoel, 7-7-1976 (nr. 89), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954; Insinger aan Van der Stoel, 1-10-1976 
(nr. 129), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
15 Secretaris-Generaal aan Van der Stoel, 20-7-1976 (nr. 197/76), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12512; Sedó aan Van der 
Stoel, 20-7-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
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Pallandt gedreigd dat de aanslag ‘slechts een waarschuwing was en dat men van plan [was] nog 

deze week terug te komen. Dan zal van het gebouw waarin zich de verachtelijke 

vertegenwoordiging van een Spanje-vijandelijk land, Nederland, bevindt, geen steen op elkaar 

blijven.’ Van Pallandt maakte direct melding van de brief bij Asuntos Exteriores en verzocht 

om extra bescherming van de ambassade en het personeel.16  

Intussen haalde in Nederland de bomaanslag de voorpagina’s van de kranten.17 Enkele 

dagbladen schreven dat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken had 

verklaard dat het nog niet duidelijk was of de ambassade het specifieke doelwit van de aanslag 

was, omdat er ook nog andere kantoren in het gebouw gevestigd waren.18 Op de ambassade in 

Madrid bestond daarover echter geen twijfel. Het was duidelijk dat de aanslag specifiek gericht 

was tegen de Nederlandse ambassade. ‘De ingang aan de straatzijde waarvoor de bom werd 

geplaatst wordt alleen door deze Ambassade gebruikt en is duidelijk gemarkeerd door het 

wapenschild op de gevel daarboven en door een bord op de glazen deur,’ aldus Van Pallandt.19  

Het is aannemelijk dat de aanslag op de ambassade een van de redenen was voor Van 

der Stoel om geen felicitatietelegram te sturen aan Suárez. Desalniettemin liet Van der Stoel 

zich positief uit over de reactie van de Spaanse regering, die medeleven had getoond en bereid 

was om de schade naar aanleiding van de aanslag voor haar rekening te nemen.20 Er kan in ieder 

geval vastgesteld worden dat Van der Stoel ook na het aantreden van Suárez vasthield aan het 

beleid om diplomatieke afstand te houden ten aanzien van een regering die niet op 

democratische wijze tot stand was gekomen.  

 

 

 

 

 
16 Van Pallandt aan Van der Stoel, 23-7-1976 (nr. 97), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
17 Zie o.a.: ‘Bom ontploft bij onze ambassade in Madrid,’ Het Vrije Volk, 20-7-1976, 1, geraadpleegd op Delpher op 14-3-
2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010959286:mpeg21:a0058; ‘Bom bij ambassade Nederland in Spanje,’ NRC 
Handelsblad, 20-7-1976, 1, geraadpleegd op Delpher op 14-3-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000025595:mpeg21:a0016; ‘Bom in Madrid bij ambassade van Nederland,’ 
Het Parool, 20-7-1976, 1, geraadpleegd op Delpher op 14-3-2018, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010840258:mpeg21:a0004. 
18 Zie o.a.: ‘Bom bij Nederlandse ambassade in Madrid,’ de Volkskrant, 21-7-1976, 5, geraadpleegd op Delpher op 14-3-
2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881099:mpeg21:a0083; ‘Motief aanslag op ambassade niet duidelijk,’ 
NRC Handelsblad, 21-7-2018, 3, geraadpleegd op 14-3-1976. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000025596:mpeg21:a0041; ‘Aanslag waarschijnlijk geacht. Bomexplosie bij 
ingang ambassade in Madrid,’ Trouw, 21-7-1976, 3, geraadpleegd op Delpher op 14-3-1976, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010819450:mpeg21:a0077.  
19 Van Pallandt aan Van der Stoel, 28-7-1976 (nr. 9116/1719), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
20 Celer aan Madrid, 20-7-1976 (nr. 49), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 3375. 
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O r e j a  n i e t  w e l k o m  i n  N e d e r l a n d  

 

Van der Stoel besloot om zich vooralsnog ook terughoudend op te blijven stellen ten aanzien 

van zijn Spaanse ambtgenoot. Dit blijkt uit zijn reactie op een brief van Oreja, die de minister 

op 27 juli ontving via de Spaanse ambassade. Van der Stoel werd in dit schrijven in de eerste 

plaats aangesproken als voorzitter van de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de 

EG, een functie die hij op dat moment bekleedde omdat Nederland in de tweede helft van 1976 

voorzitter van de EG was. Aanleiding van de brief waren de onderhandelingen tussen Spanje 

en de EG over een aanvullend protocol bij het preferentieel handelsverdrag uit 1970.21 Dit 

protocol was nodig omdat uitbreiding van de EG in 1973 met het Verenigd Koninkrijk, Ierland 

en Denemarken resulteerde in tariefstructuren die nadelig uitvielen voor Spanje.22 Volgens 

Oreja was zijn regering bereid om dergelijke onderhandelingen te beginnen en hij stelde voor 

dat een hoge functionaris van Asuntos Exteriores begin september een bezoek zou brengen aan 

Nederland om de Spaanse standpunten toe te lichten. Dit tijdstip was niet willekeurig gekozen. 

Later die maand zou namelijk de EG Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken 

bijeenkomen.23  

Begin augustus vond in Madrid een kennismakingsgesprek plaats tussen Oreja en 

Insinger. Oreja maakte van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat de regering-

Suárez vastbesloten was om het ‘democratiseringsproces snel en effectief door te zetten.’ 

Daarnaast informeerde hij of Van der Stoel op korte termijn zou reageren op zijn brief.24 Een 

week later zond Van der Stoel een circulaire naar de Nederlandse ambassades in de EG-

hoofdsteden. Hij achtte bilaterale besprekingen, zoals Oreja had voorgesteld, ongewenst omdat 

hij meende dat contacten met de Spaanse regering op EG-niveau zouden moeten plaatsvinden. 

Volgens de minister zou Spanje bovendien geen voordeel halen uit bilaterale besprekingen 

omdat dit zou kunnen leiden tot ‘verschillende interpretaties van de Spaanse wensen’, waardoor 

het onderhandelingsproces alleen maar vertraagd zou worden. Van der Stoel meende dan ook 

dat de Spaanse regering zich vooral diende te richten tot de Europese Commissie. Hij wilde als 

voorzitter van de Raad van de EG de Spaanse regering inlichten over dit standpunt en hij 

instrueerde de Nederlandse ambassadeurs om in hun standplaatsen steun te verkrijgen van de 

 
21 Oreja aan Van der Stoel, 27-7-1976, ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
22 Zie o.a.: Closa en Heywood, Spain and the European Union, 11-12; Contreras, ‘Las relaciones de España y la CEE,’ 129; 
Trouvé, L’Espagne et l’Europe, 151-154. 
23 Oreja aan Van der Stoel, 27-7-1976, ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
24 Insinger aan Van der Stoel, 4-8-1976 (nr. 102), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185.  
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EG-bondgenoten voor zijn voorstel om geen aparte bilaterale gesprekken met Spanje te 

voeren.25 

Kennelijk stond Van der Stoel hierin alleen, of was hij simpelweg te laat met zijn 

interventie. De collega-EG-ministers van Buitenlandse Zaken, die van Oreja dezelfde brief 

hadden ontvangen, stonden wel open voor bilaterale gesprekken met Spaanse 

vertegenwoordigers. Van der Stoel stelde korte tijd later ook zelf vast dat hij zijn doel niet had 

kunnen bereiken. Opnieuw stuurde hij instructies naar de Nederlandse ambassadeurs. Hij 

constateerde daarin dat de EG-lidstaten niet op een lijn zaten. De bondgenoten meenden dat de 

Spaanse regering zich weliswaar zou moeten richten tot de Europese Commissie, maar waren 

desalniettemin bereid om Spaanse vertegenwoordigers op bilateraal niveau te ontvangen, ook 

al gaven zij aan dat ze alleen zouden aanhoren wat de Spaanse delegatie te vertellen had. Gezien 

deze ontwikkelingen besloot Van der Stoel om ook in Nederland een Spaanse delegatie te 

ontvangen en aan te horen, maar hij onderstreepte in zijn circulaire dat deze ontvangst niet in 

de hoedanigheid van EG-voorzitter zou plaatsvinden.26  

 Intussen maakte Insinger melding van de reisplannen van Oreja. De Spaanse minister 

werd op zijn Europese reizen vergezeld door de directeur-generaal voor Europese Zaken, 

Aguirre de Cárcer, en de directeur-generaal voor internationale betrekkingen, Bassols.27 

Hoewel Van der Stoel overstag was gegaan ten aanzien van het ontvangen van een Spaanse 

delegatie, wilde hij deze ontvangst evenwel beperken tot een afvaardiging van ambtenaren. Van 

der Stoel benadrukte bovendien dat men zich aan de Nederlandse kant passief zou opstellen en 

niet zou optreden als voorzitter van de EG.28  

Oreja was dus niet welkom in Nederland. Op 16 september werd alleen ambassadeur 

Alberto Ullastres, de Spaanse vertegenwoordiger bij de EG in Brussel, ontvangen op het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. De directeur-generaal Europese samenwerking, Franz 

Italianer, nam de wensen van de Spaanse regering ter kennisneming aan. Ullastres deelde mee 

dat de Spaanse regering geen belangstelling had voor langdurige besprekingen om het 

preferentieel akkoord uit 1970 aan te passen. De regering-Suárez wilde geen 

vrijhandelsakkoord maar een volwaardig lidmaatschap van de EG.29 

 Terwijl Oreja’s voorganger, Areilza, een half jaar eerder nog wel werd ontvangen in 

 
25 Van der Stoel, 13-8-1976 (circulaire 193), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
26 Oreja aan Van der Stoel, 27-7-1976, ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230; Van der Stoel, 20-8-1976 (circ. 197), ABZ, 
MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
27 Insinger aan Van der Stoel, 20-8-1976 (nr. 276.743), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409.  
28 Van der Stoel and Insinger, 21-8-1976 (nr. 53), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
29 Van der Stoel aan Insinger, 24-9-1976 (nr. 64), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
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Nederland, deed Van der Stoel na het aantreden van de regering-Suárez dus zelfs een stap terug. 

Hij bleek niet bereid om Oreja in Nederland te ontvangen. Wel was hij genegen om Oreja in 

New York te spreken, tijdens hun verblijf aldaar voor de Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties. Een dergelijke ontmoeting zou wat betreft Van der Stoel voorgesteld moeten 

worden door Oreja.30 Hiermee blies Van der Stoel nieuw leven in zijn eerdere strategie om zijn 

Spaanse ambtgenoot uitsluitend en marge van internationale bijeenkomsten te ontmoeten. Met 

deze tactiek voorkwam Van der Stoel dat hij helemaal geen contact zou hebben met zijn 

Spaanse ambtgenoten, terwijl hij tegelijkertijd zou vermijden om ruchtbaarheid te geven aan 

deze gesprekken. Noemenswaardig is dat Van der Stoels opstelling afweek van andere West-

Europese landen. Zo bracht Oreja in augustus een tweedaags bezoek aan Bonn waar hij werd 

ontvangen door de West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Hans-Dietrich Genscher.31 

Aansluitend werd hij op uitnodiging van de Zwitserse bondspresident Pierre Graber 

uitgenodigd in Bern.32  

 

 

E e n  w a r m  o n t h a a l  v o o r  G o n z á l e z  

 
De weigering door Van der Stoel om Oreja in Nederland te ontvangen stond in schril contrast 

met de ontvangst van socialistenleider Felipe González, die wel kon rekenen op een warm 

onthaal in Nederland. Zoals al door onderzoekers is vastgesteld, werd de Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) door verscheidene West-Europese zusterpartijen actief gesteund.33 Het 

is dan ook interessant om te onderzoeken welke activiteiten de PvdA ter ondersteuning van de 

PSOE heeft ondernomen ten tijde van de regering-Suárez.  

In augustus bracht Harry van den Bergh, de internationaal secretaris van de PvdA, een 

bezoek aan Spanje om te spreken met González en Luis Yañez, de internationaal secretaris van 

de PSOE. Tijdens dit gesprek stelde Van den Bergh voor dat González samen met PSOE-

vertegenwoordigers een bezoek zou brengen aan Nederland.34 De PSOE-leider greep deze 

uitnodiging met beide handen aan. De reden hiervoor is opmerkelijk. González meldde 

namelijk dat de PSOE los wilde komen van de invloed van de West-Duitse Sozialdemokratische 

 
30 Van der Stoel aan Madrid, 25-8-1976 (nr. 54), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13408.  
31 Van de Mortel (Bonn) aan Van der Stoel, 24-8-1976 (nr. 390), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409.  
32 Vreedenburgh (Bern) aan Van der Stoel, 25-8-1976 (nr. 3188/756), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13407.  
33 Zie o.a.: Ortuño Anaya, Los socialistas europeos; Muñoz Sánchez, El Amigo Alemán. 
34 Insinger aan Van der Stoel, 16-8-1976 (nr. 104), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905.  
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Partei Deutschlands (SPD). Andere partijen in Spanje wezen volgens González maar al te graag 

op de invloed van de SPD op de PSOE.35  

Op 2 september bevestigde Van den Bergh in een brief aan Yañez dat het bezoek van 

de PSOE-delegatie zou plaatsvinden op 24 en 25 september.36 Het programma voorzag in een 

ontmoeting met Den Uyl en Van der Stoel.37 Het belang van dit warme onthaal van González 

in Nederland dient niet te worden onderschat. De ontvangst door de Nederlandse premier en de 

minister van Buitenlandse Zaken was een belangrijk politiek ‘statement’ waarmee niet alleen 

de PvdA maar ook het kabinet publiekelijk uitdrukking gaf aan zijn steun voor de PSOE, terwijl 

men vooralsnog weigerde Oreja te ontvangen.  

Het bezoek van González aan Nederland werd onder andere aangekondigd in de 

Volkskrant door middel van een interview met Van den Bergh, die nog eens zijn steun voor de 

PSOE uitsprak. Van den Bergh stelde dat de PvdA het bezoek van González wilde ‘uitbuiten 

om “de bunker” in Madrid duidelijk te maken dat zij achter de hele democratische oppositie in 

Spanje staat, inclusief de communisten.’ De PvdA was dus voorstander van het legaliseren van 

de Spaanse communistische partij en zou dit ook overbrengen aan González. Verder verklaarde 

Van den Bergh dat de PvdA zou blijven hameren op de democratiseringseisen van de EG. 

‘Zonder volledige democratie geen onderhandelingen’, aldus Van den Bergh.38 De PvdA zag 

dus nog geen reden om wat betreft de democratisering van Spanje de zeilen te laten vieren. Van 

den Bergh betreurde het dat andere West-Europese landen en sociaaldemocraten niet zo strikt 

waren ten aanzien van Spanje en zich soepeler neigden op te stellen ten aanzien van een 

mogelijke opname van Spanje in de EG en de NAVO.39 

Gezien het bezoek van González aan Nederland, waar de Spaanse socialistenleider zelfs 

werd ontvangen door Den Uyl, zou verwacht kunnen worden dat de Nederlandse premier in het 

najaar het eerste PSOE-congres op Spaanse bodem zou bijwonen als steunbetuiging aan de 

Spaanse zusterpartij. Al op 23 juli, twee maanden dus voordat González naar Nederland zou 

komen, had Yañez aan Van Pallandt laten weten dat Willy Brandt, voorzitter van de SPD, de 

 
35 Insinger aan Van der Stoel, 16-8-1976 (nr. 104), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. Voor meer over de rol van de SPD 
zie o.a.: Muñoz Sánchez, El Amigo Alemán; Antonio Muñoz Sánchez, ‘A European answer to the Spanish Question: The 
SPD and the End of the Franco Dictatorship,’ Journal of European Integration History, 15:1 (2009), 77-94. 
36 Van den Bergh aan Yañez, 2-9-1976, Archief PvdA, inv. nr. 2333, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
37 Van den Bergh aan Küthe, 3-9-1976, Archief PvdA, inv. nr. 2333, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam; Van den Bergh aan Yañez, 6-9-1976, Archief PvdA, inv. nr. 2333, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam. 
38 Kees Bastianen, ‘PvdA verwelkomt socialistenleiders,’ de Volkskrant, 24-09-1976, 9, geraadpleegd op Delpher op 12-03-
2018, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881129:mpeg21:a0153.  
39 Ibid.  
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uitnodiging voor het PSOE-congres had geaccepteerd.40 Ook op diplomatiek niveau werd er 

gespeculeerd over de komst van Den Uyl. In september werd op Asuntos Exteriores gevraagd 

of Den Uyl inderdaad naar het congres zou komen, waarbij werd benadrukt dat de komst van 

de premier een primeur zou zijn omdat deze niet eerder naar Spanje was gekomen. Met enige 

nadruk werd op Asuntos Exteriores de verwachting uitgesproken dat Den Uyl en Suárez elkaar 

dan zouden moeten ontmoeten, omdat anders de betrekkingen zouden kunnen verslechteren. 

Insinger hield de zaak evenwel af en stelde dat hij geen officiële informatie had over de 

uitnodigingen aan Nederlandse socialisten.41  

Uiteindelijk liet Van den Bergh eind november aan Yañez weten dat de PvdA 

vertegenwoordigd zou worden door hemzelf en Ien van den Heuvel.42 Den Uyl liet dus verstek 

gaan. De Nederlandse sociaaldemocraten zetten daarmee niet zo hoog in als sommige andere 

Europese zusterpartijen. Zo meldde Insinger enkele dagen voor de start van het congres dat 

prominente West-Europese socialisten het congres zouden bijwonen, waaronder de 

eerdergenoemde Willy Brandt, François Mitterrand (voorzitter van de Franse Parti Socialiste) 

en Olof Palme (voorzitter van de Zweedse Socialdemokraterna).43 Het ministerie van 

Buitenlandse Zaken liet daarop definitief aan Insinger weten dat Den Uyl het PSOE-congres 

inderdaad niet zou bijwonen.44  

Na afloop van het congres rapporteerde Insinger dat de toespraak van PvdA-voorzitter 

Van den Heuvel door de toehoorders goed was ontvangen. De PvdA-afgevaardigden waren 

evenwel later in Spanje gearriveerd waardoor hun aanwezigheid volgens Insinger wat op de 

achtergrond was gebleven. Dit week af van het optreden van de Franse en Duitse 

sociaaldemocraten, die juist actief op de voorgrond traden. Vooral Brandt had zijn 

betrokkenheid getoond. Hij was niet alleen aanwezig geweest op het congres, maar had tijdens 

zijn verblijf in Spanje tevens ontmoetingen met Juan Carlos en Suárez, waarbij hij met lof had 

gesproken over het democratiseringsproces.45  

Het is aannemelijk dat Den Uyl het PSOE-congres niet wilde bijwonen omdat hij een 

ontmoeting met Suárez en Juan Carlos juist uit de weg wilde gaan. Er was immers in 

Nederlandse ogen nog geen sprake van een democratisch verkozen regering. Een kennismaking 

 
40 Van Pallandt aan Van der Stoel, 23-7-1976 (nr. 98), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905.  
41 Insinger aan Van der Stoel, 14-9-1976 (nr. 121), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906.  
42 Van den Bergh aan Yañez, 24-11-1976, Archief PvdA, inv. nr. 2333, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam. 
43 Van Pallandt aan BZ, 1-12-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906.  
44 Celer aan Madrid, 2-12-1976 (nr. 75), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906.  
45 Insinger aan Van der Stoel, 12-12-1976 (nr. 150), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906; Insinger aan Van der Stoel, 15-12-
1976 (nr. 151), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
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met Suárez en Juan Carlos zou tot protesten kunnen leiden in Nederland. Tegelijkertijd zou het 

afwijzen van een uitnodiging voor een gesprek met de Spaanse regeringsleider en de koning 

niet bevorderlijk zijn voor bilaterale betrekkingen. Het is dus plausibel dat Den Uyl verstek liet 

gaan bij het PSOE-congres om mogelijke problemen voor te zijn. Hoewel Den Uyl dus wel 

bereid was geweest om González in Nederland te ontvangen, was afreizen naar Spanje nog een 

brug te ver.  

De ontvangst van González in Nederland was niet de enige steun die de PvdA aan de 

PSOE verleende. De ondersteuning van de Spaanse zusterpartij werd na het aantreden van 

Suárez ook doorgezet in de vorm van de Spanje-aktie, die de PvdA eerder in 1976 had 

gelanceerd. Uiteindelijk werd ruim 250.000 gulden opgehaald.46 Uit de notulen van het 

dagelijks bestuur blijkt dat er verdeeldheid bestond over de besteding van het geld omdat de 

PSOE het geld wilde gebruiken voor de verkiezingscampagne terwijl de PvdA de 

inzamelingsactie had gericht op het steunen van regionale projecten.47 Het is op basis van de 

geraadpleegde archieven moeilijk te achterhalen hoe het ingezamelde bedrag uiteindelijk is 

besteed. De PvdA maakte in ieder geval zo’n 40.000 – 50.000 gulden over ten gunste van de 

aan de PSOE gelieerde Catalaanse socialistische federatie, de Federació Socialista de 

Catalunya (FSC-PSOE).48  Uit een overzicht van de FSC PSOE blijkt dat het geld voornamelijk 

was bestemd voor praktische zaken, zoals de inrichting van kantoren in de regio Catalonië, 

waaronder bureaus, bureaustoelen, schrijfmachines en kasten.49  

 

 

G e l e i d e l i j k e  d i p l o m a t i e k e  t o e n a d e r i n g   

 

Hoewel Oreja niet welkom was in Nederland, terwijl González wel op een warm ontvangst kon 

rekenen, zou in de daaropvolgende maanden een geleidelijke kentering plaatsvinden in de 

diplomatieke betrekkingen met de regering-Suárez. De eerste tekenen daarvan waren te zien in 

 
46 PvdA, Organisatorische en financiele verslagen 1975-1976, 135, geraadpleegd op Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen op 18-2-2019, http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/jaarverslag/pvda19751976/PvdA_jv_1975-76.pdf.  
47 Concept-notulen vergadering dagelijks bestuur, 14-2-1977, 3, Archief PvdA, inv. nr. 5, Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, Amsterdam; Notulen vergadering dagelijks bestuur, 28-2-1977, 4, Archief PvdA, inv. nr. 5, 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam; FSC PSOE aan PvdA, 25-3-1977, Archief PvdA, inv. nr. 
2334, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
48 Van den Bergh aan Yañez, 2-5-1977, Archief PvdA, inv. nr. 2334, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam; Carmen García aan PvdA, 4-5-1977, Archief PvdA, inv. nr. 2334, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam. 
49 Equipamiento basico para la dotación de los locales de las agrupaciones mas necesitadas en la actualidad, Archief PvdA, 
inv. nr. 2334, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. 
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september, tijdens een briefing op het ministerie van Buitenlandse Zaken over de 

ontwikkelingen in Spanje aan een delegatie van 15 parlementariërs van de PvdA, CHU, PPR, 

VVD, KVP, ARP en D’66. Deze delegatie stond op het punt om naar Spanje af te reizen voor 

een congres van de Interparlementaire Unie (IPU), een internationale organisatie van 

volksvertegenwoordigers, die van 23 september tot 1 oktober een congres in Madrid had 

georganiseerd.50 

 Opvallend is dat Van der Stoel, die twee maanden eerder geen reden zag om een 

gelukwens naar de nieuwe Spaanse minister-president te sturen, tijdens deze briefing overtuigd 

leek van de democratiseringsintenties van de regering-Suárez. Zo verklaarde hij tegenover de 

parlementariërs dat na het aantreden van Suárez initiatieven waren genomen om tot 

democratische hervormingen te komen. Tevens is uit de briefing af te leiden dat Van der Stoel 

begrip en geduld toonde voor de regering-Suárez, die zich in een positie bevond waarbij 

enerzijds druk werd uitgeoefend door extreemrechts tegen democratisering, en anderzijds 

ongenoegen werd geuit door linkse politieke groeperingen die de politieke hervormingen niet 

snel genoeg vonden gaan. Zo verklaarde Van der Stoel dat de regering-Suárez de 

communistische partij wel wilde legaliseren, maar er bestond daartegen nog zoveel druk vanuit 

extreemrechtse hoek dat nog geaarzeld werd om concrete stappen te zetten. Van der Stoel 

vertrouwde er evenwel op dat deze kwestie opgelost zou worden.51  

 Van der Stoels uitspraken kunnen verklaard worden door enkele veranderingen die sinds 

het aantreden van de regering-Suárez hadden plaatsgevonden en waarover de ambassade in 

Madrid rapporteerde. Zo liet Van Pallandt weten dat de Cortes Españolas op 14 juli een 

wijziging in de strafwet had aangenomen die noodzakelijk was om de in juni aangenomen wet 

op politieke associaties in werking te kunnen stellen.52 Vervolgens stuurde Insinger op 4 

augustus een verslag over de amnestie die Juan Carlos op 30 juli had uitgeroepen, waarmee de 

laatste politieke gevangenen werden vrijgelaten. Dit gebaar werd volgens Insinger toegejuicht 

door de oppositie. ‘De meeste waarnemers en krantencommentaren zijn het er dan ook over 

eens dat Koning en Kabinet lof verdienen voor deze daad van politieke moed,’ aldus Insinger. 

De ambassadeur bestempelde de amnestie als de ‘eerste duidelijke daad’ van de regering-

Suárez.53 

 
50 Celer aan Insinger, 5-8-1976 (nr. 270.353), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13902.  
51 Van der Stoel aan Insinger, 23-9-1976 (nr. 63), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13902. 
52 Van Pallandt aan Van der Stoel, 15-7-1976 (nr. 6881/1576), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
53 Insinger aan Van der Stoel, 4-8-1976 (nr. 9190/1782), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
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Een andere ontwikkeling die Van der Stoels positieve uitspraken tijdens de briefing kan 

verklaren is dat de regering-Suárez op 10 september haar hervormingsplannen had afgerond. 

De in Madrid gestationeerde EG-ambassadeurs werden op Asuntos Exteriores ingelicht over de 

voorstellen. Deze omvatten onder andere het invoeren van algemeen kiesrecht en van een 

tweekamerstelsel bestaande uit een congres en senaat. Verder werd aangekondigd dat het 

wetsvoorstel voor de politieke hervormingen door middel van een referendum zou worden 

voorgelegd aan de Spaanse bevolking en dat uiterlijk 30 juni 1977 verkiezingen zouden 

plaatsvinden. ‘De Spaanse regering, die deze stappen als een aanzienlijke versnelling van het 

democratiseringsproces beschouwt, hoopt op begrip zijdens de negen voor het feit dat in het 

land waar geen revolutie heeft plaatsgevonden, het tempo niet hoger kan liggen, gezien de 

levensgrote gevaren die daaraan verbonden zouden zijn,’ aldus Insinger.54 Op basis van Van 

der Stoels uitspraken tijdens de eerdergenoemde briefing kan vastgesteld worden dat de 

minister inderdaad begrip leek op te brengen voor de regering-Suárez. 

  Toch is het opmerkelijk dat Van der Stoel zich optimistisch opstelde, omdat in de weken 

voor de briefing met de parlementariërs ook minder positieve berichten uit Madrid het 

ministerie bereikten. Zo rapporteerde Insinger op 7 september dat de regering-Suárez weinig 

voortgang leek te boeken met verdere politieke hervormingen. Er leek bijvoorbeeld geen 

bereidheid te bestaan om de PCE te legaliseren. Bovendien lukte het de oppositie nog steeds 

niet om zich te verenigen. De slechte staat van de Spaanse economie leidde tot een stijging van 

ongenoegen en onrust in de samenleving. Verder wees Insinger op het ontbreken van ‘krachtige 

leiders’ waardoor ‘de kans op gevaarlijke ontwikkelingen’ toenam. Er bestond angst dat de 

politieke situatie zou escaleren in geweld. Insinger oordeelde dat het pessimisme toenam en gaf 

aan het zelf ook moeilijk te vinden om een positief beeld te schetsen.55  

Een week later bleek opnieuw dat Insinger behoedzaam oordeelde over de politieke 

toestand in Spanje. Hij zag de aangekondigde hervormingsplannen weliswaar als ‘een 

belangrijke stap voorwaarts’, maar hij maakte zich desalniettemin zorgen over de trage 

voortgang. Tijdens een bijeenkomst van EG-ambassadeurs op de Nederlandse kanselarij 

waarschuwde Insinger zijn ambtgenoten, waarvan de meesten zich ‘zeer positief’ uitlieten over 

de hervormingsplannen, voor het gevaar van te veel optimisme. Volgens Insinger voorzagen de 

plannen van de regering-Suárez weliswaar in een referendum en verkiezingen, maar werden er 

geen oplossingen aangedragen voor economische en sociale problemen.56 Achteraf gezien 

 
54 Insinger aan Van der Stoel, 10-9-1976 (nr. 120), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
55 Insinger aan Van der Stoel, 7-9-1976 (nr. 9579/2064), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11905. 
56 Insinger aan Van der Stoel, 15-9-1976 (nr. 122), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 1954. 
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bleek dit een correcte analyse van het beleid van Suárez die, zoals is bevestigd door 

onderzoekers, meende dat economische hervormingen pas zouden kunnen plaatsvinden na 

politieke veranderingen.57 Gezien Insingers zorgen had Van der Stoel zich tijdens de briefing 

voor de parlementariërs dus opvallend positief uitgelaten over de situatie in Spanje. 

 Veel verder dan de eerste begripvolle uitlating achter gesloten deuren over de regering-

Suárez ging Van der Stoel evenwel niet. Daar was ook weinig aanleiding voor. Ook tijdens de 

herfstmaanden gaven de berichten uit Madrid niet veel reden tot optimisme. Halverwege 

oktober oordeelde Insinger terughoudend over de voortgang van hervormingen. Hij 

bestempelde de regering-Suárez als een ‘zwakke regering’, die onder druk stond van linkse en 

rechtse stromingen. Insinger was er weliswaar van overtuigd dat de regering-Suárez de intentie 

had om Spanje te democratiseren, maar er waren veel problemen die een oplossing vergden. Zo 

bleef Insinger ervan overtuigd dat de regering onvoldoende daadkracht toonde ten aanzien van 

economische en sociale kwesties. De voorstellen voor politieke hervormingen gingen wellicht 

verder dan verwacht, maar het bleef onzeker hoe de plannen in werkelijkheid zouden 

uitpakken.58  

Insinger zag evenwel ‘geen bruikbaar alternatief’ voor de regering-Suárez en meende 

dan ook dat ‘deze gevaarlijke overgangsperiode’ niet gebaat zou zijn bij een nieuwe 

machtswisseling. Hij omschreef de politieke ontwikkelingen als een ‘chemisch proces dat door 

de inbreng van vele alchemisten iedere keer van kleur en vorm verandert totdat uiteindelijk de 

kristallisatie of de ontploffing plaatsvindt.’59 Deze beeldspraak onderstreepte dat de Spaanse 

transitie van dictatuur naar democratie op dat moment zeker nog geen gelopen race was en 

gepaard ging met vele onzekerheden en gewelddadigheden – een beeld dat aansluit bij recente 

literatuur.60 Gezien de explosieve situatie sprak Insinger zijn voorkeur uit voor politieke 

stabiliteit, een standpunt dat onder andere overeenkwam met het beleid van de Amerikaans 

regering-Ford, die uitgesproken voorstander was van een geleidelijk hervormingsproces.61 

 Een verdere stap in het zoeken van toenadering tot de regering-Suárez zou uiteindelijk 

pas begin 1977 plaatsvinden, nadat in de periode november-januari enkele belangrijke 

ontwikkelingen hadden plaatsgevonden. Ondanks de vele onzekerheden werd de berichtgeving 

uit Madrid die maanden weer positiever. Aanleiding hiervoor was dat op 18 november de 

 
57 Juan J. Linz en Alfred Stepan, ‘The Paradigmatic Case of Reforma Pactada – Ruptura Pactada: Spain,’ in Juan J. Linz en 
Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-
Communist Europe (Baltimore, 1996), 87-115, aldaar 95. 
58 Insinger aan Van der Stoel, 15-10-1976 (nr. 136), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906.  
59 Ibid.  
60 Zie o.a.: Casals, La transición española; Sánchez Soler, La transición sangrienta; Baby, El mito de Transición pacífica.  
61 Zie o.a.: Lemus, Estados Unidos y la Transición Española, 174-175; Powell, ‘The United States and Spain,’ 243. 
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Cortes Españolas de Ley para la Reforma Política had aangenomen, zoals in hoofdstuk 1 aan 

bod is gekomen. ‘Dat [Suárez] erin slaagde de Cortes zichzelf te laten wegstemmen zal 

ongetwijfeld later door geschiedschrijvers met waardering worden vermeld,’ zo schreef 

Insinger.62 Van Pallandt bestempelde de aanname van het wetsvoorstel als een ‘overtuigende 

overwinning’ en ‘grote verdienste’ voor de regering-Suárez, die de ‘huidige cortes voor hun 

eigen doodvonnis [had] laten tekenen.’ Volgens Van Pallandt had de regering-Suárez ‘sterk aan 

gezag gewonnen’, ook bij de oppositie. Toch bestond er nog veel onduidelijkheid over de 

voortgang van de hervormingen. De oppositiegroeperingen bleven zich terughoudend opstellen 

in afwachting van solide toezeggingen, onder andere over de legalisering van de PCE en de 

verkiezingen.63  

Ook de uitslag van het referendum van 15 december werd door Insinger uiteindelijk 

bestempeld als een ‘overtuigende overwinning’ voor de regering-Suárez.64 Zijn belangrijkste 

conclusie over het referendum was dat de uitslag een stem was tégen politieke uitersten en vóór 

een geleidelijke hervorming van het politieke stelsel.65 Verder meldde Insinger dat de positie 

van de koning door de uitslag was versterkt. Hoewel de ambassadeur zich in de zomer nog 

kritisch had uitgelaten over het optreden van Juan Carlos, liet hij zich nu lovend uit over de 

koning. Hij stelde dat het staatshoofd sinds juli, toen hij Arias Navarro aan de kant had 

geschoven en had vervangen door Suárez, had gefungeerd als ‘motor’ van het transitieproces. 

Hierdoor was volgens Insinger onomstotelijk duidelijk geworden dat Juan Carlos streefde naar 

een ‘volwaardige democratie.’66 Daar had Insinger naar alle waarschijnlijkheid gelijk in. 

Verschillende historici hebben de conclusie, dat Juan Carlos een cruciale rol speelde in de 

transitie, achteraf bevestigd.67 

 Na het succes van het referendum was de weg naar de verkiezingen evenwel nog geen 

uitgemaakte zaak. Zo meldde Insinger eind januari over ernstige incidenten in Madrid waarbij 

enkele doden en gewonden waren gevallen. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de in 

hoofdstuk 1 behandelde Matanza de Atocha. Insinger rapporteerde dat Spaanse kranten ervan 

uitgingen dat fascistische groeperingen achter de incidenten zaten. De ambassadeur leek er in 

ieder geval niet aan te twijfelen dat het doel van deze acties was om het democratiseringsproces 

te saboteren.68 Volgens Insinger heerste er ‘een angstige stemming’ in Madrid, waar inwoners 

 
62 Insinger aan Van der Stoel, 11-1-1977 (nr. 3), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
63 Van Pallandt aan Van der Stoel, 19-11-1976 (nr. 148), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
64 Insinger aan BZ, 16-12-1976 (nr. 152), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12086. 
65 Ibid. 
66 Insinger aan BZ, 21-12-1976 (nr. 153), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 185. 
67 Zie o.a.: Preston, Juan Carlos; Powell, El piloto del cambio.  
68 Insinger aan BZ, 25-1-1977 (nr. 277.048), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
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de publieke ruimte na de aanslag zoveel mogelijk probeerden te vermijden.69 Vier dagen later 

rapporteerde Insinger dat Suárez de Spaanse bevolking via televisie en radio had toegesproken 

om duidelijk te maken dat het democratiseringsproces niet zou ontsporen.70  

In zijn verslaglegging ging Insinger tevens in op de beheerste reactie van de PCE, 

waarvan enkele medestanders het leven hadden verloren tijden de Matanza de Atocha. ‘Met het 

innemen van een welhaast serene houding heeft Santiago Carrillo ongetwijfeld opnieuw willen 

aantonen dat zijn partij een verantwoordelijke en constructieve rol in het Spaanse openbare 

leven wil spelen. Zulks zal het de regering t.z.t. vergemakkelijken communistische participatie 

aan de verkiezingen in de een of andere vorm mogelijk te maken.’71 Zoals in hoofdstuk 1 aan 

bod is gekomen, werd de PCE inderdaad op 9 april gelegaliseerd.  

 Intussen had Van der Stoel eind februari aan Insinger laten weten dat hij nieuw leven 

wilde blazen in de bilaterale consultaties op ambtelijk niveau. Sinds het aantreden van het 

kabinet-Den Uyl in mei 1973 hadden dergelijke besprekingen niet meer plaatsgevonden.72 Deze 

instructie kwam nadat staatssecretaris Peter Kooijmans, verantwoordelijk voor VN-

aangelegenheden en ontwapening, in Madrid een informeel bezoek had gebracht aan Oreja. 

Kooijmans was in Madrid om een christendemocratische bijeenkomst bij te wonen. Insinger 

rapporteerde dat de ontmoeting met een ‘hartelijke en open sfeer’ was verlopen. De 

staatssecretaris bracht een persoonlijke groet van Van der Stoel aan Oreja over en sprak zijn 

‘bewondering uit voor de Spaanse aanpak tot democratisering.’ Kooijmans stelde tegenover 

Oreja tevens een voorstander te zijn van ‘bezoeken van hoge Nederlandse functionarissen en 

ministers aan Madrid.’73  

De eerste bilaterale consultaties vonden plaats op 3 en 4 mei in Madrid. Dit overleg 

markeerde een duidelijke kentering in de diplomatieke opstelling van Van der Stoel die zich tot 

dan toe vooral afstandelijk en afwachtend had opgesteld ten aanzien van de regering-Suárez. 

De daadwerkelijke en meest symbolische omwenteling zou evenwel na de verkiezingen van 15 

juni plaatsvinden. Eind augustus zouden Suárez en Oreja in Nederland worden ontvangen, 

waarover meer aan het einde van dit hoofdstuk. Eerst zal in de volgende paragrafen worden 

uiteengezet in hoeverre er na de benoeming van Suárez in juli 1976 sprake was van een 

omwenteling in het Nederlandse beleid ten aanzien van de culturele betrekkingen met Spanje, 

alsmede de Spaanse status ten opzichte van de NAVO en de EG.  

 
69 Insinger aan BZ, 27-1-1977 (nr. 10), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
70 Insinger aan BZ, 31-1-1977 (nr. 11), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
71 Insinger aan BZ, 27-1-1977 (nr. 10), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906.  
72 Celer aan Madrid, 28-2-1977 (nr. 2), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 190. 
73 Insinger aan Van der Stoel, 3-2-1977 (nr. 14), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 2076. 
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C u l t u r e l e  b e t r e k k i n g e n  

 

Een van de beleidsdomeinen waar de kentering in de relatie met Spanje zichtbaar werd betreft 

de culturele betrekkingen. Eerder in dit proefschrift is al aan bod gekomen dat Van der Stoel 

zich terughoudend opstelde ten aanzien van bilaterale culturele betrekkingen met Spanje 

vanwege de politieke bezwaren tegen het Franco-regime. Doorgaans werden Spaanse 

initiatieven op dit gebied afgehouden onder het mom van financiële beperkingen, zoals in 

hoofdstuk 5 aan bod is gekomen. In de aanloop van de bilaterale consultaties van begin mei 

1977 stelde H. Boissevain van het Bureau Culturele Samenwerking in een memo dat de 

culturele betrekkingen aangegrepen zouden kunnen worden om ‘van Nederlandse zijde op 

eenvoudige wijze duidelijk [te maken], dat naar Nederlandse mening de verhoudingen tussen 

beide landen anders zijn komen te liggen.’ In het memo werd voorgesteld om niet overhaast te 

werk te gaan maar om voor te stellen later dat jaar bilaterale gesprekken te voeren over de 

culturele relaties.74  

 Tijdens de eerdergenoemde bilaterale consultaties van mei 1977, die in Nederland 

plaatsvonden, kwamen de culturele betrekkingen inderdaad ter sprake. Van Spaanse zijde werd 

gevraagd of de Nederlandse regering welwillend stond tegenover het afsluiten van een 

‘cultureel kader-akkoord met bijbehorend program.’ Wat betreft de Spaanse regering zou een 

dergelijk akkoord nog in 1977 afgesloten kunnen worden, zodat in de periode 1978–1979 een 

cultureel programma uitgerold zou kunnen worden. De directeur-generaal Politieke Zaken, 

M.H.J.C. Rutten, liet weten dat de Nederlandse regering daarvoor open stond, hoewel de 

financiële mogelijkheden beperkt zouden zijn vanwege de door het kabinet afgekondigde 

overheidsbezuinigingen. De Spaanse gesprekspartners gaven aan dat de Spaanse regering ook 

krap zat qua budget en dat ‘vooralsnog geen spectaculaire zaken’ werden verwacht. Afsluitend 

werd overeengekomen om afspraken te plannen om de culturele betrekkingen op een later 

tijdstip verder te bespreken.75 

 Concrete instructies ten aanzien van de culturele betrekkingen kwamen pas na de 

Spaanse verkiezingen van 15 juni. Van der Stoel opperde dat halverwege oktober gesprekken 

zouden kunnen worden gehouden in Madrid. ‘De resultaten van deze besprekingen zouden 

wellicht kunnen worden vastgelegd in ‘agreed minutes’ die zouden kunnen dienen als grondslag 

 
74 DCV/CS aan DEU/WE via Chef DCV, 25-4-1977 (nr. 31/77), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
75 Van der Stoel aan Madrid, 5-5-1977 (nr. 30), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 3478. 
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voor een programma van uitwisseling voor de jaren 1979 en 1979,’ aldus Van der Stoel. Hij 

instrueerde Insinger om te achterhalen of van Spaanse zijde ingestemd werd met zijn voorstel.76  

Insinger, die eerder als eens in aanvaring was gekomen met Van der Stoel over de 

culturele betrekkingen, zoals in hoofdstuk 5 is uiteengezet, vroeg Van der Stoel om aanvullende 

informatie. Hij wees op een tegenstrijdigheid in de eerdergenoemde instructies van Van der 

Stoel, waarin de minister eerst uitging van een ‘cultureel kaderaccoord met bijbehorend 

programma’ en vervolgens van ‘agreed minutes.’ Insinger wilde weten of het de bedoeling was 

om de ‘agreed minutes als uitgangspunt te nemen voor [een] later af te sluiten accoord.’77 

Daarop lichtte Van der Stoel toe dat de ‘agreed minutes’ een manier waren om sneller tot 

‘concrete uitwisselingen’ te komen tussen beide landen. Voor het afsluiten van een cultureel 

verdrag zou volgens de minister ‘grondige voorbereiding en consultatie tussen drie ministeries 

in Nederland nodig [zijn] met daaropvolgend, nadat men het met de Spanjaarden eens geworden 

is over de tekst, indiening van een ontwerp-accoord bij de ministerraad.’ De ‘agreed minutes’ 

konden wat betreft Van der Stoel dan ook opgevat worden ‘als een programma van culturele 

uitwisseling vooruitlopend op een nog niet bestaand accoord.’78 Hiermee suggereerde Van der 

Stoel dus vooral een handreiking te willen doen aan de Spaanse regering om sneller tot concrete 

culturele afspraken te komen. 

Van der Stoels aanpak werd in Spanje niet bepaald met enthousiasme ontvangen. 

Insinger rapporteerde dat de directeur-generaal Culturele Betrekkingen, Alfonso de la Serna y 

Gutiérrez-Répide, ‘met enige reserve’ had gereageerd. Hoewel deze begrip toonde voor de 

financiële beperkingen, begreep hij niet waarom Van der Stoel eerst afspraken wilde maken 

over concrete uitwisselingen en daarna pas wilde onderhandelen over een cultureel akkoord. 

Van Spaanse zijde werd de voorkeur gegeven aan de procedure waarbij eerst een cultureel 

verdrag zou worden afgesloten om daarna invulling te geven aan een cultureel programma. 

Insinger probeerde de kwestie te relativeren. ‘Door met concrete plannen te komen wilde men 

van Nederlandse zijde duidelijk maken dat wij belangstelling hebben voor een 

uitwisselingsprogramma binnen het kader der financiële mogelijkheden,’ aldus de 

ambassadeur. Daarop gaf De la Serna y Gutiérrez-Répide aan dat hij geen problemen 

verwachtte met het voorstel van Van der Stoel om in oktober gesprekken te voeren. 

 
76 Van der Stoel aan Madrid, 21-6-1977 (nr. 36), ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 10190.  
77 Insinger aan Van der Stoel, 23-6-1977 (nr. 83), ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 10190. 
78 Van der Stoel aan Madrid, 30-6-1977 (nr. 38), ABZ, BZ 1965-1974, inv. nr. 10190. 
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Desalniettemin stelde hij instructies te moeten afwachten wat betreft de ongebruikelijke 

werkwijze die Van der Stoel in gedachten had.79 

 

 

A a n h o u d e n d e  r e s e r v e s  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  N A V O  

 
Na het aantreden van de regering-Suárez in juli 1976 bleef Van der Stoel vasthouden aan de 

democratiseringseis wat betreft Spanje en een mogelijk lidmaatschap van de NAVO. Inmiddels 

was de NAVO-kwestie niet meer zo urgent als in mei 1975, toen het vraagstuk hoog op de 

NAVO-agenda kwam te staan, zoals in hoofdstuk 4 aan bod is gekomen. Desalniettemin werd 

er nog steeds een vinger aan de pols gehouden. Zo rapporteerde Schiff dat Oreja in een 

interview met het Spaanse blad Ya enkele uitspraken had gedaan over de NAVO. De strekking 

van Oreja’s opmerkingen kwam erop neer dat een besluit om toe te treden tot de NAVO pas 

genomen zou worden nadat hier interne beraadslagingen over hadden plaatsgevonden en de 

Spaanse bevolking geraadpleegd was.80 In vergelijking met de regering-Arias Navarro werd de 

kwestie door de regering-Suárez dus naar de achtergrond geschoven.  

 Van der Stoels standpunt bleef in ieder geval ongewijzigd. Tijdens de eerdergenoemde 

briefing aan Nederlandse parlementariërs die in september het IPU-congres in Madrid zouden 

bijwonen, onderstreepte hij dat de regering-Suárez een toenadering tot de NAVO niet als een 

prioriteit zag. Bovendien wees hij op de ‘negatieve reacties binnen het bondgenootschap’ indien 

de Spaanse regering een lidmaatschapsaanvraag zou indienen.81 Vervolgens werd in oktober, 

naar aanleiding van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 1977, 

expliciet verwoord ‘dat pas aan enigerlei toenadering van Spanje tot […] het Noordatlantisch 

Bondgenootschap kan worden gedacht wanneer het democratiseringsproces van het Spaanse 

staatsbestel eenmaal zal zijn voltooid.’82 Op 4 november, tijdens het Tweede Kamerdebat over 

de begroting van Buitenlandse Zaken, stelde Van der Stoel opnieuw dat het NAVO-

lidmaatschap niet op de prioriteitenlijst van de Spaanse regering stond. Hij hield ook zelf de 

boot af ten aanzien van het vraagstuk van Spanjes relatie tot de NAVO. ‘Het is prematuur op 

 
79 Insinger aan Van der Stoel, 6-7-1977 (nr. 87), ABZ, 1965-1974, inv. nr. 10190. 
80 Schiff aan Van der Stoel, 12-8-1976 (nr. 9297/1851), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13407. 
81 Van der Stoel aan Insinger, 23-9-1976 (nr. 63), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13902. 
82 Nota n.a.v. Verslag inz. Hoofdstuk V der Rijksbegroting, dienstjaar 1977, Buitenlandse Zaken, Vraag 33 (betrekkingen 
Spanje met EEG en NAVO), 27-10-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12360; Kamerstuk Tweede Kamer 1976-1977 
kamerstuknummer 14100 V ondernummer 11, 28-10-1976, 14, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 24-10-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000190173.  
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dit moment daarover verdere uitspraken te doen,’ aldus de minister.83 Eerder in dit proefschrift 

is al aan bod gekomen dat Van der Stoels opstelling ten aanzien van Spanje en de NAVO 

overeenkwam met het standpunt van de PSOE. Volgens Insinger liet PSOE-leider González 

zich regelmatig negatief uit over een mogelijk Spaans lidmaatschap van het Atlantisch 

bondgenootschap.84  

 Intussen hield de regering-Suárez zich wat betreft de NAVO-kwestie bij voorkeur op de 

vlakte. Er werd vastgehouden aan het uitgangspunt dat eerst intern bepaald zou moeten worden 

of Spanje überhaupt lid zou willen worden van de NAVO, ‘op basis van een duidelijke 

meerderheidsuitspraak in het Spaanse parlement.’ De Spaanse regering wilde bovendien ‘geen 

blauwtje’ lopen bij de NAVO. Een eventuele toetreding tot het bondgenootschap zou bovendien 

een vernieuwingsslag vereisen van de Spaanse strijdkrachten – geen eenvoudige opgave gezien 

de economische problemen waaronder Spanje gebukt ging. Noemenswaardig is dat het imago 

van de NAVO, en van verschillende NAVO-lidstaten, in Spanje kennelijk niet goed was. Dat 

maakte Insinger op uit gesprekken die hij voerde met vooraanstaande militairen, waaronder 

generaal Manuel Gutierrez Mellado, de vicepremier en minister van Defensie. Ook het 

Nederlandse leger maakte in Spanje ‘een weinig indrukwekkende indruk,’ zo rapporteerde 

Insinger. De ambassadeur stelde aan Van der Stoel voor dat hij het onderwerp NAVO zou 

vermijden en om na de verkiezingen de stand van zaken opnieuw te bezien.85 Desondanks zou 

voor de verkiezingen de NAVO nog onderwerp van gesprek worden. 

 Ook tijdens de bilaterale consultaties van begin mei 1977 kwam de NAVO aan bod. 

Opnieuw werd duidelijk dat de Spaanse regering zich terughoudend bleef opstellen ten aanzien 

van deze kwestie. De Spaanse directeur-generaal van Buitenlandse Zaken, Antonio Elías 

Martinena, achtte het onwaarschijnlijk dat de Spaanse regering op korte termijn op de poort van 

de NAVO zou kloppen. In Spanje heerste volgens Elías Martinena enige aversie tegen militaire 

allianties. Daarnaast speelden de afwijzingen in het verleden door Europese NAVO-leden een 

rol in de Spaanse gereserveerdheid. De regering-Suárez was niet van plan om te ‘bedelen’ voor 

opname in de alliantie. Elías Martinena herhaalde dan ook het Spaanse regeringsstandpunt dat 

eerst intern, met inspraak van de bevolking, bepaald diende te worden of Spanje een 

lidmaatschap van de NAVO zou moeten nastreven. De Nederlandse directeur-generaal van 

Politieke Zaken, Charles Rutten, bracht het standpunt van het kabinet-Den Uyl nog eens onder 

 
83 Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 4-11-1976, 966, geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 1-11-2019, 
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=sgd%3Ampeg21%3A19761977%3A0000544.  
84 Insinger aan Van der Stoel, 2-3-1977 (nr. 21), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 2076. 
85 Ibid. 
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de aandacht, waarbij werd gewezen op de ‘geestelijke waarden’ waarvoor de NAVO stond, op 

basis waarvan de toetreding van Spanje in het verleden door sommige Europese lidstaten was 

afgewezen.86 

 Zoals aan bod is gekomen in hoofdstuk 1 vonden op 15 juni 1977 de eerste vrije 

verkiezingen sinds 1936 plaats en kwam de partij van Suárez, de Unión de Centro Democrático 

(UCD), als winnaar uit de bus. Ook na de verkiezingen had Van der Stoel er evenwel geen 

behoefte aan om de NAVO-kwestie op te rakelen, mede omdat het beleid ten aanzien van een 

Spaans NAVO-lidmaatschap na de verkiezingen nog niet was uitgekristalliseerd. Van der Stoel 

instrueerde Insinger dan ook om in zijn contacten met Asuntos Exteriores het onderwerp NAVO 

niet aan de orde te stellen.87 Van der Stoel bleef zich wat betreft de NAVO dus terughoudend 

opstellen, ook na de verkiezingen. Deze opstelling sloot aan bij het standpunt van de PSOE, die 

ook na de verkiezingen tegenstander bleef van een Spaans lidmaatschap van de NAVO. 

‘Volgens Felipe González zou Spanje een politiek van actieve neutraliteit moeten voeren,’ aldus 

Insinger.88 Voor de regering-Suárez was de NAVO na de verkiezingen evenmin een prioriteit. 

Insinger rapporteerde halverwege juli dat ‘de regering terzake niets zal ondernemen zonder 

verzekerd te zijn dat de meerderheid van het parlement achter haar staat.’89  

 

 

V a n  d e r  S t o e l  o p e n t  d e  p o o r t  v a n  d e  E G  

 

Naast de NAVO speelde ook de kwestie van een mogelijk Spaans lidmaatschap van de EG. De 

regering-Suárez maakte vanaf het begin de ambitie van een Spaanse toetreding tot de EG 

duidelijk, maar realiseerde zich eveneens dat aan de democratische voorwaarden voldaan zou 

moeten worden. Hoewel er nog geen democratische verkiezingen hadden plaatsgevonden, 

verklaarde Oreja niettemin al in augustus 1976, tijdens het eerdergenoemde interview met het 

dagblad Ya, dat de politieke bezwaren tegen de toetreding van Spanje tot de EG waren 

weggevallen. De minister achtte het desalniettemin nog te vroeg om een lidmaatschapsverzoek 

bij de EG in te dienen.90 Inlichtingen over het bezoek dat Oreja eind augustus aan Bonn en Bern 

 
86 Van der Stoel aan Madrid en Brussel PV NAVO, 4-5-1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 3478. 
87 Van der Stoel aan Insinger, 19-7-1977 (nr. 41), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 190. 
88 Insinger aan Van der Stoel, 20-9-1977 (nr. 9340/2009), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 189. 
89 Insinger aan Van der Stoel, 12-7-1977 (nr. 89), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
90 Schiff aan Van der Stoel, 12-8-1976 (nr. 9297/1851), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13407. 
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bracht, bevestigden dat de regering-Suárez geen toetredingsverzoek zou indienen tot na de 

verkiezingen, die halverwege 1977 gepland stonden.91  

 Sinds zijn aantreden als minister van Buitenlandse Zaken in mei 1973 had Van der Stoel 

vastgehouden aan de eis dat eerst een democratisch stelsel gevestigd zou moeten zijn in Spanje 

om toetreding tot de EG mogelijk te maken. Ook na de benoeming van Suárez bleef Van der 

Stoel bij dat standpunt. Kort nadat de regering-Suárez haar hervormingsplannen had 

bekendgemaakt, bespraken de EG-ministers van Buitenlandse Zaken de situatie in Spanje 

tijdens een bijeenkomst in het Friese dorp Beetsterzwaag in het weekeinde van 11 en 12 

september 1976. Van der Stoel rapporteerde dat zijn West-Duitse ambtgenoot, de liberaal Hans-

Dietrich Genscher, zich positief had uitgelaten over de hervormingsplannen van de regering-

Suárez. Volgens Van der Stoel ‘achtte [Genscher] het van belang dat de verschillende 

regeringen publiekelijk hun voldoening over de aangekondigde hervormingen zouden laten 

blijken.’ Over zijn eigen opstelling schreef Van der Stoel dat hij tijdens de bespreking 

‘concludeerde dat in elk geval de kwestie van het Spaanse lidmaatschap van de EG pas aan de 

orde zou kunnen komen, nadat vrije verkiezingen zouden zijn gehouden.’ Overigens benadrukte 

Van der Stoel in het codebericht dat de Spaanse regering pas na de verkiezingen zou overgaan 

tot een toetredingsverzoek.92 

 Later die maand, tijdens de eerdergenoemde briefing aan parlementariërs, liet Van der 

Stoel weten dat een lidmaatschap van de EG alleen mogelijk zou zijn indien Spanje zou voldoen 

aan de democratiseringseis en dat hierover overeenstemming bestond met zijn EG-

ambtgenoten. Van der Stoel maakte ook duidelijk dat de kwestie niet als urgent werd gezien, 

omdat een aanvraag voor lidmaatschap niet werd verwacht voordat democratische verkiezingen 

zouden hebben plaatsgevonden.93 Eind oktober werd Van der Stoels standpunt nog eens 

herhaald in de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 1977. De 

minister onderstreepte nogmaals dat Spanje niet zou mogen toetreden tot de EG zolang geen 

democratisch stelsel gevestigd zou zijn.94 In de Memorie van Toelichting werd de stellingname 

als volgt verwoord: ‘De Regering acht het voor een verdere oriëntatie van het Nederlandse 

beleid ten aanzien van Spanje van wezenlijke betekenis in hoeverre het streven naar een 

 
91 Van de Mortel (Bonn) aan Van der Stoel, 24-8-1976 (nr. 390), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13409; Vreedenburgh (Bern) 
aan Van der Stoel, 25-8-1976 (nr. 3188/756), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13407; DEU/WE aan Chef DEU, Memorandum 
Briefing parlementaire delegatie naar IPU-bijeenkomst te Madrid, 21-9-1976 (nr. 134/76), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 
13902. 
92 Van der Stoel aan S, 14-9-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 19539. 
93 Van der Stoel aan Insinger, 23-9-1976 (nr. 63), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13902. 
94 Nota naar aanleiding van verslag inzake hoofdstuk V der rijksbegroting, dienstjaar 1977, Buitenlandse Zaken, 27-10-1976, 
ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12360.  
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realistische democratie zoals door de regering te Madrid is aangekondigd, zal worden 

verwezenlijkt en zal uitmonden in algemene, vrije verkiezingen overeenkomstig het daarvoor 

in uitzicht gestelde tijdschema.’ Het kabinet-Den Uyl liet zich wat betreft de relatie tussen de 

EG en Spanje dus nog steeds leiden door de democratiseringseis.95 In de daaropvolgende 

maanden werd dit beleid nog een paar keer herhaald in de Tweede Kamer.96  

Na de verkiezingen van 15 juni vond evenwel een omwenteling plaats in de opstelling 

ten aanzien van Spanje en de EG. De politieke bezwaren die sinds de jaren zestig het EG-

lidmaatschap van Spanje tegenhielden vielen na de verkiezingen weg. Nadat Insinger op 12 juli 

rapporteerde dat de regering-Suárez op korte termijn een lidmaatschapsaanvraag zou indienen 

bij de EG,97 liet Van der Stoel op 19 juli aan Insinger weten ‘dat er, wat Nederland aangaat, 

geen politiek probleem meer bestaat om, wanneer Spanje daartoe eenmaal het verzoek heeft 

gedaan, toetredingsonderhandelingen te openen.’ Van der Stoel wees wel op het ingewikkelde 

traject dat nog doorlopen moest worden. Problemen werden vooral verwacht op het gebied van 

economie en landbouw, maar Insinger werd geïnstrueerd om op Asuntos Exeriores duidelijk te 

maken dat wat betreft landbouw de Nederlandse regering geen barrières zou opwerpen.98 

Hiermee stelde Van der Stoel zich anders op dan zijn ambtgenoten uit Frankrijk en Italië, maar 

nu in positieve zin.  

Begin juni had Insinger al gerapporteerd dat de opstelling van met name Frankrijk en 

Italië een afknapper was voor Spanje. Nu democratische verkiezingen hadden plaatsgevonden, 

werd in Spanje uitgekeken naar een warm ontvangst door de EG. Dat viel dus tegen. ‘Met een 

zekere naïviteit had men verwacht dat er na de gart koek zou volgen als beloning voor het 

geslaagde politieke democratiseringsproces. Welnu die koek is uitgebleven,’ aldus Insinger. De 

koek was het EG-lidmaatschap, maar zo eenvoudig was deze dus niet te bemachtigen omdat 

eerst onderhandeld zou moeten worden over de voorwaarden tot toetreding.99 

 Er werden nu barrières opgeworpen door landen als Frankrijk en Italië, die zich zorgen 

maakten om de economische concurrentie van Spanje, met name op het gebied van landbouw 

en visserij. Waar in het verleden Nederland werd gezien als een van de belangrijkste politieke 

tegenstanders van Spaanse toetreding tot de EG, richtte de Spaanse regering zich nu op de 

 
95 Kamerstuk Tweede Kamer 1976-1977 kamerstuknummer 14100 V ondernummer 2, Memorie van Toelichting, 21, 
geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 28-10-2019, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000190163.  
96 Handelingen Tweede Kamer 1976-1977, 3-11-1976, 897 geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 26-1-2020, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000187843;  Kamerstuk Eerste Kamer 1976-1977 kamerstuknummer 14100 V 
ondernummer 72 b, 21-3-1977, 18 geraadpleegd op Officiële Bekendmakingen op 28-10-2019, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/0000187574. 
97 Insinger aan Van der Stoel, 12-7-1977 (nr. 89), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
98 Van der Stoel aan Insinger, 19-7-1977 (nr. 41), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 190. 
99 Insinger aan Van der Stoel, 27-6-1977 (nr. 84), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230. 
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economische dwarsliggers Frankrijk en Italië. Uit een gesprek tussen Insinger en de 

plaatsvervangend directeur Handelspolitiek op het Spaanse ministerie van Handel bleek dat de 

Spaanse regering was gedesillusioneerd door het optreden van landen die in het verleden 

politiek behulpzaam waren maar die nu economische argumenten opwierpen tegen toetreding 

van Spanje. Een afwijzing van het EG-lidmaatschap vanwege de landbouwbelangen van 

sommige lidstaten zou in Spanje niet begrepen worden. De dictatuur in Spanje was immers 

verworpen en er was bereidheid om supranationale normen te accepteren. Insingers 

gesprekspartner benadrukte dan ook dat het van belang was dat de EG Spanje niet de rug zou 

toekeren.100  

Nederland zou wat betreft de EG in ieder geval niet meer gaan dwarsliggen. Eind juli 

werd in een circulaire aan Nederlandse ambassades het standpunt van het kabinet-Den Uyl nog 

eens duidelijk gemaakt: ‘De Nederlandse regering verwelkomt dan ook de aanvraag van Spanje 

tot toetreding tot de Europese Gemeenschappen en wil op dit ogenblik herhalen dat de politieke 

voorwaarden voor een lidmaatschap van deze democratische gemeenschap, naar haar mening 

zijn vervuld.’101 Het formele Spaanse toetredingsverzoek kwam enkele dagen later. Op 2 

augustus bracht ambassadeur Sedó een bezoek aan Van der Stoel om het Spaanse verzoek tot 

toetreding tot de EG te overhandigen.102  

   

 

E e n  w a r m  w e l k o m  i n  N e d e r l a n d  

 

De meest symbolische omwenteling in het beleid van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van 

Spanje kwam na de verkiezingen. Het voorspellen van de uitslag was volgens Insinger ‘even 

riskant […] als het wedden in een paardenrace.’103 Zoals aan hoofdstuk 1 aan bod is gekomen, 

kwam de partij van Suárez, de UCD, als grootste partij uit de bus. Insinger kwalificeerde de 

verkiezingen als ‘een overwinning […] voor de democratie en een bewijs […] van de 

bezonnenheid van het Spaanse volk.’ De ambassadeur blikte terug op het hervormingsproces: 

‘Twintig maanden na de dood van de dictator heeft zich tegen veler verwachtingen in een 

ontwikkeling voltrokken die slechts weinigen hadden durven voorspellen, en dit langs de weg 

der geleidelijkheid en met weinig slachtoffers.’ Over Juan Carlos schreef hij dat deze ‘in feite 

 
100 Insinger aan Van der Stoel, 3-6-1977 (nr. 80), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230. 
101 Celer aan Madrid, 29-7-1977 (circ. 1460), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
102 Van der Stoel aan Insinger, 2-8-1977 (nr. 44), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13408. 
103 Insinger aan Van der Stoel, 3-6-1977 (nr. 78), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
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de grote motor geweest [was] achter de democratische ontwikkeling en heeft daarbij welbewust 

persoonlijk grote risico’s genomen. Juist daarom heeft hij waarschijnlijk uiteindelijk ook de 

troon een grote dienst kunnen bewijzen.’104  

Na de verkiezingen liet Van der Stoel zijn beleid om afstand te houden tot de Spaanse 

regering definitief varen. Aan het begin van dit hoofdstuk is aan bod gekomen dat Van der Stoel 

na het aantreden van de regering-Suárez in juli 1976 geen felicitatietelegram stuurde aan 

Suárez. Na de verkiezingen instrueerde Van der Stoel dat Insinger aan Suárez kon ‘doen blijken 

dat in Nederland veel bewondering en waardering bestaat voor de wijze waarop, onder zijn 

leiding, het democratiseringsproces in Spanje zich voltrekt.’105 Dit keer kon Suárez dus wel 

rekenen op een felicitatietelegram waarin warme bewoordingen werden gebruikt als ‘les 

felicitations les plus sinceres’ (de meest oprechte felicitaties) en ‘beaucoup de succes’ (veel 

succes), formuleringen die in telegrammen aan de voorgangers van Suárez werden geschrapt.106 

Zoals eerder in dit hoofdstuk is gebleken, had Oreja na zijn aantreden in de zomer van 

1976 wel een sober felicitatietelegram ontvangen, maar wilde Van der Stoel hem destijds niet 

in Nederland ontvangen. Bovendien was Van der Stoel evenmin bereid om het initiatief te 

nemen voor een gesprek tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Na de 

verkiezingen liet Van der Stoel aan Insinger weten dat hij Oreja graag wilde ontmoeten tijdens 

hun verblijf in New York voor de Verenigde Naties. Bovendien hoopte Van der Stoel dat 

hijzelf, of zijn opvolger, een bezoek zou kunnen brengen aan Spanje.107 De eerste historische 

ontmoeting tussen een Nederlandse premier en minister van Buitenlandse Zaken en hun 

Spaanse ambtgenoten zou evenwel in Nederland plaatsvinden.  

Op 2 augustus liet Van der Stoel aan ambassadeur Sedó weten dat hij en Den Uyl ernaar 

uitkeken om Suárez en Oreja eind augustus welkom te heten in Nederland tijdens hun rondreis 

langs Europese hoofdsteden.108 Enkele dagen later had Insinger in Madrid een gesprek met 

Oreja. Deze liet weten dat er werd uitgekeken naar ‘diepgaande gesprekken.’ De minister 

merkte op dat Van der Stoel de enige EG-minister was die hij nog niet persoonlijk had ontmoet. 

Inmiddels waren er kennelijk plannen dat Van der Stoel in het najaar een bezoek zou brengen 

aan Spanje, want Oreja zei dat hij hiernaar uitkeek.109 Van belang is in ieder geval dat Van der 

Stoel, als gevolg van zijn beleid om afstand te houden ten aanzien van de Spaanse regering, als 

 
104 Insinger aan BZ, 16-6-1977 (nr. 81), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 11906. 
105 Van der Stoel aan Insinger, 19-7-1977 (nr. 41), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 190. 
106 Den Uyl aan Suárez, 7-7-1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10953. 
107 Van der Stoel aan Insinger, 19-7-1977 (nr. 41), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 190.  
108 Van der Stoel aan Insinger, 2-8-1977 (nr. 44), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 13408. 
109 Insinger aan Van der Stoel, 8-8-1977 (nr. 97), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
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enige EG-minister van Buitenlandse Zaken Oreja nog niet persoonlijk had ontmoet. Nu zou er 

dus wel een historische ontmoeting plaatsvinden in Nederland.  

 Enkele dagen voordat Suárez en Oreja zouden arriveren in Nederland, zond Van 

Pallandt nog een uitgebreid codebericht aan Den Haag. Volgens Van Pallandt kon de rondreis 

langs de EG-hoofdsteden ‘zonder overdrijving symbolisch worden genoemd voor de voortgang 

die met het democratiseringsproces in Spanje is gemaakt. Uiteraard is dit proces nog niet 

afgesloten en met name zal een nieuwe constitutie moeten worden opgesteld, doch de ernst en 

de ijver waarmee na de verkiezingen regering, parlement en de politieke partijen zich met de 

democratisering bezighouden, doen verwachten dat ook de laatste constituerende fase met 

succes zal kunnen worden afgesloten.’ Van Pallandt liet zich dus positief uit over de 

vooruitzichten in Spanje wat betreft de consolidatie van de prille democratie en hij sprak lof uit 

over de inzet van Suárez. ‘Premier Suárez heeft in de afgelopen periode ongetwijfeld de 

hoofdrol bij de democratisering gespeeld. Met een goed gevoel voor timing en het politiek 

haalbare heeft hij alle klippen die hij op zijn weg vond weten te omzeilen’, aldus Van 

Pallandt.110  

 Op 28 en 29 augustus was het dan zover en vond het historische bezoek van Suárez en 

Oreja aan Nederland plaats. Een ontvangst door koningin Juliana, een wens van Suárez,111  

vormde geen onderdeel van het programma, maar verder kan het bezoek beschouwd worden 

als een warm onthaal. De Rijksvoorlichtingsdienst kondigde de komst van de Spaanse ministers 

aan.112 Naast Suárez en Oreja bestond de Spaanse delegatie uit nog eens vijf personen, 

waaronder de Spaanse ambassadeur, Ramón Sedó, alsmede de Spaanse ambassadeur bij de EG, 

Raimundo Bassols.113 De Nederlandse delegatie was nog uitgebreider, een teken dat belang 

werd gehecht aan het Spaanse bezoek. Naast Den Uyl en Van der Stoel, namen nog eens negen 

personen deel aan besprekingen, waaronder ambassadeur Insinger, die was overkomen uit 

Madrid, staatssecretaris Laurens Jan Brinkhorst en enkele directeuren-generaal en adviseurs 

van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het kabinet van de minister-president.114  

Het Spaanse gezelschap werd met veel ceremonieel ontvangen. Van der Stoel, die onder 

andere werd vergezeld door Insinger en Sedó, verwelkomde Suárez, Oreja en de rest van de 

 
110 Van Pallandt aan Van der Stoel, 18-8-1977 (nr. 98), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
111 Chef der Directie Kabinet en Protocol aan directeur van het Kabinet der Koningin, 10-8-1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. 
nr. 12801.  
112 Rijksvoorlichtingsdienst, 24-8-1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. Zie ook: Note Verbale, Embajada de España 
aan Van der Stoel, 24-8-1977 (nr. 118), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
113 Note verbale, Embajada de España aan Van der Stoel, 25-8-1977 (nr. 121), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. 
114 Samenstelling Nederlandse delegatie, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
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Spaanse delegatie persoonlijk op vliegveld Zestienhoven (Rotterdam).115 Het dagblad Trouw 

publiceerde op de voorpagina een foto waarop de hartelijke sfeer tijdens de ontvangst van 

Suárez op de luchthaven werd vastgelegd.116 Het gezelschap verplaatste zich in vijf auto’s naar 

de residentie van de Spaanse ambassadeur in Den Haag. Tijdens de rit konden Van der Stoel en 

Suárez, vergezeld door een tolk, alvast kennis met elkaar maken.117 De volgende ochtend werd 

de Spaanse delegatie door Den Uyl en Van der Stoel ontvangen op het Binnenhof waar foto’s 

werden genomen en besprekingen plaatsvonden in de Trêveszaal.118 Saillant detail is dat 368 

jaar eerder op deze locatie vredesonderhandelingen werden gehouden tussen de Nederlandse 

Republiek en Spanje die resulteerden in het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), een periode van 

relatieve rust tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).  

Tijdens de bilaterale gesprekken op 29 augustus kwamen verschillende onderwerpen 

aan bod. Van der Stoel rapporteerde achteraf aan de ambassade in Madrid dat Den Uyl het 

gesprek met Suárez vrijwel direct had gericht op de democratisering van Spanje. ‘Na enkele 

welkomstwoorden nodigde de minister president de heer Suárez uit tot een uiteenzetting over 

de ontwikkelingen en perspectieven van zijn land. De Spaanse premier noemde als hoofddoel 

van zijn beleid de consolidering van de jonge democratie,’ aldus Van der Stoel. Suárez lichtte 

vervolgens toe welke uitdagingen er nog lagen op de weg naar een geconsolideerde democratie. 

De Spaanse premier noemde onder andere het opstellen van een nieuwe grondwet, het 

aanpakken van de economische problemen en het onderhandelen over de mate van autonomie 

voor verschillende regio’s in Spanje. Suárez meende dat deze kwesties alleen succesvol 

geadresseerd zouden kunnen worden door ‘samenwerking van de politieke partijen.’119  

 Opvallend is dat Den Uyl kennelijk meende dat de transitie naar democratie niet snel 

was verlopen. De premier had aan Suárez gevraagd ‘waarom de democratische ontwikkelingen 

zo lang op zich hadden laten wachten nu uit de verkiezingsuitslag was gebleken dat de 

ultraconservatieve Allianza Popular weinig steun had gekregen.’120 Suárez verklaarde in reactie 

op Den Uyls vraag ‘dat de verkiezingsresultaten geïnterpreteerd moesten worden vanuit de – 

 
115 Ceremonieel bij aankomst Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken van Spanje op Zestienhoven, zondag 
28 augustus 1977 te 19.30 uur, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. 
116 Foto van Van der Stoel met Suárez, Trouw, 29-8-1977, 1, geraadpleegd op Delpher op 18-1-2020, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010823516:mpeg21:a0015.  
117 Visit aux Pay-Bas de son excellence monsieur Adolfo Suárez González, President du Gouvernement d’Espagne et de son 
excellence monsieur Marcelino Oreja, Ministre des Affaires Etrangeres d’Espagne, 28-29 aout 1977, ABZ, BZ 1975-1984, 
inventarisnummer 12801. 
118 Rijksvoorlichtingsdienst, 24-8-1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. Zie ook: Note Verbale, Embajada de España 
aan Van der Stoel, 24-8-1977 (nr. 118), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801; Ceremonieel bij aankomst van de Minister-
President en de Minister van Buitenlandse Zaken van Spanje bij het Kabinet van de Minister-President op maandag 29 
augustus 1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. 
119 Van der Stoel aan Madrid, 31-8-1977 (nr. 53), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230. 
120 Ibid.  
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reeds lang bestaande – wens bij het volk tot geleidelijke maar fundamentele politieke 

wijzigingen. Het volk was echter bevreesd voor mogelijke revolutie en geweld.’ Het gebrek aan 

steun voor de Allianza Popular kon volgens Suárez uitgelegd worden door de boodschap die 

door deze partij werd uitgedragen. De Spaanse premier meende dat de partij ‘de fout [had] 

gemaakt een gewelddadig beeld te schetsen van twee, elkaar bestrijdende Spanjes, waarbij het 

eertijds legale Spanje van Franco door de tegenpartij in de illegaliteit zou worden gedreven.’ 

De Spaanse bevolking had zich volgens Suárez afgekeerd van dit soort polariserende 

retoriek.121  

Ook Suárez gaf aan zelf tot het inzicht te zijn gekomen ‘dat de 40 jaar oude presentatie 

van de linkse partijen als vijanden van het volk onjuist was.’ Hij vond het dan ook van belang 

om politiek links niet aan de zijlijn te laten staan en verklaarde zich te hebben ingezet om de 

socialistische en communistische partijen als volwaardige politieke partijen te accepteren.122 

Suárez omschreef PCE-leider Santiago Carrillo ‘als een zeer intelligente man, en uitstekend 

politicus, die het belang van de legalisering van zijn partij ook voor de geloofwaardigheid van 

de verkiezingen zeer goed had begrepen.’ De premier uitte zich tevens lovend over Felipe 

González, de leider van de PSOE, omdat deze ‘staatspolitiek en geen partijpolitiek’ beoefende. 

Suárez wilde geen concurrentiestrijd ontketenen met de PSOE, een partij die volgens de premier 

in de toekomst een belangrijke politieke rol zou gaan spelen in Spanje. De Spaanse minister-

president stelde zich te richten op ‘het regeerbaar maken van Spanje in de toekomst en het 

prepareren van de nieuwe politieke machten op een verantwoordelijk bestuur van het land.’123 

De toelichting van Suárez over het democratiseringsproces stelde Den Uyl kennelijk tevreden. 

Uit Van der Stoels rapportage blijkt in ieder geval niet dat de premier nog aanvullende vragen 

stelde.  

Naast de politieke ontwikkelingen in Spanje kwamen ook de culturele betrekkingen aan 

bod. Oreja toonde zich positief over de wil van Nederland om te komen tot een cultureel 

akkoord met Spanje. Hij memoreerde dat het hem tijdens zijn studie in Nederland was 

opgevallen dat er veel interesse bestond voor de Spaanse taal. Oreja vond het belangrijk samen 

te werken op cultureel gebied. Deze banden zouden volgens de minister ook voordelen 

opleveren voor Nederland met betrekking tot Latijns-Amerika. Van der Stoel, die zich eerder 

terughoudend had opgesteld ten aanzien van het aangaan van culturele betrekkingen met 

Spanje, zei nu zonder omwegen bereidwillig te zijn. Hij liet aan Oreja weten dat hij de culturele 

 
121 Ibid.  
122 Ibid.  
123 Ibid. 
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betrekkingen zag ‘tegen de achtergrond van onze wens de betrekkingen met Spanje op ieder 

gebied uit te bouwen en eveneens te hopen, dat een cultureel akkoord zo spoedig mogelijk zou 

worden ondertekend.’124 Van der Stoel was wat betreft de culturele betrekkingen dus om. Twee 

maanden later werd in Madrid een overeenkomst geaccordeerd voor de ‘culturele en 

wetenschappelijke samenwerking tussen Nederland en Spanje.’ Deze overeenkomst kwam 

uiteindelijk op 6 maart 1978 officieel tot stand en trad op 6 maart 1979 in werking.125 

Het onderwerp NAVO kwam tijdens het bezoek niet ter sprake. Eerder in dit hoofdstuk 

is al aan bod gekomen dat de regering-Suárez het NAVO-vraagstuk vooralsnog liet rusten. Deze 

observatie was nog eens bevestigd in een codebericht dat Van Pallandt enkele dagen voor de 

aankomst van Suárez in Nederland had gestuurd. Eerst zou een discussie over de NAVO 

worden gehouden in de Cortes Generales, de volksvertegenwoordiging die de franquistische 

Cortes Españolas na de verkiezingen had vervangen. Uitgangspunt van de regering-Suárez was 

daarbij dat Spanje via het bilaterale Amerikaans-Spaanse verdrag al een belangrijk aandeel had 

in de Atlantische verdediging. De regering wilde wat betreft een mogelijke toetreding tot de 

NAVO mede daarom geen snelle besluiten nemen.126 Ook Van der Stoel liet het onderwerp 

NAVO liever rusten. Tijdens het bezoek van Suárez en Oreja aan Nederland kwam de kwestie 

dan ook niet ter sprake.  

De verhouding tussen Spanje en de EG was wel onderwerp van gesprek, hoewel dit 

relatief kort aan bod kwam. Van Pallandt had voorafgaand aan de komst van Suárez 

gerapporteerd dat Spanje’s aanvraag om toe te treden tot de EG een belangrijke reden was voor 

de rondreis langs EG-hoofdsteden. ‘Dezer dagen zeide Suarez dat hij in de diverse hoofdsteden 

niet over Spanje’s toetreding zal gaan onderhandelen, dat behoort in Brussel te gebeuren, doch 

dat hij begrip wilde wekken voor en uitleg wilde geven aan Spanje’s positie vis-a-vis de 

EEG.’127 Suárez liet zijn gesprekspartners in Den Haag inderdaad weten dat Spanje onderdeel 

wilde uitmaken van de EG en dat het toetredingsverzoek werd gesteund door de Spaanse 

bevolking. ‘Met dankbaarheid heeft Spanje ervaren dat de Europese volkeren en de 

gemeenschap tijdens de overgangsfase respect voor de Spaanse moeilijkheden en vertrouwen 

 
124 Van der Stoel aan Madrid, 31-8-1977 (nr. 49), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. 
125 Jaarrapport 1977, 57, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 10676; Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk Spanje inzake culturele en wetenschappelijke samenwerking, datum totstandkoming 27-2-1978, in werking 6-3-
1979, geraadpleegd op Verdragenbank, Overheid.nl op 10-11-2019, 
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/Details/000872; Eppo Jansen, ‘Cultureel verdrag met Spanje,’ NRC 
Handelsblad, 17-10-1977, 1, geraadpleegd op Delpher op 9-11-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000026187:mpeg21:a0002.  
126 Van Pallandt aan Van der Stoel, 28-8-1977 (nr. 98), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230. 
127 Ibid. 
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in de goede afloop hebben getoond,’ aldus Van der Stoel in zijn rapportage over de uitspraken 

van Suárez.128  

 Na afloop van de besprekingen bood Den Uyl een lunch aan in de naast de Trêveszaal 

gelegen Blauwe Zaal. Er werd getoost met champagne en Den Uyl en Suárez hielden 

toespraken. Daarna vond nog een persconferentie plaats waaraan de vier bewindslieden – Den 

Uyl, Van der Stoel, Suárez en Oreja – deelnamen.129 Diezelfde avond vertrok het Spaanse 

gezelschap naar Kopenhagen om hun rondreis langs EG-hoofdsteden te vervolgen.130 Net als 

bij de aankomst was Van der Stoel ook aanwezig bij het vertrek van Suárez en Oreja. Hij 

vergezelde Suárez vanaf de residentie van de Spaanse ambassadeur in dezelfde auto en nam bij 

het vliegtuig persoonlijk afscheid.131 

 Het bezoek van Suárez aan Nederland verliep in een gemoedelijke sfeer. Nederlandse 

kranten meldden achteraf dat het kabinet-Den Uyl het EG-lidmaatschap van Spanje steunde en 

publiceerden foto’s waarop de bewindslieden ontspannen en vrolijk werden vastgelegd.132 

Spaanse kranten publiceerden tevens foto’s van de historische ontmoeting en meldden eveneens 

dat de Nederlandse regering steun had uitgesproken voor de toetreding van Spanje tot de EG.133 

In Madrid blikte Insinger met collega-EG-ambassadeurs terug op het bezoek van Suárez aan 

Frankrijk, Denemarken en Italië. Uit deze bespreking blijkt dat de gesprekken in deze EG-

hoofdsteden vergelijkbaar waren verlopen. Suárez wachtte steeds een warm ontvangst en 

ontving de boodschap ‘dat de welkomstmat van de Spaanse toetreding tot de EG aan de 

voordeur dezer organisatie ligt.’134 

 Tot slot had Oreja tijdens het bezoek aan Nederland zijn ambtgenoot Van der Stoel 

uitgenodigd om binnen afzienbare tijd een tegenbezoek af te leggen aan Spanje. Van der Stoel 

 
128 Van der Stoel aan Madrid, 31-8-1977 (nr. 53), MAD/Spanje, inv. nr. 230. 
129 Rijksvoorlichtingsdienst, 24-8-1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. Zie ook: Note Verbale, Embajada de España 
aan Van der Stoel, 24-8-1977 (nr. 188), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801; Ceremonieel bij aankomst van de Minister-
President en de Minister van Buitenlandse Zaken van Spanje bij het Kabinet van de Minister-President op maandag 29 
augustus 1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. 
130 Rijksvoorlichtingsdienst, 24-8-1977, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. Zie ook: Note Verbale, Embajada de España 
aan Van der Stoel, 24-8-1977 (nr. 118), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801.  
131 Regeling betreffende het vertrek naar Kopenhagen van Minister-President Suárez en Minister van Buitenlandse Zaken 
Oreja van Spanje op maandag 29 augustus 1977 van Zestienhoven, 18:00 uur, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12801. 
132 Zie o.a.: ‘Spanje wil lid worden van EG. Suárez verkrijgt steun Den Uyl,’ de Volkskrant, 30-8-1977, 3 geraadpleegd op 
Delpher op 18-3-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881649:mpeg21:a0070; ‘Spaanse premier in ons 
land,’ Trouw, 30-8-1977, 1, geraadpleegd op Delpher op 18-3-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010823517:mpeg21:a0070; ‘Nederland wil Spanje als EG-lid,’ Het Parool, 30-
8-1977, 1, geraadpleegd op Delpher op 18-3-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010839676:mpeg21:a0090. 
133 ‘Holanda apoya el ingreso del España en la CEE,’ ABC (Madrid), 30-8-1977, 1, 9, geraadpleegd op Hemeroteca ABC op 
18-3-2019, http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1977/08/30/009.html; ‘La Haya: Suárez 
comienza una gira por cinco capitales europeas,’ La Vanguardia Española, 30-8-1977, 1, 5, geraadpleegd op Hemeroteca La 
Vanguardia op 18-3-2019, http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1977/08/30/pagina-5/33735128/pdf.html; Pablo 
Sebastian, ‘Buenas palabras, sin garantías concretas, para el presidente Suárez en La Haya,’ El País, 30-8-1977, 
geraadpleegd op El País op 18-3-2019, https://elpais.com/diario/1977/08/30/internacional/241740015_850215.html. 
134 Insinger aan Van der Stoel, 9-9-1977 (nr. 104), ABZ, MAD/Spanje, inv. nr. 230.  
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dankte voor de invitatie maar gaf aan dat hij als demissionaire minister een bezoek zou moeten 

overlaten aan zijn opvolger.135 Een bezoek aan Spanje door minister Van der Stoel zou er dus 

niet van komen. De warme ontvangst van Suárez en Oreja in Nederland symboliseerde evenwel 

een belangrijke omwenteling in het Nederlandse beleid ten aanzien van Spanje. In de 

daaropvolgende jaren zouden de betrekkingen intensiveren. Van der Stoels opvolger, Chris van 

der Klaauw (VVD), werd de eerste Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken die sinds het 

uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 een bezoek aan Spanje zou brengen. Van der 

Klaauw was op 19 december aangetreden als minister in het kabinet-Van Agt I en reisde eind 

februari, dus binnen twee maanden na zijn aanstelling, naar Spanje voor een driedaags 

bezoek.136 Vervolgens brachten Juan Carlos en Sofia van 19 tot en met 21 maart 1980 een 

staatsbezoek aan Nederland. Ruim vijf jaar later, van 8 tot en met 10 oktober 1985, deden 

koning Beatrix en prins Claus Spanje aan voor een staatsbezoek. Inmiddels was Spanje op 30 

mei 1982 al lid geworden van de NAVO. Op 1 januari 1986 volgde de toetreding tot de EG en 

kwam er definitief een einde aan de uitzonderingspositie van Spanje in West-Europa.  

 

 

S l o t  

 

In dit hoofdstuk is het Nederlandse democratiseringsbeleid ten tijde van de regering-Suárez 

(juli 1976-augustus 1977) aan bod gekomen. In hoeverre heeft het aantreden van Suárez 

geresulteerd in een verandering van de Nederlandse democratiseringspolitiek, of was er veeleer 

sprake van continuïteit? In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat de benoeming van 

Suárez in eerste instantie geen aanleiding vormde voor Van der Stoel en het kabinet-Den Uyl 

om zich minder afstandelijk op te stellen. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Oreja, 

ontving een sober felicitatietelegram, maar Suárez kon zelfs daar niet op rekenen. Verder was 

Van der Stoel niet bereid om Oreja in Nederland te ontvangen en wilde hij niet het initiatief 

nemen om zijn Spaanse ambtgenoot en marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties te ontmoeten. Dat stond in schril contrast met de warme ontvangst in Nederland van 

PSOE-leider González. Desondanks liet Van der Stoel zich achter gesloten deuren begripvol 

 
135 Van der Stoel aan Insinger, 31-8-1977 (nr. 48), ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 24649.  
136 Zie o.a.: ‘Van der Klaauw naar Spanje,’ Trouw, 11-1-1978, 3, geraadpleegd op Delpher op 10-11-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010824437:mpeg21:a0082; J.C.F. Bletz, ‘Toetreding centraal punt bij bezoek 
minister Van der Klaauw. Spanje wil in 1982 lid van EG zijn,’ Het Parool, 28-2-1978, 3, geraadpleegd Delpher op 10-11-
2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010839494:mpeg21:a0155; Robert Bosschart, ‘Van der Klaauw in 
Madrid: Spanje moet snel EG-lid worden,’ de Volkskrant, 28-2-1978, 6, geraadpleegd op Delpher op 10-11-2019, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010881056:mpeg21:a0105.    
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uit over de complexe situatie waarin de regering-Suárez diende te opereren. Bovendien 

herstelde hij nog voor de verkiezingen van juni 1977 de bilaterale consultaties en werden de 

culturele betrekkingen niet langer als een brug te ver beschouwd. 

 Daarnaast kan worden geconcludeerd dat Van der Stoel tot na de verkiezingen bleef 

vasthouden aan de democratiseringseis ten aanzien van een Spaanse toetreding tot de NAVO 

en de EG. De NAVO-kwestie raakte op de achtergrond omdat de regering-Suárez dat niet boven 

aan de prioriteitenlijst had staan. Op korte termijn was geen toetredingsverzoek te verwachten 

en ook Van der Stoel stelde zich bij voorkeur terughoudend op ten aanzien van dit vraagstuk. 

De meest zichtbare omwenteling vond plaats ten aanzien van het standpunt over Spanje en de 

EG. Na de verkiezingen maakte Van der Stoel onomwonden duidelijk dat Spanje aan de 

democratiseringseisen had voldaan en dat Nederland geen politieke obstakels meer zou 

opwerpen. De poort naar de EG werd wat betreft het kabinet-Den Uyl opengezet.  

Het meest symbolische gebaar was evenwel de ontvangst van Suárez en Oreja in 

Nederland. Na jarenlange diplomatieke afstand als een uiting van protest tegen het Franco-

regime werden voor het eerst sinds het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 een 

Spaanse premier en minister van Buitenlandse Zaken welkom geheten in Nederland. Het zou 

het begin symboliseren van een nieuw tijdperk waarin de bilaterale betrekkingen tussen 

Nederland en Spanje aangehaald zouden worden en Spanje zou worden opgenomen in de 

gemeenschap van westerse democratieën.  

De volledige opname van Spanje in de gemeenschap van westerse democratieën ging 

evenwel niet over een nacht ijs. In juni 1977 hadden weliswaar vrije verkiezingen in Spanje 

plaatsgevonden, maar de prille democratie diende daarna nog te consolideren. In de 

democratiseringsliteratuur worden vrije verkiezingen en het vaststellen van een grondwet 

doorgaans als belangrijke momenten gezien van transities van dictatuur naar democratie.137 In 

het geval van Spanje diende na de verkiezingen nog een nieuwe grondwet opgesteld te worden. 

De Constitución Española (Spaanse grondwet) zou op 31 oktober 1978 worden goedgekeurd 

door de Cortes Generales. Vervolgens werd de nieuwe grondwet op 6 december door middel 

van een referendum aanvaard door het Spaanse electoraat en op 27 december bekrachtigd door 

koning Juan Carlos.138  

 
137 Zie o.a.: Maravall en Santamaría, ‘Political Change in Spain,’ 71, 73; Pridham, ‘Theory of regime change,’ 19; Shin, ‘On 
the Third Wave of Democratization,’ 143-144. 
138 Constitución Española, geraadpleegd op Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado op 20-1-2020, 
https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf.  
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Het opstellen van een nieuwe grondwet vormde slechts een van de uitdagingen op de 

weg naar een geconsolideerde democratie. Zo diende de regering-Suárez om de tafel te gaan 

zitten met sociale partners om tot een overeenkomst te komen over onder andere de 

modernisering van de economie. Dit resulteerde op 25 oktober 1977 in Los Pactos de la 

Moncloa (de verdragen van Moncloa, vernoemd naar het werkpaleis en de residentie van de 

Spaanse premier). Bovendien diende de regering-Suárez met de Spaanse regio’s te 

onderhandelen over de mate van autonomie. Dit leidde onder andere tot twee op 18 december 

1979 aangenomen wetten waarin de autonomie voor het Baskenland en Catalonië geregeld 

werden, respectievelijk het Estatuto de Autonomía para el País Vasco139 en het Estatuto de 

Autonomía de Cataluña.140  

Intussen had de jonge Spaanse democratie op 1 maart 1979 alweer een test doorstaan 

toen na het aannemen van de nieuwe grondwet eind december 1978 nieuwe verkiezingen 

werden uitgeschreven. De partij van Adolfo Suárez (UCD) won met een nipte meerderheid van 

de PSOE, die nog steeds onder leiding stond van Felipe González. De dreigingen uit de hoek 

van antidemocratische krachten was echter nog niet verdwenen. Op 23 februari 1981 kwam de 

jonge Spaanse democratie onverwachts onder druk te staan toen onder aanvoering van Antonio 

Tejero, luitenant-kolonel van de Guardia Civil, een poging tot een staatsgreep werd gedaan. 

Het kordate optreden van Juan Carlos, die zich als koning en opperbevelhebber van de Spaanse 

strijdkrachten, in een televisietoespraak ferm uitsprak voor de Spaanse democratie en grondwet, 

droeg er in belangrijke mate aan toe dat de couppoging binnen enkele uren met een sisser 

afliep.141 De eerstvolgende verkiezingen van 28 oktober 1982 resulteerden in een historische 

uitkomst. Voor het eerst sinds 1936 won een linkse partij, de PSOE, een absolute meerderheid 

en kreeg Spanje een sociaaldemocratische premier, Felipe González. Eerder dat jaar, op 30 mei 

1982, was Spanje al toegetreden tot de NAVO. De laatste noemenswaardige mijlpaal waarmee 

de Spaanse democratie verder geconsolideerd werd was de toetreding tot de EG op 1 januari 

1986. Hiermee werd Spanje definitief erkend als een volwaardige, democratische lidstaat van 

de Europese Gemeenschap. 

 

 

 

 
139 Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, geraadpleegd op Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado op 20-1-2020, https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/12/18/3/con.  
140 Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, geraadpleegd op Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado op 20-1-2020, https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/12/18/4.  
141 Voor meer over deze couppoging, zie: Javier Cercas, Anotomía de un instante (Barcelona: Debolsillo, 2009).  
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Slotbeschouwing 
 

 

‘The Dutch will give you problems.’1 Deze markante uitspraak van de Amerikaanse minister 

van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, diende als titel en openingszin van dit proefschrift. 

Kissinger maakte deze opmerking in juni 1976, tijdens het eerste staatsbezoek van koning Juan 

Carlos aan de Verenigde Staten. Kissingers uitspraak wekt de indruk dat Nederland zich 

halverwege de jaren 1970 streng opstelde ten aanzien van Spanje tijdens de transitie van 

dictatuur naar democratie – wellicht meer dan andere West-Europese landen. Enkele zijdelingse 

observaties in de bestaande literatuur bevestigen de observatie van Kissinger dat het kabinet-

Den Uyl zich ten aanzien van Spanje star opstelde.2 Uitvoerig historisch onderzoek naar de rol 

van het kabinet-Den Uyl ten aanzien van de Spaanse transitie van dictatuur naar democratie 

ontbrak evenwel.  

Meer in het algemeen is de rol van relatief kleine staten tijdens La Transición 

onderbelicht gebleven. De bestaande literatuur heeft zich voornamelijk gericht op de 

betrokkenheid van grotere staten en organisaties. Maar, niet alleen grote spelers maken de 

dienst uit in de wereld. Ook relatief kleine statelijke actoren manoeuvreren op het wereldtoneel. 

Zo wijst Browning op de onjuiste ‘tendency to equate “smallness” with lack of power.’3 In 

soortgelijke bewoordingen stellen Van Dijk et al. dat ‘small does not necessarily mean 

insignificant’4 en concluderen ook Crump en Erlandsson dat tijdens de Koude Oorlog ‘smaller 

states successfully searched for ways to stretch their margins for manoeuvre in pursuit of their 

own interests.’5 De invloed van relatief kleine staten als Nederland dient dus niet bij voorbaat 

onderschat te worden. In dit proefschrift is op basis van archiefonderzoek geanalyseerd welke 

rol het kabinet-Den Uyl heeft gespeeld in de Spaanse transitie van dictatuur naar democratie. 

Daarbij is gekeken naar de motieven, middelen en resultaten van het Nederlandse Spanjebeleid.  

 

 
1 Memorandum of Conversation President Ford, Juan Carlos I, Henry Kissinger, José María de Areilza, Brent Snowcroft, 2-
2-1976, geraadpleegd op General R. Ford Presidential Library & Museum op 17-6-2019, 
https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553461.pdf   
2 Zie onder andere: Powell, El Amigo Americano, 213, 220; Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 188-189, 212; 
Bleich, De stille diplomaat, 153-154, 217, 223.  
3 Browning, ‘Small, Smart and Salient?’, 669. 
4 Dijk et al., ‘Introduction,’ 1. 
5 Crump en Erlandsson, ‘Conclusion,’ 240. 
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Ruim drie jaar voor Kissingers uitspraak was in politiek Den Haag met het aantreden van het 

kabinet-Den Uyl op 11 mei 1973 een progressieve wind gaan waaien. Tijdens de verkiezingen 

van 1972 hadden de gezamenlijk optredende partijen PvdA, D’66 en PPR in hun 

verkiezingsprogramma Keerpunt 1972 de verwachting gewekt dat in het buitenlandbeleid meer 

nadruk zou komen te liggen op politieke idealen. Zo werd de ambitie uitgesproken om 

democratisering en mensenrechten te bevorderen in NAVO-lidstaten Portugal, Griekenland en 

Turkije. Hoewel Spanje niet expliciet werd genoemd in Keerpunt 1972 zou kunnen worden 

aangenomen dat het kabinet-Den Uyl ook bereid zou zijn om de democratisering van Spanje te 

stimuleren. De PvdA had zich tijdens de naoorlogse jaren immers al vaker kritisch opgesteld 

ten aanzien van het Spanjebeleid en geregeld het standpunt naar voren gebracht dat uitsluitend 

een democratisch Spanje zou mogen toetreden tot de NAVO en de EG. Ook Van der Stoel en 

Den Uyl hadden zich als Tweede Kamerleden eind jaren 1960 en begin jaren 1970 met enige 

regelmaat over Spanje uitgesproken. Toen zij eenmaal de teugels van het buitenlandbeleid in 

handen kregen was het evenwel de vraag of deze democratiseringsidealen in de praktijk 

daadwerkelijk tot uiting zouden komen.  

 

In dit proefschrift is vastgesteld dat het kabinet-Den Uyl inderdaad een aantal middelen heeft 

ingezet om de democratisering van Spanje te bevorderen. Het belangrijkste middel dat Van der 

Stoel tijdens de eindfase van het Franco-regime (1973–1975) hanteerde was het consequent 

vasthouden aan de eis van democratisering als voorwaarde voor toetreding tot de NAVO en de 

EG. Van der Stoel hield de deur naar deze organisaties gesloten zolang in Spanje geen 

volwaardige democratie gevestigd was. Als we terugkeren naar de theorievorming omtrent 

democratisering zoals kort behandeld in de Inleiding, valt hierin Schmitters 

conditionaliteitsprincipe te herkennen.6 Daarbij kan worden opgemerkt dat in de literatuur het 

toepassen van democratiseringseisen veelal wordt gerelateerd aan de transitie- en 

consolidatiefases van democratiseringsprocessen.7 In dit proefschrift is evenwel aangetoond dat 

het opleggen van democratiseringseisen al plaatsvond toen Franco nog in het zadel zat en er 

geen zicht was op een transitie van dictatuur naar democratie. 

In het geval van de NAVO kwam het Nederlandse standpunt het meest duidelijk naar 

voren in mei 1975, toen aan de NAVO-bondgenoten zonder omwegen duidelijk werd gemaakt 

 
6 Schmitter, ‘The influence of the International Context,’ 29-30. 
7 Whitehead, ‘Three International Dimensions,’ 19; Schmitter, ‘The influence of the International Context,’ 40-42; Pridham, 
‘The international dimensions of democratization,’ 297.  
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dat wat betreft Nederland samenwerking tussen de NAVO en het dictatoriale Spanje 

onacceptabel werd geacht, laat staan lidmaatschap. Dit komt overeen met eerdere observaties 

van auteurs die zijdelings hebben gewezen op de starre houding van het kabinet-Den Uyl.8 Dit 

lijkt eveneens aan te sluiten bij de literatuur waarin wordt beargumenteerd dat Nederland in de 

jaren zeventig veranderde in een ‘kritische bondgenoot’ van de Verenigde Staten en een 

‘kritisch NAVO-lid’.9 Het kabinet-Den Uyl stelde zich inderdaad scherper op vergeleken met 

voorgaande kabinetten, die weliswaar geen lidmaatschap van Spanje propageerden maar zich 

bij voorkeur op de vlakte hielden. Maar dit proefschrift toont ook aan dat wat betreft Spanje, 

de oorsprong van de Nederlandse kritische rol, althans deels, kan worden herleid tot de 

beginjaren van de Atlantische alliantie, toen de Tweede Kamer regelmatig druk uitoefende op 

de regering om toenadering tussen de NAVO en Spanje af te wijzen. De casus Spanje 

onderschrijft wat dat betreft de observatie van Van der Wijngaart, die stelt dat Nederland, 

afhankelijk van de situatie, tijdens de naoorlogse jaren soms al eerder ‘kritisch’ optrad.10 De 

afkeurende houding ten aanzien van Spanje beperkte zich overigens niet tot de NAVO. Ook in 

het geval van de EG werd door Van der Stoel regelmatig duidelijk gemaakt dat Spanje eerst 

zou moeten democratiseren voordat er sprake zou kunnen zijn van een Spaans lidmaatschap. 

Kortom, het kabinet-Den Uyl was niet bereid omwille van strategische of economische 

belangen Spanje te laten toetreden tot respectievelijk de NAVO en de EG.  

Na het overlijden van Franco op 20 november 1975 bleef Van der Stoel vasthouden aan 

deze democratiseringseis. Het wegvallen van Franco en het aantreden van Juan Carlos 

betekende wat betreft Nederland nog niet dat de teugels gevierd konden worden. Dat gebeurde 

pas nadat in Spanje op 15 juni 1977 vrije verkiezingen hadden plaatsgevonden. Toen gaf Van 

der Stoel zonder omwegen te kennen dat Spanje aan de democratiseringseis had voldaan en 

zette hij wat Nederland aanging de poort naar de EG open. Vrije verkiezingen speelden dus een 

doorslaggevende rol – er was nog geen sprake van een geconsolideerde democratie. Deze 

bevinding wijkt af van Whiteheads observatie dat ten aanzien van democratiseringsprocessen 

het verkiezingsaspect vooral benadrukt werd door de Verenigde Staten omdat West-Europese 

landen tevens veel waarde toeschreven aan sociale en economische participatie als onderdeel 

van een democratisch stelsel.11 In het geval van de NAVO werd na de Spaanse verkiezingen 

van Nederlandse zijde nog geen expliciete uitspraak gedaan, aangezien de regering-Suárez 

 
8 Zie o.a.: Powell, El Amigo Americano, 213, 220; Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 188-189, 212; Bleich, De 
stille diplomaat, 153-154, 217, 223. 
9 Staden, ‘The changing role of the Netherlands,’ 99-100; Pijpers, ‘The Netherlands,’ 249-250; Kennedy, Nieuw Babylon, 85. 
10 Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning, 15. 
11 Whitehead, ‘International Aspects of Democratization,’ 17. 
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andere prioriteiten had en de vraag of Spanje lid zou moeten worden van de NAVO op de lange 

baan werd geschoven. Van der Stoel liet die kwestie dan ook rusten.  

Naast de expliciete democratiseringseis ten aanzien van het lidmaatschap van de NAVO 

en de EG gebruikte Van der Stoel tevens subtielere manieren om de afkeuring over het 

ontbreken van democratie in Spanje te laten blijken. Tijdens de eindfase van het Franco-regime 

wilde Van der Stoel zijn Spaanse ambtgenoten uitsluitend ontmoeten en marge van 

internationale bijeenkomsten en wimpelde hij een uitnodiging om Spanje te bezoeken af. 

Verder werden Spaanse bewindslieden niet bepaald vriendelijke bejegend in felicitatie- en 

condoleancetelegrammen, symbolische, maar niet te onderschatten maatregelen omdat in het 

diplomatieke verkeer veel waarde wordt gehecht aan hoffelijk taalgebruik, zoals Kappeler en 

Nick beargumenteren.12 Tijdens de begrafenis van Franco werd Nederland slechts 

vertegenwoordigd door de ambassadeur. Van Nederlandse zijde bestond vooralsnog geen 

interesse om een relatie op te bouwen met prins Juan Carlos omdat Van der Stoel niet was 

overtuigd van diens democratiseringsintenties. Hierin week Nederland af van andere West-

Europese landen waar Juan Carlos tijdens de laatste jaren van het Franco-regime wel werd 

ontvangen.13 

 Na het overlijden van Franco en het aantreden van Juan Carlos bleef Van der Stoel 

grotendeels vasthouden aan het creëren van diplomatieke afstand ten aanzien van Spaanse 

bewindslieden. Omdat Van der Stoel nog steeds niet overtuigd was van de 

democratiseringsintenties van Juan Carlos liet hij Nederland bij de kroning van Juan Carlos 

vertegenwoordigen door een relatief lichte delegatie. In februari 1976 was Van der Stoel dan 

wel bereid om de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José María de Areilza, in 

Nederland te ontvangen tijdens diens rondreis langs EG-hoofdsteden, maar dat werd opgevat 

als een werkbezoek. Opvallend is dat Van der Stoel zich weer verder distantieerde toen in juli 

1976 Carlos Arias Navarro door de koning aan de kant werd geschoven en Adolfo Suárez werd 

benoemd. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Marcelino Oreja, ontving nog wel een 

eenvoudig felicitatietelegram maar was, in tegenstelling tot zijn voorganger Areilza, niet 

welkom in Nederland. Suárez kwam er het meest bekaaid vanaf. Terwijl zijn voorgangers 

Carrero Blanco en Arias Navarro tenminste nog sobere felicitatietelegrammen ontvingen, zag 

Van der Stoel ‘geen reden voor gelukwens.’ De diplomatieke afstand werd pas doorbroken na 

 
12 Kappeler, ‘Texts in diplomacy,’ 201-202; Nick, ‘Use of language,’ 44. 
13 Fernández Fernández-Cuesta, ‘Los viajes del rey embajador,’ 223. 
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de verkiezingen van juni 1977. Eind augustus kregen Suárez en Oreja een warm ontvangst in 

Nederland. 

Een ander middel dat door het kabinet-Den Uyl werd ingezet was het uitspreken van 

kritiek op de politieke repressie door het Franco-regime. Dit gebeurde uiteraard vooral toen 

Franco nog in leven was. Zo liet Van der Stoel in maart 1974 zijn verontwaardiging blijken 

over de executie van de anarchist Salvador Puig Antich. Dit speelde zich grotendeels achter de 

schermen af, in overeenstemming met Van der Stoels voorkeuren voor stille diplomatie, hoewel 

via een persbericht aan de Nederlandse bevolking werd duidelijk gemaakt dat het kabinet-Den 

Uyl protest had aangetekend bij het Franco-regime. Het hoogtepunt van verontwaardiging vond 

evenwel in september 1975 plaats, naar aanleiding van de doodstraf van twee ETA-leden en 

drie FRAP-leden. Nederland trad toen bewust op als gidsland. Zo nam Van der Stoel het 

initiatief tot een gemeenschappelijke demarche door de EG-lidstaten. De maatregelen beperkten 

zich toen niet tot stille diplomatie. Het kabinet-Den Uyl liep voorop met het terugroepen van 

de ambassadeur in Madrid en gaf daarmee een duidelijk, openbaar signaal van afkeuring af. 

Achter de schermen werd druk uitgeoefend op andere West-Europese landen om ook hun 

ambassadeurs terug te roepen. Meest in het oog springend was evenwel de demonstratie op het 

Utrechtse Domplein waar premier Den Uyl een vurige toespraak hield tegen het Franco-regime.  

Ook in andere opzichten was Van der Stoels beleid tegenover Spanje terughoudend. Dat 

betrof onder meer de culturele betrekkingen tussen beide landen. Hoewel in de literatuur de 

nadruk veelal ligt op economische, politieke of strategische democratisering bevorderende 

middelen,14 is in dit proefschrift duidelijk geworden dat ook op cultureel gebied druk kan 

worden uitgeoefend. Deze kwestie ging spelen na het overlijden van Franco toen de regering-

Arias Navarro aangaf nauwe betrekkingen na te streven op cultureel gebied. De culturele 

betrekkingen vormden voor de regering-Arias Navarro een beleidsterrein waarop normalisering 

van bilaterale relaties, ook met het oog op de verhoudingen met de EG, werd nagestreefd. Van 

der Stoel was echter niet bereid om een cultureel verdrag af te sluiten voordat de democratie in 

Spanje was hersteld. Na de benoeming van Suárez in juli 1976 zou het nog enkele maanden 

duren voordat sprake zou zijn van een kentering in Van der Stoels standpunt. In mei 1977, een 

maand voor de geplande verkiezingen, werden de mogelijkheden voor een cultureel verdrag 

besproken tijdens de eerste bilaterale consultaties sinds begin 1973. Uiteindelijk was Van der 

Stoel pas na de verkiezingen van 15 juni bereid om concrete afspraken te maken. 

 
14 Zie o.a.: Whitehead, ‘Three International Dimensions,’ 14; Levitsky en Way, ‘Linkage versus Leverage,’ 382. 
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Tot slot is in dit proefschrift de steun aan de PSOE aan bod gekomen omdat, zoals 

González Madrid beargumenteert, West-Europese regeringen vaak via politieke partijen steun 

aan de oppositie in Spanje verleenden om zo directe statelijke betrokkenheid bij de politieke 

ontwikkelingen in Spanje te voorkomen.15 Van der Stoel gaf inderdaad kort na zijn aantreden 

opdracht aan de ambassade in Madrid om de anti-Franco-krachten te inventariseren en 

contacten te leggen met leden van de Spaanse oppositie. De aandacht en voorkeur ging daarbij 

vooral uit naar de socialistische groeperingen, maar er bestond natuurlijk ook veel 

belangstelling voor de communisten omdat onduidelijk was hoe sterk deze nu precies waren. 

In 1975 werden door de PvdA de eerste concrete acties ondernomen. Zo maakte de partij aan 

het begin van dat jaar op verzoek van de Socialistische Internationale 7.500 gulden over ten 

behoeve van de PSOE. In de nazomer van dat jaar maakte de PvdA plannen voor een bezoek 

aan Spanje dat kort na het overlijden van Franco zou plaatsvinden.  

Na de dood van Franco ondernam de PvdA opnieuw enkele activiteiten om de PSOE te 

ondersteunen. Zo bracht een PvdA-delegatie een bezoek aan Spanje. Tijdens een afsluitende 

persconferentie in Madrid liet PvdA-voorzitter Ina van den Heuvel zich zeer kritisch uit over 

de politieke situatie in Spanje en het nieuwe staatshoofd, Juan Carlos. Daarnaast maakte zij 

onomwonden duidelijk dat de PvdA de toetreding van Spanje tot de EG zou tegenwerken 

zolang geen democratie in Spanje gevestigd zou zijn, een standpunt dat overeenkwam met de 

opstelling van Van der Stoel. Het bezoek legde de basis voor de Spanje-aktie van de PvdA in 

1976 die uiteindelijk ruim 250.000 gulden zou opbrengen. Het geld werd voornamelijk besteed 

aan het opbouwen van de regionale infrastructuur van de PSOE. In september 1976 werd 

vervolgens een belangrijke politiek statement gemaakt toen PSOE-leider Felipe González een 

warm ontvangst kreeg in Nederland. Niet alleen de PvdA, maar ook het kabinet-Den Uyl, sprak 

daarmee publiekelijk zijn steun uit aan de PSOE, terwijl in diezelfde maand geweigerd werd 

om Oreja te ontvangen.  

 

Op basis van het voorgaande overzicht van de middelen die door het kabinet-Den Uyl werden 

ingezet om de democratisering van Spanje te bevorderen kan worden vastgesteld dat het 

kabinet-Den Uyl een serieuze bijdrage heeft proberen te leveren aan de buitenlandse steun en 

pressie ter ondersteuning van de Spaanse democratisering. Het kabinet-Den Uyl werd in haar 

Spanjebeleid gedreven door democratiseringsmotieven. Dit betekende echter niet dat  

strategische en economische belangen volledig terzijde werden geschoven. Zo stond Spanje 

 
15 González Madrid, ‘Actores y factores,’ 50, 54. 
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weliswaar buiten de NAVO, maar leverde het land desondanks een bijdrage aan de verdediging 

van het Westen, met name in het kader van de Amerikaans-Spaanse bilaterale militaire 

samenwerking. Uiteindelijk profiteerden alle bondgenoten van de Verenigde Staten van deze 

regeling zonder dat zij voor de kosten opdraaiden, zoals Powell en Gavin met enige scepsis 

beargumenteren.16 Nu betrof dat strikt genomen geen NAVO-aangelegenheid. Maar ten aanzien 

van de relatie tussen Spanje en de EG, die waren gebaseerd op een preferentieel handelsverdrag, 

werd wel degelijk enig water in de idealistische wijn gedaan. Zo maakte het kabinet-Den Uyl 

geen politieke bezwaren tegen onderhandelingen tussen de EG en Spanje over een aanpassing 

van dat handelsakkoord, afgezien van een tijdelijke onderbreking van de besprekingen na de 

eerdergenoemde executies van september 1975.  

Bovendien bestonden er wat betreft het kabinet-Den Uyl geen bezwaren om ook op 

andere vlakken samen te werken met Spanje. Op Europees niveau betrof dat onder andere de 

deelname van Spanje aan Eurocontrol of aan conferenties van de Europese ministers van Justitie 

of Cultuur die werden georganiseerd door de Raad van Europa. Een dergelijk pragmatisme was 

er ook op bilateraal niveau. Zo bestond er interesse voor de ontwikkelingen in Spanje op het 

gebied van kleurentelevisie, een potentieel interessante markt voor het Nederlandse 

elektronicabedrijf Philips. Tevens werd er samengewerkt met het Franco-regime om, vanwege 

het dreigende brandstoftekort naar aanleiding van de oliecrisis in 1973, de wintervakanties van 

Nederlanders niet in duigen te laten vallen.  

 

In dit proefschrift is verder duidelijk geworden dat democratiseringsbeleid een kwestie is van 

‘[…] negotiation within the foreign policy-making establishment of each dominant power, 

negotiation between leading democratic states, and negotiation with the peripheral regime […]’, 

zoals Whitehead stelt.17 Wat betreft de interne politieke verhoudingen diende Van der Stoel 

onder andere rekening te houden met de aandacht die in Nederland bestond voor de 

ontwikkelingen in Spanje, een uiting van wat Van Staden de verbinnenlandisering van het 

buitenlandbeleid noemt.18 De casus Spanje is tevens een voorbeeld dat aansluit bij het werk van 

Hellema, die stelt dat de jaren zeventig gekenmerkt werden door een hoge mate van 

maatschappelijke betrokkenheid bij uiteenlopende vraagstukken.19 

 
16 Powell, ‘International aspects of democratization,’ 294; Gavin, ‘The Nixon and Ford Administrations,’ 931. 
17 Cursivering overgenomen van de oorspronkelijke tekst: Whitehead, ‘International Aspects of Democratization,’ 7. 
18 Staden, ‘De rol van Nederland,’ 226. 
19 Hellema, Nederland en de jaren zeventig, 16, 69. 
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Wat betreft Spanje kwam de maatschappelijke druk voornamelijk tot uiting naar 

aanleiding van het Proceso 1.001 (december 1973), de executie van Puig Antich (maart 1974) 

en de executies van september 1975. Van der Stoel gaf de voorkeur aan stille diplomatie, 

waarmee eerdere observaties van Kuitenbrouwer en Bleich worden bevestigd.20 Toch zag de 

minister zich door de verontwaardiging in de samenleving over de repressie in Spanje meerdere 

keren genoodzaakt om aan de Nederlandse bevolking, via de Staten-Generaal of 

persverklaringen, duidelijk te maken welke stappen genomen werden om deze kwestie aan te 

kaarten bij het Franco-regime. De grote demonstratie op het Domplein naar aanleiding van de 

executies van september 1975, waar Den Uyl zich vurig uitsprak tegen het Franco-bewind, 

vond Van der Stoel dan weer een stap te ver gaan.21 

  Verder werd Van der Stoel geconfronteerd met interne verdeeldheid over het 

Spanjebeleid. Zo konden adviseurs op het ministerie van Buitenlandse Zaken en diplomaten op 

de ambassade in Madrid zich niet vinden in de sobere diplomatieke toonzetting in felicitatie- 

en condoleancetelegrammen en bestond er op andere momenten eveneens ruis tussen de 

ambassade en Van der Stoel. Ook in de ministerraad waren de meningen soms verdeeld. Een 

voorbeeld hiervan is dat Van der Stoel meende dat Vredeling in mei 1975 voorbarig had 

opgetreden toen Spanje ter sprake kwam tijdens de Defence Planning Committee. Vredeling en 

Den Uyl hadden destijds, in tegenstelling tot Van der Stoel, minder vertrouwen in de 

Amerikanen. Tot slot kon Van der Stoel ook op weerstand vanuit zijn eigen partij rekenen. Zo 

stond de PvdA vaak kritischer tegenover praktische samenwerking met het Franco-regime. 

Deze bevindingen sluiten aan bij het werk van Kuitenbrouwer en Bleich die eerder 

concludeerden dat Van der Stoel, diplomaten, andere PvdA-ministers en de PvdA niet altijd op 

een lijn zaten.22 

 Naast de binnenlandse politieke dimensies diende Van der Stoel rekening te houden met 

de externe politieke verhoudingen. Dit speelde vooral binnen de EG. Zo moest Van der Stoel 

de nodige inspanningen leveren om de weifelende EG-partners te overtuigen om, naar 

aanleiding van de doodvonnissen in september 1975, een gezamenlijke demarche uit te voeren 

en de ambassadeurs uit Madrid terug te roepen. Uiteindelijk werd van Nederlandse zijde de 

idealistische soep niet zo heet gegeten als opgediend. Toen bleek dat andere EG-landen binnen 

afzienbare tijd hun ambassadeurs weer zouden terugsturen naar Spanje, besloot ook Van der 

Stoel, met instemming van het kabinet, om Insinger te laten terugkeren op zijn post in Madrid. 

 
20 Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist,’ 243; Bleich, De stille diplomaat, 9, 435. 
21 Bootsma en Breedveld, De verbeelding aan de macht, 39. 
22 Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist,’ 243; Bleich, De stille diplomaat, 135. 
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Een ander voorbeeld heeft betrekking op Van der Stoels poging in augustus 1976 om bilaterale 

besprekingen met minister Oreja in de verschillende EG-hoofdsteden tegen te gaan. Toen 

duidelijk werd dat zijn EG-ambtgenoten wel bereid waren om Oreja te ontvangen deed Van der 

Stoel een concessie. Oreja was weliswaar nog steeds niet welkom in Nederland, maar Van der 

Stoel was alsnog bereid om met een Spaanse delegatie te spreken.  

 Behalve de bondgenoten kreeg Van der Stoel ook te maken met de  Spaanse regering. 

In dit proefschrift is wel gebleken dat het object van democratiseringspolitiek zich niet zomaar 

door externe actoren laat koeioneren. Van Spaanse zijde bestond een duidelijk beeld over de 

Nederlandse stellingname, een opstelling die de Spaanse ambassadeur Ramon Sedó 

bestempelde als de ‘Dutch paradox’. Het kabinet-Den Uyl distantieerde zich politiek van het 

Franco-regime maar wilde tegelijkertijd wel economische betrekkingen onderhouden met 

Spanje. Deze ‘koopman-en-dominee’-opstelling maakte het Nederlandse idealisme enigszins 

kwetsbaar. Aan Spaanse kant werd dan ook geprobeerd de Nederlandse economische belangen 

te gebruiken om de houding van het kabinet-Den Uyl te matigen. Hoewel economische sancties, 

zoals eerder besproken, in de literatuur worden genoemd als middel om de democratisering van 

een bepaald land af te dwingen, is in dit proefschrift aangetoond dat economische pressie juist 

werd gehanteerd om externe democratiseringsdruk te weerstaan.  

  

Tot slot is in dit proefschrift gebleken dat democratiseringsprocessen grillig verlopen en 

gepaard gaan met vele onzekerheden, spanningen en zelfs gewelddadigheden, zoals benadrukt 

wordt in de recente historiografie.23 De rol van ‘externe democratiseerders’ is daarbij lang niet 

altijd consistent en effectief, mede omdat zij niet altijd over adequate informatie beschikken. 

Bovendien is er vaak sprake van interne meningsverschillen en interpretaties en conflicten met 

andere externe actoren. Ook de Spaanse transitie van dictatuur naar democratie was een verre 

van gelopen race, zoals is gebleken uit de verslaglegging van de Nederlandse ambassade. Er 

was geen garantie op succes. In een tijd dat de Koude Oorlog verkeerde in een periode van 

détente, maar de spanningen aan de gehele zuidflank van Europa opliepen, was het door alle 

onzekerheden moeilijk voor externe actoren om te bepalen op welk paard gewed zou moeten 

worden. Van der Stoel had weinig vertrouwen in een top-down democratiseringsproces, maar 

het was in eerste instantie ingewikkeld te beslissen wie gesteund zou moeten worden om een 

bottom-up democratisering te realiseren. Dit sluit aan bij de observatie van Gerrits die stelt dat 

het voor buitenstaanders ingewikkeld is om ‘betrouwbare en geschikte politieke partijen te 

 
23 Zie o.a.: Casals, La transición española; Sánchez Soler, La transición sangrienta; Baby, El mito de la Transición. 
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vinden.’24 De initiële verdeeldheid onder de Spaanse oppositiegroeperingen en de zorgen om 

de invloed van de communisten maakten de zaak er niet eenvoudiger op. Ontmoetingen met 

socialistische oppositieleden door zowel de ambassade als de PvdA waren bovendien niet 

zonder risico omdat de Spaanse autoriteiten alles in de gaten hielden. Maar geleidelijk aan leek 

er een zekere convergentie te ontstaan tussen Van der Stoels beleid en de standpunten van de 

PSOE. 

 

Hoe relevant de Nederlandse rol was voor het democratiseringsproces in Spanje is moeilijk 

exact te bepalen. De gesloten toegangsdeuren tot de NAVO en vooral de EG waren voor de 

opeenvolgende regeringen onder Franco en Juan Carlos desalniettemin van betekenis. Ook in 

Spanje zelf was er daarom de nodige aandacht voor de opstelling van Nederland en het kabinet-

Den Uyl. Nederland was in dit opzicht dus geen fuerza insignificante. Alles overziend werd het 

kabinet-Den Uyl in zijn Spanjebeleid in belangrijke mate gedreven door 

democratiseringsmotieven. Wat dat betreft is Spanje een voorbeeld van Van der Stoels 

mensenrechtenidealisme – een thema dat onder andere aan bod komt in het werk van 

Kuitenbrouwer en Bleich.25 Nederland speelde inderdaad de rol van ‘kritische bondgenoot’ en 

‘gidsland’, zonder het zicht op strategische en economische belangen overigens volledig kwijt 

te raken, een beeld dat overeenkomt met de bevindingen van Malcontent.26 

Ondanks dat Nederland beschouwd kan worden als een relatief kleine macht in 

vergelijking met landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek 

Duitsland en Frankrijk, kon het kabinet-Den Uyl binnen de beschikbare marges wel degelijk 

invloed uitoefenen op de democratisering van Spanje. En die marges waren – althans in 

sommige opzichten – aanzienlijk. Vooral met betrekking tot Spaanse toetreding tot de EG en 

de NAVO kon Nederland eisen stellen. Een dergelijke toetreding diende immers door alle 

lidstaten unaniem te worden goedgekeurd. Zoals Van der Stoel dat zelf formuleerde: 

‘Nederland is niet een van de grootste landen ter wereld, dat moet je terdege in het oog houden. 

Maar Nederland kan wel door een heel actieve weigeraar aan de besluitvormingsprocessen, 

toch een rol spelen die groter is dan de omvang van wat de bevolking zou doen vermoeden.’27 

In dit proefschrift is gebleken dat het kabinet-Den Uyl, met Van der Stoel als aanvoerder van 

het buitenlandbeleid, inderdaad meer dan eens acteerde als een kritische luis in de pels van 

 
24 Gerrits, Democratie door interventie, 53. 
25 Kuitenbrouwer, ‘Een realistische idealist,’ 243-255; Bleich, De stille diplomaat. 
26 Malcontent, ‘Nederland en de mensenrechten,’ 150.  
27 Gesprek met minister Van der Stoel, Aktua, TROS, Ned. 1, 21:50 uur, 23-11-1976, ABZ, BZ 1975-1984, inv. nr. 12360. 
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zowel de NAVO- en EG-bondgenoten als het Spaanse regime. De uitspraak van Kissinger – 

‘The Dutch will give you problems’ – is wat dat betreft typerend.  

 

Afsluitend volgen nog enkele suggesties voor verder onderzoek. Dit proefschrift heeft zich 

gericht op het Nederlandse beleid ten aanzien van de Spaanse transitie van dictatuur naar 

democratie. Het onderzoek vond dan ook hoofdzakelijk plaats in Nederlandse archieven. 

Hoewel de Spaanse kant van het verhaal ook geregeld aan bod is gekomen op basis van Spaanse 

bronnen, ligt het voor de hand om de motieven, middelen en resultaten van het Spaanse beleid 

verder te doorgronden zodra de archieven van Asuntos Exteriores weer toegankelijk zijn. 

Daarnaast is de consolidatie van de Spaanse democratie, de periode na de verkiezingen waarin 

de prille democratie zich nog diende te stabiliseren, in dit proefschrift buiten beschouwing 

gebleven. In die richting liggen nog mogelijkheden om het Nederlandse beleid ten aanzien van 

Spanje te bestuderen in de periode 1978-1986, een tijdspanne die onder andere de Spaanse 

toetreding tot de NAVO (1982) en de EG (1986) omvat. Verder zou het interessant zijn om de 

transnationale verbanden verder te onderzoeken. In dit proefschrift is de rol van de Partij van 

de Arbeid aan bod gekomen. Gezien de zorgen die tijdens de Koude Oorlog bestonden over de 

mogelijk verstrekkende invloed van de communisten in Spanje, zou het interessant zijn om te 

onderzoeken welke transnationale banden er bestonden tussen de Partido Comunista de España 

en de Communistische Partij van Nederland.  

Verder zou het van toegevoegde waarde zijn om de rol van andere relatief kleine actoren 

te onderzoeken zodat een beter beeld ontstaat van de invloed van dit soort spelers in de Spaanse 

transitie van dictatuur naar democratie. Onderzoekers hebben zich vooral gericht op de 

inmenging van grotere actoren als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de 

Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk. Maar welke invloed hadden de kleinere westerse 

bondgenoten als Ierland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en België? Dit soort onderzoek 

hoeft zich overigens niet te beperken tot de casus Spanje. Van Portugal en Griekenland in de 

jaren 1970 en de regimewijzigingen in Latijns-Amerika in de jaren 1980 tot de 

democratiseringsgolf in Oost-Europa na de val van de Muur in 1989 en de Arabische Lente die 

vanaf eind 2010 uitbrak in Noord-Afrika en het Midden-Oosten – voor de geïnteresseerde 

onderzoeker bestaan er nog volop mogelijkheden om de rol van relatief kleine actoren in 

democratiseringsprocessen verder te doorgronden en de invloed van deze spelers op het 

wereldtoneel voor het voetlicht te brengen. 
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Summary 
 

‘The Dutch will give you problems,’ said Henry Kissinger, United States Secretary of State, on 

2 June 1976. He made this striking remark during a conversation at the White House with the 

Spanish king, Juan Carlos de Borbón. Several months earlier, Juan Carlos was crowned king, 

taking office as head of state after the death of 82-year-old dictator Francisco Franco on 20 

November 1975. Spain embarked on an uncertain political transition. An important milestone 

was achieved on 15 June 1977, the day of the first democratic elections since the outbreak of 

the Spanish Civil War in 1936. This doctoral dissertation examines the role of the Netherlands, 

in particular the progressive cabinet led by Prime Minister Joop den Uyl (1973-1977), in the 

Spanish transition from dictatorship to democracy. 

The Spanish regime change unfolded in the mid-1970s and is commonly known in Spain 

as La Transición. Initially, research on the Spanish transition from dictatorship to democracy 

focused mainly on internal aspects and actors. However, the first publications on the 

involvement of external actors in La Transición appeared as early as the 1980s and 1990s, after 

several scholars reasoned that regime changes cannot be seen in isolation from the international 

context. Research into the international dimension of La Transición has taken off since 2000. 

Particular attention has been paid to the involvement of relatively large state actors such as the 

United States, the Federal Republic of Germany, the United Kingdom, France and the EEC/EC, 

or non-state actors such as the Socialist International. 

In-depth research into the role of relatively smaller powers and their influence on 

democratisation processes in other countries has been largely neglected. However, not only the 

big players rule the world. Relatively small actors, such as the Netherlands, also manoeuvre on 

the world stage. Although the Netherlands could be regarded as a relatively small power 

compared to the above mentioned countries, the relative power of a state depends on the context 

in which it operates. The influence of such powers should therefore not be underestimated, 

certainly not in a multilateral context. For example, all NATO and EEC/EC member states, 

including the Netherlands, were able to block the accession of new members through their veto. 

The Netherlands may be a small country geographically, but it certainly did not lack the 

instruments to influence the Spanish transition from dictatorship to democracy. 
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This PhD thesis examines the motives, methods and results of the policy of the Den Uyl 

cabinet towards Spain. What role did strategic, economic and political considerations play and 

what choices were made regarding these often conflicting interests? Which internal and external 

factors and actors influenced the development of these motives? What methods did the Den Uyl 

cabinet use to achieve the objective of the Spain policy? Did the Den Uyl cabinet act as a 

guiding country, a critical ally, a merchant or a minister? Was there continuity or change in 

methods during the final phase of the Franco regime (1973-1975) and the transition to 

democracy (1975-1977)? What objectives were (partly) achieved through the interference of 

the Den Uyl cabinet? Did relations with allies and with Spain come under pressure as a result 

of the policy, or was the cooperation constructive? These are some of the questions that are 

addressed in this dissertation. 

The policy of the Den Uyl cabinet is central to this study. Therefore, the analysis mainly 

focuses on the state level and is largely based on Dutch archives from the Ministry of Foreign 

Affairs and the embassy in Madrid, the Council of Ministers as well as parliamentary papers. 

Foreign policy is not, however, the exclusive domain of the government, but is also influenced 

by various social actors. Non-governmental organisations such as political parties, unions, 

companies and the media attempt to influence government policy. In this thesis, non-

governmental actors are addressed insofar as this is relevant in relation to the policy of the Den 

Uyl cabinet toward Spain. To this end, the archives of the social democratic Partij van de Arbeid 

(PvdA), the electronics company Philips and the newspaper database Delpher were examined. 

In addition to this, some Spanish and American sources were also consulted. This is discussed 

in more detail in the introduction of the dissertation.  

Following the introduction, chapter 1 provides an overview of more than 40 years of 

contemporary history in Spain, from the rise of Franco during the Spanish Civil War (1936-

1939) until the first free elections in June 1977. After Franco proclaimed victory over the 

Popular Front government of the Second Republic, he focused on the consolidation and 

continuity of his regime. Until the end, the Franco regime continued its harsh oppression. Any 

liberalisation rhetoric only served to perpetuate the dictatorship and boost domestic and 

international legitimacy.  

After Franco's death, the question was to what extent there would be room for actual 

liberalisation and even democratisation. Initially, the prospects for substantial political reform 

seemed bleak. The new head of state, King Juan Carlos, did not mention the word ‘democracy’ 

during his first speech. At the same time, Prime Minister Carlos Arias Navarro continued to be 

hesitant about political reforms. When he was pushed aside by the king after six months, and 
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Adolfo Suárez was appointed in his place, Spanish clandestine opposition groups initially had 

little confidence in the intentions of the new prime minister, who was considered a franquist. 

Nevertheless, within a few months, Suárez succeeded in implementing some important reforms, 

culminating in June 1977 in the first free elections since 1936. 

In retrospect, the Spanish transition from dictatorship to democracy is usually presented 

as a success story. Indeed, there was no civil war or revolution, but in chapter 1 it becomes clear 

that La Transición was also characterised by social unrest and violent acts committed by various 

groups. It was far from self-evident that political reforms would lead to a true democratisation 

of the Spanish political system. In the subsequent chapters of the thesis it becomes clear that 

Dutch contemporaries also doubted whether a transition from dictatorship to democracy would 

succeed. 

Chapter 2 analyses Dutch policy toward the Franco regime in the period 1937-1973, 

starting with the recognition of Franco during the Spanish Civil War. At the time, the Dutch 

government was mainly driven by economic motives. After an initial reluctance to negotiate 

the recognition of the Franco regime, the Dutch government succumbed due to the economic 

pressure exerted by the Franco dictatorship. Several months after the civil war had come to an 

end, the Second World War began. The political pressure from Nazi Germany left a heavy mark 

on the relations between Madrid and the Dutch government-in-exile. Dutch diplomats in Spain 

faced diplomatic humiliations and isolation. This lasted until the end of 1943, when it became 

clear that Nazi Germany was losing the war and Franco, in view of the continuity of his regime, 

sought rapprochement with the Allies. 

After the Second World War, the Allies discussed how to deal with Franco Spain. 

During the first post-war period, the Netherlands preferred to be cautious about the pressure 

exerted in the newly established United Nations (UN) to isolate the Franco regime 

internationally. The Dutch government regretted the absence of a democratic system in Spain, 

but at the same time, the government wanted to maintain normal relations with the Franco 

regime to protect Dutch interests. When the UN lifted the isolation of Spain in 1950, the Dutch 

government did not waste much time in breathing new life into relations with the Franco 

dictatorship. 

There were two other multilateral organisations where a possible Spanish association or 

membership was regularly debated. It was agreed within NATO and the EEC/EC that Spain 

should not become a member as long as a dictatorial regime was in power. But Madrid did not 

accept this and sought rapprochement with NATO and the EEC/EC. The successive Dutch 

cabinets preferred to remain aloof from the ambitions of the Franco regime to be admitted to, 
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or otherwise involved in, these organisations. It would take until 1968 before the then foreign 

minister, conservative Joseph Luns, under pressure from member of parliament Max van der 

Stoel (PvdA), stated unequivocally that only a democratic Spain could become a member of 

NATO.  

When the Den Uyl cabinet finally took office in May 1973, it was to be expected that, 

in contrast to the previous centre-right governments, more emphasis in foreign policy would be 

placed on political ideals such as human rights, at the expense of economic interests. Keerpunt 

1972 (‘Turning point 1972’), the joint election program of the PvdA, D'66 (Democrats 66) and 

the PPR (Political Party Radicals), had already given a preview of the ambitions in the field of 

foreign policy. Spain was not specifically mentioned but NATO member states Portugal, 

Greece and Turkey could count on ‘strong political and economic pressure’ to promote 

democratisation. So, once the progressive parties got hold of the reins of foreign policy, the 

question was what impact this would have on Dutch policy toward Spain. 

While the progressive government settled in The Hague, political developments 

unfolded in Madrid. Franco, now 80 years old, no longer had the stamina to act as head of 

government. He appointed his confidant, the staunch 69-year-old admiral Luis Carrero Blanco, 

as prime minister while Franco remained head of state. In chapter 3 it becomes clear that the 

Den Uyl cabinet’s policy toward Spain during the reign of Carrero Blanco was characterised 

by uncertainty and caution. There was little confidence in top-down liberalisation. At the same 

time, supporting a bottom-up democratisation was not easy, due to the division amongst the 

Spanish opposition, in which the communists also played an important role. Therefore, there 

was no concrete support as yet because it was not clear to whom support could be provided. 

It is striking that Van der Stoel, who served as minister of foreign affairs in the Den Uyl 

cabinet, used subtle methods to maintain political distance from the Franco regime. The typical, 

cordial diplomatic tone in telegrams was minimised to the bare essentials. Furthermore, 

bilateral ministerial contacts were avoided and discussions at government level were held 

exclusively en marge of international meetings. At the embassy in Madrid and the ministry of 

foreign affairs in The Hague, this approach was not universally understood. The Den Uyl 

cabinet took a stricter stance than most other Western allies. Furthermore, Van der Stoel 

adamantly emphasised that Spain should first democratise before an association with or 

membership of the EC could be discussed. At the same time, Van der Stoel wanted to keep 

relations workable to protect Dutch economic interests.  

On 20 December 1973, Carrero Blanco's reign came to a dramatic end. The Basque 

secession movement, Euskadi Ta Askatasuna (ETA), assassinated the prime minister in a 
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bombing. He was to be succeeded by Carlos Arias Navarro. In chapter 4 it becomes clear that 

this change of government did not lead to a less distant attitude by Van der Stoel. For example, 

still to the dismay of some officials at the ministry in The Hague and the embassy in Madrid, 

the tone of the condolence telegrams was minimised to the bare essentials. Furthermore, the 

proposal of the Spanish minister of foreign affairs, Pedro Cortina Mauri, to arrange a meeting 

between Prince Juan Carlos and Queen Juliana was dismissed. With this attitude, the 

Netherlands differed from other Western allies who were more inclined to follow the usual 

diplomatic courtesies and cultivate contact with Juan Carlos. The reserved attitude of the Dutch 

government was also maintained with regards to the ceremonies related to Franco’s funeral and 

the coronation of Juan Carlos.  

The appointment of Arias Navarro did not change the Dutch stance regarding the 

democratisation requirement for association with or membership of NATO and the EC. This 

stance was further emphasised during the NATO summit in May 1975, when the American 

delegation urged for the recognition of Spain's role in Western defence. The Den Uyl cabinet 

was unwilling to make political concessions in favour of NATO's strategic interests, despite 

concerns about the growing communist influence in the NATO’s southern European member 

states, including Spain. Any form of cooperation between the Atlantic Alliance and Spain was 

resolutely rejected until a democratic system had been established in the southern European 

country. Even in the case of the EC, the democratisation requirement was maintained, although 

the Den Uyl cabinet did not generally object to practical cooperation with the Franco regime 

during this period.  

The cabinet, and in particular the prime minister himself, was in strong opposition to 

the violent repression of the Franco regime as the end of the summer of 1975 approached. 

Although in 1973 no public criticism had been uttered by the Den Uyl cabinet with regard to a 

trial against communist union members, the so called Proceso 1.001, the Dutch government 

did express its disapproval when, in March 1974, the regime executed the Catalan anarchist 

Salvador Puig Antich. The abhorrence of the regime peaked in September 1975, in response to 

the execution of two members of ETA and three militants of the Frente Revolucionario 

Antifascista y Patriota (Revolutionary Anti-Fascist Patriotic Front, FRAP). Den Uyl 

vehemently lashed out against the Franco regime during a large public demonstration in the city 

of Utrecht. The Den Uyl cabinet was also the driving force behind a joint European démarche 

and the recall of EC ambassadors. The Netherlands was at the forefront in this respect, but the 

cabinet did not resort to economic sanctions despite social initiatives to this end because this 

would violate international agreements. Moreover, the Dutch ambassador was sent back to 



 SUMMARY  

 282 

Spain relatively quickly, following other allies. Apparently, the Den Uyl cabinet did not want 

to place itself in too much of an exceptional position. 

Meanwhile, there was little confidence during this period in a top-down liberalisation 

of the Spanish political system. At the same time, no substantial support was provided to 

opposition movements, particularly the social democratic party, the Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE). A relatively small amount of money was transferred to help this party, but the 

first planned visit to the PSOE in the fall of 1975 was postponed until after the death of Franco.  

The death of Franco, the coronation of Juan Carlos and Arias Navarro's continuation as 

prime minister in the first post-Franco government did initially not cause Van der Stoel and the 

Den Uyl cabinet to take a less distant stance, as shown in chapter 5. The sober tone in 

congratulatory telegrams, for instance, was maintained. Moreover, a relatively small diplomatic 

delegation attended the coronation of Juan Carlos because Van der Stoel did not yet trust the 

intentions of the new head of state. Van der Stoel did agree to receive the new minister of 

foreign affairs, José María de Areilza, in the Netherlands. However, this visit was limited to a 

working visit, without a state welcome by Prime Minister Den Uyl and Queen Juliana. In this 

respect, Van der Stoel maintained a stricter stance compared to allies. 

In addition to this, it can be concluded that during the administration of the first post-

Franco government, Van der Stoel continued to adhere strictly to the democratisation 

requirements for a Spanish association or membership of NATO and the EC. Although Franco 

had disappeared from the scene, the authoritarian regime had not yet been dismantled. Van der 

Stoel had no doubt that Spain should first meet the democratisation requirement before 

considering joining the Atlantic Alliance. Van der Stoel also remained steadfast in the case of 

the EC. The Netherlands would only be willing to open the gate to the EC after the actual 

democratisation of the Spanish political system had taken place. It soon became apparent that 

the Arias Navarro government was unable to meet such conditions. But the first post-Franco 

government was short lived. Within seven months, Arias Navarro had to make way for a new 

prime minister, Adolfo Suárez. 

Chapter 6 discusses the extent to which the appointment of the Suárez government in 

July 1976 resulted in a change in Dutch policy. Firstly, it can be concluded that the appointment 

of Suárez initially did not give rise to Van der Stoel and the Den Uyl cabinet to take a less 

distant stance. The new Spanish foreign minister, Marcelino Oreja, received a sober 

congratulatory telegram, but Suárez could not even count on that. Furthermore, Van der Stoel 

was not willing to receive Oreja in the Netherlands, nor did he want to take the initiative to 

meet his Spanish colleague en marge of the UN General Assembly. This was in sharp contrast 
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to the warm welcome in the Netherlands bestowed upon the PSOE leader Felipe González. 

Nevertheless, behind closed doors, Van der Stoel did express his understanding for the complex 

situation in which the Suárez government had to operate. Moreover, before free elections were 

celebrated, Van der Stoel restored bilateral consultations which had not taken place since the 

beginning of 1973. 

Until the June 1977 elections, Van der Stoel remained committed to the democratisation 

requirement for Spanish accession to NATO and the EC. However, the NATO issue was 

shelved because the Suárez government did not consider it a priority. The most visible change 

in policy took place with regards to the position on Spain and the EC. After the 1977 elections, 

Van der Stoel made it clear that Spain had met the democratisation requirements and that the 

Netherlands would no longer put any political obstacles in the way. As far as the Den Uyl 

cabinet was concerned, the gate to the EC was now open. The most striking evidence of this 

policy change was the reception of Suárez and Oreja in the Netherlands in August 1977. After 

years of diplomatic isolation, the Spanish prime minister and minister of foreign affairs were 

welcomed in the Netherlands. It would mark the start of a new era in which bilateral relations 

between the Netherlands and Spain would be further strengthened and Spain would be included 

in the community of Western democracies. 

All things considered, the Den Uyl cabinet’s policy toward Spain was largely driven by 

democratisation motives. Although the Netherlands could be considered as a relatively small 

power compared to countries such as the United States, the United Kingdom, the Federal 

Republic of Germany and France, the Den Uyl cabinet certainly exerted influence on the 

democratisation of Spain within the available margins. The Netherlands was able to make 

demands, especially with regards to the question of Spanish accession to NATO and the EC. 

After all, the membership of these organisations had to be unanimously approved by all member 

states. In that respect, the Netherlands was not a fuerza insignificante. This dissertation 

establishes that the Den Uyl cabinet, and in particular Van der Stoel, indeed acted as a critical 

ally, both within NATO and the EC. Kissinger's statement – ‘The Dutch will give you problems’ 

– has turned out to be entirely correct in that regard. 
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