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1. INLEIDING 

In politiek opzicht ondervond de VVD in 1979 een zekere terugslag 
van het feit dat zij verantwoordelijkheid droeg en aanvaardde voor 
het regeringsbeleid. Het regeringsbeleid werd gekenmerkt door de 
noodzaak tot ombuigingen in de stijging van de collectieve uit
gaven. Op zakelijke gronden had de VVD zich reeds in haar verkie
zingsprogramma voor een dergelijk beleid verklaard. De VVD achtte 
een vermindering van de stijging van de collectieve uitgaven 
dringend geboden ten einde tot stimulering van de werkgelegenheid 
in het bedrijfsleven te komen en ten einde een verder uit de hand 
lopen van de collectieve overdrachtsuitgaven, dat een bedreiging 
voor het stelsel van sociale zekerheid vormt, te voorkomen. Een 
dergelijk terughoudend beleid is niet spectaculair en niet popu
lair. Voor de verantwoordelijkheid een dergelijk - noodzakelijk 
geacht - beleid te voeren zijn de uit de VVD afkomstige bewinds
lieden en de door de VVD gevormde Kamerfracties niet terugge
deinsd. Een telkens weerkerende handicap voor het kabinet en de 
VVD-fracties was echter de zeer geringe meerderheid die voor dit 
beleid in de Kamers - met name de Tweede Kamer - was te vinden. 
Bij de bepaling en de verdediging van het beleid vormde telkens 
weer een belemmering dat een deel van de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer afwijzend stond tegenover het beleid of de combinatie van 
CDA- en VVD-bewindslieden die dit beleid voorstond, waardoor voor 
het kabinet het zoeken van compromissen onvermijdelijk werd voor 
het toch behalen van voldoende steun in de volksvertegenwoordiging. 
De smalle basis waarop het kabinet rust, maakt een duidelijker 
profilering van het kabinetsbeleid praktisch onmogelijk. Daartoe 
zou vereist zijn de steun van een homogene meerderheid in Tweede 
en Eerste Kamer. 
De beide Kamerfracties van de VVD war~n bij de beoordeling van het 
sociaal-economische beleid telkenmale tot het geven van die steun 
bereid omdat dit beleid in overeenstemming was met de inzichten 
van de VVD ter zake. Bij een - bij de uitvoering van dat beleid 
onmisbaar - gedeelte van de CDA-fractie in de Tweede Kamer be
staan andere inzichten. 

Mede daardoor, en de steeds dreigende meerderheid van opponenten, 
bleek het noodzakelijk telkens weer opnieuw reeds voorgestelde 
en aanvaarde sociaal-economische beleidsvoorstellen, zoals neer
gelegd in de Nota Bestek '81, in de Tweede Kamer te verdedigen. 
De vaart die het kabinet bij zijn optreden beoogde, ging daardoor 
verloren. Het verloren gaan van het élan kwam het beeld van het 
kabinet en de gemotiveerdheid van de VVD-aanhang niet ten goede. 

Toch dient in dit jaarverslag in alle duidelijkheid te worden 
vastgesteld dat het hoofdbestuur zich in alle fasen van de door
voering van het Bestekbeleid achter het beleid van de Kamer
fracties en van het kabinet heeft gesteld, zij het ook dat het 
verloren gaan van het élan en de mede daardoor minder aantrekke
lijke presentatie van het beleid zorgen heeft gebaard. 

Het hoofdbestuur deelde ook de zorgen van de beide Kamerfracties 
toen bij de presentatie van de begroting voor 1980 in september 1979 
bleek, dat de arbeidsinkomensquote nog verder zou stijgen, waar
door de rendementsverbetering die aan nieuwe werkgelegenheid ten 
grondslag moet liggen, zou uitblijven. Het hoofdbestuur steunde 
dan ook het beleid van de Tweede-Kamerfractie dat erop gericht 
was door aanvullende ombuigingen .die rendementsverbetering alsnog 
te bereiken. Daarbij verloor het hoofdbestuur niet uit het oog dat 
de stijging van olie- en grondstoffenprijzen oorzaak was van de in 
sterke mate slechter geworden vooruitzichten. 
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In de eerste helft van het jaar was een groot deel van de 
activiteiten - met name op het gebied van kandidaatstelling, 
presentatie en propaganda - gericht op de eerste rechtstreekse 
verkiezing van het Europese Parlement. Meer bijzonderheden daar
over zijn vermeld in paragraaf 2a. In deze inleiding dient echter 
de grote politieke betekenis van deze eerste rechtstreekse ver
kiezing te worden benadrukt. De betekenis van een democratische 
verkiezing van een door iets meer dan 184 miljoen kiezers uit 
negen landen van West-Europa gekozen volksvertegenwoordiging van 
410 leden 34 jaar na het einde van een eeuwenlange periode van 
oorlogen die hun afschrikwekkende cumulatie vonden in de eerste 
helft van. deze eeuw, is niet te overschatten. Niettemin was dui
delijk dat de publieke opinie nog niet zo erg onder de indruk was 
van deze politieke betekenis en dat veel activiteiten nodig zouden 
zijn om voldoende belangstelling voor de. stembusstrijd te wekken. 

Nationaal werden dergelijke activiteiten voorbereid door het 
Nationaal Comité Europese Verkiezingen onder voorzitterschap van 
de voorzitter van de Tweede Kamer dr.A.Vondeling. In dit comité 
was de VVD niet alleen als zodanig vertegenwoordigd (door de voor
zitter van de partij, bijgestaan door het dagelijks bestuurslid 
ir.T.Thalhammer), maar hadden op grond van andere maatschappelijke 
achtergronden die zij vertegenwoordigden, ook andere VVD'ers zit
ting. Internationaal wist de VVD zich gesteund door de Federatie 
van Liberale en Democratische Partijen van de EG, de enige poli
tieke hoofdstroming die een door alle (ll) aangesloten partijen 
democratisch vastgesteld en bindend Europees verkiezingsprogramma 
aan de kiezers voorlegde. Niet alleen de officiële contacten op 
niveau van hoofdbestuur en uitvoering in de sectie propaganda 
werden versterkt, maar er kwam - vooral in grensgebieden - een 
goede samenwerking op gang tussen onze zusterpartijen in de 
Bondsrepubliek Duitsland (de Freie Demokratische Partei) en in 
het Nederlands sprekende deel van België (de Partij voor Vrijheid 
en Vooruitgang) . 

Deze samenwerking in Europees verband, mede tot uiting komende in 
de rede van de voorzitter van de PVV, Willy de Clercq, tijdens de 
jaarlijkse algemene vergadering op 20 en 21 april te Breda, moet 
worden voortgezet en verdiept ook in niet-verkiezingsjaren. De 
liberale beginselen zijn immers bij uitstek internationaal gericht. 

IN MEMORIAM 

In het verslagjaar z~Jn twee ere-leden van de VVD overleden, die 
beiden voor de herleving van het politieke liberalisme na de 
Tweede Wereldoorlog een rol van doorslaggevende betekenis hebben 
gespeeld. Mr.D.U.Stikker, die in 1946 het initiatief nam tot de 
oprichting van de Partij van de Vrijheid en in 1948 als voorzitter 
van die partij zijn medewerking verleende aan de hervorming van 
deze partij tot de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, over
leed op 24 december. Aan zijn nagedachtenis is een groot deel ge
wijd van Vrijheid en Democratie nr. 1223 van 16 januari 1980. 
Op 22 oktober overleed D.W.Dettmeijer, die van de oprichting van 
de Partij van de Vrijheid af tot het neerleggen van zijn raads
lidmaatschap in 1972 zowel nationaal als internationaal in velerlei 
functies, o.a. als honorair algemeen secretaris tot 1963, zijn 
krachten aan het liberalisme heeft gegeven. Hij is herdacht in 
Vrijheid en Democratie nr. 1220 van 9 november 1979. 
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2. Verkiezingen en enquêtes. 

De VVD stelt zich ten doel de toepassing te bevorderen van de 
liberale beginselen. Als één der wettige middelen om dit doel 
te bevorderen, wordt in artikel 4.3 onder 2 van de statuten 
van 1977 genoemd "het bevorderen van de verkiezing van leden 
van de VVD in de vertegenwoordigende lichamen". 

Hoewel andere middelen om het doel te bevorderen in 1979 ruim
schoots aanwezig waren (waarvan de overige paragrafen van dit 
jaarverslag getuigen) bleef het middel, genoemd in artikel 4.3 
onder 2 van de statuten ook dit verslagjaar centraal in het 
partijgebeuren staan. 

Verkiezingen en opiniepeilingen hebben elk een eigen waarde. 
Zoals Hans Wiegel eens stelde: "de enige echte enquête is de 
verkiezing." Toch zullen vele leden (terecht of niet) zowel 
uitslagen van verkiezingen als van opiniepeilingen met meer 
of minder vreugde, maar wel met grote belangstelling, hebben 
gevolgd. · 
De volgende paragrafen zijn dan ook een verslag van de "ups and 
downs" van verkiezingen en opiniepeilingen gedurende dit ver
slagjaar. 

2a. Europese verkiezingen. 

Een novum in de gesch~edenis van Europa en daarmee ook in die 
van Nederland waren de rechtstreekse verkiezingen van leden 
van het Europese Parlement. Op 7 juni had· de stemming plaats. 
De VVD kon vier leden afvaardigen naar "Straatsburg". 
Om dit resultaat te bereiken, was het nodig zeer veel werkzaam
heden te verrichten. 
Omdat in paragraaf 19 (blz. 38) van het 3lste jaarverslag reeds 
een overzicht werd gegeven van de aanloop tot deze verkiezingen 
in 1978, wordt hier volstaan met de bijzonderheden te vermelden 
die in 1979 op de Europese verkiezingen betrekking hadden. 
Nadat de afdelingen reeds in 1978 hun lijsten hadden opgesteld, 
kreeg de procedure ten aanzien van de Europese verkiezingen een 
vervolg in januari en februari van dit verslagjaar. In de 
periode 18 november 1978 - 17 januari 1979 vergaderden de kamer
centrales om de voorlopige kandidatenlijsten vast te stellen 
en tevens de afgevaardigden naar de verkiezingsraad te be
noemen. 
In zijn vergadering van 29 januari stelde het.hoofdbestuur een 
voorlopig ontwerp van de in te dienen kandidatenlijst vast. 
Bij dit ontwerp werd mede gebruik gemaakt van de zgn. "Modderman
lijst", te weten het overzicht van de rangorde die is toege-
kend aan die kandidaten die ten minste in drie kamercentrales 
zijn ver.me1d, alsmede van de gemiddelde rangorde die kan worden 
berekend uit de lijsten van de kamercentrales gezamenlijk; 
bij de berekening van dit gemiddelde is in aanmerking genomen 
het getal der afgevaardigden van elke kamercentrale waarmee 
deze in de verkiezingsraad vertegenwoordigd mag zijn) . 
Op 24 februari kwam de verkiezingsraad te Utrecht bijeen. 
Anders dan bij de kandidaatstelling voor periodieke verkie
zingen van leden van de Tweede Kamer was de vaststelling van 
de lijst door de verkiezingsraad definitief. 



- 4 -

De vaststelling van de kandidatenlijst met betrekking tot de 
eerste 10 plaatsen was daarbij als volgt (met de namen zoals 
op de officiële kandidatenlijst vermeld): 

l. C~Berkhouwer te Heiloo, bij- acclamatie; 
2. H.R.Nerd te Luxemburg, bij acclamatie; 
3. H.J.Louwes te Vijfhuizen, na stemming; 
4. A.Geurtsen te Maasland, na stemming; 
5. J.C.W.Bogaards (echtgenote van A.Taselaar) te Vorden, na stemming; 
6. F.A.Wijsenbeek te •s-Gravenhage, bij acclamatie; 
7. F.Bolkestein te •s-Gravenhage, na stemming; 
8. C.Trojan te •s-Gravenhage, na stemming; 
9. H.G.van Leuven-Ederveen te Horn, na stemming; 

10. J.G.Bruggeman te •s-Gravenhage, bij acclamatie. 

Van de 278 stemgerechtigde afgevaardigden waren 232 aanwezig 
of wel 83,45%. 

De dag van de kandidaatstelling - door het hoofdbestuur zelf -
was bepaald op 25 april; de dag der stemming in de week van 
7 t/m 10 juni (voor Nederland op 7 juni). 
De uitslag van de verkiezingen was voor Nederland eerst op 
maandag 11 juni beschikbaar omdat de zondagsrust in acht genomen 
diende te worden. -
In Vrijheid en Democratie nr. 1212 van 15 juni blz. 5 e.v. werd 
een overzicht gepubliceerd van deze "Euronationale verkiezingen, 
cijfers en analyses". De belangrijkste gegevens uit dit over
zicht volgen nog eens hieronder. 

Percentages - Zetels 2e Kamer ..... ......,, latanl.rt . .,., .... Upndljl ....... "-'- . ...., ·=- ..... , ~ .... /AfRil /lUID VARA IIIICIIf. Alllil 1'1'11 ..... Int-
,....._ VARA YRA YARA ......... :•.;; (De Hollilt .... .:.'; ':..~ (De tiDIIIfl (De llanllt UIIIAIIJ 

.... '7!t IBit '7!t mrt. '79 !S 1111'· '7!t ... ." 711 111ft. '7!t 1111'· '7!t 

CDA 31.9 34.6 31.0 31.0 35.1 31.4 34.9 35.61 49 47 48 49 55 
wo 18 14.9 10.0 14.4 17.0 15.6 16.5. 16.14 28 23 22 23 25 

49.9 49.5 41.0 45.4 52.1 47.0 51.4 51.75 77 70 70 72 80 

PvdA 33.8 37.1 32.0 36.Q- 33.9 35.0 31.4 30.39 53 55 55 53 47 
0'66 5.4 10;6 6.0 8.4 5.2 10.7 8.3 9.03 8 13 13' 13 13 
CPN 1.7 1.0 2.5 1.5 1.8 1.72 2 4 3 3 2 
PPR 1.7 1.0 1.5 1.5 1.6' 1.62 2 2 2 2 2 
PSP 0.9 2.5 1.3 1.7 1.71 1 2 3 3 

-- --
2 

43.5 50.4 43.4 44.8 44.47 66 76 76 74 66 

Over. 6.5 4.7 1.0 4.2 4.5 7.4 3~ 3.78 6 4- 4 4 4 

(ontleend aan het AD) 
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West-Duitsland: (opkomst 65,9 %) 
SPD 34 (+luit Berlijn) CSU 8 
CDU 32( +2 uit Berlijn) FDP (liberalen) 4 

Frankrijk: (opkomst 60,8 %) 
Gaullisten (RPR) · 15 Socialisten en linkse 
Dem. Unie(UDF) 25 liberalen 22 

Communisten 19 

ltahë:(opkomst85.S %) 
Democrazia Cristiana 30 
Communisten 24 
Socialisten 9 
Neofascisten (MSI) 4 
Sociaaldemocraten 4 

Luxemburg: (opkomst 85 %) 

Republikeinen 
Radikalen 
Liberalen 
Proletarische Eenheid 
Prol. Democratie 

2 
3 
3 
1 
1 

Soc. Arbeiderspartij 1 Dem. Partij (liberalen) 2 
· Christelijk. Soc. Volks-· 

partij 3 

Groot-Brittanuië: (opkomst 32 %) 
Conservatieven ·60. Schotse Nationalisten 
Labourparty 1 7 

lerland:(opkomstS8 %) 
FiannaFail 5 Labour 2 
Fine Gael 6 Onathankelijken 2 

Denemarken: (opkomst 4 7,2 %) 
Sociaaldemocraten 3 Centrumdemocraten 1 
Venstre(liberalen) 3 Partij v.d. Vooruitgang 1 
Conservatieven 2. Soc. V alkspartij 1 

België:(Sl %) 
' Lijstverbond (anti-EG) 4 

Christelijke V alkspartij 10 Vlaamse Volksunie 1 
2 Socialisten , 7 Francophonen 

Liberalen 4 

NederJand:(opkomst57,8 %) 
CDA 10 VVD 
PvdA 9 0'66 

4 
2 

Op- groiÏd van deze uitslagen en de reeds tot stand ge
komen verbindingen tussen gelijkgezinde partijen in 
Europa zou de samenstelling van het Europese Parle
ment er als volgt uitzien: 

Socialisten 
Christendemocraten 
Liberalen 
Conservatievèn 
Communisten 
Europese democraten 
Overigen 

111 zetels 
109 

40 
61 
44 
24 
21 

. 410 
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TABEL 11 Diverse uitslagen TABEL m 
Invloed van opkomstcijfers Percentage VVD Opkomst 

§ 8 
percentage 

1977 1978 1979 1977 1978 1979 
!I 11 8 ~- § 

oct <::!. Alkmaar ,.; 
00 11 il 11 

19,4 18,8 20,5 87,7 73,4 58,0 
0. -- ... ... ... Almelo 13.5 12.9 12.4 89.0 83,3 63.5 .... .... !:"" !:"" !:"" . Alphen ai d Rijn ... ... 00 - 22,6 21.8 20.0 87,6 78,4 57,1 
:l 00 

~ .3 .. ë Amersfoort 20,4 20,0 17;1 86.9 78,7 
5 = ~ ;;; 0 60,6 .. :! ! ... Amstclveell 32.0 26,9 30.2 90.2 82.3 64,4 = = Q" 

e: E =- =- s Amsterdam 16,6 16,1 14,9 83.2 73,4 51,5 
~· 

... ... 
~ ~ ~ ê Apeldoorn 21,3 20,2 18,7 . 89,0 80,7 61,7" 

< .. 
Q < Q 0 Arnhem 18.7 17.5 16,5 85,1 75.2 52.9 "'=' "'=' ... 

>- I> > >· Q" Assen 16,4 16,3 14,8 87,6 Clo > Clo > 0 83,3 63,9 
Breda 19,6 17,9 16,7 83,9 74,1 53,8 
Delft- 17.3 16,5 15.9 88,6 79,7 60.2 

Almelo 126 75 93 92 71 Deventer· 16.2 15,6 14,3 87.5 80,6 59,5 

Amstelveen 72 179 86 94 71 Dordrecht" 18,1 17.5 15,9 85,1 77,2 54,5 

Amsterdam 131 92 89 90 62 Ede 20.1 18,4 19,1 91.5 82.6 58,3' 

Assen 126 92 94 -90 73. Eindhoven 15,8 13,5 13,4 82.2 70,6 49.3 

Deventer 139 90 92 95 68 Emmen 9,9 9,7 9.1 88,4 81,4 59,5 

Dordrecht 133 101 91 89 64 Enschede 14,9 14,4 14.2 88.4 81.3 60,1 

Ede 58 l12 ss 95 64 Gouda 19.3 19,1 16,8 87,6 80,3 57,1 

Emmen 143 ss._ 96< 91 67 's-Gravenhage 24,2 24,0 23,4 83.7 72.8 52.8 
Enschede 131 83 92 95 68 Groningen 14,4 14,1 (3,3 87.2 81,0 51,5 
Groningen 128 80 89 93 6o Haarlem 20.2 19.2 18,1 86.3 76,7 56,8 

Haarlemmermeer 74 151 88 90 66 Haarlemmermeer 27,0 26.2 24,3 88,4 78,9 58,5 
DenHelder 98 172 86 95. 66 Heerlen 13,5 11.0 9,8 80,7 70,5 51,8 

Heimond 115 78 98 73 59 DenHelder 30,8 29,3 25.5 83,0 72.0 51,4 
Hengelo lil 75 92 88 71 Helmond 14,0 10.2 10,2' 82.4 71,8 41,1 
Hilversum· 97" 136 86 95 66 Hengelo 13,5 12.8 12.0 91,4 86,9 65,1 

Leeuwarden 140 70 92 90 70 's-Hertogenbosch 15,0 12.8 12.0 81.5 70,1 44.8 
Nijmegen 108 69 88 88 58 Hilversum 24,4 24,0 23,1 86,8 . 78.5 57,4 

Rotterdam 164 74 90 95 61 • Leeuwarden 12.6 11,8 11,4 89,1 83,6 62.2 

Schiedam 149 74 93 87 64 Leiden 18,4 19,5 17,4 86,8 7!,3 56.3 
T"Jlburg 109 79 86 81 59 . Maastricht 16,6 12.9 12.8 77,2 67,8 47,2 

Vlaardingen 139 81 ss 93 61 Middelburg 16,7 15,9 14,2. 87,7 78,1 59,9 

Zaanstad 122 87 90 ·91 65 Nijmegezr 12.4 11,0 10,9 85,9 73,5 49,7 

Zeist 76 153 84 95 70 Roosendaal en 

Zoetenneer 92 148 93 79 61 Nispen 18;1 15,0 14,6 83,5 72.0 50,5 
Plattelandsgemeenten 78 95 95 89 70 Rotterdam 13,2 12.6 12,5 83,7 73.3 51,0 

Verstedelijkte idem 84 84 94 86 66 Rijswijk 30,7 30,8 28,8 89,5 80,3 61,8 

Forensengemeenten 79 145 88 92 68 Schiedam 13,2 12.5 11,7 87,7 79,0 55,9 
Steden tot 100.000 inw. 108 95 91 88 66 Tilburg 14,1. 11,7 11,5 80,6 69,6 48,4 

Grote steden 125 95 89 91 63 Utrecht 16,3 15,1 14,2 85.2 74,6 54,5 
Gemiddeld Nederland 100 100 90 90 66 Velsen. 19,9 19,2 18.7 88.3 80,4 58.2 

Venlo 17,3 16,8 12.2 80,6 69~1 50,1 
· Vlaardingen 14,6 14.3 13,7 87,7 19.5 53,9 

Zaanstad 15.6 15,2 14,2 87,9 80,7 57,3 
Zeist 27,4 26,9 26,0 87,6 79,4 61,0 
Zoetermeer 26.5 24,9 21,0 87,7 76,5 53,6 
Zwolle 16.5 15,8 14,2 89,5 84,7 67,6 

Diverse uitslagen TABEL IV Opkomstc:iifers per provincie TABEL v 
Percentage VVD Opkomst 

EP PS TK PS ~ TK percentage 
1979 1978 1977 1974 197l 1971 

1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Plattelandsgem een-
Gr. 61,8 83,6 88.5 79,0 85.4 82.4 

ten 17,1 16,3 15,2 91.3 85,0 64.4 
Fr. 65,1 85,4 91,1 80.4 86,9 83.3 

Verstedelijkte 
Dr. 64,8 84,8 90,5 79,0 85,4 82.0 

plattelands-
Ov. 66,1 85,9 9l;Si 80,5 87,0 83,5 

gemeenten 15,1 13,7 13,0 88,9 81,1 58,6 Ge.. 59,9 81.3 89,4 76,0 84,5 80.0 

Forensen-
Ut. 60.0 79,9 88,4 76,3 84,4 79,5 

gemeenten 26,0 25,3 24,0 89.9 81.8 61.4 
NH. 57,1 77,9 86,9 75,4 83,5 78,4 

Steden tot 100.000 
ZH. 56}8 78,0 87,1 74,0 82.7 78,2 

inw. '17,1 16,0 15.0 87,1 78,7 57,5 Ze. 51,5 79,3 88.2 75,2 82.4 78,6 

Grote steden 17,0 16,1 15,5 84.2 74,3 52.9 
NB. 52.6' 75.2 85,5 69,2 79,9 74,7 
I.;i 51,0 74,0 83,1 66,8 76,2 72.0 
Totaal. 58,7 79,1 81.6 74,5 82.9 78,5 
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VVD-percentages per provincie (cursief= ~en landelijk gemiddelde) TABEL VI 

1979 1978 1977 1974 1972 1971 1970 196-7 1966 1963 1959 1956 1952 

Gr. 13,2 . 14,2 14,4 14,7 11,9 10,8 11,9 12.0 11,9 JJ.1 16.0 12,9 12,7 
Fr. 10,6 11,5 12.3 11,8 10,0 7,8 8;2 8,1 7,6 8,1 10,4 8,4 8,6 
Dr. 17,1 18,4 18,2 19.0' lS.l 1J.S 15.6 14.0 15,0 JS.S J8.J 15.2 14,8 
Ov. 11,8 12.6 13,2 14,0 10,8 8,0 9,1 8,1 7,9 8,0 9,6 7,6 8.5 
Ge. 15,8 16.3 17,3 18,9 14,1 10,0 11,2 9,7 9,0 9,3 11,0 7,8 8,4 
Ut. 19,9 21.4 22,1 24,4 17.6 1J.J . 1S.S 1J,l 11,7 12.J JJ.B 9,3 8,9 
NH. 20.S 21..2 21,7 21,9 16,6 12.3 15.2 13,1 12.6 13,7 16,7' 11,7 11.4 
ZH. 18.6 ' 19,4 19,9 21.2 ·15.6 12.2 14.4 12.9' 12.8 13.2 JS.S ll.J 11.1 
Ze. 15,9 16,5 17,3 17,5 14,2 9,9 10,8 10,4 9,3 9,3 ll.l 8,1 8.0 
NB. 13,3 13,5 15,7 17,4 13,5 7,1 8,1 1,5 . S,2 4,1 4,2 2,0 2,0 
Li. 10,5 ~ 12.1 14,7 15,2 12.3 5,2 6,2 s.o 3,5 2,3 2,5 0,8 0,9 

To.'" '16,4 16,9 18,0 18,9 14,4 10,4 12,1 - 10,7 10.0 10,2 12,2 8,8 8,8 

Indexcijfers van stembusuitslagen voor de VVD ( 1967 ... IOO)(cursief =-boven gemiddelde) TABEL VIl 
1979 

Gr. 110 
Fr. 129 
Dr. 122 
Ov. 146 
Ge. 163 
Ut. 152 
NH. 156. 
ZH. 144 
·ze. lSJ 
NB. 177 
Li.- 2Ht 

To. 151 . 

1978 1977 1974 1912 1971 1970 1967 1966 

118 120 122 99 90 99 100 99 
140 152 146 123 96 101 100 94 
131 130 136 109 96 1ll 100 107 
ISS 163 173 133 99 112 100 97 
168 178 195 146 103 115 100 93 

-163 169 186 134 101 118 100 89 
161 166 167 127 94 116 100 96 
lSO 154 164 121 95 112 100 99 
158 166 168 136 95 104 100 89 

. 180 209 232 180 95 108 100 69 
242 .·294 J04 246 104 124 100 70 

158 168 177 135 97 113 100 93 

Over• en ondervertegenwoordiging VVD per 
provincie (cursief= Oververtegenwoordiging) TABEL VIli 

Gr. 
Fr. 
Dr. 
Ov. 
Ge. 
Ut. 
NH. 
ZH. 
Ze. 
NB. 
Li. 

4.3 3,5 4,3 3,6 4.3 
4,6 3,0 4,4 2.9 4,1 
3.3 3.S 3,2 3,4 2,9 
8,0 5,8 7,6 5,6 7,3 

12,3 12.0 12,2 ll, 7 11,9 
6, 7 8,1 6,4 8,1 6,4 

16,6 21.0 16.1 25,1 17,8 
22.0 25.1 22,1 2S.J 23,1 

2,5 . 2,4 2.5 2.4 2.4 
12.9 10,6 13,4 10,7 12.9 
6, 7 4,4 7,1 5,1 6,8 

3,5. 4,3 5,7 
2.8 4,3 3,6 
3.1 2.6 2.5 
5,5 6,9 s.s 

11,6 10,9 9,8 
7,8 5.9 6.7 

20.S 19.0 26,0 
24.9 24,3 30,8 

2.3 2.6 2.3 
12,1 11,9 4,1, 
5,8 6,9 1,4 

1963 1959 1956 1952 

109 133 107 106 
100 128 104 106 
111 131 108 106 

99 121 94 lOS 
96 113 80 87 
94 lOS 71 68 

105 127 91 90 
102 120 88 86 

89 107 92 77 
ss 56 27 27 
46 50 .16- 18 

95 114 82 82 

1948 

12,0 
7,3 

15,7 
8.2 
8.1 
7,6 
9,8 
9,6 
8,0 
1,6 
0,8 

7,9 

1948 

1(}() 
90 

ll2 
10/ 
IJ, 
' I 

SI'. 
75 
74 
77 
21 
16 

75 
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Naast de organisatie ten behoeve van de propaganda (nader om
schreven in paragraaf 17) was de organisatie van het aantal 
spreekbeurten dat werd vervuld zeer intensief. 
Bel:lalve voor het houden van spreekbeurten hebben vooral de kan
didaten zich met veel enthousiasme ingezet bij alle andere 
activiteiten die werden ondernomen, daarbij soms ingaand tegen 
een zekere mate van apathie van de zijde van een deel der 
Nederlandse kiezers. 
Grote bijeenkomsten werden belegd op 1 mei te Roermond, 7 mei 
te Haarlem, 14 mei te Zwijndrecht, 21 mei te Apeldoorn en 
1 juni te Eindhoven. 
Ook werd een speciaal Eurocongres te Maastricht georganiseerd 
door de kamercentrale Limburg. Naast vele Nederlandse promi
nenten waren daarbij als buitenlandse gastsprekers aanwezig: 
Mechtilt van Alemann (kandidate voor de FDP) , Gaston Thorn 
(voorzitter van de ELD) en Willy de Clercq (voorzitter van de 
PVV). 
(Voor een verslag van dit congres wordt verder verwezen naar 
Vrijheid en Democratie nr. 1211 van 1 juni blz. 12 e.v.) 
Op blz. 10 van het zelfde nummer is een verslag gepubliceerd 
van een door de kamercentrale Gelderland georganiseerd Europees 
werkbezoek in de grensstreek Arnhem/Emmerich. 

Daar de organisatie van de verkiezingen voor een deel viel 
onder de paraplu van de Federatie van Liberale en Democratische 
partijen van de Europese Gemeenschap (ELD), zal hierop in 
paragraaf 20 nader worden ingegaan. 

De uitslag van de verkiezingen heeft, zoals mr.J.G.Rietkerk 
het op blz. 3 van vorengenoemd nummer van Vrijheid en Demo
cratie omschreef "niet aan al onze verwachtingen voldaan", maar 
.•.•• "daar staat tegenover dat wij toch met een Europees zeer 
sterke ploeg die arena gaan betreden." 
Op bovennationaal, dus Europees niveau verkregen de liberalen 
40 van de 410 beschikbare zetels. 
De liberaal-democratische fractie verkoos dr.M.Bangemann tot 
haar voorzitter. Sirnone Veil, lid van deze fractie, werd tot 
eerste voorzitter van het Europese Parlement nieuwe stijl ver
kozen. 

2b. Tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. 

In 1979 werden in drie gebieden c.q. regio's gemeenteraadsver
kiezingen gehouden en wel in Linschoten en Montfoort op 16 mei, 
in Lelystad op 7 november en in Brielle, Westvoorne en Bernisse 
op 21 november. 
Tevens werd op 16 mei te Groesbeek een hertelling gehouden, die 
noodzakelijk was omdat de PPR de uitslag van de verkiezing in 
1978 van die raad aanvocht. Helaas was de uitslag van de her
telling voor de VVD ongunstig, aangezien inderdaad door de PPR 
één zetel meer werd behaald, hetgeen ten koste van de twee 
zetels van de VVD ging. De 17 zetels werden thans als volgt 
verdeeld: CDA 5, VVD 1, PvdA 3, PPR 2. Drie plaatselij-ke groe
peringen veroverden voorts 6 zetels. 
De verkiezing in Linschoten en Montfoort (veroorzaakt door ge
meentelijke herindeling) gaf het volgende resultaat te zien: 
in Linschoten was de opkomst 76,1%; in 1978 was dat 76,5%. 
De uitslag van de stemming was - met tussen haakjes het per
centage van de raadsverkiezingen van het jaar daarvoor -· 
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Gem.Belangen 21,8 (22,5), VVD 10,1 (11), PvdA 10,1 (9,2), 
SGP 13,1 (12,2), CDA 44,9 (45,1). De overige partijen behaalden 
geen stemmen. 
In Montfoort was de opkomst 83,7% (78,8). De VVD behaalde 
24 procent van de uitgebrachte stemmen (15,8), CDA 44,6 (51,6), 
de partij Prog.Montfoort 22,8 (17,9) en Prot.Chr.Montfoort 
8,6 (6,1). Ook hier haalden de overige partijen geen stemmen. 
De VVD verkreeg in Montfoort 3 zetels en in Linschoten 1 zetel. 

De tussentijdse verkiezing in Lelystad had een andere oorzaak. 
Per 1 januari 1980 werd Lelystad een zelfstandige gemeente, 
zodat de tot dan vigerende adviesraad kwam te vervallen en werd 
omgezet in een echte raad. De VVD bleef in kiezersaanhang con
stant, terwijl vooral PvdA en PPR de grote verliezers waren 
en D1 66 de grote overwinnaar werd. 
Het resultaat werd door de media gekwalificeerd als een ver
kiezing waarbij de tot dan toe door de "veramsterdamming" van 
Lelystad sterke verlinksing werd gestuit. 
De uitslag in zetels was (met tussen haakjes de samenstelling 
van de voormalige adviesraad): PvdA 9 (10), CDA 6 (7), 
VVD 3 ( 4 ) ' DI 6 6 5 ( 2 ) ' PPR 1 ( 1) ' CPN 1 ( 1) . 
In vergelijking tot de verkiezing van 1978 was dit voor de vier 
grote partijen in procenten: PvdA 31,8 (37,7), CDA 21,0 (25,7), · 
VVD 13,6 (15,0), D1 66 18,4 (9,9). 
Het opkomst~ercentage was 69,2 (72,1 in 1978). 

De verkiezingen in Brielle, Westvoorne en Bernisse waren wederom 
een gevolg van een (omvangrijke·) herindeling. 
Ook hier was D'66 de grote winnaar, terwijl de VVD weer over een 
constant percentage in aanhang bleef beschikken. 
Hieronder volgen de gegevens per gemeente: · 

- In Brielle bedroeg het opkomstpercentage 63,7 tegen 78,7 bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarvoor. In de nieuwe 
gemeente Brielle gaan de huidige gemeenten Vierpolders, Zwarte~ 

waal en Den Briel op. Het inwonertal komt daarmee op 14.600. 
De uitslag in percentages luidt als volgt: D1 66 16,3 "(6,4) 2; 
PSP 2,1 (1,1) -;CDA 24,5 (23,5) 4; VVD 25,9 (22,8) 4; 
PvdA 31 , 2 ( 3 6 , 4 ) 5 . 
Het tweede tussen haakjes vermelde cijfer geeft het stemmenper
centage aan na verrekening van de het voorafgaande jaar uitge
brachte stemmen bij de afzonderlijke raadsverkiezingen. Het 
derde cijfer betreft het aantal zetels in de nieuwe gemeenteraad. 
In tegenstelling tot het jaar daarvoor (9,8%) deden er deze keer 
geen plaatselijke lijsten mee. 

- De nieuwe gemeente Westvoorne wordt gevormd door de huidige· 
gemeenten Rockanje en Oostvoorne en telt ca. 12.500 inwoners. 
De opkomst was 73,8% tegen 76,7% bij de raadsverkiezingen van 
het voorafgaande jaar. De uitslag in percentages luidt als 
volgt: CDA 19,8 (22,8) 3; VVD 33,1 (34,3) 5; PvdA 25,5 (31,2) 4; 
D 1 6 6 11 , 9 ( 2 , 4 ) 2 ; Gem. Bel. 9 , 7 ( 9 , 3 ) l. 
Het tussen haakjes vermelde cijfer is het percentage bij de 
raadsverkiezingen van het voorgaande jaar. Het laatste cijfer 
geeft het aantal zetels in de nieuwe raad aan. 

- De nieuwe gemeente Bernisse wordt gevormd door de plaatsen 
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland en 
telt ca. 12.300 inwoners. De opkomst bedroeg 73,1% tegen 79,6% 
bij de afzonderlijke raadsverkiezingen van 1978. De uitslag 
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in percentages luidde: D'66 12,4 (--) 2; VVD 24,4 (25,9) 4; 
PvdA 3 3 , 9 ( 3 6 , 1 ) 5 ; CDA 2 9 , 3 ( 3 3 , 2 ) 4 • 
Het tussen haakjes vermelde cijfer is het percentage bij de 
raadsverkiezingen van het voorgaande jaar. D'66 nam toen niet 
deel, wel enkele plaatselijke ·lijsten die 4,8 procent van de 
stemmen veroverden. Het laatste cijfer geeft het aantal zetels 
in de nieuwe raad aan. 
(Zie tevens Vrijheid en Democratie nr. 1222 van 18 december 
blz. 22.) 

2c. Enquêtes. 

In 1979 werd wederom een aantal NIPO/Rooie Haan-enquêtes ge
houden. De uitkomsten hiervan lieten zien dat de VVD in verge
lijking met de uitslag in 1977 enkele zetels verloren zou 
hebben. Een deel van de toen behaalde winst zou de partij 
echter toch ook hebben weten vast te houden. 
Zoals eerder opgemerkt, is dit soort cijfers altijd maar be
trekkelijk. Een geheel vrijblijvende voorkeur uitspreken bij 
een enquête is echt iets anders dan definitief een keus doen 
in het stemhokje. Bovendien gaat aan dit laatste een ver
kiezingscampagne vooraf. Bij de Europese verkiezingen had 
een dergelijke campagne duidelijk succes. Op basis van de 
uitslag van laatstgenoemde verkiezingen zou de VVD 25 Tweede
Kamerzetels hebben behaald. 
De uitkomsten van de NIPO/Rooie Haan-enquêtes zouden voor de 
VVD het volgende zetel-aantal hebben opgeleverd: 
januar.i 1979 maart 1979 apr.il 1979 oktober f-979 

23 . 22 23 24 

Hoewel ook door andere instant.ies (Lagendijk) wel enquêtes 
werden gehouden, zijn deze, omdat het referentiekader waaruit bij 
deze enquêtes geput wordt aanmerkelijk kleiner is dan bij de 
NIPO/Rooie Haan-enquêtes, n.iet in deze beschouwing betrokken. 

Een enquête met een geheel andere opzet en ook met een geheel 
ander doel was de enquête d.ie in 1978 met toestemming van het 
hoofdbestuur door het Documentatiecentrum Nederlandse Polit.ieke 
Part.ijen werd gehouden onder de afgevaard.igden naar de jaar
l.ijkse algemene vergadering. In november van het verslagjaar 
werd door het hoofdbestuur het voorlopige rapport met betrek
king tot deze enquête ontvangen. In het jaarverslag van genoemd 
documentatiecentrum zal het rapport worden opgenomen. Als bij
lage (III) van d.it jaarverslag wordt het echter ook integraal 
gepubliceerd. 
Het hoofdbestuur begon in 1979 met een eerste evaluat.ie van de 
uitkomsten van het rapport, waarbij ook voor een vergelijkend 
onderzoek het rapport van genoemd centrum naar de mening van 
het kader van de Partij van de Arbeid een belangrijke rol zal 
spelen. 
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3. Ledenbestand. 

De kentering in de ontwikkeling van het ledenbestand in 1978 
(een stijging van slechts 3,28%) zette zich in 1979 voort. 
Het jaar werd afgesloten met voor het eerst in acht jaren 
een teruggang ten opzichte van het voorafgaande jaar met 
8,15%. Het jaar werd namelijk afgesloten met een ledenbestand 
van 92.314 of wel 8196 leden minder dan aan het begin van 
het verslagjaar. 

Vanaf de invoering van de centrale ledenadministratie in 1972 
is de ontwikkeling als volgt: 

Ledentallen per 31 december in de jaren 1972 t/m 1979 

12n 
68.414 

.!21.1 
78.759 

.!21~ 

82.831 

121.2 
87.571 

!EZ 
97.396 

.!21!! 
100.510 

+ 64171 + 15,12 + 5,17 + 5172 + 11,22 + 3,28 

+ 64 1 71 + 89 1 62 + 99 1 42 + 110 f 83 + 134149 +142,18 

.!212 
92.314 (aantal leden) 

8 1 15 (% stijging of terug
gang t.o.v. het voor
gaande jaar) 

+ 122,25 (% stijging t.o.v. 1972) 

De opbouw van het ledenbestand (zoals zichtbaar in het aan af
delingen en centrales toegezonden overzicht per 1 januari 1980) 
toonde aan dat vooral de kamercentrales in het zuiden verlies 
leden, in het bijzonder de kamercentrale Limburg. De noorde
lijke kamercentrales daarentegen vertoonden een zeer constant . 
ledenbestand, met name de kamercentrale Drenthe. 
De teruggang in het ledenbestand was vooral te constateren 
in die gebieden, waar potentiële CDA-kiezers wonen. 

De motieven waarom het lidmaatschap van de partij werd be
eindigd, zijn onduidelijk. Daarbij moet verschil worden ge
maakt tussen de wanbetalers, die dus zonder opgave van reden 
hun verplichting tot contributiebetaling niet nakwamen, en 
degenen die nadrukkelijk zelf kenbaar maakten het lidmaatschap 
te willen beëindigen. 

Opmerkelijk bleef het gegeven dat tegenover dit beëindigen van 
het lidmaatschap in het verslagjaar toch altijd nog 4369 nieuwe 
leden konden worden verwelkomd. Dit betekende echter tevens 
dat feitelijk 12.565 leden het lidmaatschap beëindigden. Een 
verhouding tussen opgevoerde en afgevoerde leden van 1 : 2,88. 

(Zie voor de verdeling van de ledentallen per kamercentrale 
bijlage V) 
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4. Afdelingen. 

Het aantal afdelingen nam ondanks _de ongunstige ontwikkeling 
van het ledenbestand toe. Werd 1978 afgesloten met een aantal 
van 600, het jaar 1979 eindigde met een afdelingsbestand van 
608. 

Opmerkelijk feit was daarbij dat VVD-leden, wonende in de 
Bondsrepubliek Duitsland, tot oprichting van een afdeling 
in het buitenland kwamen - de tweede na Brussel - onder de 
naam "afdeling BRD". 

Aangezien in een aantal streken een gemeentelijke herindeling 
-plaatsvond, werden afdelingen in die gebieden genoodzaakt 
de afdelingsgrenzen te verleggen en/of tot een fusie van af
delingen te komen. 

Hieronder volgt het overzicht per kamercentrale. 

's-Hertogenbosch: 

opgericht: Veldhoven, Vlijmen, Nuenen en Heesch. 

Den Helder: 

opgeheven: Blokker. 

Utrecht: 

gesplitst: Montfoort/Linschoten in Linschoten/Snelrewaard en 
Montfoort/Willeskop. 

Friesland: 

opgericht: Vlieland. 

Overijssel: 

opgericht: IJsselmuiden, Rijssen en Almere. 

Groningen: 

samengevoegd: Uithuizen. en Uithuizermeeden/Roodeschool tot 
Hefshuizen. 

Limburg: 

opgericht: Hulsberg; 

opgeheven: Born. 

Evenals vorige jaren moest helaas geconstateerd worden dat 
vele afdelingen hun verplichting ingevolge artikel 7.5 h.r. 
om een exemplaar van de rekening en verantwoording van hun 
penningmeester (over het jaar 1978) aan de algemeen secre
taris in te zenden niet waren nagekomen. In vergelijking 
met het vorige verslagjaar was gelukkig echter een verbetering 
in deze gang van zaken ingetreden. In 1978 zonden slechts 
147 afdelingen bedoelde bescheiden in, terwijl dit er in 
het verslagjaar 243 waren. 
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5. Ondercentrales. 

Op de jaarlijkse algemene vergadering van 20 en 21 april 1979 
werd het voorstel van het hoofdbestuur tot verdeling van de 
jaarlijkse bijdrage met het amendement van de kamercentrale 
Groningen, dat in elk geval iedere ondercentrale kan rekenen 
op een minimumbedrag van f.750.- per jaar, aanvaard. Daarmee 
werd het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 
9 en 10 december 1977 om de ondercentrales reglementair in 
de verdeelsleutel van de contributie op te nemen, geëffectueerd. 

Het aantal ondercentrales verminderde ten opzichte van het 
verslagjaar 1978 van 95 tot 94. Dit werd veroorzaakt door in
grijpende veranderingen die zich voordeden in de kamercentrales 
Groningen, Utrecht en Overijssel. 

De ondercentrales werden voorts in het coderingssysteem van de 
geautomatiseerde ledenadministratie opgenomen, mede met het 
oog op het vaststellen van de hoogte van de afdracht van de 
contributie aan deze centrales (verwezen wordt hierbij naar 
het Jaarboek •79;•ao blz. 31 e.v.). Tevens werd daarmee be
reikt dat althans op papier de ondercentrales nu meer moge
lijkheden hebben de individuele leden ter vergadering op te 
roepen. Of van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, hing 
af van de behoefte binnen kamercentrales en afdelingen om 
de ondercentrales als organisatorische eenheid in te schakelen 
bij de vele werkzaamheden die liggen op o.a. de terreinen van 
propaganda en van vorming en scholing. Bij de Europese ver
kiezingen hebben verschillende ondercentrales binnen het raam 
van de desbetreffende kamercentrale de taakstelling zoals om
schreven in artikel 28 onder 4 en 5 h.r. vervuld. 

Het hoofdbestuur moest echter tevens constateren dat nog 
steeds binnen een aantal kamercentrales de ondercentrales 
nauwelijks een rol van betekenis speelden. 
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6. Kamercentrales. 

Naast een tweetal bijeenkomsten van de voorzitters van de 
kamercentrales met het hoofdbestuur (waarover bij paragraaf 7 

. meer) en het organiseren van regionale c.q. deelcongressen 
(zie paragraaf24) waren de kamercentrales vooral betrokken 
bij de organisatie van de Europese verkiezingen. Aan de 
organisatie in de kamercentrales heeft het daarbij niet ge
legen dat de resultaten bij deze verkiezingen belangrijk 
tegenvielen. In zeer veel centrales immers werden grote 
activiteiten ontplooid. 

Het dagelijks bestuur van de partij zette de reeks van be
zoeken aan de kamercentrales in een periode van anderhalf 
jaar ook in dit verslagjaar voort. Achtereenvolgens werden 
bezocht: 

24 januari KC Amsterdam 
7 maart KC Drenthe 

- 11 april KC Leiden 
2 mei KC Groningen 

20 juni KC Overijssel 
28 juni KC 's-Hertogenbosch 

- 29 augustus KC Tilburg 
- 19 september KC Den Helder 
- 17 oktober KC Haarlem 
- 31 oktober KC Dordrecht 
- 21 november KC Zeeland 
- 12 december KC Gelderland 

Bij deze bezoeken stelde het dagelijks bestuur het op pr~JS 
wanneer de kamercentrales zoveel als doenlijk was tijdens het 
tweede deel van de avond de mogelijkheid boden aan de besturen 
van afdelingen (of onderafdelingen) en ondercentrales om via 
een roulatiesysteem met de leden van het dagelijks bestuur in 
contact te komen, opdat de weg van het kader uit deze afdelingen 
en centrales naar het hoofdbestuur c.q. dagelijks bestuur zo 
kort mogelijk zou kunnen zijn. Informatie over en weer vormt 
de grondslag voor het welslagen van deze bezoeken. 

Op 10 oktober had een bijzondere bijeenkomst plaats van de 
secretarissen van de kamercentrales met de staffunctionarissen 
van het algemeen secretariaat. 
Bij deze bespreking kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1) taakstelling secretarissen kamercentrales; 
2) de mogelijkheid om tot een handleiding voor secretarissen 

(van centrales en afdelingen) te komen; 
3) de communicatie tussen algemeen secretariaat en secreta

rissen kamercentrales; 
4) de problematiek met betrekking tot het bijhouden van een 

archief door de kamercentrale; 
5) de mogelijkheden van de geautomatiseerde ledenadministratie 

voor de kamercentrales. 

Een van de conclusies van dit informele overleg was dat deze 
bijeenkomsten zeker in een behoefte voorzien, zodat werd afge
sproken de bijeenkomsten te continueren. 

Ten slotte valt nog te vermelden dat ook de laatste kamer
centrale, waarvan de grens samenvalt met die van de provincie, 
tot naamsverandering overging: de kamercentrale Zwolle heet 
voortaan kamercentrale Overijssel. 
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7. Dagelijks bestuur en hoofdbestuur. 

In 1979 werden vergaderingen van het hoofdbestuur gehouden op 
29 januari, 12 februari, 26 februari, 17 maart, 26 maart, 
2 april, 7 mei, 31 mei, 11 juni, 27 juni (buitengewone ver
gadering), 27 augustus, 8 september (buitengewone vergadering 
te Wolfheze), 10 september, 17 september, 8 oktober, 5 no
vember, 26 november en 17 december, in totaal achttien maal. 

In zijn vergaderingen van 26 maart en 17 december ontving het 
hoofdbestuur de commissie tot Herziening van het Beginsel
programma (over de werkzaamheden van deze commissie meer in 
paragraaf 15 ). In de vergaderingen van 2 april en 10 september 
werd door het hoofdbestuur ~esproken met de voorzitters van 
de kamercentrales. 

Het dagelijks bestuur kwam in 1979 veertien maal bijeen, en 
wel op 15 januari, 20 februari, 5 maart, 19 maart, 18 april, 
23 april, 28 mei, 25 juni, 20 augustus, 1 oktober, 29 oktober, 
12 november, 10 december en 17 december. 

In zijn vergadering van 23 april ontving het dagelijks bestuur 
een delegatie van de "Organisatie Vrouwen in de VVD"; op 
12 november had het jaarlijkse gesprek met het bestuur van de 
JOVD plaats. 

In 1979 hadden met betrekking tot de door de centralever
gaderingen van de kamercentrales aan te wijzen vertegenwoor
digers de volgende wijzigingen in de samenstelling van het 
hoofdbestuur plaats: 

KC Den Helder: de heer G.C.A.Mulder te Hoorn volgde de heer 
H.M.Post te Heiloo op per 20 oktober. 

KC Utrecht de heer H.M.G.Lauwers te Bilthoven volgde mevrouw 
H.H.Olthof-Kuiper te Baarn op per 21 mei. 

KC Drenthe de heer G.Ziengs te Valthe volgde de heer 
drs.W.K.Hoekzema te Coevorden op per 7 november. 

Ten slotte wees de algemene vergad~ring van de Vereniging van 
Staten- en Raadsleden de heer M.de Bruijne te Amersfoort aan 
als opvolger van mevrouw H.J.Sengers-van Gijn te Vught per 
10 november. 

In de samenstelling van het dagelijks bestuur kwam tijdens 
de jaarlijkse algemene vergadering van 20 en 21 april geen 
verandering, aangezien de heren P.M.Blauw te Nieuwe Pekela, 
J.Combée te Weert en ir.T.Thalhammer te Waalre"werden her
benoemd. 

Wel was dit het geval tijdens de buitengewone algemene ver~ 
gadering van 17 november, toen twee leden van het dagelijks 
bestuur zich genoodzaakt zagen tussentijds af te treden. 
De heer drs.H.Toxopeus te Hoenderloc trad als ondervoorzitter 
af wegens persoonlijke omstandigheden. Hij werd opgevolgd 
door de heer J.Kamminga te Groningen. 

Ook mevrouw drs.N.Rempt-Halmmans de Jongh te Wassenaar trad 
af als secretaris voor de voorlichting, zij echter in verband 
met het aanvaarden van de benoeming tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Zij werd opgevolgd door de heer 
J.P.van der Meulen te Leiderdorp. 

Voor de samenstelling van hoofdbestuur en dagelijks bestuur wordt 
verwezen naar resp. het Jaarboek '79/'80, blz. 13 e.v., en naar 
Vrijheid en Democratie nr. 1227 van 11 maart 1980. 
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8. Algemeen secretariaat. 

In de personeelsbezetting van het algemeen secretariaat 
deed zich qua aantal een kleine wijziging voor. Als de werk
tijden van de weinige part-timers worden samengevoegd tot 
die van full-timers, dan is de totale bezetting met één toe
genomen tot 21. De afdeling boekhouding onderging daarbij 
een noodzakelijke versterking. 

Afscheid werd genomen van een aantal medewerkers die, hoewel 
de situatie van personeelswerving in Den Haag en omstreken 
buitengewoon slecht is, gelukkig konden worden vervangen! 
Bij een ledenbestand van 92.314 was de medewerkersgraad per 
1000 leden te stellen op 22,75%. 

In 1978 publiceerde het Documentatiecentrum Nederlandse 
Politieke Partijen onder leiding van prof.dr.I.Lipschits 
in zijn jaarverslag enkele relevante gegevens, o.a. met be
trekking tot ledentallen van een aantal politieke partijen, 
het bedrag dat de leden individueel betalen voor het instand
houden van hun partijsecretariaten en het totaal aan salaris
kosten, aan het instandhouden van deze secretariaten verbonden. 

Uitgegaan werd daarbij van het gegeven dat in het jaar 1978 

de PvdA 121.000, 
het CDA 164.000 en 
de VVD 101.000 leden telden. 

Het aantal medewerkers was in 1978: 

PvdA 45, 
CDA 38, 
VVD 20. 

De medewerkersgraad was 

PvdA 
CDA 
VVD 

toen per 1000 leden: 

37,19% 
23,17% 
19,80% 

Aan totale salariskosten betaalden: 

PvdA 
CDA 
WD 

f.2.166.000.
" 1.572.000.
" 870.000.-

Per lid betekende dit gegeven dat in de PvdA f.l7.90, in het 
CDA f.9.55 en in de VVD f.8.60 van de gemiddelde contributie
opbrengst werd betaald. 
In 1979 was dit laatste gegev~n voor wat .. de VVD betreft op 
ca. f.7.97 te stellen. 

De leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand was in 1979 de 
volgende: 

13 medewerkers in de leeftijd 18 tot 40, 
8 medewerkers in de leeftijd 40 tot 60, 
2 medewerkers in de leeftijd 60 en ouder. 

Daarbij werkten één medewerker 4 dagen per week, één medewerker 
3 dagen per week, één medewerker 1 dag per week en twee mede
werkers 5 halve dagen per week. 
Het aantal vrouwen bedroeg 15, het aantal mannen 8. 

Het algemeen secretariaat vierde in de herfst het 25-jarig 
jubileum van mevrouw M.C.van der Loc-Visser, die op 1 november 1954 
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in dienst van de partij trad. In Vrijheid en Democratie 
nr. 1219 van 26 oktober bl~. 9 werd door de voorzitter, 
mr.F.Korthals Altes, uitgebreid aandacht aan dit bijzondere 
jubileum geschonken. In een bijeenkomst op 29 oktober met 
hoofdbestuur en tal van overige bij het partijgebeuren be
trokkenen werden haar vele geschenken overhandigd; o.a. werd 
de jubilaresse begiftigd met de Thorbecke-penning. Het al
gemeen secretariaat vierde op 1 november op geheel eigen 
wijze deze bijzondere-gebeurtenis, onder meer door deze 
markante jubilaresse in het Thorbeckehuis een vocale aubade 
te brengen. 

Ook in dit verslagjaar verscheen weer een aflevering van het 
Jaarboek. Naast de reeds bestaande hoofdstukken werd thans 
mede aandacht geschonken aan de in dat jaar verkozen leden 
van het Europese Parlement, de door het hoofdbestuur vast
gestelde model-reglementen voor afdelingen, ondercentrales 
en kamercentrales alsmede aan de tot dan toe uitsluitend aan 
secretarissen van afdelingen en centrales toegezonden hand
leiding voor de ledenadministratie. Tevens werden verbete
ringen aangebracht in het overzicht van afdelingen en cen
trales, waarbij de ondercentrales - voorzien van codering -
in alfabetische volgorde werden opgenomen onder het hoofd
stuk "secretarissen ondercentrales". Ten slotte werd het 
reglement van de Vereniging van Staten- en Raadsleden ver
vangen door de aanvaarde eerste statuten van deze vereniging. 
Aangezien eerst op 17 november de verschillende reglementen 
op de kandidaatstelling door de partij werden aanvaard, was 
het niet mogelijk deze in het Jaarboek '79/' 80 op ·te nemen. 

De werkzaamheden van het algemeen .secretariaat werden, wat 
omvang en intensiteit betreft, ook in 1979 weer aanzienlijk 
uitgebreid. Dit vond o.a. zijn weerspiegeling in de aantallen 
fotocopieën die moesten worden gemaakt. Was dit aantal in 
1976 - 53.992, in 1977 - 52.452 en in 1978 - 62.100, in 1979 
werd een record bereikt van 105.905. 

Voorts werden 7927 poststukken (excl. mutatieformulieren, 
folders e.d.) ingeschreven, terwijl 3165 brieven (excl. aan-
tallen convocaten e.d.) werden verstuurd. Veel brieven werden door~ 
gezonden naar de Tweede-Kamerfractie, aangezien de inhoud 
daarvan een zodanig politiek karakter had, dat deze corres
pondentie uitsluitend door die fractie kon worden beantwoord. 
De reeds bestaande samenwerking met het secretariaat van de 
Tweede-Kamerfractie werd daarbij nog verder uitgebouwd, 
waarbij het algemeen secretariaat veel steun ondervond van 
de heer drs.J.C.H.Schönau die in 1979.speciaal werd belast 
met het coördineren van deze werkzaamheden. 

Hoewel de politieke situatie voor de VVD in het verslagjaar 
niet zo rooskleurig was als velen wellicht gehoopt of ver
wacht hadden, was het toch mogelijk een goed geslaagde 
"tientjes-actie" te houden. 
Door 28.955 leden werd tezamen een bedrag van f.424.749.80 
opgebracht. Per lid gemiddeld f.l4.67! 

Voor samenstelling en taakverdeling van het algemeen secre
tariaat wordt verwezen naar het Jaarboek '79/'80, blzz. 18 en 19. 
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9. Partijraad. 

In 1979 werd een drietal vergaderingen van de partijraad 
georganiseerd. · 

De partijraad van 27 januari te Zwolle stond in het teken van 
de internationale politiek, met als inleiders de minister 
van Buitenlandse Zaken dr.C.A.van der Klaauw over het thema 
"Nederland, Europa en de wereld", en dr.H.J.Witteveen, 
directeur van het D·~, oud-minister van Financiën, over het 
thema "De positie van het Internationale Monetaire Fonds 
met betrekking tot de ontwikkelingslanden". 
De opkomst was bijzonder groot. Uitvoerig werd gediscussieerd 
over de in stellingen vervatte belangrijkste punten uit deze 
inleidingen. 
Voorts ging de voorzitter in zijn openingsrede o.a. in op de 
Europese verkiezingen, in het bijzonder met betrekking tot 
de situatie binnen de Federatie van Liberale en Democratische 
Partijen van de Europese Gemeenschap (ELD) , en op de proble
matiek rond een wettelijke regeling van het abortusvraagstuk. 
De voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, mr.J.G.Rietkerk, 
riep in de slotrede van deze vergadering de aanwezigen op 
zich met groot enthousiasme in te zetten voor de Europese ver
kiezingen om het daardoor mogelijk te maken een basis te leggen 
voor een verenigd democratisch Europa "waarin de stem van de 
burgers steeds duidelijker zal gaan doorklinken". 

(Voor een uitgebreid verslag van deze vergadering wordt ver
wezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1204 van 9 februari 
blzz. 14 en 15.) · 

Anders dan te Zwolle werd de partijraad van 16 juni te Den Bosch, 
die in het teken van het jeugd- en jongerenbeleid stond, slecht 
bezocht. 
Als inzet tot de discussie dienden twee nota's, opgesteld door 
leden van de Tweede-Kamerfractie, één met als titel "Jeugd en 
Jongeren", toegelicht door mevrouw J.H.Vrijlandt-Krijnen, en 
de andere met als titel "Jeugdwerkloosheid, wat doen wij er aan?", 
toegelicht door de heer J.D.de Voogd, tevens schrijver van dit 
laatste stuk. 
De belangrijkste conclusie van deze partijraad was dat het be
lang van het onderkennen van de problematiek met zich zou moeten 
brengen dat de partij in de toekomst hoge prioriteit diende 
te geven aan de bestudering van de daaraan verbonden vraag
stukken, met daarbij dat de partij ook veel meer dan voorheen 
het geval was het houden van discussies over dit onderwerp 
diende te activeren. 
De voorzitter van de partij, mr.F.Korthals Altes, keek in zijn 
openingstoespraak terug op de Europese verkiezingen. De essentie 
van zijn betoog was dat de uitslag van de verkiezingen in 
Europees verband had aangetoond dat voor alle landen gestreefd 
diende te worden naar invoering van een gelijk kiesstelsel, 
vooral als gelet werd op het desastreuze resultaat voor de 
Engelse liberalen, die als gevolg van het districtenstelsel 
niet één zetel in het Europese Parlement behaalden, terwijl 
hun percentage bij een evenredig kiesstelsel zeker goed zou 
zijn geweest voor 11 zetels. 
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De voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, mr.J.G.Rietkerk, 
ging in zijn slotwoord in op het alternatieve plan dat 
oppositieleider Den Uyl had ingediend met betrekking tot 
het oplossen van de huidige economische problemen. Daarbij 
stelde de heer Rietkerk de vraag hoe een economie volgeps 
Den Uyl in tien jaren zou moeten groeien met 35% zonder dat 
in dit plan met enige stijging van het energieverbruik re
kening werd gehouden. 

(Voor een verslag wordt verder verwezen naar Vrijheid en Demo
cratie nr. 1213 van 29 juni blzz. 12 en 13.) 

Op 22 september werd te Utrecht de jaarlijkse partijraads
vergadering gehouden, ter bespreking van de politieke toestand 
naar aanleiding van Troonrede en Miljoenennota. 
's Morgens werd echter een inleiding gehouden door mr.W.J.Geertsema 
over het inmiddels verschenen ontwerp voor een nieuwe beginsel
verklaring. De belangrijkste punten van zijn betoog zijn terug 
te vinden in het interview dat de heer V.Hafkamp met de heer 
Geertsema had en dat gepubliceerd werd in Vrijheid en Democratie 
nr. 1217 van 28 september blz. 13. 
Tevens wees de partijraad.die morgen de 21 leden van de VVD
delegatie naar het congres van de ELD aan, een congres dat ge-

- - - - . 
houden zou worden op 15 en 16 februari 1980 te Parijs (zie 
voor de samenstellipg van de delegatie paragraaf 21). Hieraan 
voorafgaand gaf mr.dr.C.Berkhouwer namens de VVD-leden van de 
Liberaal-Democratische fractie van het Europese Parlement een 
beschouwing over de eerste maanden van dit nieuw gekozen parle
ment. 
De voorzitter van de partij, mr.F.Korthals Altes, had 's morgens 
in zijn openingsrede reeds aangegeven dat wellicht over materiële 
zaken zou worden gesproken, maar zo stelde hij: "Het gaat 
daarbij niet om de materiële zaken zelf doch om de mensen die 
er achter staan; koopkracht betekent ook ontplooiingsmogelijk
heden en het is wel degelijk in overeenstemming met de liberale 
mensbeschouwing wanneer we over sociaal-economische problemen 
spreken." 
's Middags evenwel werd niet uitsluitend over materiële zaken 
gesproken omdat nadrukkelijk werd gewezen op de vele resultaten die 
het kabinet op het gebied van natuur en milieu had bereikt. 
Toch kon de spreker van die middag, mr.J.G.Rietkerk, de poli-
tieke leider van de partij, niet anders doen dan in belangrijke 
mate wèl over die materiële zaken spreken, met daarbij de mens 
achter de cijfers. Zijn betoog werd vooral gekenmerkt door 
het feit dat hij juist, spre~end over Troonrede en Miljoenen-
nota, essentieel vond dat bij het benaderen van de problemen 
van de tijd moest worden uitgegaan van de liberale visie. 
Daarmee sloeg hij een brug naar, zoals hij stelde, "de her-
ijking" van het beginselprogramma dat juist die morgen bij de 
bespreking centraal had gestaan. Voorts zag hij als de vier 
belangrijkste knelpunten voor dat moment en voor de toekomst: 
1) een te sterke stijging van de collectieve lasten; 2) te 
weinig rendement voor ondernemingen; 3) een te groot aantal 
niet-actieven en 4) een onvoldoende aanpassing van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. "Grote problemen maar", zoals hij 
stelde, "niet onoplosbaar als wij erin slagen het gezonde 
evenwicht op elk van deze terreinen te herstellen." 
Toch was de heer Rietkerk en met hem vele aanwezigen van oor
deel dat bepaalde aspecten in de begroting voor 1980 bepaald 
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veel zorgen baarden als het ging om de w~Jze waarop het kabinet 
meende deze problemen te moeten oplossen. 
In dit licht werd ook een motie over de aftrekbaarheid van 
hypotheekrente aanvaard. 
De tekst van deze met de grootst mogelijke meerderheid aan
vaarde motie luidde: 
"De partijraad van de VVD, in vergadering bijeen op 22 septem
ber 1979 in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht, 
- gehoord de toelichting op de Troonrede en de Miljoenennota 
door de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de VVD, 
- gelet op de grote ongerustheid die in het land heerst en 
de toenemende onzekerheid die voor velen is ontstaan ten aan
zien van de fiscale aftrekbaarheid van betaalde rente ter 
financiering van de eigen woning, 
spreekt zich uit dat elke inbreuk op de huidige vorm van deze 
fiscale aftrek onaanvaardbaar wordt geacht, en gaat over tot 
de orde van de dag." (zie Vrijheid en Democratie nr. 1219 
van 26 oktober 1979 blz. 17). 

Los van het feit dat deze drie openbare partijraadsvergaderingen 
ook door niet-partijraadsleden werden bezocht, was de aanwezig
heidsgraad van de partijraadsleden zelf nogal wisselend. 

In januari waren 75 van de 189 leden aanwezig, of wel 39,68%; 
in juni waren dit 73 van de 192 leden, of wel 38,02%; . 
in september waren dit 119 van de 192 leden, of wel 61,98%. 
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10. 32ste jaarlijkse algemene vergadering (52ste algemene vergadering). 

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april werd te Breda de jaarlijkse 
algemene vergadering gehouden. 346 van de 601 afdelingen waren 
op deze vergadering vertegenwoordigd, een percentage van 57,57. 

Op de vrijdagavond hielden de voorzitter van de partij, 
mr.F.Korthals Altes, en de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, 
mr.J.G.Rietkerk, de gebruikelijke redevoeringen. (Voor een samen
vatting daarvan wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1209 
van 4 mei blzz. 10 en 11.) 
Aangezien het verslagjaar vooral in het teken van de Europese 
verkiezingen stond, was de Belgische liberale voorman Willy de 
Clercq, voorzitter van de Vlaamse zusterpartij van de VVD, de 
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV), tevens een van de vice
voorzitters van de Federatie van Liberale en Democratische 
partijen van de Europese Gemeenschap (ELD), uitgenodigd om de 
algemene vergadering toe te spreken. En dat deed hij dan ook op 
een geheel eigen en wellicht voor menig toehoorder on-Nederlandse 
wijze, al zullen vele VVD'ers uit het zuiden zich duidelijk in 
hem hebben herkend. Daarmee werd de avondvergadering vooral de 
vergadering met Willy de Clercq, die zijn blauw-witte eekhoorns 
(de mascotte van de PVV) uit de hemel liet vallen en deze 
diertjes als volgt omschreef, daarmee de liberalen mogelijk een 
spiegel voorhoudend: "Een levendig en kwiek diertje dat zich 
nimmer laat verschalken, en spaarzaam is met het oog op moei
lijker tijden, dat harde noten kan kraken en dat met sprongen 
vooruit gaat." (Voor een verslag van dit gedeelte van de verga
dering wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1209 van 
4 mei blz. 13. ) 
Voo~ts werd het woord gevoerd door de heer F.H.de Grave, voor
zitter van de JOVD. 

Welkom werden geheten de heren mr.J.L.Janssen van Raay en 
mr.R.E.J.M.van den Toorn, als resp. vice-voorzitter en bestuurs
lid het CDA vertegenwoordigend, de heer E.F.Maas, bestuurslid 
van D'66, het bestuur van de JOVD, de heer drs.F.A.Wijsenbeek, 
secretaris-generaal van de Federatie van Liberale en Demo
cratische Partijen van de Europese Gemeenschap, de ere-leden 
mr.W.J.Geertsema en mr.H.van Riel, de heer H.Wiegel, vice
minister-president, en de bewindslieden mevrouw mr.E.Veder-Smit 
en de heren drs.G.M.V.van Aardenne, dr.W.F.van Eekelen, 
dr.L.Ginjaar, dr.C.A.van der Klaauw, mr.H.E.Koning, dr.A.Pais, 
ir.D.S.Tuijnman en G.C.Wallis de Vries. 

Een telegram van trouw en aanhankelijkheid jegens H.M.de Koningin 
en Haar Huis werd verzonden. 
Tevens werd een telegram gezonden aan de Engelse liberalen die 
in één maand tweemaal strijd moesten leveren. Op 3 mei voor hun 
nationale parlement en op 7 mei voor de Europese verkiezingen. 
De inhoud van het telegram luidde: "More than six hundred liberals 
present at the annual convention of the dutch liberal party send 
their very best wishes fora successful election." 

Voorts stond deze avond in het teken van het verwelkomen van de 
600ste afdeling van de VVD. Nijeveen in Drenthe zorgde ervoor 
dat de partij deze mijlpaal eind 1978 bereikte. Aan de delegatie 
van deze afdeling, de heren Bouwknegt en Pleite, werd een groot 
VVD-tafeldoek overhandigd. · 
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Afscheid werd genomen van de leden van het hoofdbestuur: 
mr.A.E.d'Angremont (kamercentrale Zeeland), G.K.J.M.Hamm 
(kamercentrale Amsterdam), ing.J.A.van der Linde (kamer
centrale Drenthe), F.J.de Vries (kamercentrale Friesland), 
mevrouw H.H.Olthof-Kuiper (kamercentrale Utrecht) en 
drs.J.A.Dortland (kamercentrale Rotterdam). 
Begroet werden de nieuwe leden van het hoofdbestuur: 
R.T.Henkemans (kamercentrale Zeeland), dr.J.Stork (kamer
centrale Amsterdam), drs.W.K.Hoekzema (kamercentrale Drenthe), 
P.G.Mulder (kamercentrale Friesland), mr.J-de Monchy (kamer
centrale Rotterdam), drs.P.F.Regnault (kamercentrale Leiden) 
in.de plaats van mevrouw drs.N.Rempt-Halmmans de Jongh, 
dr.L.Smeets (kamercentrale Gelderland-rijkskieskring Arnhem) 
in de plaats van drs.H.Toxopeus, en P.M.H.Crombag (kamer
centrale Limburg) in de plaats van J.Combée. 
(Zie verder voor wijzigingen in dagelijks bestuur c.q. hoofd
bestuur tijdens het verslagjaar paragraaf 7.) 

Op de vrijdagmiddag was het huishoudelijke gedeelte van de 
vergadering begonnen. 
Goedgekeurd werden: 
le. het jaarverslag over 1978 (3lste jaarverslag) (ingevolge 

art. 18.3 van de statuten). 
2e. de rekening en verantwoording en het jaarverslag van de 

penningmeester (ingevolge art. 18 •. 3 van de statuten). 
Zijn beleid werd goedgekeurd middels het verslag van de 
commissie ter voorlichting van de algemene vergadering 
over de rekening en verantwoording van de penningmeester 
over het jaar 1978. 

Vervolgens wees de vergadering opnieuw de heren ir.A.N.Neumann 
te Wassenaar en ir.A.Stikker te Laren (Gld.) aan als leden 
van de commissie ter voorlichting van de algemene vergadering 
over de rekening en verantwoording van de penningmeester over 
het jaar 1979, en voegde in de plaats van de heer mr.J.G.A.baron 
Sirtema van Grovestins te Bloemendaal als nieuw lid aan deze 
commissie toe de heer E.L.van den Bergh te Bilthoven, met als 
plaatsvervangende leden de heren mr.J.G.A.baron Sirtema van 
Grovestins te Bloemendaal en L.H.Wurfbain te Amsterdam. 

In verband met het feit dat het plaatsvervangend lid van de 
commissie van Beroep, de heer mr.C.H.F.Polak te Oegstgeest, 
op 2 september de 70-jarige leeftijd zou bereiken en dienten
gevolge (art. 54.6 onder 4 huishoudelijk reglement) zou moeten 
aftreden, werd mevrouw mr.A.Nieuwenhuis-Nagtglas Boot te 
Haren (Gr.) door de voorzitter benoemd verklaard (art. 73 
huishoudelijk reglement), daar andere kandidaten ontbraken. 

Aangezien de jaarlijkse algemene vergadering 1978 nog geen be
slissing had genomen over de verdeling van de contributie
afdracht, moest deze algemene vergadering thans hierover een 
uitspraak doen. Na ampele discussie werd het voorstel van het 
hoofdbestuur met het amendement van de kamercentrale Groningen 
aanvaard, dat in elk geval iedere ondercentrale.kan rekenen 
op een minimum-bedrag van f.750.- per jaar, zodat met terug
werkende kracht tot 1 januari f.l4.50 per lid, uitgezonderd 
aspirant- en gezinsleden, voor het partij-orgaan Vrijheid en 
Democratie bestemd werd en dat van het resterende bedrag het 
hoofdbestuur 44% zal ontvangen (was ook 44%), de kamercentrales 
13% zullen ontvangen (was 14%), de ondercentrales 4% (was nihil) 
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en de afdelingen 39% (was 42%). Deze laatsten ontvangen tevens 
het saldo van hetgeen hun leden meer of minder zullen hebben be
taald dan de minimum-contributie. 
Onder verwijzing naar het overzicht in Vrijheid en Democratie 
nr. 1209 van 4 mei, blz. 19, waren voorts de volgende door de 
vergadering genomen besluiten bijzonder belangrijk: 
- Aanvaard werd het voorstel van het hoofdbestuur om de recht

streeks gekozen VVD-leden van het Europese Parlement als lid 
tot de partijraad toe te l~ten (categorie 50.1 onder 3 h.r.). 

- Aanvaard werd het voorstel van de kamercentrale Gelderland 
met het amendement van de afdeling Amsterdam om ten minste 
éénmaal per jaar een algemene vergadering te beleggen, waarop 
uitsluitend over politieke onderwerpen zal worden gesproken. 

- Aanvaard werd het voorstel van de kamercentrale Dordrecht 
met het amendement van de afdeling Roosendaal om de huidige 
openbare besluitenlijst van de algemene vergadering uit te 
breiden met de vragen aan het hoofdbestuur, de Kamerleden 
(en de VVD-leden in het Europese Parlement) en de daarop 
gegeven antwoorden. Een verslag van deze vragen en antwoorden 
wordt, nadat de bandopnamen van de vergadering zijn uitge
werkt, aan de besturen van afdelingen en centrales toege
zonden, maar wordt niet geplaatst op de agenda voor de vol
gende algemene vergadering. (Genoemd verslag is als bijlage II 
aan dit jaarverslag toegevoegd.) 

Voorts werden bij de bespreking van het beleid van het hoofd
bestuur en bij de rondvraag door de voorzitter o.a. de volgende 
toezeggingen gedaan: 
- De intentie van de motie van de afdeling 's-Gravenhage over 

het optimaal functioneren van de landelijke partijcommissies 
wordt door het hoofdbestuur overgenomen in die zin, dat be
vorderd dient te worden dat de commissies hun jaarlijkse 
verslaggeving uitbreiden en dat de commissies tevens regel
matig de stand van hun werkzaamheden bekend maken. 

- Naar aanleiding van de motie-Delft over "propaganda" zal met 
de opstellers van het rapport-Oordrecht zo spoedig mogelijk 
van gedachten worden gewisseld. 

Bij het beleid van het hoofdbestuur werd uitvoerig gediscus
sieerd over de door het hoofdbestuur uitgebrachte nota 
"Tussentijds" (bijlage van Vrijheid en Democratie nr. 1208 van 
13 april). Door verwerping van een motie-Amsterdam, waarin het 
hoofdbestuur werd opgedragen al het mogelijke te doen om een 
diepgaande discussie in de partij te doen plaatsvinden over 
samenwerking met andere partijen in de volgende kabinetsperiode, 
sprak de vergadering uit dat deze discussie zou moeten worden 
gehouden op basis van de door het hoofdbestuur in "Tussentijds" 
neergelegde grondslagen. 

Op de zaterdagmorgen gaf mr.W.J.Geertsema als voorzitter van de 
commissie tot Herziening van het Beginselprogramma en het Libe
raal Manifest een eerste visie-op de voorlopige ideeën met be
trekking tot een nieuw beginselprogramma. Kern van zijn betoog 
was, dat getracht diende te worden een hedendaagse vertaling 
te geven van de liberale beginselen en daarbij niet te pro
beren in het Liberaal Manifest "nu aanhang van de linkerkant 
te krijgen" of "proberen ..... aan de rechterkant te krijgen". 

Vervolgens sprak mr.dr.C.Berkhouwer die morgen over de naderende 
Europese verkiezingen. De slotsom van zijn toespraak was dat 
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"de Nederlandse liberalen niet zeggen: Europa zal socialisti_sch 
zijn of zal niet zijn; wij zeggen-niet liberaal, maar Europa 
is en blijft voor ons een liberaal ideaal." 

Zaterdagmiddag werd voorts het beleid van de redactie van Vrij
heid en Democratie besproken. Zowel de hoofdredacteur, de heer 
V.G.A.M.Hafkamp, als de ondervoorzitter drs.H.Toxopeus, voor
zitter van de stichting "Vrijheid en Democratie", voerden het 
woord. Zoals de hoofdredacteur opmerkte, deed zich het bij
zondere feit voor dat bij dit agendapunt voor het eerst een 
motie ter tafel lag en wel van de afdeling 's-Gravenhage. 
De motie werd aanvaard. In de motie werd gevraagd de inhoud 
van het blad meer af te stenunen op het begrip "volkspartij" 
en daarbij een zodanige vormgeving te kiezen dat door bijvoor
beeld indeling, tussenkoppen en lettertype het blad 
voor meer mensen dan alleen kaderleden leesbaar zal zi.jn. 
Voorts werd toegezegd dat ook aan regionale bijeenkomsten van 
tijd tot tijd meer aandacht zou worden gegeven. 

Tegen het einde van de algemene vergadering kreeg eerst de voor
zitter van de Eerste-Kamerfractie, mevrouw H.V.van Someren
Downer, het woord. Haar betoog spitste zich toe op tolerantie -
intolerantie. Daarbij constateerde zij dat het mode is om 
tolerant te zijn, maar dat achter die modieuze toleranti~ een 
intolerantie schuilgaat die weliswaar minder zichtbaar is dan 
de vroegere officiële verdraagzaamheid, maar daarom des te 
gevaarlijker. "De term maatschappelijk onaanvaardbaar houdt 
een nieuwe tirannie in." Volgens mevrouw Van Someren vraagt 
het heel wat morele moed om met een eigen standpunt te komen 
dat niet in de mode is. (Zie voorts Vrijheid en Democratie 
nr. 1209 van 4 mei blz. 12.) 

Tot slot kreeg het "VVD-3..id Wiegel uit Amerongen", zoals hij 
zichzelf noemde, het woord, want "Oud zou zich in zijn graf 
hebben omgedraaid als hij zou weten dat een minister op een 
VVD-congres het woord zou voeren." Hij wees erop dat thans 
koers gehouden diende te worden met daarbij "alle hens aan 
dek". Dat zou nodig zijn, want zwaar weer was op komst. 
Maar een liberaal weet ook in tijden dat het minder goed gaat 
te inspireren. Het gaat er niet allereerst om verkiezingen 
te winnen, maar om wat voor samenleving aan "onze kinderen" 
zal worden achtergelaten. 
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11. Buitengewone algemene· vergadering (53ste algemene vergadering). 

Op zaterdag 17 november werd een buitengewone algemene verga
dering gehouden in het RAl-Congrescentrum te Amsterdam, voor
namelijk ter bespreking en vaststelling van de reglementen op 
de kandidaatstelling voor leden van de Eerste Kamer, de Tweede 
Kamer, provinciale staten en gemeenteraden. 304 van de 604 af
delingen (50,33%) waren op deze vergadering vertegenwoordigd. 

De commissie tot Herziening van Statuten en Reglementen (voor 
de samenstelling en de werkzaamheden van deze commissie wordt 
verwezen naar paragraaf 14) had een viertal ontwerpen opge~. 
steld, die als bijlage werden gepubliceerd in Vrijheid en Demo
cratie nr. 1216 van 14 september. In de aanvulling op de be
schrijvingsbrief (bijlage van Vrijheid en Democratie nr. 1219 
van 26 oktober) werden 62 amendementen met betrekking tot deze 
ontwerpen gepubliceerd. 
De voorzitter, mr.F.Korthals Altes, gaf in zijn openingswoord 
aan dat de vergadering bijzonder belangrijk was omdat het hier 
immers ging om, zoals hij stelde, "de verkeersregels binnen de 
eigen partijdemocratie". 
In grote lijnen volgde de vergadering de voorstellen van de 
commissie. 
Een zeer fundamentele discussie vond plaats met betrekking tot 
de uitsluiting van deelneming aan de voorbereiding van de kan
didaatstelling, geregeld in art. 33.1 van de statuten. Het 
amendement van de afdeling Utrecht dat pleitte voor schrapping 
in alle artikelen - dus allereerst in art. 33.1 van de statuten -
van de uitsluiting ten aanzien van "hun echtgenoot of hun 
bloedverwanten in de rechte lijn tot en met de tweede graad", 
werd met ruime meerderheid aanvaard. Voortaan zijn alleen de 
kandidaten zelf uitgesloten. In het reglement op de kandidaat
stelling voor leden van de Eerste Kamer werd echter nog opge
nomen dat ook de zittende leden die niet aan de beurt van 
aftreden zijn van de kandidaatstelling zijn uitgesloten. 
De principiële discussie had duidelijk tot achtergrond dat 
o~a .• in een tijd dat andere samenlevingsvormen dan uitsluitend 
het wettige huwelijk steeds meer terrein winnen, het niet juist 
zou zijn wettige echtgenoten bij de kandidaatstellingsprocedure 
uit te sluiten. De voorzitter merkte bij dit punt op: "De sta
tuten zijn gewijzigd, we gaan vooruit." Immers, in 1977 werd 
deze zienswijze nog niet door de algemene vergadering gedeeld. 
Voorts werd een principiële discussie gevoerd ten aanzien van 
het reglement op de kandidaatstelling voor leden van de ge
meenteraden, en wel of bij het bepalen van de uitsluiting (en 
dan met betrekking tot de kandidaten zelf) verschil diende 
te worden gemaakt tussen· grote en kleine afdelingen. De ver
gadering wenste dat onderscheid echter niet te maken. Ook bij 
de kleine afdelingen blijven de kandidaten uitgesloten van 
deelneming. 

De vergadering droeg de eindredactie van de verschillende regle
menten op aan de commissie zelf, daarbij vaststellend dat die 
eindredactie in overeenstemming diende te zijn met de strekking 
van de aanvaarde amendementen. 

Naast de behandeling van deze ontwerp-reglementen was 's morgens 
een deel van de vergadering gewijd aan de benoeming van twee 
leden van het dagelijks bestuur, zoals reeds vermeld in 
paragraaf 7. 
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Een bijzonderheid daarbij was dat voor het eerst in vele jaren 
een van de benoemingen tot stand kwam door middel van een stem
ming over verschillende kandidaten. · 
Het betrof hier de benoeming van een secretaris voor de voor
lichting. De heer J.P.van der Meulen te Leiderdorp werd bij 
eerste stemming verkozen met een meerderheid van 1147 van de 
1477 uitgebrachte geldige stemmen. Van de overige kandidaten 
verkreeg de heer R.T.Henkemans te Wemeldinge 254 stemmen en 
de heer H.W.Dalenoord te Oldenzaal 70 stemmen. De partij
voorzitter, mr.F.Korthals Altes, merkte daarbij op: "Dat er 
verschillend wordt geoordeeld over bepaalde kandidaten kan 
alleen maar een teken zijn van een gezond partijleven." 
De heer J.Kamminga te Groningen werd bij acclamatie tot onder
voorzitter benoemd. Voor dèze vacature waren geen andere kan
didaten gesteld. 

Aan het slot van de vergadering ging de partijvoorzitter nog 
in op de problematiek rond de deelname van een Zuid-Afrikaanse 
ploeg aan de Olympische Spelen voor gehandicapten te Arnhem, 
daarbij een lans brekend voor die deelname omdat de gehandicapten
sport in Zuid-Afrika op multiraciale basis samenwerkt. "De meest 
valide Zuid-Afrikanen zijn degenen die minder valide worden ge
noemd en de meerderheid van de Tweede Kamer is hun handicap." 
Voor een verslag van deze buitengewone algemene vergadering 
wordt verder verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1221 
van 23 november blz. 17. 
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12. Commissie van Beroep (art. 32 statuten). 

Zoals in paragraaf 10 reeds werd vermeld, kwam in de samen
stelling van deze commissie een wijziging door het aftreden 
als plaatsvervangend lid van mr.C.H.F.Polak te Oegstgeest 
wegens diens bereiken van de 70-jarige leeftijd. Hij werd als 
zodanig opgevolgd door mevrouw mr.A.Nieuwenhuis-Nagtglas Boot 
te Haren (Gr.). 

De commissie kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen, en wel 
op 23 april en 16 mei, in beide gevallen in verband met de 
ontzetting uit het lidmaatschap van twee leden van de afdeling 
Loosdrecht door een besluit van de ledenvergadering van deze 
afdeling. 
De commissie sprak uit dat, op grond van het feit dat in de 
ledenvergadering het besluit daartoe op onjuiste wijze tot 
stand was gekomen, de beide ontzettingen uit het lidmaatschap 
ongedaan dienden te worden gemaakt. 
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13. Commissies van advies (art. 60 h.r.). 

Zoals in het jaarverslag over 1978 reeds werd vermeld, konden 
de in dat jaar nieuw ingestelde commissies Binnenlandse Zaken 
en Mediabeleid nog niet met hrin werkzaamheden beginnen omdat 
voor deze commissies nog geen leden waren benoemd. 
Gedurende dit verslagjaar benoemde het hoofdbestuur de leden 
van de commissies, waarbij tevens de commissie Binnenlandse 
Zaken werd ondergebracht in een nieuw gevormde groep 
Juridische/Binnenlandse Zaken, terwijl de commissie Mediabeleid 
deel ging uitmaken van de Groep Welzijn. 
Voorts verdient nog vermelding dat de Landelijke Middenstands
commissie thans commissie voor het Midden- en Kleinbedrijf is 
geheten. 

Aan het eind van het verslagjaar telden de commissies van 
advies (excl. LPC en LCV) gezamenlijk 260 leden, de adviserende 
leden daarbij niet meegerekend . 

(In bijlage I van dit jaarverslag zijn de verslagen van de 
commissies met betrekking tot hun werkzaamheden over het jaar 
1979 opgenomen) 
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14. Commissie tot Herziening van Statuten en Reglementen. 

In de samenstelling van deze commissie, die werd ingesteld 
bij besluit van de jaarlijkse algemene vergadering 1975, kwam 
geen wijziging. 
Ook in dit verslagja'ar zette de commissie haar werkzaamheden 
voort. 
Immers, de verschillende reglementen op de kandidaatstelling 
voor leden van Eerste Kamer, Tweede Kamer, provinciale staten 
en gemeenteraden moesten enerzijds worden aangepast aan de 
door de buitengewone algemene vergadering van 10 december 1977 
aanvaarde statuten en het huishoudelijk reglement, anderzijds 
aan de ontwikkeling in het denken met betrekking tot partij
democratieo 

Bovendien ontwierp de commissie nieuwe statuten voor de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD. 

In een 13-tal vergaderingen kwam de commissie tot het opstellen 
van ontwerpen voor genoemde reglementen, die door de buitenge
wone algemene vergadering van 17 november in grote lijnen 
werden aanvaard. (Verwezen wordt verder naar paragraaf 11.) 

De commissie staat nog voor de taak de redactionele eindversie 
vast te stellen. 

Voorts vragen ook nog de reglementen voor de bijzondere groepen 
("Organisatie Vrouwen in de VVD" en de Liberale Internationale
Groep Nederland) de aandacht van de commissie. 

Er is reden aan te nemen dat de werkzaamheden van deze commissie 
in 1980 zullen eindigen. 
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15. Commissie tot Herziening van Beginselprogramma en Liberaal Manifest. 

Zoals reeds in het 3lste jaarverslag (blz. 19) werd vermeld, 
kreeg de commissie allereerst tot_taak- vastgelegd in een brief
wisseling tussen de voorzitter van de partij, mr.F.Korthals Altes, 
en de voorzitter van de commissie, mr.W.J.Geertsema, - drie moge
lijkheden in beschouwing te nemen: 

1. een actualisering van het bestaande beginselprogramma van 
1966; 

2. een geheel nieuw beginselprogramma te ontwerpen; 
3. een beginselprogramma op hoofdpunten te ontwerpen, gevolgd 

door een algemeen beleidsprogramma. 

De commissie adviseerde, na ampele discussie en unaniem, het 
hoofdbestuur in een brief van 19 maart te kiezen voor de laatste 
mogelijkheid. Voor de motieven voor dit advies, dat door het 
hoofdbestuur werd overgenomen, wordt verwezen naar de nota 
"Tussentijds" blz. 8 (Vrijheid en Democratie nr. 1208 van 
13 april). 
Ook werd in deze brief een schets gegeven van de ontwerp
Beginselverklaring (voortaan de naam van het programma op hoofd
punten) en van het ontwerp-Liberaal Manifest, zoals het be
leidsprogramma werd genoemd. Tevens werd de procedure voor de 
behandeling van de ontwerpen vastgesteld. 
Een buitengewone algemene vergadering ter bespreking van de ont
werpen werd voorzien voor 30 en 31 mei 1980. 
De ontwerp-Beginselverklaring kwam gereed in september (Vrij
heid en Democratie nr. 1217 van 28 september blz. 15 e.v.), 
het ontwerp-Liberaal Manifest in december (bijlage van Vrij
heid en Democratie nr. 1222 van 18 december). 
Zeer veel werk werd door de commissie verzet om deze ontwerpen 
te concipiëren. In totaal waren in het verslagjaar 27 vergade
ringen nodig, 9 om de ontwerp-Beginselverklaring op te stellen, 
18 om het ontwerp-Liberaal !1anifest inhoud te geven. Daarbij 
werd tevens gedurende het weekend van 1 en 2 december te 
Wolfheze aan het definitieve resultaat gewerkt. 
De samenstelling van de commissie werd gedurende dit verslagjaar 
gewijzigd in die zin dat de commissie zelf er behoefte aan had 
nog enige deskundigen voor bijzondere onderwerpen aan te trekken. 
Zo werden in alfabetische volgorde door het hoofdbestuur be
noemd drs.P.H.Labohm, mevrouw M.J.H.den Ouden-Dekkers en 
ir.T.Verheul, zodat de commissie bij publikatie van het ontwerp
Liberaal Manifest als volgt was samengesteld: 
mr.W.J.Geertsema, voorzitter, J.J.van Aartsen, mevrouw N.A.den 
Haan-Groen, H.A.M.Hoefnagels, drs.P.H.Labohm, mevrouw M.J.H.den 
Ouden-Dekkers, J.W.Remkes, mr.H.P.Talsma en ir.T.Verheul, leden. 

In een Ten Geleide vertolkte de partijvoorzitter, mr.F.Korthals 
Altes, de eerste gevoelens van het hoofdbestuur met betrekking 
tot de "geweldige krachtsinspanning" en de "grote vergader
frequentie" van de commissie. Het hoofdbestuur heeft zich echter 
bewust van een oordeel over de inhoud onthouden ten einde vrij 
baan te geven aan de discussie in de partij. 
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16. Vrijheid en Democratie. 

In dit verslagjaar verschenen 20 nummers van het partij-orgaan. 
Hoewel het aantal nummers dus gelijk bleef aan dat van het jaar 
daarvoor nam het totaal-aantal pagina's toe, en wel van 524 
in 1978 tot 652 in 1979. 

Dit werd in belangrijke mate veroorzaakt door de vele bijlagen 
en/of extra katerns die het partij-orgaan in 1979 kenmerkten. 
Zo deden de nota "Tussentijds", de ontwerp-Beginselverklaring, 
het ontwerp-Liberaal Manifest, de beschrijvingsbrieven voor 
de jaarlijkse algemene vergadering en de buitengewone algemene 
vergadering en de aanvullingen op deze beschrijvingsbrieven de 
nummers aanzienlijk in omvang toenemen. 
Vrijheid en Democratie nr. 1208 van 13 april werd evenals in 
andere jaren voorzien van een omslag voor verkiezingen. Ditmaal 
ten behoeve van Europese verkiezingen! 

De redactieraad vergaderde driemaal en wel op 19 maart, 14 mei 
en 27 december. Belangrijke onderwerpen van besprekin~ waren 
daarbij o.a.: 
- het vaststellen van een concept-reglement met betrekking tot 

de redactieraad; 
- beschouwingen over de recent verschenen nummers; 
- voorstel Gouda om "kringloop-papier" te gebruiken bij de 

uitgave van Vrijheid en Democratie; 
- nabeschouwing over de jaarlijkse algemene vergadering met 

betrekking tot de uitvoering van de motie-•s-Gravenhage en 
de mogelijke nieuwe lay-out van Vrijheid en Democratie. 

Tevens werd in beschouwing genomen de mogelijkheid om meer 
werkzaamheden in het Thorbeckehuis te doen verrichten, waar
bij de redactie ook meer in Den Haag geconcentreerd diende 
te worden. 

De hierboven genoemde motie van de afdeling 's-Gravenhage 
luidde als volgt: 

"De jaarlijkse algemene vergadering van de Volkspartij voor 
Vrijheid en Democratie, bijeen te Breda op 21 april 1979, 
overwegende, 
dat voor de beeldvorming van de partij naar buiten èn naar 
binnen toe van het grootste belang is, dat het partij-orgaan 
Vrijheid en Democratie een interessant en leesbaar blad is 
waarin wordt nagestreefd: 
- een goed evenwicht tussen nieuws en achtergrondinformatie, 
- een goed evenwicht tussen aantrekkelijk uiterlijk en inhoud, 
dat het blad vermeldt, dat het een uitgave is van de VVD en 
dat het als zodanig - ongeacht de verantwoordelijkheid van de 
hoofdredacteur - door leden en buitenstaanders gezien kan worden 
als het visitekaartje van de partij, 
dat dit visitekaartje zelfs niet bij benadering oogt als het 
visitekaartje van de derde partij van het land, noch naar in
houd is afgestemd op een partij, die er terecht trots op is 
een volkspartij te zijn, 
verzoekt de hoofdredacteur: 
1. de inhoud van Vrijheid en Democratie meer af te stemmen 

op het begrip volkspartij; 
2. een zodanige vormgeving kiezen, door bijvoorbeeld 

- indeling 
- tussenkoppen 
- leesbaar lettertype, 

dat het blad niet langer slechts geschikt is voor met geduld en 
doorzettingsvermogen begiftigde kaderleden. 
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Mede door het aanvaarden van deze motie werd het denken over 
inhoud en vorm van het blad sterk gestimuleerd. 

Daar de ondervoorzitter drs.H.Toxópeus, tevens voorzitter van 
de stichting "Vrijheid en Democratie", zich genoodzaakt zag 
tussentijds af te treden (zie paragraaf 11), moest gewacht 
worden op de nieuwe ondervoorzitter J.Kamminga, eveneens 
tevens weer voorzitter van de stichting, alvorens een en ander 
een verdere aanzet tot de ontwikkeling van nieuwe denkbeelden 
kreeg. Zo was het nog niet mogelijk in het verslagjaar met 
defini~~ef afgeronde voorstellen te komen. Wel werden nieuwe 
lay-outs gepresenteerd. 

Naast de hierboven genoemde mutatie in de redactieraad moest 
voorts op eigen verzoek afscheid worden genomen van een der 
"groten" in de geschiedenis van liberaal schrijvend Nederland 
in het algemeen en van het partij-orgaan in het bijzonder. 
De heer A.W.Abspoel, oud-redacteur van Vrijheid en Democratie, 
stelde in verband met zijn gevorderde leeftijd zijn plaats 
in de redactieraad ter beschikking. Aan deze tweede fase in 
zijn leven vol toewijding aan de liberale zaak kwam daarmee 
een einde. Wel zegde de heer Abspoel toe dat hij, voor zoveel 
in zijn vermogen lag, nog artikelen zou blijven schrijven over 
het grootse liberale verleden. · 

Ook in dit verslagjaar stond Vrijheid en Democratie in de be
langstelling van de pers, waarbij de hoofdartikelen -
volgens de formule van 1978 steeds geschreven door één der 
fractievoorzitters of door dé partijvoorzitter - meermalen 
werden aangehaald. 
Helaas kon ook worden vastgesteld dat nog altijd veel leden 
wellicht de eerste bladzijden lezen, maar de overige overslaan. 
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17. Organisatie, propaganda en voorlichting. 

I. Landelijke Propaganda Commissie. 

De Landelijke Propaganda Commissie kwam in het verslagjaar 
negen maal bijeen, en wel op 1 februari, 21 februari, 14 maart, 
11 april, 9 mei, 13 juni, 12 september, 10 oktober en 21 no
vember. 
Gedurende dit jaar werden 8 leden van de LPC - bij een ledental 
van 21 - door nieuwe vervangen, hetgeen neerkomt op bijna één 
per vergadering. 
In de loop van het verslagjaar werden drie werkgroepen ingesteld, 
te weten: werkgroep competentiebepaling, werkgroep attractie D'66 
en werkgroep ledenwerving. 

De Nieuwe Kiezers Werkgroep presenteerde in de vergadering van 
13 juni haar rapport: "72 manjaren voor de VVD". 

Speciale gast in de vergadering van 14 maart was de voorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie, mr.J.G.Rietkerk. 

Tijdens de vergadering van 9 mei werden opnamen gemaakt door 
een camera-ploeg van het VPRO-televisie-programma "Hollands 
Spoor". 

In de vergadering van 21 november nam mevrouw drs.N.Rempt
Halmmans de Jongh afscheid als voorzitter in verband met haar 
benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Haar 
werd lof toegezwaaid door haar opvolger, de heer J.P.van der 
Meulen. · 

II. Landelijke Propagandadag. 

Evenals in de twee voorgaande jaren werd in 1979 een Landelijke 
Propagandadag georganiseerd, dit keer op 31 maart in het kader 
van de Europese verkiezingen en wederom in het RAI-Congrescentrum 
te Amsterdam. 
Hierbij dient vermeld te worden dat de kamercentrale Utrecht 
een belangrijk aandeel had in de organisatie van deze dag. 
Ongeveer 600 propagandisten en/of secretarissen van afdelingen 
en centrales werden toegesproken door campagneleider mevrouw 
drs.N.Rempt-Halmmans de Jongh en haar Engelse collega Tom Dale. 
Vervolgens werd een inleiding gehouden door de heren De Lange 
en Niermeier over respectievelijk reclame en public relations. 
's Middags was het woord aan de lijsttrekker van de VVD bij de 
Europese verkiezingen, mr.dr.C.Berkhouwer. Een "sandwich-man" 
verzamelde vragen uit de zaal, die door een forum van deskundigen 
werden beantwoord. Films over het nieuwe Europa werden vertoonde 
terwijl Cabaret Libertijn voor het amusement zorgde. 
Na de slottoespraak van partijvoorzitter mr.F.Korthals Altes 
keerde men, voorzien van de gebruikelijke tas met promotie
materiaal, huiswaarts. 

III. Werkgroep Europese Verkiezingen. 

De werkgroep Europese Verkiezingen vergaderde nog éénmaal 
- op 12 februari - ter voorbereiding van de campagne. 



- 34 -

IV. Campagne Europese verkiezingen. 

De organisatie van deze campagne, -die voor Nederland resul
teerde in verkiezing op 7 jun~, werd opgezet door campagne
leider mevrouw drs.N.Rempt-Halmmans de Jongh, één van de 
fractievoorlichters in de Tweede Kamer, het Reclame-Advies
bureau Sigma-10 en de adjunct-secretaris voor organisatie en 
propaganda. 
Reeds in 1978 werden hiervoor de eerste besprekingen gevoerd. 
Gedurende het verslagjaar werd tevens regelmatig overleg ge
pleegd in Europees verband, en wel in vergaderingen op 11 ja
nuari te Amsterdam en op 5 maart te Brussel, gevolg door een 
evaluatie te Luxemburg op 9 juli. 
In dit verband werden een gezamenlijk verkiezingsprogramma, 
met een verkorte versie daarvan, een ELD/LDE-poster en enig 
strooimateriaal door alle in de Federatie verbonden partijen 
nagenoeg identiek uitgegeven. 
Wederom werd gebruik gemaakt van de PublexiVan Puffelen
aanplakplaatsen in het land. In totaal waren dit er 5.337 
(in 1978 + 3.700). 

De huis-aan-huis-krant werd door 210 afdelingen besteld in 
een gezamenlijke oplaag van l. 069.780 exemplaren. 
Voorts werd een nieuw VVD/ELD-affiche ontworpen, terwijl de 
slogan "Liberaal f5v, gewoon jezelf kunnen zijn" als motto voor 
de verkiezingen werd gekozen. 
Tien spandoeken met deze tekst werden aangemaakt om te worden 
gebruikt bij plaatselijke en landelijke bijeenkomsten. 
Vooral ten behoeve van de sprekers in den lande werden gedurende 
de campagne op 29 maart, 15 mei en 22 mei speciale krantjes 
onder de naam "Impuls" uitgegeven, steeds in een oplaag van 
2.500 exemplaren. 
Op 29 maart ontvingen alle afdelingspropagandisten de nieuwe 
campagnebrief, een notitie voor nieuwe afdelingspropagandisten, 
alsmede een handleiding voor de organisatie van bijeenkomsten 
met topsprekers. 
Buiten verkiezingstijd verscheen nog de Handleiding Organisatie 
Deelcongres. 

Op 7 april werd "intern propagandistisch" op opvallende wijze 
deelgenomen aan het ELD/LDE-congres te Luxemburg, waar de VVD
stand de grote trekpleister was. 

Op 18 en 19 mei werd in samenwerking met de kamercentrale 
Limburg een demonstratief Euro-congres georganiseerd te Maastricht 
waar naast mr.J.G.Rietkerk, mr.dr.C.Berkhouwer en mr.F.Korthals 
Altes het woord werd gevoerd door Gaston Thorn, Willy de Clercq 
en Frau M.von Alemann. 

Twee dubbeldekkerbussen, bemand door prominente VVD'ers, reden 
gedurende de laatste weken van de campagne door Brabant en 
Limburg, terwijl tevens een toernee langs middelbare scholen in 
forensengemeenten werd georganiseerd, waarvoor de Kamerleden 
Nijpels en Hermans zich inzetten. 

Gedurende de maand mei werden, verspreid over het gehele land, 
5 bijeenkomsten met prominente sprekers georganiseerd, op 1 juni 
te Eindhoven afgesloten door een grote manifestatie, met als 
sprekers de eerst-geplaatsten op de lijst. Ook de Engelse 
campagneleider Tom Dale voerde hier het woord. 
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Een single met de nieuwe VVD-tune werd uitgebracht. 

Een op uitgebreide doelgroepen en media-onderzoek gebaseerde 
advertentie-campagne werd opgezet. 
Geadverteerd werd in maand- en weekbladen die uitkwamen in de 
week van 22- 28 april (week 17), 6- 12 mei (week 19), 
13- 19 mei (week 20), 20- 26 mei (week 21) en 27 mei- 2 juni 
(week 22). 
In de regionale en landelijke dagbladen werd geadverteerd op 
6 en 7 juni. Overdrukken van de advertenties bewezen als 
leaflet goede diensten. · · 

Buiten verkiezingstijd werd op vrijdag 28 december ruimte in 
de media gereserveerd ten behoeve van een advertentie met be
trekking tot kabel-televisie en de Paralympics. 

V. Promotie- en voorlichtingsmateriaal. 

Gedurende de Europese verkiezingscampagne was wederom het magazijn 
aan de Goudriaankade de plaats waar alle "hulpmaterialen" voor 
de propaganda door de afdelingen konden worden besteld. 
's Ochtends en 's avonds werd er ingepakt en verzonden (per bode
diensten);tussen 14.00- 16.30 uur konden de afdelingspropagandis
ten rechtstreeks materiaal afhalen. 
Er zijn 529 bestelformulieren verwerkt met een totaal besteld be
drag van f 111.473,50. 
Van deze 529 bestellingen werden er 397 per bodedienst verzonden, 
met een totaal gewicht van 15.320 kg. 

Vervolgens een overzicht van de bestelde materialen, uitgesplitst 
naar soorten en maten: 

Jaarboek 
Door vrijheid verbonden 
Partijprogramma 1978/1982 
18+ Nu naar de stembus 
V\"'D Uw partij 
Liberalen en Europa 
Verkort ELD programma 
ELD Verkiezingsprogramma 
10 Sterke punten 
Nota tussentijds 
VVD Magazine 1208 
De vrouw en de VVD 
VVD en onderwijs 
VVD en auto 
VVD en milieu 
'VVD en \'lelzij.n 
VVD en midden- en kleinbedrijf 
Aanmeldingskaarten 
Ballonnen 
Bierviltjes 
Buttons 
Draagtassen 
Lucifers 
Pepermuntrolletjes 
Sluit~egels 

160 
400 

2.450 
600 

5.450 
7.430 

172.600 
8.170 

1.000.000 
15.200 
15.100 
12.250 
8.500 
9.250 

12.000 
7.750 
9.000 

18.600 
2.600 
3.500 

350 
25.600 
35.900 
54.900 

4.750 



Stickers 4 x 4,6 cm 
Stickers 5 x 10 cm 
Stropdassen 
T-shirts (small) 
T-shirts (medium) 
T-shirts (large) 
T-shirts (extra large) 
Barbecueschorten 
Vlaggen 100 x 150 cm 
Vlaggen 150 x 225 cm 
Bierviltjes ELD 
Buttons ELD 
Ballonnen ELD 
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Stickers 4 x 4,6 cm, ELD 
Affiches VVB/ELD 33 x 116 cm 
Affiches VVD/ELD 54 x 75 cm 
Affiches VVD/ELD 37 x 54 cm 
ELD posters 

4.000 
13.100 

412 
6 
3 

65 
40 

199 
22 

5 
74.600 
12.750 
73.700 

153.000 
10.000 
32.050 
38.200 
50.000 

In het verslagjaar verschenen voorts nieuwe uitgaven en/of 
herdrukken van: 

Nederlandse versie Europees verkiezingsprogramma 
- Energiebesparing 
- Vierstromenschool 

VI. Radio- en televisie-uitzendingen. 

In 1979 had de VVD 23 maal de beschikking over radiozendtijd: 
van 10 januari tot en met 27 juni om de veertien ~agen, be
nevens twee extra uitzendingen in de maand meL Van 13 sep
tember tot en met 20 december hadden de uitzendingen wederom 
om de veertien dagen plaats. 
Daarnaast waren er televisie-uitzendingen op 28 februari, 
9 mei, 22 mei, 29 mei, 17 oktober en 27 december. Na afloop 
van deze uitzendingen werden respectievelijk 50, 72, 47, 22, 
39 en 64 nieuwe leden genoteerd. 
In verband met het feit dat de VVD deel van de regering uit
maakte bleek, evenals dit in 1978 het geval was, dat VVD
bewindslieden en -Kamerleden vaak voor actualiteiten-programma's 
werden gevraagd. 

VII. Perscontacten vanuit de partij-organisatie. 

Afgezien van de dagelijkse contacten die fractievoorlichters 
met de sprekende en schrijvende pers hadden, werden er vanuit 
de partij op landelijk niveau vier persconferenties georga
niseerd: 
- op 20 april naar aanleiding van de jaarlijkse algemene 

vergadering te Breda 
- op 22 september naar aanleiding van de ontwerp-beginsel

verklaring 
- op 8 oktober over het rapport "Vierstromenschool" 
- op 18 december bij gelegenheid van de presentatie van het 

ontwerp-Liberaal Manifest 

Vooral de persconferenties op 22 september en 18 december mochten 
zich van de zijde van de pers in een grote belangstelling ver
heugen. 

Gedurende het verslagjaar werd de pers voorts 11 maal uitge
nodigd bij een door de partij georganiseerde bijeenkomst aan
wezig te zijn. 
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18. Vorming en scholing. 

De cursusactiviteiten van de stichting V.V.D. hebben zich ook in 

1979 op een redelijke schaal ontwikkeld, ook al bleef het totaal 

aantal cursisten achter bij dat van 1978. Dit laatste was te wijten 

aan het feit dat er weinig belangstelling bleek te bestaan voor het 

volgen van cursussen voor gemeenteraadsleden, dit in tegenstelling tot 

het daaraan voorafgaande jaar. 

De cursussen lieten zich als volgt specificeren: 

Landelijke Vormingscursus: 22 en 23 september, 6 en 7 oktober 1979 te 

Oisterwijk de Rosep (aantal deelnemers: 56) 

Inleiders: mr. H.E. Koning 
J.A. van Graafeiland, 
mr. I.W. Opstelten, 
mr. s.c. Roman, 
mr. W.J. Geertsema en 
drs. L.M.L.H.A. Hermans 

Onderwerpen: "de relatie Provincie-Rijk-Gemeente" 
"De Vierde Macht" · 
"Liberale visie op de maatschappelijke ontwikkelingen in de 
tachtiger jaren" 

"Moet in Nederland de mogelijkheid van referendum ingevoerd 
worden" 

"Inspraakprocedures, referenda en actiegroepen" 

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

vervolg Landelijke Vormingscursus 1978: 15, 16 

Oisten;ijk de Rosep (aantal deelnemers: 38) 

Inleiders: mr. H.P. Ta~sma 
dr. H.R. Nord 
dr. W.F. van Eekelen en 
A.J. Evenhuis 

Onderwerpen: "Het liberalisme in de wereld" 
"Liberalisme in Europa" 

en 17 juni 1979 te 

"Liberalisme in Nederland in de jaren tachtig" 

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

Milieudag 28 april 1979 te Assen hotel Overcingel (aantal deelnemers: 42] 

Inleiders: mr. F. Portheine 
dr. L. Clarenburg 
dr. H.W. den Hartog en 
drs. C.L.H.B. Verstegen 
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Liberalisme, theorie en praktijk 1979: 28 april 
12 mei 

(totaal aantal deelnemers: 65) 

Inleiders: drs. R. Lanta.in, 
drs. J. Bruggeman, 

9 juni 
24 november 
te Zwolle, Bu.itensoc.iete.it 

15 september 
6 oktober 

13 oktober 
20 oktober 
te Noordwijkerhout, Leeuwenhorst en 
1 dag .in Noordwijk, hotel Noordzee 

8 september 
15 september 
29 september 
13 oktober 
te Amsterdam, Krasnapolsky 

13 oktober 
20 oktober 

3 november 
10 november 
te Eindhoven, Hol.iday Inn 

mevrouw drs. N.J. G.injaar-Maas, 
drs. L. Hermans, 
J. Franssen, 
drs. A. van der Houwen, 
drs. F. Stevens, 
mr. H.C.G.L.Polak en 
A.J. Evenhuis. 

Onderwerpen: "Maatschappel.ijke ontwikkeling" 
"Liberalisme" 
"Onderwijs" 
"Economie". 

Gemeenteraadscursus 1979: 15 september, Assen, hotel Overcingel 
29 september, Amsterdam, hotel Krasnapolsky 
20 oktober, Utrecht, Hoog Brabant. 

(totaal aantal deelnemers: 40) 

Inleiders: drs • R. van den Berg, 
mevrouw drs. C.J. Nobel-van Vuren, 
J.W. Haanstra en 
Po.C. Lange 

Onderwerpen: "Bejaardenbeleid" 
"Eerste Lijns Gezondheidszorg" 
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Forumtraining 1979: 10 maart te Utrecht, Hoog Brabant, 
17 maart te Utrecht, Hoog Brabant. 

(totaal aantal deelnemers: 36) 

Europese Verkiezingscursus 1979: 10 en 17 maart te Amsterdam, Krasnapolsky 

(Totaal aantal deelnemers: 39) 

Inleiders: mevr. E. Verkerk-Terpstra, 
mr. J. G. Rietkerk en 
dr. R.W. de Korte. 

Discussie- en Vergadertechniek: 

Maatschap de Zuilen: 3, 17 en 31 maart te Zwolle 1979 
28 april, 12 en 19 mei te Eindhoven 
8, 22 september en 6 oktober te Amsterdam 

Bureau Interactie: 3, 17 en 31 maart te Breda 
8, 22 september en 6 oktober te Utrecht 

(totaal aantal deelnemers: 69) 

Bestuurderscursussen 1979: 

3 maart, Middelburg, De Schouwburg 
24 maart, Amsterdam, hotel ~~erican 
15 september, Zwolle, Buitensocieteit' 
29 september, Eindhoven, Hotel Cocagne 
6 oktober, Utrecht, Jaarbeurs ·'· 
(totaal aantal deelnemers: 118) 

Inleiders: jhr.mr.J.J.van der Goes van Naters 
H. Krol, 
dr.ir. A.P. Kale 
C.P. Bos 
dr. L. Smeets, 
mevr. M.J.A. Kombrink-Boot 
mevr. L.A. van Scherpenberg. 

Onderwerpen: Structuur van de VVD en 
Communicatie. 

------------------------------------------~-----------------~--------· 

Aantal Informatiecursussen: 16, inclusief 5 Informatiecursussen van 
de Organisatie Vrouwen in de V.V.D. 

Aantal Introductiebijeenkomsten: 2 

(voor beide cursusonderdelen geldt: aantal aangemelde cursussen). 
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De stuurgroep Vorming en scholing, in het verslagjaar 1979 

bestaande uit de heren ir. T. Thalhammer (voorzitter}, P.M. Blauw en 

H. F. Dijkstal, waaraan toegevoegd d.e adjunct-secretaris voor vorming 

en scholing,. kwam 9 maal bijeen. 

De Landelijke Commissie voor Vorming en scholing vergaderde 6 maal. 

Onder auspiciën van de stichting V.V.D. verscheen de Informatiemap 

maandelijks, met uitzondering van de parlementaire recesperiodes. 

Het aantal abonnees bedroeg ultimo 1979 1261. 

Naast de vertegenwoordiger van de stichting V.V.D. hadden in de 

redactie zitting vertegenwoordige~s van het algemeen secretariaat, 

van de Vereniging van Staten- en Raadsleden, van de Tweede-Kamerfractie, 

van de Eerste-Kamerfractie, van de Prof.mr.B.M.Teldersstichting en 

alle medewerJcers van de Tweede-Kamerfractie. 

Ten einde een maandelijke aflevering te realiseren kwam de redactie

raad om de 14 dagen bijeen. 

Veel aandacht werd in dit verband besteed aan een algehele actualise

ring van deze map, hetgeen grotendeels is geslaagd. 

Aan het einde van 1979 is begonnen met het uitbrengen van de zgn. 

Knipselkrant; samengesteld door de afdeling Voorlichting van de 

Tweede-Kamerfractie. De opzet is om de Knipselkrant minimaal 

24 maal per jaar te laten .verschijnen tegen een abonnementsgeld 

ad. f 70,--. Bij een qekopoelä abonnement op de Informêtiemap 

bedroeg het abonnement op de Knipselkrant f 50,--. 

De stichting V.V.D. had in 1979 wederom zitting in de Werkgroep 

Vorming van het Nationaal Comité Europese Verkiezingen. 

De vergaderingen van deze werkgroep, welke werden gehouden tot 

juni (de maand van de verkiezingen voor het Europees Parlement) 

werden bijgewoond door de adjunct-secretaris voor vorming en 

scholing. 



- 41 -

19. Bijzondere groepen (art. 78 h.r.). 

19. L "Organisatie Vrouwen in de VVD". 

Gedurende het verslagjaar _trad de penningmeester van de 
"Organisatie Vrouwen in de VVD", mevrouw H.C.Spaanderman-
van Ringelesteyn, als zodanig af. In haar plaats werd gekozen 
mevrouw S.van Heemskerck Pillis-Duvekot. 
Het landelijk bestuur vergaderde zeer frequent, ook met de 
adviesraad, om zich te beraden over organisatorische en poli
tieke aangelegenheden. 
In april werd een Landdag georganiseerd. Sprekers waren 
mevrouw H.V.van Someren-Downer over het onderwerp "Gezond
heidszorg" en de heer mr.F.Korthals Altes over algemene politiek. 
De belangstelling voor deze dag was overweldigend groot. 
In september werd onder leiding van de heer M.C.Heineken een 
tweedaagse kadercursus georganiseerd voor de leden van het lan
delijk bestuur en de adviesraad. Diepgaand werd gesproken over 
de structuur van de organisatie. In oktober werd dit onderwerp 
in een dagvergadering verder uitgebouwd. 
De najaarsconferentie te Lunteren werd in 1979 door een 160-tal 
deelnemers bezocht. Het thema van de conferentie was "Agressie". 
Als inleiders traden op mevrouw prof.dr.C.I.Dessaur en mevrouw 
C.Merkelbach. 
In het verslagjaar zijn vier uitgaven van de "Liberale- Vrouw" 
alsmede een themanummer, gewijd aan het onderwerp "Agressie", 
verschenen. 
Ter ondersteuning van het landelijk bestuur werden enkele werk
groepen ingesteld, te weten: werkgroep "Familierecht", werk
groep "Gezondheidszorg" en we;:-kgroep "Emancipatie". 
In het kader van de uitstekende contacten met de vrouwelijke 
leden in de Kamers der Staten-Generaal werden regelmatig bij
eenkomsten gehouden van enkele leden van het landelijk bestuur 
met Tweede-Kamerleden die "emancipatie" in hun portefeuille 
hebben. 
Voorts werd in het kader van een proefproject van CRM een aanzet 
gegeven tot het aanstellen van een emancipatiewerker. Gehoopt 
werd de sollicitatie-procedure op korte termijn te kunnen 
afsluiten. 
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19.2. Vereniging van Staten- en Raadsleden 

1979 was voor de Vereniging van Staten- en Raadsleden een 
jaar vol acties en gebeurtenissen. 
Op 12 mei 1979 werden op een buitengewone ledenvergadering 
te Amersfoort de statuten van de Vereniging goedgekeurd 
en hiermee werd de grondslag gelegd voor een Vereniging met 
hechte juridische basis. 
In 1979 mocht de Vereniging zich ~ok weer verheugen in een 
groei van het ledental. Op 31 augustus 1978 telde. de Vereniging 
1228 leden en 366 buitengewone leden; op 1 september 1979 
waren dat 1291 leden en 407 buitengewone leden. 

In de commissies van de Vereniging werden de volgende 
activiteiten ontplooid. 
De commissie Binnenlands Bestuur hield op 23 februari en 
1 oktober een bijeenkomst voor V V D statenleden met als 
onderwerp:"Reorganisatie Binnenlands Bestuur". 
De commissie Kleine Kernen belegde op 16 februari tezamen 
met de partijcommissie Ruimtelijke Ordening een vergadering 
voor VVD statenledenmet als onderwerp:"Verkoopregulerende 
bepalingen of verkoopbeperkende bepalingen". Voorts publiceerde 
deze commissie in september de discussienota:"Liberalen, 
kleine kernen en regelingen". 
De commissie Financiën Lagere Overheden heeft in december 
de nota "Onroerend Goed Belasting" uitgebracht. 
Op 16 mei heeft de voorzitter van de Vereniging, mevr.Sengers, 
de commissie Personeelszaken, Organisatie en Planning ge
installeerd. 

De Vereniging heeft op 9 en ra november haar congres eri jaar
vergadering in "De Blije Werelt" te Lunteren gehouden. 
De heer mr.J.C.Rietkerk, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, 
hield een inleiding over:"Algemene Politiek, begroting en 
Bestek '81 en de gevolgen voor provincies en gemeenten". 
De heer mr.F.Korthals Altes, voorzitter van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, sprak over:"Integratie en raak.;. 
vlakken van Bartij en Vereniging". 

Tijdens de jaarvergadering kwamen de volgende wijzigingen in 
het bestuur van de Vereniging. 
Afscheid werd genomen van de voorzitter, mevr.H.J.Sengers
van Gijn en de volgende bestuursleden, de heer mr.J.H.Ekkers 
en de heer ir.P.Loos. 
Bij acclamatie werd mevr.Sengers benoemd tot erelid wegens 
haar grote inzet en de wijze waarop zij vele werkzaamheden 
voor de Vereniging sinds 1972 als voorzitter verrichtte. 
Tot voorzitter van de Vereniging werd gekozen de heer 
M.de Bruijne, voorts werden de heren H.G.de Boois, P.J.Derks 
en J.K.Muntinga gekozen tot lid van het bestuur. 

Op 6 september hield de Vereniging een bijeenkomst in het 
'Huis der Provincie' te Arnhem voor de statenleden en Eerste 
Kamerleden. Onderwerpen van bespreking waren:"Streekplan als 
integratiekader tussen Rijk en gemeente" en "Democratisch 
toezicht op het bedrijfsleven dat gesteund wordt door de 
overheid". 

Twee maal waren er bijeenkomsten van V V D gedeputeerden, 
commissarissen der Koningin, de fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer en het Dagelijks Bestuur van de Vereniging. 
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24 September was er een bijeenkomst te Utrecht voor V.· V D 
burgemeesters. 
De heren H.J.L.Vonhoff en mr.J.Drijber hielden inleidingen 
over resp. "Reorganisatie Politie" en "Coördinatie hulp
verlening". 
Op 12 oktober organiseerde_de Vereniging de wethoudersbijeen
komst met als onderwerpen van bespreking:"Gemeentelijke taken 
m.b.t. het milieuhygiënisch beleid" en "Gezondheidszorg". 
In samenwerking met de partijcommissie Woningbouw en Huur
beleid werd op 1 september in Utrecht een symposium gehouden 
over de problemen bij de Stasvernieuwing. 

Verheugend is het te melden dat in 1979 15 liberale burge
meesters werden benoemd. 

(Het jaarverslag van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 
van 1 september 1978 tot en met 31 augustus 1979 is aldaar 
te verkrijgen) . 
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19.3. Groep Nederland van de Liberal International. 

De Groep Nederland heeft haar activiteiten in het verslagjaar 
belangrijk kunnen uitbreiden. -
Op diverse vergaderingen hebben Nederlandse en internationale 
politici het woord gevoerd. 
In de vergadering van 23 maart hield de voorzitter van de 
Raad van Europa, de heer H.J.de Koster, een voordracht over 
de werkzaamheden van de Raad. 
Op 29 mei werd de Indiase liberale politicus Minoo Masani 
ontvangen. Deze hield een voordracht over Europa en de Derde 
Wereld, maar dan speciaal belicht vanuit die Derde Wereld. 
Op 16 november sprak de minister van Buitenlandse Zaken, 
dr.C.A.van der Klaauw, over de Oost-West-betrekkingen. 
Voorts hield de secretaris van de Groep, tevens lid van de 
Tweede Kamer, mr.drs.F.Bolkestein, een voordracht over het 
Nabije Oosten. 
Naast deze b~jeenkomsten met een speciaal thema werden ver
gaderingen gehouden ter voorbereiding van het grote jaarlijkse 
congres van de Liberal International te Ottawa (zie verder 
paragraaf 22). De Nederlandse inbreng in dit internationale 
gezelschap kon door een gedegen voorbereiding weer verder 
worden vergroot. -

In de samenstelling van het bestuur van de Groep kwam in ,dit 
verslagjaar geen verandering. Wel kwam de ledenvergadering 
tot een wijziging van het bedrag van de jaarlijkse contri
butie, dat werd verhoogd tot f.25.-. 

Gedurende het verslagjaar moest de Groep door het overlijden 
van de heer D.W.Dettmeijer afscheid nemen van een dergenen 
die het mogelijk maakten dat de Groep Nederland - en daarmee 
de VVD - een zo belangrijke plaats in het internationale 
liberale gebeuren is gaan innemen. 

(Voor de betekenis van de heer Dettmeijer o.a. voor de Liberal 
International wordt verwezen naar het artikel in Vrijheid en 
Democratie nr. 1220 van 9 november blz. 16.) 
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20. Fracties in de Staten-Generaal en in het Europese Parlement. 

Omdat de ondervoorzitter van de Eerste-Kamerfractie, ir.H.J.Louwes, 
verkozen werd tot lid van ~et Europese Parlement en hij bij 
voorbaat had uitgesproken beide functies niet te willen combi
neren, ontstond in deze fractie een vacature, die door 
drs.T.R.A.Veen te Weurt werd vervuld. 
De samenstelling van het presidium onderging daarop de volgende 
wijziging: 
dr.G.Zoutendijk werd eerste ondervoorzitter, terwijl drs.Y.P.W.van 
der Werff als tweede ondervoorzitter werd aangewezen. 

Ook in de samenstelling van de Tweede-Kamerfractie ontstond een 
wijziging doordat mr.dr.C.Berkhouwer werd verkozen tot lid van 
het nieuwe Europese Parlement en ook hij beide functies niet 
wenste te combineren. Mevrouw drs.N.Rempt-Halmmans de Jongh te 
Wassenaar werd dientengevolge in september beëdigd als lid van 
de Tweede Kamer. 
Mr.A.Geurtsen, eveneens verkozen tot lid van het Europese Parle
ment, wenste beide functies wel te combineren, zodat de schakel 
tussen nationaal parlement en Europees Parlement bleef bestaan. 
Naast de drie eerder genoemden nam ook de oud-secretaris-generaal 
van het Europese Parlement, mr.H.R.Nerd te Luxemburg, voor de 
VVD zitting in dit parlement. 

In bijlage IV wordt verder een overzicht gegeven van de samen
stelling van de Liberaal-Democratische fractie. 
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21. Federatie van Liberale en Democratische partijen van de 
Europese Gemeenschap (ELD). 

Reeds in paragraaf 2a werd de betekenis van de Europese ver
kiezingen geschetst. Dat daarbij de Federatie een centrale 
positie zou innemen, was duidelijk. De secretaris-generaal van 
de Federatie, de VVD'er drs.F.A.Wijsenbeek, speelde daarbij 
een belangrijke rol. Vanuit het centrum van de Federatie 
(Brussel) werd zeer veel propagandamateriaal verstrekt, ter-
wijl ook door de campagneleiders van de bij de Federatie aan
gesloten partijen een plan met algemene richtlijnen werd op
gesteld (zie voorts paragraaf 17). 
Hoewel de uitvoering van de campagne in belangrijke mate be
rustte bij de afzonderlijke liberale partijen, werd door de 
Federatie zelf op 7 april te Luxemburg een grote manifestatie 
georganiseerd. Op dat congres werd nog eens onderstreept hoe 
eendrachtig de liberalen in het Europa van de Gemeenschap 
zich wilden inzetten voor deze verkiezingen. Immers, de libe
ralen waren de eersten die tot een· federatie kwamen. Zij waren 
ook de eersten die een gemeenschappelijk programma wisten op 
te stellen, dat unaniem werd aanvaard. Wel geheel anders dan 
dit bijvoorbeeld bij de Europese socialisten het geval was! 
Gaston Thorn, voorzitter van de Federatie, vatte aan het slot 
van dit congres de rol van de liberalen in het Europa .van 
morgen samen door de woorden: "Door straks liberaal te stemmen 
opent Europa de poorten voor een vooruitstrevende toekomst". 
(Voor een verslag van het congres wordt verwezen naar Vrijheid 
en Democratie nr. 1209 van 4 mei blz. 8.) 

In dit verslagjaar werd naast de genoemde demonstratieve bij
eenkomst geen werkvergadering van het congres van de Federatie 
gehouden. 
Wel kwam in de samenstelling van het bestuur (Executive Cornmittee) 
een wijziging voor wat de Nederlanders betreft. De heer H.J.de 
Koster, ondervoorzitter van de Federatie, zag zich wegens zijn 
drukke werkzaamheden als voorzitter van de Raad van Europa ge
noodzaakt het lidmaatschap neer te leggen. De partijvoorzitter, 
rnr.F.Korthals Altes, volgde hem op als gewoon lid van dit 
bestuur. 

Het Executive Committee van de Federatie vergaderde in 1979 
viermaal, waarvan éénmaal te Luxemburg, tweernaal te Brussel 
en éénmaal te Parijs. 

Op de partijraadsvergadering van22 september werd een delegatie 
samengesteld naar het congres van de Federatie, op 15 en 
16 februari 1980 te Parijs te houden. De volgende 21 leden 
werden door de partijraad aangewezen: 
Eerste-Kamerfractie: rnr.J.F.G.Schlingernann en drs.F.M.Feij. 
Tweede-Kamerfractie: rnr.J.G.Rietkerk, mevrouw rnr.A.Kappeyne 
van de Coppello, rnr.drs.F.Bolkestein, rnr.F.Portheine en 
mevrouw A.Krijnen. 
Hoofdbestuur: rnr.F.Korthals Altes, J.Kamrninga, jhr.mr.J.J.van 
der Goes van Naters, dr.ir.A.P.Kole, P.M.H.Crombag, mevrouw 
A.C.van Wijngaarden-Terlouw en mevrouw L.A.van Scherpenberg. 
Deskundigen: B.C.Algra, mevrouw rnr.J.C.W.Bogaards, mr.D.H.Kok, 
mevrouw H.G.van Leuven-Ederveen, mevrouw L.Ruys-van den Hoek, 
rnr.J.R.Schaafsma en drs.F.W.Weisglas. 



- 47 ~ 

Vast stond dat het congres de volgende onderwerpen zou be
handelen: 
1. een ontwerp voor een Europese kieswet; 
2. het opstellen van een verklaring over de mensenrechten in 

de Gemeenschap. 

Bij de voorbereiding van het eerste onderwerp zal de VVD'er 
drs.F.A.Wijsenbeek een leidende rol spelen; met de voorbe
reiding van het tweede onderwerp is de VVD'er mr.A.Geurtsen 
samen met de Britse liberaal Sirnon Bughes belast. 
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22. Liberale Internationale. 

In de aanvang van het verslagjaar deed zich het treurige feit 
voor dat het wereldliberalisme afscheid moest nemen van één 
van de oprichters, tevens ere~president, van de Liberale 
Internationale. Op 92-jarige leeftijd overleed namelijk te 
Lausanne de Spaanse filosoof Don Salvador de Madariaga, een 
onvermoeibaar strijder voor vrijheid en democratie. 
De strijd tegen het fascisme - in het bijzonder in zijn eigen 
vaderland - kostte hem veel energie. 
De Madariaga was niet alleen filosoof maar ook een man die 
uit zijn studeerkamer wist te treden om zich met allerlei 
organisatorische problemen bezig te houden. Liberalen uit alle 
landen zijn hem daarvoor dan ook grote dank verschuldigd. 

Dat de Liberale Internationale niet alleen een zaak is van 
Europese liberalen werd in dit verslagjaar nog eens duidelijk 
onderstreept door het feit dat het jaarlijkse congres voor de 
eerste maal in een land buiten Europa werd gehouden, namelijk 
in Canada. 

Van 4 tot en met 6 oktober kwam het congres te Ottawa bijeen. 
Vertegenwoordigers uit 22 landen waren aanwezig, vooral uit 
Latijns Amerika, maar ook uit Egypte, Zambia, Sri Lanka, 
Nepal en Senegal. 

Hoofdthema was het liberalisme in Latijns Amerika. Geconstateerd 
kon worden dat de politieke indelingen in Latijns Amerika ogen
schijnlijk lijken op die in Europa, maar dat nog veel meer dan 
in Europa het geval is de persoonlijkheid een grotere rol speelt. 
dan de programma's. Daarbij komt dat de termen die in Europa 
worden gebezigd in Latijns Amerika niet dezelfde betekenis 
hebben. 

Een ander congresthema betrof het probleem van het federalisme: 
"Eenheid door verscheidenheid". Voor Canada zeer actueel, maar 
toch ook voor landen als België en Spanje. 
Mede op grond van een Nederlands initiatief werd besloten een 
werkgroep in te stellen om dit vraagstuk verder te bestuderen 
en uit te diepen. 
(Voor een uitgebreid verslag van dit congres wordt verder ver
wezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1219 van 26 oktober 
blzz. 6 en 7.) 
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23. Prof.rnr.B.M.Teldersstichting. 

In 1979 heeft de Teldersstichting ~wee nieuwe studies gepu
bliceerd, n.l. "Een liberale visie op de verdeling van inkomen 
en vermogen" (rapport nr. 34) en "Energie tot 2000" (rapport 
nr. 35) . 
Beide rapporten genoten een zeer grote belangstelling in de 
media. 

Twee nieuwe studies werden gestart: 
- één over de mogelijkheden om tot grotere medezeggenschap 

van werknemers en andere betrokkenen in overheids-, welzijns
en bedrijfsorganisaties te komen' 

- één over het functioneren van de raden van commissarissen~ 
Voorts wordt een serie opstellen over het buitenlands beleid voorbereid 
De drie betrokken werkgroepen zullen in 1980 tot publikatie 
van hun bevindingen kunnen overgaan. 

Het werk aan een rapport over de onderwijsproblematiek werd 
in 1979 voortgezet. 

Het bureau van de Teldersstichting onderging een aantal wijzi
gingen. De directeur, J.J.van Aartsen, stapte over naar het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en de staf-econoom, 
drs.M.F.A.van Diessen, vertrok naar een economisch advies-bureau. 
Het curatorium benoemde prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve, medewerker van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, per 1 december 
tot directeur. Mr.R.A.F.Verschoor werd aangetrokken als juri-
disch medewerker. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Teldersstichting· 
in 1979 werd een brochure uitgegeven "25 jaar Teldersstichting 11

, 

waarin het ontstaan, de doelstelling en de werkwijze voor ge
interesseerden uiteen zijn gezet, de geschriften die sinds 1954 
zijn uitgebracht worden samengevat en een schets van de toe
komstige taken wordt gegeven (losse bijlage). 
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24. Regionale congressen/deelcongressen. 

In totaal werden in 1979 vijf regionale congressen gehouden. 
Een deel van deze regionale congressen zijn deelcongressen ter 
voorbereiding van het verkiezingsprogramma en het Liberaal 
Manifest geweest. 

Op 24 maart organiseerden de samenwerkende kamercentrales 
Drenthe, Friesland en Groningen te Marurn een regionaal congres 
over "economische politiek en werkgelegenheid". Dit zeer ge
slaagde congres werd door meer dan 200 liberalen bijgewoond. 
Inleiders waren de minister van Economische Zaken, drs.G.M.V.van 
Aardenne, en mr.J.G.Rietkerk, voorzitter van de Tweede-Kamer
fractie. De conclusie van het congres was als volgt samen te 
vatten: "Arbeid humaniseren". 
Deze conclusie was tevens de titel van een beschouwing over 
het congres in Vrijheid en Democratie nr. 1207 van 30 maart 
blz. 6. 

Op 20 oktober organiseerde de kamercentrale Haarlem een deel
congres ruimtelijke ordening/verkeer en vervoer. 
Bij ruimtelijke ordening stond de vraag centraal: "Moet er 
een Markerwaard komen?" Mevrouw ir.J.M.Leenhuis-Stout sprak 
zich in haar inleiding uit v66r, de heer W.J.Resoort tègen 
de aanleg van de Markerwaard. 
Drs.L.van Leeuwen was de inleider voor het deel verkeer en 
vervoer. Het congres sprak zich uit voor het bieden van meer 
mogelijkheden aan gemeenten om stedelijke parkeerfaciliteiten 
te bouwen, waartoe een financieringssysteem zou moeten worden 
ontworpen. 
In twee uitgebreide verslagen in Vrijheid en Democratie 
nr. 1220 van 9 november blzz. 14 en 15, en nr. 1221 van 23 no
vember blz. 16 werd aan dit congres aandacht besteed. 

Op 27 oktober organiseerden de drie noordelijke kamercentrales 
opnieuw een regionaal congres, thans met als onderwerp "Libera
lisme in de_jaren '80". 
Inleiders waren prof.dr.J.A.A.van Doorn, de heer H.J.L.Vonhoff 
en dr.G.Zoutendijk. 
Prof. Van Doorn belichtte vooral het thema van de vrijheid in 
de samenleving, met als samenvatting: Het begrip vrijheid op 
zich spreekt te weinig aan, daarom dient dit begrip verder te 
worden uitgewerkt. 
De heer Vonhoff legde speciaal de nadruk op het verdelings
vraagstuk omdat dit ook in het verleden steeds een liberaal 
vraagstuk is geweest. 
De heer Zoutendijk ten slotte legde de verbinding tussen 
wetenschap en politiek. Liberalen hebben daarbij z.i. tot 
taak de democratie nieuw leven in te blazen en deze daarmee 
ook voor de jaren '80 bruikbaar te houden, gelet op de gevaren 
van de voortgang van wetenschap en technologie. 
(Zie voorts Vrijheid en Democratie nr. 1220 van 9 november 
blz. 8 e.v.) 

Op 1 december werd te 's-Hertogenbosch door de kamercentrale 
's-Hertogenbosch een regionaal· congres over energie gehouden. 
Bijzonder teleurstellend was de opkomst bij dit toch ook 
binnen de VVD zo sterk levende onderwerp. 
Dr.G.Zoutendijk en dr.L.A.Clarenburg waren de inleiders. 
De heer Clarenburg stelde dat het bij de maatschappelijke 
discussie niet allereerst gaat om vóór of tegen kernenergie 
maar om de oplossing van het energieprobleem in het algemeen. 
De heer Zoutendijk ging in op de technische aspecten van het 
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vraagstuk, in het bijzonder met betrekking tot de kernenergie 
vooral daar waar het gaat om de veiligheid. Hij stelde daarbij 
onder meer: "Al toont een objectieve risico-analyse dat de 
risico's bijzonder klein zijn - veel kleiner dan bij vele 
dergelijke activiteiten - de subjectieve beleving van deze 
risico's is nu eenmaal anders." 
Voor een verslag van deze inleidingen en van de discussies 
wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1222 van 
18 december blzz. 16 en 17. 

Op 15 december organiseerde de kamercentrale Den Helder te 
Alkmaar een deelcongres over welzijn. 
Op dit goed bezochte congres waren als inleiders uitgenodigd 
de heer F.J.Bleijerveld, mevrouw mr.A.Kappeyne van de Coppello 
en de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappe
lijk iverk G.C.Wallis de Vries. 
Drie hoofdconclusies konden uit dit congres worden getrokken: 
lo. Bij het opstellen van een welzijnsplan dienen de gemeenten 
zoveel mogelijk burgers te betrekken. 
2o. Liberalen zullen bij de aan de orde komende vraagstukken de 
voornaamste pleitbezorgers moeten zijn voor de handhaving van 
het particulier initiatief tegenover alle collectieve maat
regelen die op grond van rechtvaardigheidsleuzen worden ge
troffen. 
3o. Over we.lzijnswerk moeten goede richtlijnen worden opge
steld vanuit een libera~e visie als antwoord op de steeds weer 
aan de weg timmerende groeperingen, die zich te pas en te onpas 
een oordeel toeëigenen. 
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25. SLOT 

Wie van al het vorenstaande heeft ·kennisgenomen moet onder de 
indruk komen van de vele activiteiten, de geweldige krachts
inspanning van het talrijke partijkader - in het verslag voor 
het overgrote deel naamloos gebleven - en het medeleven van 
talrijke leden. Voor die krachtsinspanning en het enthousiasme 
van zoveel liberalen is het hoofdbestuur allen die het aangaat 
zeer erkentelijk. De betrokkenheid van zovelen vormt de kracht 
van de partij. Het een kleine staf die algemeen secretariaat 
heet, wordt getracht allen aan de nodige informatie en het no
dige materiaal te helpen. Dit algemeen secretariaat heeft ook 
in het verslagjaar met verkiezingen, een toenemend aantal spreek
beurten, grote belangstelling voor vorming en scholing en 
informatie-verstrekking aan veel nieuw kader bijzonder veel werk 
verricht. Het hoofdbestuur brengt aan alle medewerkers dank. 

Het hoofdbestuur is zich evenwel ook bewust van zwakkere kanten 
in de organisatie. Nog onvoldoende heeft het hoofdbestuur tege
moet kunnen komen aan de sterke behoefte aan betere presentatie, 
betere public relations, betere communicatie en serviceverlening 
aan het kader in afdelingen en centrales. Ten dele is de onvol
doende mogelijkheid alle levende wensen te bekostigen de oorzaak 
van onvervulde wensen en behoeften. Daarnaast zijn ook het 
hoofdbestuur en het algemeen secretariaat zich ervan bewust dat 
de organisatie op bepaalde onderdelen van presentatie, public 
relations, betere communicatie en serviceverlening nog niet 
optimaal functioneert. Een sterke impuls voor het voldoen aan 
bestaande behoeften wordt gevormd door een nota over de taken en 
het functioneren van het algemeen secretariaat, die de algemeen 
secretaris aan het einde van het verslagjaar aan het dagelijks 
bestuur heeft voorgelegd. Het overleg daarover is in 1980 binnen 
het dagelijks bestuur geopend. Enige nieuwe gedachten hoopt het 
hoofdbestuur neer te leggen in een aan de jaarlijkse algemene 
vergadering te presenteren beleidsnota. Bij het opstellen van 
een nieuwe taakverdeling voor de leden van het dagelijks bestuur 
hebben de leden van het dagelijks bestuur een functieverdeling 
voorgesteld, die door het hoofdbestuur is aanvaard, die erop 
gericht is leiding te geven aan nieuwe denkbeelden op organisa
torisch gebied en in te spelen op nieuwe inzichten. Mede daar
door hoopt het hoofdbestuur te bereiken dat de liberale partij 
in ons land wat eigen organisatie betreft even dynamisch is 
als de vernieuwende politieke stroming waaraan die organisatie 
dienstbaar is. 

's-Gravenhage, 25 februari 1980. 

Het hoofdbestuur van de VVD: 

F.Korthals Altes, voorzitter. 

W.J.A.van den Berg, algemeen secretaris. 
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Commissie Milieuhygiëne 

Voorzitter: mr.R. Cleton 

Secretaris: mevr.H.S. van Aartsen-Warsen 

De commissie milieuhygiëne vergaderde in het verslagjaar elf maal, 

waarvan ~ met de VVD-specialisten uit Provinciale Staten en 
Rijnmondraad. 

Het waren vooral twee onderwerpen die de vergaderingen beheersten: 

de op te stellen nota over de Milieu-Effect-Rapportage en (in de 

tweede helft van het jaar) de inbreng ·voor het verkiezingsprogramma. 

De gedachtenwisseling over de MER keerde meermalen terug op de 

vraag, welke inhoud men precies aan het begrip MER moet geven. 

Het is een instituut van Amerikaanse origine (environment_ impact 

statement), maar het begrip "environment" dekt niet ons "milieu". 

Een zeer belangrijk verschil is, dat men elders niet zoals hier 

een apart ruimtelijke ordeningsbeleid kent met de vele regelingen 

die daarmee samenhangen. 

Over de aard van de projecten waarvoor een MER verplicht zou 

moeten zijn, behoefde lang niet te worden gediscussieerd. Het 

zou moe~en gaan om een (betrekkelijk gering) aantal belangrijke 
I • 
projecten waarvan een ~anzienlijke belasting van het milieu te 

verwachten is. Voor de overige projecten zou met een aparte milieu
paragraaf in de vergunningsaanvraag kunnen worden volstaan. 

Moeilijk was het beantwoorden van de vraag of niet alleen beleids

voornemens van de overheid, maar ook van particulieren MER-plichtig 

moeten zijn. Dit leidde in de commissie tot fundamentele discussies 
over de liberale kijk op de rol en plaats van de overheid. Overigens 

meende men, dat de MER niet los kan worden gezien van de door de 

provincies op te stellen milieu-beleidsplannen. 

De neerslag van al dit vergaderen, hoopt de commissie de partij op 

zeer korte termijn te kunnen aanbieden in de vorm van een nota. 

Reeds voor het hoofdbestuur hier formeel om gevraagd had, liet de 

commissie de gedachten gaan over het nieuwe verkiezingsprogram. Men 

meende, dat aansluiting moet worden gezocht bij het Europees Liberaa 

Program, waarvoor veel waardering was. Uit de veelheid van mogelijke 
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onderwerpen koos men als thema's voor het a.s. deelcongres: 

"Milieu en Veiligheid" en "Zuinig met het milieu". Liever dan met 
genuanceerde standpunten van de cornm2ssie te komen, koos men voor 

formuleringen die vooral beogen de d~scussie los te maken. 

Het veiligheidsvraagstuk kwam bij ·de bespreking v~n actuele zaken 

uiteraard een aantal malen aan de orde, vooral n.a.v. het ongeluk 

met de kerncentrale bij Harrisburg en van de LPG-discussies in 
eigen land. 

Waardering was er voor het advies van de Energiecommissie inzake 

inspraak en besluitsvorming, al zou men de voorgestelde, groot 

opgezette inspraakprocedure alleen willen betrekken op de kern

energie. Overigens zonder de illusie, dat dit de besluitvorming 

over dit controversiële onderwerp (waarbij diepe existentiële 

angsten een rol spelen) zal vereenvoudigen. Bij het hoofdbestuur 

werd erop aangedrongen de vertrouwelijke status van het betrokken 

advies op te heffen, zodat de partij als geheel er kennis van zou 

)tunnen nemen. 

Zonder nu enthousiast te zijn over de zg. "brede maatschappelijke 

discussie" die het kabinet heeft opgezet over de kernenergie, vroeg 
men zich af, of de vv.D zich hierin niet actief zou moeten mengen. 

Meer in het algemeen gaf het energiebeleid aanleiding tot zorg 
om het milieu. Hoe moet men de Nederlandse plannen voor het terug

dringen van de so2-verontreiniging rijmen met de schaarste aan 
zwavelarme brandstof? Een gesprek met minister Ginjaar over de 

so2-problernatiek kon helaas niet doorgaan. 
Een notitie over "Fosfaatverontreiniging van het oppervlaktewater 

in Nederland" werd op 18 juli aan het hoofdbestuur aangeboden, dat er 

met instemming en waardering kennis van nam. 

Op 20 juli werd de Financieel-Economische Commissie uitgenodigd 

voor een gezamenlijk gesprek over milie-ukosten. In het algemeen 

zou het erom gaan duidelijkheid te scheppen en het financieel
economisch effect van het milieubeleid te kunnen bepalen. Nu de 

milieukosten geen sluitpost meer zijn, dienen zij als andere 

basis-produktiekosten te worden beschouwd en behandeld. In het 

verslagjaar werd helaas hierop nog geen reactie ontvangen. Aan het 

eind van het jaar werd contact gezocht met de Belastingcommissie 

n.a.v. de nota van de minister over milieuheffingen. Over tal van 

actuele zaken en uiteraard ook over de begroting kon de commissie 
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Landelijke Onderwijs Commissie 

Voorzitter: C.J. Eijgenhuijsen 

Secretaris: mevr.M.Th.M. Tangel 

De landelijke Onderwijs Commissie vergaderde het afgelopen jaar 

negen maal. Na het aftreden van de heer Vonhoff in 1978 als voor

zitter nam de heer Eijgenhuijsen gedurende enkele maanden het 
voorzitterschap waar. Op 31 mei bekrachtigde het hoofdbestuur 

officieel zijn kandidatuur. 

In de eerste helft van het jaar werd bijzonder veel aandacht 

besteed aan de discussies over het door sectie II gestelde 

rapport "De Vierstromenschool", waarin ten aanzien van het alge

meen vormend onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs verbeteringen worden voorgesteld, met name door 

pakketuitbreiding en versterking van het klasseverband door 

beperking van het aantal verschillende pakketten. Het concep~ 

van bovengenoemde nota werd enkele malen in de LOC-vergadering 

besproken en op grond van het geleverde commentaar door de sectie 

aangepast. Op 31 mei verklaarddehet hoofdbestuur zich .accoord met 

publicatie van het rapport. 

In de tweede helft vanhet verslagjaar vergaderde de LOC tweemaal 

in aanwezigheid van de minister van Onderwijs en Wetenschappen, 

dr.A. Pais; met hem werd van gedachten gewisseld over tal van 

recente onderwijsontwikkelingen alsmede over het door hem uitge

brachte Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onderwijs. 

Voorts hield de LOC zich bezig met het coördineren van de 

verschillende sectiewerkzaamheden en werden tal van in de secties 

voorbereide onderwerpen in de LOC aan de orde gesteld, zoals 

onderwijs en vorming voor werkende jongeren, de academisering van 

de pedagogische academies, . de begroting. Bovendien werden voorbe= 

reidende besprekingen gehouden voor het op 2 februari 1980 te 
Meppel te houden onderwijsdeelcongres. · 
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wijs en Vorming voor werkende jongeren", waaraan veel tijd 

werd besteed. Na behandeling in de LOC moest echter worden 

overgegaan tot een grondige aanpassing. Persoonlijke omstandig

heden van éen van de enthousiaste actieve leden zijn helaas oorzaak 

geweest van een tijdelijke lagere vergaderfrequentie. 

Gehoopt wordt in 1930 hier verandering in te brengen. 

Sectie VI - LOC 

Voorzitter: A.J.J. Mulder 

Secretaris: W.H.J. Passtoers 

Sectie VI kwam dit jaat 6 maal bijeen, meestal naar aanleiding 

van kwesties aangedragen door de LOC en op grond van recente 

onderwijsontwikkelingen. 

Vooral bij de begrotingsbehandeling bleek weer het gemis aan een 

financieel deskundige binnen de sectie. 

Dit jaar werd vooral aandacht geschonken aan de democratisering 

en het voorontwerp van Wet hiervoor, de "Vierstromenschool" en de 

begroting '80 voor onderwijs. Daarnaast kwamen ook diverse andere 

onderwerpen aan de orde als arbeidsplaatsen, overurenregeling . 
en pensioenkostenkwenties, V.U.T.-regeling, Bestuurscommissie 

ex. art. 61 Gemeentewet, kostwinnerschap bij ontslag en allerlei 

circulaires. 
Er werd ook door de sectie, die bijna geheel ·lid is van de LOC, 

over diverde onderwerpen meegedacht en meegesproken binnen de LOC . 
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Energiecommissie. 

Voorzitter: ir.T.Thalhammer. 

Secretaris: ir.P.Brand. 

-21-

De energiecommi·ssie heeft zich in het begin van het verslagjaar 

vooral bezig gehouden met de opstelling van een advies met betrek

king tot de realisatie van inspraak en besluitvorming bij de 

Maatschappelijke Discussie over de energievoorziening in de toe

komst en met de toepassing van kernenergie. 

Daarnaast is medegewerkt aan een informatiedag voor de drie 

Noordelijke kamercentrales (28 april) waarbij drie leden van de 

Commissie als sprekers optraden. 

De Commissie heeft in maart 1979 besloten het rapport "Energie 

tot 2000" van de prof.mr.B.~1.Teldersstichting af te wachten in 

plaats van zelf de samenstelling van een soortgelijk rapport na 

te streven. 

De Commissie heeft een notitie met het onderwerp "Energiebespa

ring" het licht doen zien. 

In het tweede halfjaar heeft de Commissie gewerkt aan de voor

bereiding van het Deelcongres "Energie", dat op 1 december in 

's-Hertogenbosch is gehouden. Hiertoe zijn discussiepunten 

geformuleerd en gepubliceerd. Tevens heeft een Commissielid een 

korte voordracht gehouden ter toelichting van de discussiepunten. 

Dr.Zoutendijk hield een voordracht ter introductie van het 

eerder genoemde rapport van de prof.mr.B.M.Teldersstichting. 

In totaal werd door de Cammissie een achttal malen vergaderd. 
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Sociale Commissie. 

voorzitter: H.F.Heijmans, 
Secretaris: mr.J.v.d.Driessen Mareeuw. 

In de verslagperiode kwam de commissie zes maal bijeen. 

Als nieuwe leden traden tot de commissie toe mevrouw 

J.E.M.van Overbeek en de heer W.P.J.Woittiez. 
De heer mr.M.G.L.van Schouwenburg verliet de commissie. 

Van de kant van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 

kwam aan het begin van het jaar het voorstel om samen met enkele 

verwante commissies een werkgroep op te zetten, die zich zou 

moeten bezig houden met de financiering van bejaardenoorden. 

Hoewel de commissie positief reageerde en deelneming toezegde, 

zijn er geen verdere ontwikkelingen te melden. 

De commissie stelde een notitie op over democratisering van het 

bedrijfsleven in Europees verband ten behoeve van de informatie
map. 
Aan de hand van een notitie van de heer Laffrée werd opnieuw 

aandacht besteed aan vereenvoudiging en verbetering van het stel

sel van werknemersverzekeringen. 

Op lange termijn ziet men één loondervingsregeling met een 

minimumuitkering voor iedere werkloze. 

Een concept-nota van de fractie in de Tweede Kamer over jeugd

werkloosheid wer~ besproken. 
Dit gaf aanleiding tot de volgende gedachten binnen de commissie: 

- overscholing mag i.v.m. het liberale beginsel van de indivi-

duele ontplooiing niet negatief beoordeeld worden; 

overweging verdient verplichte deeltijdarbeid voor werkende 

jongeren b.v. beneden de 25 jaar; 

- integratie is noodzakelijk van beroepskeuz.evoorlichting en 

voorlichting op het terrein van de arbeidsmarkt; 

-opzetten van casco-woningen voor jongeren die - ze zelf kunnen 
"aankleden" om de kosten te drukken;. 

.-voorbereiding jongeren op andere arbeidsethiek en loopbaan-

planning. 

Voorts besteede men aandacht aan de havenstaking in Rotterdam. 

De VVD dient zich neutraal op te stellen. 

Tijdens de laatste twee vergaderingen van het jaar beraadslaag

de de commissie o.a. over stellingen voor het deelcongres op 

29 maart 1980. 
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29 maart 1980. 
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Korrrnissie Honingboll\'1 .:n huurbeleid 

Voorzitter: ir. R.J. Elderenbosch 
Sekretaris : H.J.J. Bruning 
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Aan het eind van het verslagjaar bestond de kommissie vit 8 leder.. 
Als adviserende leden zijn aan de kommissie toeg~voegd de 2~ karr~r lecen 
L.M. de Beer en Hr.H. ih.M. Lauxtermann. 
Tevens m::.g de kommissie Z'! eh verheugen in de ondersteuning •tan de heer Mr. 
C. t1. M. Z\'li nke 1 s, medewerker van de 2e karr.-er fraktie. 
In de loop van het jaar hebben de heren Drs. P. Ressenaar te Der Haag en 
J. Kamminga te Groningen de kommissie verlaten en is aan het eind van het 
jaar de heer R.T. Henkemans uit Kapelle door het hoofdbestuur in de kommissie 
benoemd. 
De kommissie kwam 7 maal · bijeen en bracht op 28 mei en 15 juni we;·k
bezoeken aan Leeuwarden en Tilburg. 
In Lee~1arden werden de kommissieleden ontvangen door ée plaatselijke Stads
verni el.I\'IÏ ngskorporati e , in Ti 1 burg door de Ger.eente Ti 1 burg. 
Bei de bezoeken vonden p 1 aats in het kader van een voortere i ding '.'oor het s;,-:npos i u. 
11 Stadsvernieuwing door eigen woningbezit" dat geho'.Jden ·,·/erd op 1 september 
in samenwerking met de Vereniging van · staten- en raadsleden. · 

In het begin van het jaar heeft de kommissie ~t name bijgecragen .in het vol
tooien van de stadsverniei.J\'Iingsnota van de heer Lauxtemann, die in J·.:bruari 
werd uitgebracht. 
Verder had voornamelijk de aandac~t de behandeling van de leegst~ndswet en 
de problematiek van het kraken van huizen en de wet "regeling voorkeursreci~t 
gemeenten". 
Ook de problematiek van de jongerenhuisvesting stond in de be1an;stel1ing~ 

.met name door het opstellen van de nota Jeugd~eleid van de Ze ka~er_frakti~. 
Zoals gebruikelijk werd ook de begroting i980 aan een kritische ceschcuwinç 
onderworpen. . 
Onder voorzittersschap van de Burgemeester van Utrecht, de heer '/onhoff, 
werd het symposium over stadsvernieuwin~ dat op 1 septe~ber 1979 werd geer
georganiseer~ een groot sukses. Er waren ruim 70 deelnemers aanwezig. 
De Kommissie heeft het betreurt dat voor het ondenoJerp Volkshuisvesting · 
bij de deelkongressen geen ruimte was geschapen. Ook nader overleg met het 
hoofdbestuur mocht niet baten. 
De leden van de Kommisie zijn van mening dat het raadzaam is de naam van de 
Korrmissie t.z.t. te I<Jijzigen in Kommissie Volkshuisvesting. Zij zal dien
overeenkomstig ook t.z.t. het hoofdbestuur in deze geest adviseren. 
De Kommissie meent verder een vruchtbaar jaar achter de rug te hebben. 
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VVD-Commissie Sport, Recreatie en Natuurbehoud. 

Voorzitter: mi.J.A. Jager 
Secretaris: R.W.A. Klaassen. 

De commissie heeft in het verslagjaar 5 plenaire vergaderingen 
en 9 sub.-cie vergaderingen ·beLegd. 

Behandeld zijn o.a.: 
- Toeristenbelasting 
-begrotingen van CRM, zowel voor 1979 als 1980. Reacties zijn 

ter kennis gebracht aan de desbetreffende kamerleden. 
- Prioritaire punten t.b.v. het verkiezingsprogramma. Deze 

punten zijn in de Koepel-Commissie Welzijn ingebracht. 
- - Sponsering binnen de sport. 

Voorts heeft de Commissie in het verslagjaar 3 nota's gereed ge
kregen, die in de vorm van een blauw boekje binnen de partij zullen 
worden verspreid. 
Het betreft de volgende nota's: 
a) Nota Natuurbehoud- en landschapsbehoud 
b) Nota Sport 
c) Nota Recreatie. 

De nota's Sport en Recreatie zullen begin 1980 verschijnen. 

Medio 1979 werd een aanvang gemaakt met de voorbereidingen voor 
het congres SRN op 12 april 1980. 
In samenwerking met de kamercentrale Gelderland zijn de voorbe
reidingen voor en de taakverdeling op 12 april 1980 in principe 
vastgesteld. 

Verder werden de leden van de commissie verzocht artikelen te 
produceren voor een speciaal nummer van het blad van Raads- en 
Statenleden over SRN, als voorbereiding op het congres. 

De commissie heeft regelmatig overleg met kamerleden inzake 
actuele onderwerpen in of buiten de Tweede Kamer. 
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Commissie Binnenlandse Zaken 

Voorzitter: J.A. van der Wijk 

Secretaris: P.A. van Vugt 

In de algemene vergadering van maart 1978 heeft het hoofdbestuur 

toegezegd dat in overleg met de kamerfracties zou worden bezien of 

en over welke onderwerpen op het gebied van binnenlandse zaken 
commissies danwel commissies ad-hoc zouden kunnen worden ingesteld. 

Naar aanleiding van dit overleg heeft het hoofdbestuur in zijn ver

gadering van 19 december 1979 besloten over te gaan tot de instel

ling van een commissie binnenlandse zaken, bestaande uit een 

kerngroep van vijf leden, met als werkterrein: 

- grondwetzaken 

- openbare orde en veiligheid: 

a) politie (in overleg met de juridische commissie) 

b) rampenbestrijding 

c) brandweer 

d) bescherming bevolking 

- overheidsorganisatie- en automatisering (in het bijzonder de central 

persoonsadministratie) 

- overheidspersoneelsbeleid (in overleg met de commissie Sociale 
Zaken) 

Aan deze kerngroep wordt overgelaten of zij uitbreiding gewenst acht. · 

De commissie kwam na de installatie op 26 juni, door jhr.mr.J.J. 

van der Goes van Naters, bijeen op 15 augustus, 4 oktober, 8 novem

ber en 3 december. 

Een belangrijk deel van deze vergadering was gewijd aan het onder

werp "referendum" de commissie kreeg namelijk bij haar instelling van 

het hoofdbestuur het verzoek om, zo mogelijk v66r de algemene ver

gadering van 1980, te rapporteren inzake de wenselijkheid van het 
facultatief referendum. 

Voorts ontving de commissie het verzoek om het inhoudelijk gedeelte 
van het op 23 februari 1980 te houden deelcongres binnenlandse zaken 

(mens en staat) voor te bereiden. 

De commissie was aanvankelijk van mening om het onderwerp "referendum" 

niet op dit deelcongres te doen behandelen, daarbij uitgaande van de 

opvatting, dat dit onderwerp zich kan verheugen over een zo grote 

belangstelling vanuit de partij (getuige o.a. de voorstellen aan de 

algemene vergadering door de afdelingen 's-Gravenhage, Ouder-Amstel, 
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commis s ±e :_.Jüridis.che Z'aken •. 

Voorzitter: Jhr Mr J.J. van der Goes van Naters. 
Secretaris: Mr M. Zonnevylle. 

De samenstelling van de commissie was op 31 december 1979 zoals 
vermeld in het Jaarboek 79-•8o, met dien verstande dat de 
heer Mr F. de Grave(Groningen~ in 1979 tot de commissie is 
toegetreden. 
Overigens streeft de comm~ssie er naar om in 1980 de commissie nog 
met enkele leden uit t.e ureiien. 

De commissie is in 1979 8 keer bijeengekomen,t.w.: 
31 januari, 7 maart, 3 mei, 14 juni, 4 -september, 2 oktober, 
6 november en 12 december 1979. 

Na de oprichting van de koepelcommissie Binnenlandse Zaken/Juridische 
Zaken wordt er naar gestreefd de werkzaamheden van de beide commissies 
te coÖrdineren. 
In 1979 werden voorbereidingen getroffen voor een werkgroep Politie. 
Deze werkgroep zal zich gaan bezighouden met het voorbereiden van een 
VVD-standpunt inzake het politiebeleid in het algemeen.Daarnaast zullen 
ad hoc -adviezen aan de betrokken kamerleden gegeven worden. 
De werkgroep zal bestaan uit leden van genoemde commissies en zal 
worden b~gestaan door enkele adviseurs. 

De werkgroep Euthanasie,die is opgericht in samenwerking met de 
commissie Volksgezondheid,zal in 1980 met een interim-rapport komen. 
Deze werkgroep heeft tot taak het voorbereiden van een VVD-standpunt 
terzake. 

In 1979 zijn weer vele onderwerpen door de commissie besproken. 
Bijzondere aandacht kregen o.m. de volgende wetsontwerpen: 
w.o. 15 350(0nderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen) 
w.o. 15 400(Aanpassing van de Nederlandse wetgeving a.d. richtlijnen v.d 

Eur. Gemeenschap-gelijke behandeling van mannen en vrouwen) 
w.o. 15 416/15 417 

(Aanpassing van diverse wetten i.v.m. verlaging meerderjarig 
heidagrens ). 

w.o. 15 638(Herziening van het scheidingsprocesrecht en het omgangsrech 
i.v.m scheiding). 

15 649ÇNota Vreemdelingenbeleid). 

De commissie heeft uitgebreid het Zwartboek Justitie van de JOVD 
besproken.Een commentaar op dit Zwartboek is naar de JOVD gezonden. 

Het rapport Leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving"Bescherming of 
bedreiging" van de NVSH is aan de orde geweest.Over dit rapport zullen 

"nadere gesprekken met de opstellers gevoerd worden. 

De stellingen voor het deelcongres "Mens en recht" op 26 januari 1980 
te 's-Gravenhage zijn door de commissie vastgesteld, nadat de afdeling 
'a-Gravenhage daarvoor de bouwstenen had geleverd.Het betrof hier het 
onderdeel "Meer rechten voor minderjarigen". 

Naast vermelde onderwerpen heeft de commissie eveneens ruime aandacht 
geschonken aan: het vreemdelingenrecht,alimentatieregelingen en het 
E.L.D. -Congres dat in februari 1980 te Parijs zal worden gehouden. 

In de vergaderingen werd voortdurend aandacht geschonken aan de 
vragen van kamerleden ,die op het werkterrein van de commissie zijn 
gesteld. 



Bijlage II 

ALGEMENE VERGADERING 20 en 21 april 1979 

SAMENVATTING DISCUSSIE BELEID HOOFDBESTUUR 

Onderwerp 
(aan de orde gesteld door) 

Verslaglegging partij
commissies (v.Bemmelen) 

Adviesfunctie van de com
missie ten behoeve van het 
hoofdbestuur (Ronteltap) 

Adviesfunctie van deelcon
gressen ten behoeve van het 
hoofdbestuur 

Propaganda, voorlichting en 
public relations 
(Meijer, afd. Den Haag) 

L.R.T.O.-media-commissie 
(v.d.Meij, Hilversum) 

Samenstelling commissies 
(v.Daal, Hilversum) 

Presentatie VVD 
(Brouwer, Capelle a/d IJssel) 

Krachtiger roep voor liberale 
omroep 
(Brouwer, Capelle a/d IJssel) 

Beantwoord door 

voorzitter 

Samenvatting antwoord 

Wens van de kamercentrale 
Den Haag om verslagen van 
commissies verkrijgbaar 
te stellen, zal aan de com
missies ter kennis worden 
gebracht. 

--- _,.. __ ,....",. __ .,..._,..._".._ ... _ ... _ ----......-........ .--_"..._,...._.,....._,.,. 

Commissies wordt gevraagd 
een inbreng voor het ver
kiezingsprogramma te ont
werpen ter voorbereiding 
van regionale congressen. 

De commissies zal tevens 
worden verzocht de resul
taten van de regionale con
gressen te betrekken in de 
inbreng, welke zij voorbe
reiden. 

Organisatie van propaganda, 
p.r. en voorlichting in onze 
partij dient te worden ver
beterd. Met spoed zal worden 
verdergewerkt aan ver
beteringen. 

De media-commissie is in
middels ingesteld; voorzitter 
dr.F.A.Hoogendijk. 

Huishoudelijk reglement heeft 
zeer stringent voorgeschreven 
hoe commissies behoren te 
worden samengesteld. Dien
overeenkomstig wordt ge
handeld. 

Het propaganda-plan besteed 
zeer veel aandacht hieraan. 

Media-commissie zal hieraan 
aandacht besteden. 



Onderwerp 
(aan de orde gesteld door) 

Meer aandacht en ruimte 
voor politieke bijeenkomsten 
in plaats van te veel organi
satorische vergaderingen 
(Bakker, Haarlem) 

Discussie over samenwerking 
met PvdA en andere partijen 
(Verbeek, Rotterdam) 

Een onafhankelijke congres
leider 
(Marcuse, Zaanstad) 

Nota "Tussentijds" 

Onderzoek programma-verge
lijking 
( Rontel tap) 

Politieke discussie vooraf
gaande aan vaststelling ver
kiezingsprogramma activeren, 
voorafgegaan door uitspraken 
over samenwerking 
(Verheul, Wassenaar) 
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Beantwoord.door 

voorzitter 

Samenvatting antwoord 

Het hoofdbestuur en in elk 
geval de voorzitter zijn 
hier voorstanders van, maar 
een belangrijk gedeelte van 
de agenda voor de jaarver
gadering bestaat uit voor
stellen van de afdelingen, 
veelal op organisatorisch 
gebied. 
In beginsel dragen de Kamer
fracties de verantwoordelijk
heid voor de politiek naar 
buiten en bereidt het hoofd
bestuur de lange-termijn 
politiek voor, welke door 
de algemene vergadering uit
eindelijk wordt vastgesteld. 
Het hoofdbestuur zou daaraan 
meer aandacht willen be
steden, getuige de Nota 
"Tussentijds". 

Procedures om tot interne 
discussie binnen de VVD te 
komen zijn in gang gezet; 
Nota "Tussentijds", Be
ginselverklaring en Liberaal 
Manifest zijn aanknopings
punten. Discussie zal op 
basis daarvan volgen. 

Partijvoorzitter wordt ge
kozen om o.a. de algemene 
vergadering voor te zitten. 

Allereerst formulering en 
herformulering van eigen be
ginselen, alsmede samen
stellen van Liberaal Mani
fest. Als volgende taak een 
praktijkgericht beleidspro-· 
gramma. Overzicht van stem
gedrag van oppositie wordt 
regelmatig door fractiestaf 
samengesteld. 

Nader overleg in het hoofd
bestuur alsmede kamercen
trales over de procedure zal 
volgen, mede afhankelijk 
van standpunt van deze ver
gadering over Nota "Tussen
tijds". 



Onderwerp 
(aan de orde gesteld door) 

(van Bemmelen1 

Structurering regelmatige ver
slaglegging en bekendmaking 
van voortgang van ingenomen 
standpunten, adviezen aan het 
hoofdbestuur en Kamerfracties, 
in behandeling zijnde onder
werpen en aan de partij ter 
toetsing voorgelegde stand
punten noodzaak. 
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Beantwoord door 

voorzitter 

Samenvatting antwoord 

Door hoofdbestuur over te 
nemen met uitzondering van 
adviezen aan Kamerfracties. 
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SAMENVATTING BEANTWOORDING POLITIEKE VRAGEN DOOR TWEEDE-KAMERLEDEN 

------------------------------------------------------------------
Onder
werp 

Vliegveld Zestienhoven 

(Hupkes, Bergschenhoek) 

Eigen Woningbezit 

(Ronteltap, Amsterdam) 

Houding Europese liberalen 
ten aanzien van de Econo
mische groei 

(afd. Schoorl) 

Controle op de Europese 
Raad door de Nationale 
Parlementen of het Euro
pees Parlement 

(afd. Schoorl) 

Euroklok, Eurorijbewijs, 
Europaspoort e.d. 

(afd. Schoorl) 

Vervuiling van de Rijn 

(afd. Pijnacker) 

Beantwoord 
door 

L.M. de Beer 

L.M. de Beer 

mr.dr.C.Berkhouwer 

mr.dr.C.Berkhouwer 

mr.dr.C.Berkhouwer 

mr.dr.C.Berkhouwer 

Samenvatting 
antwoord 

Omtrent de spoedige totstand
koming van de commissie geluid
hinder ex. artikel 28 van de 
nieuwe Luchtvaart~'let zal zeer 
binnenkort aan de staatssecre
taris van Verkeer en Water
staat worden gevraagd deze 
commissie inderdaad samen te 
stellen. Bevorderen dat de 
vaststelling van de zonering 
plaatsvindt en dat een deug
delijk marketing onderzoek van 
het bestaansrecht van Zestien
hoven wordt ingesteld. Dit 
kan alleen nadat de planolo
gische kernbeslissing over de 
burgerluchthavens van Neder
land is genomen (hopelijk aan 
het einde van dit jaar). 

De vvo· is van mening dat wij 
niet diegenen moeten straffen 
die voor een eigen woning 
kiezen i.p.v. een huurwoning. 
De PvdA pleit voor het ter 
discussie stellen van de af
trekbaarheid van de hypotheek
rente. De VVD is daar tegen. 

Het blijft noodzakelijk om 
onze levensstandaard te hand
haven en te verbeteren, een 
nieuwe definitie van het 
begrip groei is noodzakelijk. 
Doel is de verbetering van de 
kwaliteit van het leven voor 
ons en de komende generatie. 

Bij gebrek aan voldoende moge
lijkheden van controle door de 
Nationale Parlementen, daar
voor de verantwoording van de 
Europese Raad ten overstaan 
van het Europees Parlement. 

Niet aflatende aandacht m.b.t. 
het realiseren hiervan blijft 
gewenst. 

De Europese liberalen hebben 
initiatief ontwikkeld om deze 
zaak aan de orde te stellen, 
en hebben Frankrijk gevraagd 
zijn verplichtingen voort
vloeiende uit de verdragen van 
Rome na te komen. Tot dusverre 
door Frankrijk geweigerd. 
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Motie afdeling 's-Gravenhage, betreffende Arabische boycot 

dat de passieve houding van de achtereenvolgende Nederlandse regeringen 
met betrekking tot de Arabische boycot tegen Israël en Joden, waaronder 
Nederlandse onderdanen, tot ernstige bezorgdheid aanleiding geeft; 

- dat blijkens het onlangs gepubliceerde rapport van de Bijzondere Tweede 
Kamer Commissie inzake deze boycot een aantal Nederlandse bedrijven de 
richtlijnen van het Centrale Boycot Bureau te Damascus volgt; 

- dat de gemanifesteerde houding van een aantal Nederlandse bedrijven t.d.a. 
in strijd geacht moet worden met gangbare opvattingen in het handelsver
keer, zoals deze hun neerslag hebben gevonden in de gedragscode van de 
Internationale Kamer van Koophandel m.b.t. discriminerende handelingen; 

- dat het tot de taak van de Nederlandse overheid behoort elke vorm van 
medewerking aan dergelijke boycot p~aktijken tegen te gaan. 

Onderwer 

Arabische boycot 

(Korf, Zoetermeer) 

Beantwoord 
door 

mr.F. Bolkestein 

Samenvatting antwoord 

integraal: 
Ik zal beginnen met de kwestie 
van de arabische boycot waarop 
wordt gedoeld in de motie van 
de afdeling Zoetermeer en die 
van de afdeling Den Haag. Het 
arabische boycot van Israël en 
de wijze waarop die boycot in 
de Nederlandse rechtsorde inge
rijpt is een schokkende zaak. 
De VVD-fractie heeft dan ook 
daadwerkelijk meegewerkt aan 
het rapport van de .bijzondere 
commissie die de gang van zaken 
nader heeft onderzocht. Daar
bij heeft deze bijzondere com
missie voor ogen gehouden dat 
het niet gaat om Nederlandse 
ondernemingen in de beklaagden
bank te zetten, maar eerder om 
instrumenten te scheppen waar
mee die ondernemingen zich 
kunnen verdedigen tegen onaan
vaardbare boycoteisen. Wanneer 
zulke maatregelen Israël hel
pen zonder Nederland te scha
den dan spreekt het vanzelf 
dat zij worden genomen. Wanneer 
die maatregelen Nederland 
schaden zonder Israël te baten 
dan spreek het ook vanzelf dat 
zij niet worden genomen. Maar 
daartussen ligt het gebied 
waarbij op ieder instrument het 
mogelijke voordeel voor Israël 
moet worden afgewogen tegen 
het mogelijke nadeel voor Ne
derland en die afweging heeft 
nog niet plaats gevonden. Het 
rapport van de bijzondere com
missie is toegezonden aan de 
regering met een verzoek om 
commentaar. Wat ook spoedig 
zal komen. Daarnaast is in de 
staatscourant een oproep ge-



vervolg Arabische 
boycot 
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plaatst met verzoek om commen
taar van ieder die zich daar
toe geroepen voelt. Tenslotte 
zal vrijdag l juni een hoor
zitting worden gehouden over 
deze gehele problematiek. De 
bijzondere commissie wil name
lijk zo zorgvuldig en nauwgezet 
als mogelijk te werk gaan en 
daarna nog voor het zomerreces 
zal een premair debat in de 
Tweede Kamer hierover volgen. 
Bij dit alles zal de Tweede
Kamerfractie als steeds op aan
dringen dat elke discriminatie 
van welke aard dan ook daad
werkelijk en effectief wordt 
bestreden. Dit past ook in ons 
beleid. De VVD-fractie heeft 
vele vragen gesteld over dis
criminatie in binnen- en bui
tenland. Mijn collega's 
Kappeyne van de Coppello en 
Nijpels hebben bij twee ver
schillende gelegenheden de 
regering verzocht om een anti
discriminatiewet en de regering 

· heeft dat toegewezen. Onze in
tentie doet ons ook de inten
ties van de moties van de afde
lingen Zoetermeer en Den Haag 
met instemming aanvaarden. Maar 
wat betreft de motie van de af
deling Zoetermeer moet ik even
wel opmerken dat die motie er 
ook op zou aandringen dat men 
een verklaring over zichzelf 
niet zou mogen afleggen, het
geen weer strijdig is met an~ 
deren liberale beginselen. En 
dat ook kerkgenootschappen 
niet zouden mogen verklaren 
dat ~emand lid van dat genoot
schap is. Daarom lijkt deze 
motie minder juist dan de motie 
van de afdeling Den Haag. Deze 
Laatste motie zou ook kunnen 
worden aangepast aan de ver
schillende reeds bestaande 
regelingen maar de intentie van 
die motie is duidelijk en wordt 
door de fractie dan ook onder
steund. En daarom zouden wij 
haar gaarne meenemen t.b.v. 
onze eigen besluitvorming. 



Onderwerp 

Toestand van de wereld in 
de jaren '80 (in het licht 
interview Kissinger in de 
Economist van februari) 

(Hupkes, Bergschenhoek) 

Steun aan de bedrijven in 
het Noorden des lands 
ten gevolge van de winter
overlast 

(Molema, Winschoten) 

Inpoldering Markerwaard 

(de Blécourt, Volendam) 
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Beantwoord 
door 

rnr.F.Bolkestein 

A.A.M.E. van Erp 

A.A.M.E. van Erp 

Samenvatting 
antwoord 

Jaren '80 zullen een tijd van 
politieke en militaire risico's 
inhouden. In de Sovjet Unie 
vindt een onheilspellende be
wapening plaats. Ten tweede 
zijn wij voor de energievoor
ziening afhankelijk geworden 
van het Midden-Oosten. Ten der
de neigen landen er steeds meer 
toe hun toevlucht te zoeken 
tot militaire in plaats van 
politieke oplossingen. Ten 
vierde herleving van de Islam. 
Ten vijfde de twist Rusland -
China. Daartegenover staat dat 
Europa intern nog steeds ver
deeld is, zich weifelend op
stelt en arm is aan grondstof
fen. De Navo moet toetssteen 
blijven van onze verdediging. 
De Russische SS-20 raket is een 
wapen dat op West-Europa is 
gericht, vele malen destructie
ver dan de neutronenbom. Voor
gesteld is door de VVD-fractie 
om bij de behandeling van de 
begroting van Defensie deze 
raket in te brengen in het 
Oost-West pakket. 
(vervolgens wordt de motie 
Den Haag in stemming gebracht 
en unaniem aanvaardt) . 

Aan staatssecretaris Hazekamp 
is verzocht zonodig project
teams in het leven te roepen. 
Tot op dit ogenblik is geble
ken dat de Rijksgroepsregelin
gen nog afdoende zijn. Mocht 
dit onverhoopt niet zo zijn 
heeft de regering toegezegd 
dat maatregelen genomen zullen 
worden. 

Er zal een planologische 
kernprocedure opgesteld worden, 
gevolgd door het bekendrnaken 
van een regerings voornemen. 
Ve.~olgens inspraak en gelegen
heid tot discussie. 
De Kamerfractie zal bij die 
gelegenheid contact opnemen met 
betrokken bewoners ten einde 
tot een standpuntbepaling te 
kunnen komen. 



Onderwerp_ 

Onderwijs - eind niveau 
basisschool 

(v.d. Boogaart, Den Haag) 

Scholenbouw 

(Daalderop, Tiel) 

Nieuwe opleiding voor 
onderwijs gevenden 

(mevr. de Graaff,Delft) 
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Beantwoord 
door 

mevr.drs.N.J. 
Ginjaar-Maas 

mevr.drs.N.J. 
Ginjaar-Maas 

mevr. drs.N.J. 
Ginjaar-Maas 

Samenvatting 
antwoord 

Overleg hierover is lopende 
de commissie lageronderwijs -
voortgezet onderwijs zal 
daarover rapport uitbrengen. 
Hangende de uitslag van het 
rapport zal men op gemeentelijk 
en regionaal niveau onderling 
tot afspraken kunnen komen. 
Minister Pais heeft het voorne
men om een aantal experimenten 
elimentair onderwijs op gang 
te brengen (experiment tot 
ongeveer 14 jaar, waarbij aan
sluiting basisschool - voort
gezetonderwijs centraal staat) 

Duizenden schoollokalen staan 
leeg. Vorige kabinet heeft hier 
niets aangedaan. Voorkomen 
moet worden dat niet noodzake
lijk nieuwbouw van scholen 
plaatsvindt. Staatssecretaris 
Hermes heeft vorig jaar decem
ber een circulaire aan een 
aantal scholen· gestuurd waarin 
hij stelde dat de nieuwbouw 
voor scholen voor het basis
onderwijs aan een vergunning 
zouden kunnen worden verbon
den met ingang van 20 december 
vorig jaar. 
Wat is er aan de hand met die 
circulaire. Ten eerste de voor
waarden van.die vergunning zijn 
zo streng dat gemeenten in 
moeilijkheden komen. Bovendien 
is voor beperking van nieuwbouw 
van scholen een wet nodig, maar 
die wet is er niet. De staats
secretaris meent dit met een 
circulaire op te kunnen lossen, 
doch de VVD-fractie meent dat 
dit niet kan. Begin mei zal 
met de staatssecretaris monde
ling overleg plaatsvinden. Uit
gangspunt blijft dat beperking 
van nieuwbouw scholen absoluut 
noodzakelijk is. 

Minister Pais heeft voortdu
rend als standpunt weergegeven 
dat de nieuwe opleiding vooruit 
moeten lopen op het nieuwe 
basisonderwijs. De nieuwe op
leiding zal voor 1983 als de 
nieuwe wet voor het basisonder
wijs van kracht wordt, rond 
moeten zijn. Voor de Kamerfrac
tie is het van belang dat de 
opleidingen van onderwijs 
gevenden inhoudelijk verbeterd 
wordt en een vierjarige, i.p.v. 
driejarige zal worden. 



Onderwerp 

Centraal sturingsmechanisme 
Rijksbijdrageregeling So
ciaal Cultureel Werk 

(Blijerveld, Dordrecht) 

Toekomst kleine scheeps
werven in Nederland 

(Breitbarht, Capelle aan de 

IJssel) 

Indonesische staatsburger
schap 

(afd. Eindhoven) 
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Beantwoord 
door 

drs.L.Hermans 

H.H. Jacobse 

mevr. mr. A. 
Kappeyne van de 
Coppello 

Samenvatting 
antwoord 

Hierbij gaat het om de decen
tralisatie van het Welzijns
beleid, het geven van bevoegd
heden aan gemeenteraden. Essen
tie van de door de Tweede
Kamerfractie ingediende motie 
betreft de decentralisatie. 
De VVD is voorstander voor ver~ 
sterking van de autonomie van 
de gemeenteraden. In de Rijks
bijdrageregeling had de staats
secretaris een bepaling opge
nomen waarbij hij een centraal 
politieke norm kan hanteren 
bij het toetsen van een door 
de gemeente aangevraagde plan 
bij de rijksoverheid. VVD
fractie meent dat in het kader 
van de decentralisatie politiek 
het een uiterste noodzaak is 
dat gemeenteraden zelf een po
litieke beslissing nemen. 

De algemeen geuite bezorgdheid 
is gerechtvaardigd • VVD-fractie 
is van mening dat het uiterste 
gedaan moet worden op te probc-· 
ren een maximale werkgelegen~ 
heid in de Rotterdamse-regio 
te garanderen. Echter niet tot. 
elke prijs. De belangrijkste 
condities aan die hulp zijn in 
de eerste plaats dat concurren~ 
tie niet mag worden vervalst, 
tweede plaats dat bij het vin
den van nieuwe oplossingen 
niet uitsluitend de grote 
scheepsnieuwbouw mag zijn be
trokken, doch de hele sector. 
Dat het een integrale oplossing 
moet worden waar iedereen zijn 
deel aan kan bijdragen en alle 
partners hun verantwoordelijk~ 
heid kunnen nemen. VVD-fractie 
is van mening dat op het hele 
economisch terrein dat de be
langen van het kleinbedrijf 
en het midden grote bedrijf 
centrale aandacht verdienen. 

VVD-fractie is van mening dat 
er een zeer tragische situatie 
voor een aantal Oud-Nederlan
ders is ontstaan, doch zij is 
van mening dat een president
werking het gevolg zou kunnen 
zijn wanneer de fractie met be
paalde voorstellen zou komen om 
aan hun omstandigheden verande
ringen aan te brengen. Wanneer 
de bewuste groep zou vallen on
der de werking van de algemene 
bijstandswet kan terecht ge-



Onderwerp 

vervolg Indonesische 
staatsburgerschap 

Deelname aan het comité 
Olympische Spelen en 
Mensenrechten. 

· (Rauwerda, Delft) 
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Beantwoord 
door 

G.W. Keja 

Eigen-bijdrage ziekenfonds dr.R.W. de Korte 

(afd. Hilvarenbeek) 

Verlies van pensioenrechten dr.R.W. de Korte 
bij baan verandering 

(Kwast, Vlaardingen) 

Samenvatting 
antwoord 

vreesd worden dat allerlei 
oud-Nederlanders over de hele 
wereld een zelfde soort beroep 
op 's lands schatkist kunnen 
doen. Het opnieuw geven van de 
Nederlandse nationaliteit is 
eveneens een onoplosbaar pro
bleem. De zgn. spijtoptanten 
hebben tot 1 januari 1963 de 
gelegenheid gehad om Nederlan
der te blijven. 

Schending van mensenrechten 
moet bij elke liberaal afschuw 
oproepen. De fractie was van 
mening dat de toestanden in 
Argentinië absoluut onduldbaar 
zijn en dat daarover een ver
klaring zou worden afgegeven, 
maar stemde niet in met het 
voeren van verdere actie. Mijn 
idee was om te trachten de 
PvdA-fractie mee te krijgen in 
het afkeuren van de mensen
rechten in de Sovjet-Unie, door 
mee te doen met hun kritiek 
t.a.v. mensenrechten in Argen
tinië. Gebleken is dat ten ge
volge hiervan de PvdA inderdaad 
bereid was aandacht te besteden 
aan de mensenrechten in de 
Sovjet-Unie. Pers9onlijke titel 
zijn Erica Verkerk en ik uitge
nodigd zitting te nemen in het 
comité, hetgeen niet tot ont
moedigende resultaten heeft 
geleid. 

VVD-fractie was niet gechar
meerd van dit voorstel. Fractie 
heeft steun gegeven aan motie
Lubbers waarin de eigen-bijdra
ge werd omschreven als een 
goede zaak, mits op aanvaard
bare wijze tot stand gebracht. 
De door mevr. Veder uitgebrach
te nota houdt in een beperktere 
vorm van eigen-bijdrage terwijl 
er sprake zou zijn van een 
hardhe.ids-clausule. 

In het verkiezingsprogramma 
staat dat aan de huidige situa
tie een en ander dient te ver
anderen. De staatssecretaris 
van Sociale Zaken heeft toege
zegd op korte termijn een ad
vies te laten uitbrengen door 
de stichting van de arbeid, 
en t.evens heeft hij een pen
sioen-kamer ingesteld die zal 
komen met een concept-wetsont
werp. Mocht dit niet lukken . 



Onderwerp 

vervolg Verlies van 
pensioenrechten bij 
baan verandering 

Particulier verhuur van 
woningen 

(Ronteltap, Amsterdam) 

Stadsvernieuwing 

(Ronteltap, Amsterdam) 
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Beantwoord 
door 

mr.H.Th~M. 

Lauxtermann 

mr. H.Th.M. 
Lauxtermann 

Samenvatting 
antwoord 

zal de fractie deze mobili
teitszaak naar voren halen. 

--· " ·----- . ---- --
De liberale fractie strijd al 
jaren voor verbetering van de 
rendementen van particuliere 
woningen. Daarom heeft de frac
tie bij het debat voor de huur
prijzenwet een amendement in
gediend om de huurharmonisatie 
daadwerkelijk inhoud te gaan -
teven. Het amendement strekt 
ertoe dat woningen met een 
slechte kwaliteit een lagere 
huur moet opbrengen en met 
een betere kwaliteit een 
hogere huur. Amendement is 
verworpen door tegenstemmen van 
CDA met steun van PvdA en D'66. 
Met betrekking tot de over
dracht van woningen aan de huur· 
ders wordt erop gewezen dat in 
het regeeraccoord van CDA-VVD 
staat dat als de eigenaar zijn 
woning wil verkopen aan de 
huurder voorkeursrecht zal 
moeten worden gegeven voor de 
koop van zijn woning. De frac
tie zal erop blijven aandrin
gen dat hierop een wetsontv1erp 
zal worden ingediend. 
Een dam zal dan tevens kunnen 
worden opgeworpen tegen spe
culatieve huizenverkoop. 

VVD wil dat het eigen woning
bezit ook in de stadsver
nieuwingsgebieden krachtig 
wordt bevordert. In de nota 
Stads.vernieuwing door eigen 
woningbezet is een idee gelan
ceerd om woningen in oude
stadswijken in eigendom over 
te dragen aan de bewoners, en 
ve.rvolgens hun in staat te 
stellen de woning te verbeteren. 
De wooneisen dienen echter niet 
ondraaglijk te worden. Goed
kope huizen moeten bereikbaar 
·blijven voor mensen met lage 
inkomens. De nota Stadsver
nieuwing door eigen woningbezit 
zal tijdens een vergadering van 
wethouders en raadsleden in 
september als discussiestuk 
nader worden besproken. 

.- -



Onderwerp 

IJsselmaarpolders 

(mevr. Dap, Dronten) 

Knil-salarissen 

(Fletz, Eindhoven) 

Indeling BTW 

(Hupkes, Bergschenhoek) 

Buitengewoon besluit 
arbeidsverhoudingen 
1945 

(Hupkes, Bergeschenhoek) 
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Beantwoord 
door 

mr. H.Th.M. 
Lauxtermann 

A. Ploeg 

mr.F.Portheine 

J.D. de Voogd 

Samenvatting 
antwoord 

De wens dat de landelijke 
gebieden in de IJsselrnaer
polders bij elkaar moeten 
blijven spreekt de fractie 
aan. Zij ziet dat overigens 
los van welke provinciale 
indeling dan ook 

Formeel heeft de Nederlandse 
regering geen verplichtingen, 
omdat de schulden door de 
Indonesische regering zijn 
overgenomen. Op aandringen 
van de VVD-fractie is deze 
zaak opnieuw in studie geno
men. Voor de fractie is er 
sprake van een ereschuld, 
waarbij gezocht moet worden 
naar een oplossing die recht 
doet aan de erkenning van het 
woord ereschuld, met inacht
neming van de financiële 
mogelijkheden,het zou kunnen 
gaan om een symbolisch bedrag. 

Fractie heeft 2 jaar geleden 
een motie ingediend welke is 
aanvaard, en waarbij een her
bezinning van de regering werd 
gevraagd op de verschillende 
indelingen. 

De fractie is van mening dat 
het onjuist is dat tegen de 
paritair samengestelde commis
sie geen beroep mogelijk is. 
De fractie pleit voor het 
inschakelen van kantonrechter 
of een economische rechter. 
Wanneer men zich niet kan neer
leggen bij de uitspraak gedaan 
door de door de directeur van 
het arbeidsbureau uit werkne
mers en werkgevers samengestel
de commissie. 







- 3 -

staf van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke _Partijen van de 
Rijksuniversiteit Groningen. De door de nationale projectl~iders vastge
stelde vragenlijst is bindend, maar de nationale groepen mogen wel eigen 
vragen toevoegen. Van deze mogelijkheid hebben wij. gebruik gemaakt. 

De vragenlijst is in Nederland voorgelegd aan: 
- de afgevaardigden op het Raden- en Statencongres van de Partij van de 
Arbeid (Den Haag, ll februari 1978) 2) 
-de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de Volkspartij voor· 
Vrijheid en Democratie (Utrecht, l0-11 maart 1978) 
- de stemgerechtigde leden op de Algemene Ledenvergadering van de Politieke 
Partij Democraten '66 (Zwolle, 22 april 1978) 
- de leden van het congres van het Christen Democratisch Appèl (Den Haag, 
20 januari 1979). 

Aan de besturen ljan de betrokken partijen is een voorlopig rapport 
van het onderzoek beloofd. Dit verslag over de Algemene Vergadering van de 
VVO op. 10-11 maart 1978 vonnt een onderdee-l van het voorlopige rapport 
zoals dat aan het Hoofdbestuur van de VVD is beloofd. Het voorLopige ' karakter 
ervan wordt vooral bepaald door de volgende factoren: 
-het is uitsluitend gebaseerd op de arttwoorden op de gesloten vragen; 
- er worden geen' vergelijkingen gemaakt met de data die zijn verzameld op de 
congressen van andere partijen. 

Oe Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de VVO (Statuten, art. 
17.1). Oe Algemene Vergadering wordt ten mi te eenmaal per jaar door het 
Hoofdbestuur bijeengeroepen (idem, art. 18.1). Behalve de jaarlijkse Algemene 
Vergadering kunnen ook buitengewone Algemene Vergaderingen bijeen worden 
geroepen (idem, art. 19.1). Alleen afgevaardigden van de afdelingen bezitten 
het stemrecht in de Algemene Vergadering (idem, ar~. 20.1). In het algemeen 

· geldt dat voor iedere vijftig leden van een afdeling één stem wordt uitge
bracht (idem, a~t. ~0~.1 t/m 20.4). Qe afgevaardigden worden perJoemd door de 
ledenvergadering van de betrokken afdeling (idem, art. 20.5) en zij stemmen 
in de Algemene Vergadering zonder last en naar vrije overtuiging (idem, art. 

20.5). 
Oe voor dit project onderzochte Algemene Vergadering was een normale 

jaarlijkse algemene vergadering, die op vrijdag 10 maart en zaterdag 11 
maart 1978 te Utrecht werd gehouden. De omstandigheden, waaronder deze Alge-
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Bijlage IV 

SAMENSTELLING LIBERAAL-DEMOCRATISCHE FRACTIE IN HET 

EUROPESE PARLEMENT 

Présidium: 

Martin Bangemann (D) 

Jean-François Pintat (F) 

Vincenzo Bettiza (I) 

Cornelis Berkhouwer (NL) 

André Damseaux ( B) 

Colette Flesch (L) 

Thomas J.Maher (IRL) 

Tove Nielsen (DK) 

Hans Nord (NL) 

voorzitter 

eerste ondervoorzitter 
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Nederland 4 
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Naam 

Simene VEIL 
Edgar FAURE 
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Corentin CALVEZ 
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Partij I Lijst 
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UFE I App 
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UFE 
UFE 
UFE 
UFE I App 
UFE 
UFE 
UFE 
UFE I App 
UFE 
UFE 
UFE 

P.L.I. 
P.L.I. 
P.L.I. 
p.R. I. 
p.R. I. 

P.R.L. 
P.R.L. 
P.v.v. 
P.V.V. 

VVD 
VVD 
VVD 
VVt)_ __ 

F.D.P. 
F.D.P. 
F.D.P. 
F.D.P. 

V 
V 
V 

DP 
DP 

Indêp.IApp. 
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1) c:on!o= artikel 50.1 onder 6 b.IU.shoudelijk raqlement 

;:) wijziqinqen in aantal - verqelijk '78 

N.B. In alqemene verqaderinq totaAl 2286 stemmen 
(exclusief nieuwe atdalinqen na l janua:i '79). 

aan1:&l &fdelimJen 600 
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92.314 154 84 3.81)6 53.733 1S.485 18.052 75 77 

1) conform artikel 50.1 onder 6 huishcudel.ijk reql.emant 
junc:eo artikel. 14. 5 sta tuten 

2) wijziqinqen 1n aantal - verqelijk 1979 

N.s. In algemene vergaderinç :otaal 2127 stemmen 
aaneal afdel.1nqen per 1 januar.i 1980 608 · 
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