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1. Inleidinq. 

Er is altijd veel werk te doen. De politiek houdt de mensen 
bezig en de partij. 
Het jaar 1982 was bijzonder. Dat is niet cliché-matig bedoeld. 
De politiek verplichtte in 1982 tot zoveel activiteit, dat 
eenvoudig gesteld kan worden dat het te veel was voor de omvang 
van de organisatie van de partij. 

Drie verkiezingen, met alles wat daarbij hoort. Programma's 
maken, kandidaten stellen, campagnes voeren en uitslagen ver
werken. 
Onverwacht een wisseling van het politieke aanvoerderschap. 
Een kabinetsformatie, waarbij de partij intensief betrokken 
werd en aansluitend een aantal problemen met personen, waarvan 
de partij bepaald niet gewend was ermee geconfronteerd te worden. 
Naast deze zeer in het oog lopende gebeurtenissen waren er dan 
vanzelfsprekend nog de "gewone" zaken, zoals algemene vergade
ringen, partijraden, deelcongressen enz. 
Er waren verhoogde activiteiten in het kader van vorming en 
scholing, de opvang van de vele jongeren, het vergaren van 
financiële middelen, en nog veel meer. 
Tekenend is, dat het jaarverslag nog nooit zo omvangrijk was 
als juist dit jaar. 

Als geschreven wordt, dat alle activiteiten te veel waren voor 
de partij-organisatie, dan geldt dat voor alle geledingen van 
het "vrijwillig personeel". En vooral voor de bestuurders van 
afdelingen en centrales en het hoofdbestuur. 
Zonder meer te veel is gevraagd van de medewerkers van het al
gemeen secretariaat. Veel meer dan in "normale" arbeidsverhou
dingen ve~Nacht mag worden, heeft men zich in het Thorbeckehuis 
moeten inzetten om de organisatorische einden aan elkaar geknoopt 
te krijgen. Met kunst- en vliegwerk en vaak op. de toppen van 
zenuwen. 
Het hoofdbestuur heeft veel bewondering voor alle enthousiaste
lingen aan de Koninginnegracht, die in goede onderlinge ver
standhouding de partij zo zijn toegedaan. 
Zakelijk gezien mag het een wonder worden genoemd dat door zo 
weinigen zoveel is gedaan. 
Ook in vorige jaarverslagen is melding gemaakt van het feit, 
en het is goed dit hier nogeens te herhalen, dat bij de vvD 
het werk, in vergelijking met het medewerkersbestand bij PvdA 
en CDA, wordt verricht door 1/3 van het aantal medewerkers, 
dat werkzaam is bij deze grote partijen. 
Dat dan de grenzen van het bijna toelaatbare, zeker in 1982, 
worden overschreden, zal voor een ieder met enig gevoel voor 
management duidelijk moeten zijn. 

Kort samengevat stond 1982 in het teken van twee grote gebeurte
nissen. 
Voor het eerst behaalde de VVD meer dan 20% van de stemmen en 
kort daarna werd afscheid genomen van Hans Wiegel als politieke 
aanvoerder. Hans Wiegel, nu Commissaris van de Koningin in 
Friesland, heeft de partij in tien jaar een geweldige · 
groei van de aanhang bezorgd. Naast de historische doorbreking 
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van de grens van 20% werd dat in 1982 nog gemarkeerd door een 
ledengroei van méér dan 10% tot 102.888 en een geweldige be
langstelling van de zijde van de jeugd. De helft van de VVD
kiezers is jonger dan 35 jaar! 

Het jaar 1982 was een jaar van politiek succes, bekroond met 
deelname aan het kabinet Lubbers. 

Enkele nare incidenten, die aan het einde van het jaar nog ver
werkt moesten worden, doen nauwelijks afbreuk aan de tevreden
heid waarmee in het algemeen op 1982 kan worden teruggezien. 
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2. Tweede-Kamerverkiezingen en kabinetsformatie(s). 

Alles heeft een overtreffende trap. Wie na 26 mei 1981 zei dat 
nieuwe verkiezingen medio 1982 zouden worden gehouden, werd 
voor absoluut ongeloofwaardig aangezien. Zeker: de partij heeft 
zich in een vroeg stadium beziggehouden met staten- en raads
verkiezingen, maar voor de Tweede Kamer, neen! 
Waarom waren die verkiezingen nodig. Een korte terugblik. 

Y~~-~g!_II_~~-h2~-h~!_@!~1!~E· 
Vanaf 26 mei 1981 ontwikkelde zich in de Nederlandse politiek 
een treurig schouwspel. De VVD werd niet bij de kabine·ts
formatie betrokken en de drie partijen die er wèl bij betrokken 
werden, hadden eigenlijk geen zin om met elkaar het schip van 
staat te bemannen. Na het nodige geharrewar stonden op 11 sep-· 
terober 1981 de ministers van het kabinet dat de naam Van Agt II 
kreeg op het bordes van Huis ten Bosch. In oktober liep het 
schip reeds op de klippen, maar met "Halberlan" werd alles 
zodanig gelijmd dat menig staatsburger er geen barst meer van 
(in)zag. Echter niet de liefhebbers van goed theater. Na nog 
enkele maanden gekissebis over wat merkwaardige voorstellen 
als het "ziekengeld" en het "banenplan" gaat de bemanning van 
het schip van staat op 11 mei 1982 overboord en zal menig 
Nederlander verlicht ademhalen. Als hij socialist is omdat 
zijn partij nu de handen vrij heeft en als hij liberaal is 
omdat hij nu eindelijk de handen uit de mouwen kan steken. 
Nog even geduld. Eerst een staatsrechtelijk ui·termate dubieus 
minderheidskabinet Van Agt III en dan eindelijk 8 september 1982. 

(Voor een gedétailleerd verhaal wordt verwezen naar Vrijheid en 
Democratie nr. 1268 van 25 mei 1982, blz. 8 e.v., en naar 
nr. 1269 van 22 juni 1982, blz. 2 e.v.) 

Kandideren en kiezen. --------------------
Zoals het reglement op de kandidaatstelling voor leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal in geval van tussentijdse 
verkiezingen in artikel 16 voorschrijft: 

" ..... stelt het hoofdbestuur de te volgen kandidaatstellings
procedure vast, zoveel mogelijk met behoud van de bepalingen 
van dit reglement en met dien verstande dat de definitieve 
kandidatenlijsten ( ..... ) in elk geval worden vastgesteld door 
de algemene vergadering." 

Het hoofdbestuur heeft in zijn vergadering van l juni 1982 
dienovereenkomstig gehandeld. Hoofdlijnen en technisch advies 
werden gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1269 van 
22 juni 1982, blz. 17 e.v. Twee belangrijke aspecten kwamen 
daarbij naar voren: 

lo. De verkiezingsraad werd niet bijeengeroepen (dus die fase 
in de procedure werd overgeslagen) . 

2o. De centralevergaderingen van de kamercentrales werden alle 
op de zelfde dag gehouden en wel op 26 juni. Dit feit was 
geheel nieuw. Ruggespraak tussen kamercentrales werd daar
door minder dan ooit bevorderd, zodat de "Modderrnan-lijst" 
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wat meer beantwoordde aan het doel waarvoor zij ooit was 
uitgevonden. De gedachte om deze vergaderingen op het zelfde 
moment te laten plaatsvinden was ontleend aan de inmiddels 
tot volle wasdom gekomen ideeën die leefden binnen de 
commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies, waarvan de 
activiteiten nader worden vermeld in par. 17. 

Zoals te doen gebruikelijk hadden de afdelingen het recht om 
kandidaten voor de groslijst op te geven. Uiteindelijk werden 
door 194 ledenvergaderingen (van de 616 mogelijke ledenver
gaderingen: u.i. 31,49%) in totaal 238 namen voor een verkies
bare plaats opgegeven, waarvan 30 vrouwelijke kandidaten of wel 
12,66% (het waren er 12. in 1981 - 9,84%). 
Naar leeftijd waren deze voorlopige kandidaten als volgt inge
deeld: 23 beneden 30 jaar ( 9,70%) 

151 van 30 t/m 49 jaar (63,29%) 
64 van 50 jaar en ouder (27,01%) 

De afdelingsvergaderingen die deze kandidaten stelden, waren als 
volgt over de kamercentrales verspreid: 

Kamercentrale 's-Hertogenbosch 23 

Kamercentrale Tilburg 12 

Kamercentrale Gelderland 15 

Kamercentrale Leiden 9 

Kamercentrale Dordrecht 21 

Kamercentrale Den Helder 11 

Kamercentrale Haarlem 7 

Kamercentrale Zeeland 14 

Kamercentrale Utrecht 14 

Kamercentrale Friesland 8 

Kamercentrale Overijssel 18 

Kamercentrale Groningen 8 

Kamercentrale Drenthe 11 

Kamercentrale Limburg 20 

Kamercentrale Amsterdam 1 

Kamercentrale 's-Gravenhage 1 

Kamercentrale Rotterdam 1 

Totaal ~194 ~afdelingsvergaderingen 

Na wijziging van het technisch advies door vaststelling dat de 
groep kandidaten vóór de zgn. ijzeren ring zou bestaan uit 
4 x 6 = 24 kandidaten na de lijstaanvoerder, zodat met de 
landelijke voorkeurplaats nr. 26 (op alle lijsten plaats 8 in 
de vier combinaties), de ijzeren ring zou aanvangen die dan 
zou eindigen met de landelijke voorkeurplaats nr. 40, werd het 
mogelijk in totaal 104 kandidaten te plaatsen op de lijsten van 
de 18 rijkskieskringen. 
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De 64ste algemene vergadering van 3 juli 1982 stelde uiteindelijk 
op basis van het ontwerp van het hoofdbestuur en met meeweging 
van de uitslag van de Modderman-lijst de definitieve kandidaten
lijst vast. Lijstaanvoerder bij acclamatie werd Ed Nijpels, de 
nieuwe voorzitter van de Tweede-Kamerfractie. 

Verder werd het volgende resultaat verkregen: 

MODDERMANLIJST l) 
(MAXIMUM TOTAAL 4995 PUNTEN) 

1. Nijpels 

2. Srr.i"t.-Kroes (v) 
~. Rietke:::-k 
4. van Aardenne 
5. Ploeg 
6. de Ko:::-te 
7. Braams 
S. Dees 
9. Hermans 

10. Koni:lg 
11. Evenh1.!is 
12. Schernenhuizen 
13 . Yan Eekelen 
14. Gi~jaa:-Maas (v) 
15. Waalkens 
lé. 1':::-ipels 
17. de Beer 
18. Bolkestein 
19. Keja 
20. Terpstra (v) 
21. van Erp 
22. Blaauw, J.D. 
23. Jacobse 
24. Joekes 
25. Blauw, P . .t-1. 

26. 
27. 
28. 
29. 
3 0. 
31. 
32. 
33. 
34. 
3 =-. 
36. 
37. 
3 8. 
3 9. 
4 Q. 

41. 
42. 
43. 
4L 

Rernpt-Halmmans de Jong~ (v) 
Wiebenga 

45. 
46. 
47. 
45. 
4 9. 
50. 
51. 
5::0. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

Voorhoeve 
Weisglas 
Korthals 
te Veldhuis 
van Rey 
Franssen 
de Grr.~ve 
Jor=i:t:sma-Lebbink (v) 
Lauxte:::mann 
den OUden-Dekkers (v) 
Linschoten 
Metz 
Kam-o (V) 
van- der Kooij 
Dijks-tal 
Lucassen-Stau ttener (v) 
van Beemskerck Pillis (v) 
ten Welde 
Nijhuis 2) , 
Luchtenveld 2 1 

Thalhammer 
de Graa!f-van Meeteren (v) 
Bruaoeman 
Kri)ger 2; 
Vor~an-van Assen 
Mulder ~l 
~osman 2 ) 
:a.ou-.:e:::man2 ) 
van Loon 
van Meeteren 2 ) 
Molenaar 2 l 
van. Beek 2) 21 
Blel.jerveld ' 

(V) 2) 

4995 

4542 
4523 
.:388 
4357 
4323 
4266 
4112 
4018 
3984 
3872 
3 653 
363 0 
3 527 
3448 
33 96 
3325 
3323 
3157 
3103 
2864 
27 90 
2685 
2628 
2608 

2278 
1769 
1534 
1421 
1122 
1117 
1082 
1063 
1027 

972 
919 
912 
817 
801 
746 
691 
651 
509 
450 
394 
270 
249 
228 
:.99 
::.92 
153 
138 
120 
117 
109 
100 

98 
96 
91 
81 

l) =onder uitsplitsing per kamercentrale 

ONTWERP 
HOOFDBESTUUR 

Nijpels 

Smit-Kroes (v) 
Rietkerk 
van Aardenne 
Ploeg 
de Korte 
Braams 
De es 
Hermans 
Koning 
Evenhuis 
Scherpenhuizen 
van Eekelen 
Ginjaar -Maas 
Waalkens 
Trinels 
de Beer 
Bolkestein 
Keja 
Terpstra (v) 
van Erp 
Blaauw, J.D. 
Jacobse 
Joekes 
Blauw, P.M. 

Rempt-Halmmans de Jongh (v) 
Wieben ga 
Voorhoeve 
Weisglas 
Korthals 
Jorritsma-Lebbink (v) 
te Veldhuis 
van Rey 
Franssen 
den Ouden-Dekkers (v) 
de Grave 
Lauxtermann 
Linschoten 
van der Kooij 
Kamp (V) 
Metz 
Dijkstal 
Lucassen-Stauttener (V) 
van Heemskerck Pillis (v) 
ten Welde 
Nijhu:i.s 
Luchtenvelè 
Thalhammer 
de Graa!f-van Meeteren (v) 
Bruggeman 
Houte=man 
Vor~an-van Assen (v) 
Mulder 
Hosman 
Krijger ·- ·.:· 
van Loon 
Pruijs, 
Maie:ê.aar 
-..~an der Meer 
Mor et 

2) Deze kandidaten werden door minder dan vijf kamercentrales voergedragen 
3) namen in al!abetische volgorde, ex aequo geplaatst. 

~: Aantal vrouwelijke kandidaten ll 18,97% (ir. groslijst 12,66%). 

UITSLAG 
64ste ALGEMENE VERGADERING 

NiJpels 

van .~ardenne 3) 
de Beer 3) 
Blaauw, J.D. 3) 
Blauw, P.M. 3) 
Bolkestein 3) 
Braams 3) 
Dees 3) 
van Eekelen 3) 
van Erp 3) 
Evenhul-s 3 ) 
Ginjaar-Maas ,(v) 3) 
Hermans 3) 
Jacobse 3) 
Joekes 3) 
Keja 3) 
Koning 3) 
de Korte 3) 
Ploeg 3) 
Rietkerk 3) 
Scherpenhuizen 3) 
Smit-Kroes (v) 3) 
Terpstra (v) 3) 
Tripels 3) 
Waalkens 3) 

Rempt-Halmmans de Jongh (v) 
Wiebenga 
Voorhoeve 
Weisglas 
Korthals 
den Ouden-Dekkers (v) 
te Veldhuis 
v.an Rey 
de Grave 
Jorritsma-Lebbink. (v) 
Linschoten 
r:.auxtermann 
Dijks-::al 
van de:::- Kooij 
Kamp (V) 
Lucassen-Stau-.:tener (v) 
Fra.'l.ssen 
Bruggeman 
va.~ Heemskerck Pillis (v} 
Metz 
ten Wolde 
Nijhuis 
Luchtenveld 
Thalhamme: 
de Graa:::: 
Houtermann 
Vortman-van Assen (v) 
Mulder 
Hosman 
K=ijger 
van Loon 
Pruijs 
Molenaar 
Nikkel 
Moret 
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Na die derde juli (waarover meer in par. 14) konden de specialisten 
aan het werk, die op meer dan voortreffelijke wijze werden onder
steund door de secretarissen van de kamercentrales, die reeds 
op vrijdagavond 4 juni in het Thorbeckehuis bijeen waren gekomen 
om de nodige informatie te verkrijgen, waarbij tevens de lijnen 
werden uitgezet om ook in organisatorische zin de partij deze 
drukke en emotievolle weken te doen overleven. 
De dag van de kandidaatstelling was 27 juli. Alle lijsten werden 
conform de richtlijnen ingediend, met wel de kanttekening dat 
de van overheidswege gegeven instructies met betrekking tot de 
juiste omschrijving van de namen niet geheel en al vlekkeloos 
waren. Daarbij werd door de algemeen secretaris voor de vierde 
maal geconstateerd dat een vereenvoudiging door de overheid 
van de in te vullen formulieren een belangrijke verbetering zou 
kunnen betekenen. Het aantal uren, aan de administratieve ver
werking van de gegevens te besteden, is n.l. bijzonder groot. 
De vraag rijst of het doen opmaken van vier soorten formulieren, 
verdeeld over 18 rijkskieskringen, dè methode is om de werking 
van de democratie (en daar gaat het om) te bevorderen. 

Op 10 juni 1982 kwam de partijraad bijeen om te beraadslagen 
en te besluiten inzake een door een commissie opgesteld concept
urgentieprogramma. 
Deze commissie bestond uit: drs.E.H.T.M.Nijpels, voorzitter 
Tweede-Kamerfractie, prof.dr.G.Zoutendijk, voorzitter Eerste
Kamerfractie, J.Kamminga, voorzitter van de VVD, mr.J.G.Rietkerk, 
ondervoorzitter van de Tweede-Kamerfractie, drs.Y.P.W.van der 
Werff, ondervoorzitter van de Tweede-Kamerfractie, mevrouw E.van 
Raalte-Tuijnman, ondervoorzitter van de VVD, en R.L.O.Linschoten, 
stafmedewerker van de Tweede-Kamerfractie. 
De administratieve begeleiding werd verzorgd door 
mevrouw M.Th.M.Tangel, adjunct-algemeen secretaris. 
Het bleek om meer dan één reden ondoenlijk om, zoals te doen 
gebruikelijk, ook hiervoor een algemene vergadering bijeen te 
roepen. 
De leden van de partijraad, afkomstig uit de kamercentrales, 
dienden (veelal na raadpleging van hun besturen) 250 amendementen 
c.q. moties in die echter in een tijdsbestek van nog geen 6 uur 
werden behandeld. 
(Voor een verslag van deze bijeenkomst wordt verwezen naar 
Vrijheid en Democratie nr. 1270 van 24 augustus 1982, blz. 6 en 7. 
Zo ontstond een kort en krachtig programma dat ook buiten de 
kring van liberalen de nodige bijval in de pers oogstte. Met 
vertrouwen kon de dag van 8 september worden tegemoet gezien, 
al zou wel eerst een "Tiendaagse Veldtocht'' nodig zijn om 
Nederland ervan te overtuigen dat VVD stemmen het enig zinvolle 
zou zijn. 
(De activiteiten op propagandagebied worden beschreven in par. 20). 

ê-~~E~~~~!_!~ê~ 
De avond van 8 september bracht de VVD de grootste overwinning 
in haar op 5 maanden na 35-jarig bestaan: 36 zetels, bijna 
2 miljoen kiezers en meer dan 100.000 leden. 
In Vrijheid en Democratie nr. 1271 van 21 september,l982, 
blz. 6 en 7, en Vrijheid en Democratie nr. 1273 van 19 oktober 1982, 
blz. 10 en 11, is uitvoerig bij de resultaten stilgestaan. 
In de volgende tabel wordt aangegeven hoe de verhoudingen zich 
op 8 september hebben ontwikkeld tussen het Nederlandse kiezers
bestand, het VVD-kiezersbestand en het VVD-ledenbestand. 
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VERHOUDING NEDERLANDSE KIEZERS I VVD-KIEZERS I VVD-LEDEN 8 SEPTEMBER 1982 

geldige stemmen t verdelin<;! I \ ver- t stijgin; organisat: 
!'f'!r geldige opkomst \ aantal VVD- \ ·verdeling ledental ·delina lodental qraaè per 

KAMERCENTRALE rijksl<iesl<ring stemmen 1982 }:.iezers VVD-kiezers 8-9-1982 ledenbestand 1/1-8/9 s-~-198: 

A. 's-Hertogenbo&ch 669.318 6,13 l 77,9 
140.449 7,39 5.295 5,23 13,29 3 '77 

B. Tilburg 476.649 5,79 l 115.450 6,08 4.759 4,70 9,58 4,12 

c. Geldarland (Arnh.) 562.723 6,84 l 86,1 137.656 7,26 7.951 7,85 9,19 5,78 

c. Gelderland (Nijm.) 491.150 5,97 i 98.733 5.20 4.888 4,82 9 ,3C 4,9S 

E. Rotterdam 303.170 3,68 51.065 2,69 2.462 2,43 5,62 4,82 

r. •s-Gravenhaqe 247.472 3,01 79,2 68.967 3.63 4. 798 4. 74 4,65 6,96 

G. loeiden 568.235 6,91 166.663 8,77 10.174 lO ,04 7,26 ?.10 

H. Dordrecht 658.411 8,00 160.159 8,43 8.573 8,46 8. 73 5,3~ 

' 

I 
I. Amsterdam 376.761 4,58 

l 
75.298 3,96 2.495 2,46 10.40 3r31 

J. Den Helder 463.486 5,63 79' 3 130.819 6,89 5.628 5,56 ï,SO 4,30 

K. Haarlam 489.340 5,95 155.392 8,18 8.410 8.30 8,14 5,41 

L. Zeeland 206.081 2,50 82,0 47.905 2,52 2.710 2,6i 9,94 5,66 

M. Utrecht 537.263 6,53 82,1 148.210 7,80 9.212 9,09 l0,ó5 6.22 

N. Friesland 365.545 4,44 87,5 64.403 3' 39 4.221 4,17 14 '39 6,55 

c. Overijssel 631.412 7,67 87,9 115.569 6,08 6.617 6,53 13,19 S,ï3 

P. Groningen 346.512 4,22 84,0 58.485 3,08 4.701 4,64 7,13 

I 
8,04 

Q. Drenthe 263.813 3,21 87,0 57.626 3,03 4.403 4,35 I 5,49 7,64 

R. U.mburç 571.241 6,94 73,4 106.497 s ,62 3.776 3~73 10,44 I 3,55 

s. alqem.secret. --- -- -- - --- -- 236 0,23 14,01 I --I 
8 • .228.582 'i:Oci:öö 19em. 80,57 l. 899.346 'i:Oci:öö 'I"öï:3ä9 i 'ïöO";Oö 9':"i:4 Jgem. 5,33 - I . 

I 
I -

i 
I 
I 

I I 
I 

I 
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Nu al weer jaren geleden heeft rnr.F.Korthals Altes (toen in 
zijn functie van algemeen secretaris) het initiatief genomen 
om op de dag der verkiezing een peiling van het ledenbestand 
te doen verrichten. Met deze gegevens is het mogelijk situaties 
vast te stellen en dientengevolge ontwikkelingen te signaleren. 

Allereerst kan de verhouding VVD-kiezers/VVD-leden in een zgn. 
organisatiegraad worden vastgelegd. Deze organisatiegraad 
geeft dan aan hoe groot het percentage leden is in verhouding 
tot het aantal kiezers. Als voorbeeld de kamercentrale (rijks
kieskring) Tilburg; 4,12% van de kiezers in dat gebied zijn 
tevens lid. In Groningen is dit percentage 8,04. Zou dit zelfde 
percentage in Tilburg zijn verkregen, dan had het ledenbestand 
van Tilburg niet 4.759 moeten bedragen maar 9.282. 
De landelijke organisatiegraad bedraagt thans 5,33. Was in 1981 
6,07. Deze daling wordt veroorzaakt door het achterblijven van 
het aantal leden bij het aantal VVD-kiezers. Cijferrnatig is, 
als wederom een percentage zou worden bereikt van 6,07, dus een 
stijging van het ledenbestand van 101.309 naar 115.290 te ver
wachten, een toename van 13.981 leden. 
Uit de tabel blijkt dan tevens dat die toename vooral gevonden 
dient te worden in de rijkskieskringen 's-Hertogenbosch, Tilburg 
en Maastricht. Vooral omdat zich in die rijkskieskringen een 
zeer groot kiezersbestand bevindt, n.l. 20,85% van het totale 
Nederlandse kiezerscorps, dat op 8 september ter sternbus ging. 
Nog oprnerkeli]ker wordt dit potentieel aan kiezers echter 
als daarbij ook naar de opkomstcijfers wordt gekeken, die juist 
voor die gebieden in verhouding tot overig Nederland zeer laag 
zijn: resp. 77,9 en 73,4% (landelijk 80,6). 

Uit de ontwikkeling van het ledenbestand van 1 januari 1982 -
8 september 1982 kwamen ook enkele opmerkelijke feiten naar 
voren. In Friesland nam - in vergelijking met de rest - het 
ledental met het grootste percentage toe, n.l. 14,39%. Dit 
werd vooral bereikt nadat in Friesland bekend was geworden 
dat de heer H.Wiegel daar Commissaris van de Koningin zou worden. 
Voorts valt stevige groei waar te nemen in de tot voor kort 
overwegend CDA-gebieden: Nederland bezuiden de grote rivieren, 
de rijkskieskring Nijmegen en wat Overijssel betreft vooral 
Twente. 

Het is al weer 10 jaar geleden dat in november 1972 een tussen
tijdse Tweede-Kamerverkiezing werd gehouden (noodzakelijk door 
de val van het kabinet Biesheuvel). In de campagne van die 
dagen voerden twee personen de partij aan: Haya van Someren en 
Hans Wiegel, de laatste als lijs.taanvoerder. Met een geweldig 
élan wisten beiden de partij in de Tweede Kamer van 16 naar 
22 zetels te tillen. Een enorm succes, vooral omdat één jaar 
tevoren de partij nog van 17 naar 16 zetels was teruggevallen. 
De procentuele stijging bedroeg in 1972 37,5%. Dit record 
is 10 jaar onaangetast gebleven. Thans is het record dan echter 
toch gebroken: de stijging is n.l. 38,5%. Ook nu, zonder 
overigens de vele anderen te kort te doen, een dynamisch duo: 
Ed Nijpels en Jan Karnrninga. 

De ontwikkeling over een periode van 15 jaar kan ook als volgt 
in beeld worden gebracht: 
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Uit de onderzoekingen van o.a. Internart blijkt voorts dat vooral 
spijtstemmers van de PvdA en het CDA zijn thuis gebleven, d.w.z. 
een belangrijk deel van de bijna 20% niet uitgebrachte stemmen. 
Van deze totaal 1.984.435 niet-stemmers bevindt zich ook weer 
circa 20% van het bestand van hen die op 8 september dus niet 
naar de stembus zijn gegaan in de zuidelijke rijkskieskringen, 
n.l. 's-Hertogenbosch, Tilburg en Maastricht. Ook over 4 .jaar 
- of zoveel te eerder - zal de slag om het zuiden voor alle 
politieke partijen, dus ook voor de ~lD, wederom uitermate be
langrijk zijn. En vanwege de huidige niet-stemmers èn vanwege 
het feit dat zoveel kiezers in het zuiden wonen. 

Bij het hierna volgende overzicht van de behaalde voorkeur
stemmen 1982 vallen twee tendensen nadrukkelijk te constateren: 
lo. een groot aantal voorkeursternmen is uitgebracht op de 

vrouwelijke kandidaten; 
2o. in het zuiden wordt een groot aantal voorkeurstemmen 

uitgebracht op voor dat gebied duidelijk herkenbare kandidatei 
Deze tendensen zijn overigens een bevestiging van een reeds 
jarenlang voorkomend kiezersgedrag. 
Ook veel "zuidelijke" kandidaten die niet in de gepubliceerde 
lijst zijn opgenomen, hebben een relatief groot aantal voorkeur
stemmen verkregen. In totaal werden op de VVD-lijsten 106.986 
voorkeurstemmen uitgebracht of 5,63% van het aantal op de VVD 
uitgebrachte stemmen (in 1981 bedroeg dit percentage 7,97), een 
daling dus. 

VOORKEURSTEMMEN TWEEDE-KAMERVERKIEZING 1982 *) 
l. Nijpels (18) 1.792.360 
2. Smit-Kroes (v) ( 4) 23.098 
3. Te rpstra (v) (4) 6.602 
4. Ginjaar-Maas (V) (5) 5.198 
5. v.Rey (18) 4.926 
6. Tripels (4) 4.850 
7. Rempt (v) (18) 4.025 
8. Ploeg (4) 3.854 
9. Rietkerk (5) 2.995 

10. den Ouden-Dekkers (v) (18) 2.648 
ll. Evenhuis (5) 2.427 
12. Koning (4) 2. 391 
13. v.Aardenne (5) 2.284 
14. Keja (5) 2.010 
15. de Korte (4) 1.827 
16. Kamminga * *' (5) 1.641 
17. v.ErP {5) l. 613 
18. Jorritsma-Lebbink (V) (18) 1.610 
19. Wieben ga (18) 1.397 
20. Braams (4) 1.396 
2l. Jacobse (5) ~.388 
22. Scherpenhuizen (5) 1.262 
23. De es (5) 1.253 
24. Hermans {4) 1.232 
25. Korthals (18) l.l59 
26. Joekes (4) 1.128 
27. Waalkens (5) 914 
28. de Beer {4) 897 
29. Voorhoeve (18) 670 
30. Bolkestein (4) 658 
31. Blaauw J.D. (4) 643 
32. Weisglas (18) 641 
33. te Veldhuis (18) 544 
34. v.Eekelen (5) 497 
35. de Grave (18) 466 
36. Blauw P.M. (5) 3:24 
37. !.inschoten (18) 277 

*l De direct achter de namen geplaatste getallen vertegen-
woord~gen net aantal lijsten waarop men kandidaat stond. 

~+) Niet-verkiesbare plaats: voorzitter van de partij. 
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Voor de samenstelling van de nieuwe fractie wordt verwezen 
naar par. 22. 
Overigens werden alle 26 leden van de oude fractie herkozen. 

~~-~2~~~~~-~~-h~~-~~e~~~~-~~ee~E~· 
Even leek zich te herhalen wat in 1981 gebeurde. Van Kemenade 
informateur en de VVD niet bij de besprekingen aanwezig. 
Maar anders dan toen was dit een keuze van de VVD-Tweede
Kamerfractie zelf. Ed Nijpels en de zijnen voorzagen dat nu 
meedoen wellicht zou kunnen leiden tot het dan al uit handen 
geven van bepaalde voorstellen. In de partij werd dit niet 
door iedereen begrepen. Velen dachten dat de veronderstelde 
jeugdige onbezonnenheid van de nieuwe voorzitter van de Tweede
Kamerfractie de VVD parten speelde. 
Naarmate de heer Van Kemenade de.doodlopende straat verder 
inliep, werd duidelijk dat de strategie van de fractie ging 
slagen. 
Op 1 oktober is een nieuwe informateur aan zet: mr.W.Scholten, 
vice-voorzitter van de Raad van State. Onder zijn uitstekende 
leiding komen de heren Lubbers en Nijpels tot een accoord, 
zoals vastgelegd in de Staatscourant van 21 oktober. 
Geheel in deze informatie-periode is het analyseren van pro
blemen en het opstellen van adviezen in twee werkgroepen, be
staande uit leden van de Tweede-Kamerfractie van CDA en VVD, 
die een bijzonder grote bijdrage aan het totstandkomen van 
het accoord hebben geleverd. De heer Lubbers wordt formateur 
en op 4 november staat de ministersploeg op het bordes. 
Van VVD-zijde zullen in het kabinet zitting nemen de ministers: 

drs.G.M.V.van Aardenne, vice-minister-president, Economische Zaken; 
mr.F.Korthals Altes, Justitie; 
mr.J.G.Rietkerk, Binnenlandse Zaken; 
dr.P.Winsemius, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu; 
mevr.drs.N.Smit-Kroes, Verkeer en Waterstaat; 
mevr.drs.E.Schoo, Ontwikkelingssamenwerking, 
en de staatssecretarissen: 
dr.W.F.van Eekelen, Buitenlandse Zaken; 
mevr.drs.N.J.Ginjaar-Maas, Onderwijs en Wetenschappen; 
mr.H.E.Koning, Financiën; 
C::..Schwietert, Defensie; 
drs.J.F.Scherpenhuizen, Verkeer en Waterstaat; 
mr.drs.F.Bolkestein, Economische Zaken; 

·A.Ploeg, Landbouw en Visserij; 
mevr.mr.A.Kappeyne van de Coppello, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Na alle euforie komt zeer snel een anti-climax als de heer 
Schwietert reeds na een uiterst ongelukkig TV-optreden het kabinet 
dient te verlaten. In zijn plaats wordt benoemd drs.W.K.Hoekzema, 
tot dan burgemeester van Coevorden. 
(Voor uitgebreide informatie wordt verwezep naar het dagboek 
van de hoofdredacteur in Vrijheid en Democratie, de nrs. 1272, 
1273, 1274 en 1275 in de periode 5 oktober t/m 16 november 1982.) 
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3. Statenverkiezingen. 

In het 34ste jaarverslag, blz. 18 en 19, werd reeds uitvoerig 
stilgestaan bij de procedurele voorbereiding van deze verkie
zingen. Zoals in dat jaarverslag ook werd vermeld, moest in 
een aantal provincies de definitieve hamerslag nog vallen. 

Maar in januari waren alle problemen opgelost en kon ook op 
het terrein van propaganda en voorlichting met de voorbereiding 
worden begonnen (zie par. 20). 
Op 9 februari werden in alle provincies de lijsten ingediend 
(dag der kandidaatstelling) . 

De lijsten die werden ingediend zagen er wat het technisch 
advies betreft als volgt uit: 

.E_rovincie 

Groningen 

Friesland 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Zeeland 

Noord-Brabant 

Limburg 

omschrijving 

kop van 15, vervolgens verdeling over kieskringen 

lijstaanvoerder + wisselgroep 2 t/m 6, ijzeren 
ring 7 t/m 14, vervolgens per kieskring 

lijstaanvoerder+ wisselgroep 2 t/m 7, ijzeren 
ring 8 t/m 16, 17 t/m 20 staart per kieskring 

lijstaanvoerder, 2 t/m 8 in wisselende volgorde, 
9 t/m 14 ijzeren ring, 18 t/m 20 niet-verkiesbare 
plaatsen 

kop van 4, twee groepen van 3, 11 t/m 18 ijzeren 
ring, 16 t/m 20 staart 

één lijst met 30 namen voor de gehele provincie 

8 verschillende lijsten, wel met elkaar verbonden 

één lijst met 27 namen voor de gehele provincie 

kop van 7 uit de 7 statencentrales, 8 t/m 14 
toegewezen in vaste volgorde aan combinaties van 
statencentrales, 15 t/m 20 door elke staten
centrale in te vullen 

kop 1 t/m 14 in zelfde volgorde, 15 t/m 19 ver
schillend, plaats 20 dezelfde 

lijstaanvoerder in 7 van de 8 kieskringen de
zelfde, plaatsen 2 t/m 5 wisselend in twee com-
binaties, plaatsen 6 t/m 9 wederom per combinatie 
wisselend, ijzeren ring 10 t/m 13 (èchter hier 
e~ daar toch een andere naam!) 

Op 24 maart toog een deel van de Nederlandse bevolking naar de 
stembus. De opkomst was gering, n.l. 67,92% tegen 79,13% in 1978. 
Ook toen al aan de lage kant! 
Het resultaat voor de VVD was spectaculair: 22,20% van de opge
komen kiezers bracht zijn stem op de partij uit, met een zetel
winst van 32, over de 11 provincies verdeeld. Totaal werden 
150 zetels verkregen tegen 118 in 1978. Het aantal gedeputeerden 
steeg van 12 naar 20. Alle provincies hadden weer één of meer 
liberale gedeputeerden. 
Hoewel de inzet van alle leden van de partij vermeldenswaard is, 
mag niet ontkend worden dat dit schitterende resultaat in be
langrijke mate werd verkregen door, zoals in Vrijheid en Democratie 
van 6 april werd gesteld, "het fenomeen Wiegel". 
Na 24 maart was voor het eerst in de parlementaire geschiedenis 



- 14 -

na 1917 de liberale partij de tweede van het land. 

Om een en ander te benadrukken volgen hieronder nog enkele 
statistische gegevens. Voorts wordt voor commentaar verwezen 
naar Vrijheid en Democratie nr. 1265 van 6 april, blz. 2 en 3. 

Staten '82 Staten '78 Winst 
Groningen 16,7 14,2 + 2,5 

Overzicht zetels na verkiezin-
gen Provinciale Staten 1982 

Friesland 14,9 11,5 + 3,4 
Drenthe 22,0 18,4 + 3,6 
Overijssel 16,6 12,6 +4 

Zetels Zetels 
PS'78 PS'82 

Gelderland 21,4 16.,3 + 5,1 
Utrecht 27,3 21,4 + 5,9 
Noord-Holland 26,9 21,2 + 5,7 

CDA 268 248 
PvdA - 253 161 
VVD 118 150 

Zuid-Holland 25,3 19,4 + 5,9 D'66 31 54 
Zeeland 21,7 16,5 + 5,2 PSP 4 11 
Noord-Brabant 20,1 13,6 + 6,5 CPN 5 14 
Limburg 17,1 12,1 +5 PPR 6 12 

PSP-CPN-PPR 1 16 

SGP 13 15 
RPF 6 
GPV 4 6 
SGP-RPF-GPV 9 

PROCENTUELE TOENAME VVD STATEN 1982 IN VERGELIJKING TOT KAMER 1981 

verschil toename 
provincie Tweede Kamer '81 Staten '82 absoluut 

Groningen 13,4 16 17 3,3 24,63 

Friesland 12,7 14,9 2,2 17,32 

Drenthe 17,8 22,0 4,2 23,60 

Overijssel 13 '2 16,6 3,4 25,76 

Gelderland 16,6 21,4 4,8 28,92 

Utrecht 21,9 27,3 5,4 24,66 

Noord-Holland 21,3 26,9 5,6 26,29 

Zuid-Holland 19,8 25,3 5,5 27,78 

Zeeland 17,0 21,7 4,7 27,65 

Noord-Brabant 14,5 20,1 5,6 38,62 

Limburg 12,6 17,1 4,5 35,71 

landelijk 17,3 22,2 4,9 28,32 

~) + of - betekent boven of onder het landelijk gemiddelde 

% 

+ 

+ 

+ 
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MEER OF MINDER KIEZERS STATEN '82 T.O.V. KAMER '81 

CDA 

PvdA 

WD 

D'66 

PSP 

CPN 

PPR 

PSP/CPN/PPR 

SGP 

RPF 

GPV 

SGP/RPF/GPV 

overige 

totalen in aantal 
en % 

A 

- 379.198 

- 954.152 

+ 24.322 

- 385.851 

+ 14.189 

+ 9.071 

3.837 

+ 271 

260 

+ 5.857 

+ 1. 575 

+ 4.117 

130.018 

- 1.793.914 

Verklaring van de rubrieken: 

B c 
- 21,15 - 14,21 

- 53,19 - 39,02 

+ 1,36 + 1,62 

- 21,52 - 40,41 

+ 0,79 + 13.30 

+ 0,51 + 7,29 

0,21 3,00 

+ 0,02 + 0,16 

0,01 0,17 

+ 0,33 + 13,40 

+ 0,09 + 3,45 

+ 0,23 + 3,97 

7,25 63,32 

- 100,00 - 20,75 

kolom A = het aantal stemmen dat een partij meer of minder heeft 
gekregen bij deze verkiezingen t.o.v. Tweede Kamer '81. 

kolom B = het procentuele gedeelte positief of negatief van het 
verschil in totaal aantal stemmen tussen staten '82 
en Tweede Kamer '81. 

kolom C = het percentage voor- of achteruitgang in stemmen dat een 
~artij thans -heeft verkregen in vergelijking met 
Tweede Kamer '81. 

nu~ grootte van de Er~cties in vcrhoudinq tot de ~ndcre fracties 
in dezelfde provincie werden de volgende resultaten verkregen: 

eerste in Noord-Holland 
tweede in Gelderland 

Limburg 
Noord-Brabant 
Utrecht 

tweede ex aequo in Zeeland 
Zuid-Holland 

derde in Drenthe 
Friesland 
Groningen 
Overijssel 
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In 1986 zal dus de VVD in Noord-Holland met lijstnummer 1 uit
komen. Nog nimmer heeft zich dit voorgedaan. 

Evenals in 1974 en 1978 werden door de Vereniging van Staten
en Raadsleden Richtlijnen voor een provinciaal programma opge
steld. Het hoofdbestuur van de VVD stelde de partij in de ge
legenheid hiervan kennis te nemen. 

In alle provincies werd echter ook uitgegaan van een eigen 
programma dat veeleer gericht was op de specifieke problemen 
die zich in de eigen provincie voordoen. Op ruime schaal 
werden deze programma's door de kamercentrales verspreid. 
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Temidden van het geweld van de naderende Tweede-Kamerverkiezing 
werden op 2 juni de raadsverkiezingen in Nederland gehouden, 
met uitzondering van die gemeenten waar in oktober 1981 tussen
tijdse verkiezingen noodzakelijk waren in verband met gemeente
lijke herindelingen. 
Op 20 april waren in zeer veel gemeenten door de VVD zelfstandig 
of in samenwerking ~et anderen lijsten ingediend. 

Het resultaat van 2 juni veroorzaakte een aardverschuiving in 
de zetelbezetting in 'zeer veel gemeenten, al gebiedt de eerlijk
heid te stellen dat ook bij deze verkiezingen de zeer lage op
komst (2 op de 3 Nederlanders) de VVD zeker in de kaart heeft 
gespeeld. 

Gemeenteralld Provinciale Staten Gemeenteralld 
1978 1982 1982 

perc. stemmen perc. stemmen. perc. stemmen 

Nederland 73,0 6 803 728 68,3 6 658 984 67,7 6 654 994 
Groningc:n 78,6 309 037 73,3 300 889 72,8 299 394 
Friesland 80,5 315 179 77,0 319 818 75,1 312 540 
Drenthe 

... 79,0 224 624 74,9 225 652 74,2 224 347 
Overijssel · 80,2 539 767 76,2 - 543 613 74,4 531 127 
Gelderland 75,4 864 397 71,0 862 271 70,6 S59 411 
Utrech.tr 13,5 ~47 454 70,8 459 710 68,4 445 471 

- Noord~Holland 70,4 1 149 852 67,0 1 118 767 64,3 1 074 944 
Zuid-Holland 70,1 1 507 153 65,3 1 459 452 64,2 1 437 368 
Zeeland 75,7 178 758 69,1 172 698 70,6 176 959 
Noord,Brabant 70,2 . 951 596 . 63,6 928 153 65,6 959 266 
Limburg 70,9 287 309 61,6 267 961 67,3 293 314 
Niet-ingedeeld 71,1 28 602 68,7 40 853 

-" 
Bron: A.N.P. 

Hieronder volgt een vergelijking in resultaten van de VVD 1978/1982: 

RAADSVERKIEZINGEN 1978/1982 - VERGELIJKING IN CIJFERS 

PROVINCIES ZETELS ZETELS VVD-LIJSTEN NIET-VVD-LIJSTE: 
1978 1982 1978 1982 1978 1982 
MANNEN VROUWEN MANNEN VROUWEN + LEDEN + LEDE: 

-
Groningen 57 16 65 21 31 31 8/11 9/1 

Friesland 47 13 82 19 35 38 - 2/4 

Drenthe 84 11 89 22 31 32 1/4 1/5 . 
Overijssel 65 15 104 23 36 38 3/4 5/8 

Gelderland 166 27 217 53 73 78 4/11 5/11 

Utrecht 110 30 152 51 41 44 1/1 1/1 

Noord-Holland 207 62 275 93 72 76 1/1 -
Zuid-Holland 309 79 412 107 123 128 7/16 2/4 

Zeeland 52 8 69 9 20 25 3/6 -
Noord-Brabant 142 19 188 54 80 90 1/1 2/3 

Limburg 55 4 76 11 36 34 3/4 6/1 ( 

Z.IJsselm.Pold: 7 2 .14 6 J 4 - -

Totaal 1301 286 1743 469 581 618 32/59 33/SE 
1587 2212 

~ ---
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Uit het overzicht blijkt dat in 1982 in 618 gemeenten VVD-lijsten 
werden ingediend, 37 meer dan in 1978. 
In totaal nam het aantal door VVD'ers bezette raadszetels toe 
van 1602 in 1978 tot 2200 in 1982. 
Het aantal wethouders bedroeg na de collegevorming in september 
369 (was 248), een percentage van 16,77 (was 15,48). 

De afdelingen hebben zich bij de propaganda die aan de verkie
zingen voor~fging, bijzonder geweerd. Dat is om meer dan één 
reden verklaarbaar. Het zijn immers verkiezingen die voor de 
afdelingen dicht bij huis zijn. 

Eigen materiaal, met maar ook vaak zonder goedkeuring van het 
hoofdbestuur, werd gebruikt, in het laatste geval niet steeds 
een gelukkige keuze. Steeds betekende het dat de afdelingskassen 
een aanzienlijke aderlating ondergingen. Gelukkig is er vier 
jaar tijd om alles weer in orde te krijgen. 

Niet onvermeld dient te blijven dat, evenals bij vorige raads
verkiezingen, de problemen rond kandidaatstelling en vervolgens 
wethoudersverkiezing groot waren. In veel gevallen kon door 
bemiddeling van kamercentrale en/of hoofdbestuur uitkomst worden 
geboden, al leidde dat niet in alle gevallen tot het continueren 
van het lidmaatschap van de partij. In par. 10 wordt hierop nog 
nader ingegaan. 
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5. Overige verkiezingen. 

Aan drie verkiezingen die gehouden Z~Jn of in de nabije toe
komst de aandacht van de partij zullen opeisen, dient nog aan
dacht te worden besteed. 

~) ~ggbs~~f~~!~E~~g~y~f~!~~!gg~~-1~~~-
Tegelijk met de Statenverkiezingen werden voor de agglome
ratieraad van Eindhoven e.o. verkiezingen gehouden. 
De uitslag was de volgende: 

Aantal kiesgerechtigden: 

Opkomst ' ' 
Partij Aantal geld. 

C.D.A. 69916 

P.v.d.A. 25081 

v.v.n. 35385 
D'66 14185 

P.P.R. 5772 
P.S.P. 7330 
Land.niet geb. 4877 

R.P.F. 1424 

265.726 

164.045 (62.9%) 

stemmen Percentage 

42.6 

15.4 

21.5 

8.6 

3.5 

4.4 

2.9 

0.8 

Aantal zetels 

25 

8 

12 -5 
2 

2 

1 

0 

Ook de;:::e uitslag •.reerspiegel t het goede resultaat dat de VVD 
op 24 maart 1982 verkreeg. Het aantal door de VVD in te nemen 
zetels kwam van 11 in 1978 op 12 in 1982. 

In het gebied van Rijnmond werden de leden van de Rijnmond
raad tegelijk met de leden van de gemeenteraden in juni ge
kozen. Ook hier was sprake van een verschuiving, maar dan wel 
een verschuiving van uitzonderlijke betekenis. 
De hier volgende tabellen (ontleend aan het Statistisch 
Bulletin nr. 10, Se jaargang, van het Openbaar Lichaam Rijnmond) 
geven die verschuiving zeer goed weer. 

.... 
~...... .;• -..._:DA /,... __ -- _..., 

·-·-·-·--~p __ _,. 

a. stemmenpercentages 

b. opkomstpercentages (= 
geldige stemmen in % van 
kiesgerechtigden) 

·:::=···;:;::=:~~ 
1---ç,;v;S(i;.iÄPF __ .-

o-
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De VVD passeerde met 22,5% het CDA (19,4%) als tweede partij 
Rijnmond; in zeteltal 19 (was 12 in 1978) 

Ook onderstaande tabel geeft een duidelijk beeld. 

Vergelijking uitslagen Rijnmondraadsverkiezingen 1970, 1974, 1978 en 1982. 

partij 1970 1974 31 mei 1978 2 juni 1982 

percen- zetels percen- zetels percen- zetels geldige per een- zetels 
tage in tage in tage in stemmen tage in 

raad raad raad raad 

pvda 36,2 32 44,5 38 45,3 38 163.644 37,1 32 
cda 1) 27,2 23 21,7 19 23,7 20 85.503 19,4 16 
vvd 11,7 10 15,7 13 14,6 12 99.133 22,5 -19 
d'66 9,0 ·7 0,7 0 6,6 5 25.471 5,8 4 
psp • 2,2 1 1,6 1 1,6 1 J 20.593 4,7 4 ppr 1,1 4,2 3 1,6 1 
cpn 5,8 5 4,1 3 1,9 1 14.565 3,3 2 
sgp 4,0 3 1 3,7 3 3,6 3 1 rpf 

0,8 24.413 5,5 4 gpv 0,9 1,2 1 0 
sp 0,4 0 4.853 1,1 0 
overigen 1,9 0 2,6 0 0' 1 0 3.453 0,8 0 

totaal 100,0 81 100,0 81 100,0 81 441.628 100,0 81 

opkomstpercen-
tage (van gel-
dige stemmen) 60,0 65,2 58,2 

1) In 1970 nog kvp en peg afzonderlijk, te weten 8 zetels kvp en 15 zetels peg. 

Een bijzondere bijkomstigheid was dat - zoals de hi~rna vol
gende tabel laat zien - kon worden aangetoond dat k~ezers 
(ook VVD-kiezers) zelfs bij verkiezingen die tegelijkertijd 

in 

worden gehouden voor het ene politieke lichaam een andere stem 
uitbrengen dan voor een volgend politiek vertegenwoordigend 
lichaam. 

Veraelijlting uitslaren ,,...,.,nuraaàaverkiezingen en Rijll80nàraaà09erkluinren op 2 jlmi 19&2 per RijnmoDàgeaeent.e. 

lftleeDte/gebied aantal uit.cebraeht.e •t-en 

p•cla ecla ""d d'66 lgp/JPV/rpf 1) pap/ppr/epn 1) onriae totad 

Ril Gem. Ril Gem. Ril Gea. Ril Gem. Ril Gem. Ril Gee. Ril Gea. Ril Gem. 

llarenclreeht 1.540 1.645 3.035 3.363 2.562 2.557 650 735 1.339 1.195 308 23 9.457 9.495 l!erniue 1.549 1. 733 1.534 l. 784 1.940 2.052 ·517 466 171 260 25 5.996 6.035 llrielle 2.052 2.405 1.447 1.479 2. 702 2.660 611 563 155 155 358 - 111 252 7.436 7 .514 Capelle aan den IJuel ·6.030 5.815 3.267 3.203 6.080 6.018 2.082 2. 766 2.493 2.471 1.158 1.011 209 162 21.319 21.446 Hellevoets l.uis 4.144 4.155 1.477 1.543 3.339 3.189 843 627 217 738 i15 452 1.094 11.210 11.323 Kri111pen aan cien IJasel 3.641 3.514 2.054 2.146 3.830 3. 787 835 7&2 2.189 .2.222 619 517 189 509 13.357 13.477 H.aaaaluis 3 • ..Z58 3.257 3.804 3.871 3. 732 3. 726 893 793 694 751 l. 018 1.208 120 13.519 13.606 PoortliJaal 4.494 4.412 l. 758 1.930 l. 748 1.626 814 711 403 857 &21 183 804 10.%57 10.304 Rboon 641 738 1.329 1.587 1.519 1.44<9 218 199 127 102 16 3.952 3.973 Ridderkerk 7.150 7.932 5.164 5.227 4.314 4.243 1.501 1.566 3.472 3. 763 873 79 22.553 22.731 Rotterdam 96.377 96.909 39.685 39.816 43.346 41.975 10.024 9.624 8.534 8.328 20.787 18.980 3. 724 10.818 222.477 226.450 Ro:.enburg l. 669 1.936 1.490 1.556 1.172 1.204 457 436 252 264 290 43 5.373 5.396 Sehiedam 12.462 . 12.323 7.988 8.035 6.040 6.266 1.600 1.485 897 802 3.369 3.896 401 197 32.757 33.004 S~ijkenisae 6.329 6.508 3.068 3.135 5.041 5.397 1. 795 1.402 601 600 1.584 1.541 470 433 18.888 19.016 Vl.aardinren 10.534 10.416 7.141 6. 731 8.977 9.809 2.169 2.071 2.673 2. 772 2.577 2.575 2.0166 2.036 .36.117 36.410 'Westvoorne . l. 774 1.525 1.262 1.383 2. 791 2.492 462 310 196 2.60 215 1.437 6.960 7.147 
RIJlillaND 163.644 165.ZZJ 85.503 86.789 ·99 .133 98.450 25.471 24.536 24.413 23.323 35.158 31.264 8.306 17.742 1.41. 628 1.1.7 .327 

Ril = RijiiiiiODàraad•verkiezingen. 
Gen.. = seneenteraadsverkiezinren. 

1) Per ae~~eent.o rezameolijk, in c!iverae eaabinatiea, clan wel •et een afzonderlijke lijst llit.kcnoend. 
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e) Q~~1f~~92Y~E~i~~!~g~~-EQ!!~Eg~~-±~~~-
Op 10 november werd de deelgemeenteraad Hillegersberg-Schiebroek 
gekozen. De uitslag werd - en dat verwachtte niet iedereen -
een groot succes voor de VVD. 
Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 
2 juni kon worden verwacht dat 9 à 10 zetels zouden worden be
haald. Het bij de Tweede-Kamerverkiezing van 8 september ver
kregen percentage sternmen deed het aanvankelijke optimisme 
echter versomberen. 
Maar toen de uitslagen van de laatste stembureaus binnenkwamen, 
brak de feestvreugde los: 4% stijging voor de VVD, de grootste 
partij in deze deelgemeente, een geringe achteruitgang van 
het CDA en een forse teruggang van de PvdA: 6,74%. D'66 haalde 
zelfs helemaal geen zetel. 
Kortom, een uitslag die tot tevredenheid stemde. Weer een 
groot en belangrijk gedeelte van Rotterdam, waarbinnen de VVD 
een stempel kon drukken op het bestuursgebeuren. 
De zetelverdeling was als volgt: VVD 9, PvdA 7, CDA 6. Elk één 
zetel kregen de R.Bej.Bond, de combinatie GPV-SGP-RPF en de 
OPLW. 

~) ~~fQE~2~-Y~E~i~~!~g~~-±~~1· 
Ter voorbereiding van de Europese verkiezingen in 1984 werd 
bij besluit van 11 januari 1982 door het hoofdbestuur een 
werkgroep ingesteld, bestaande uit de volgende leden: 
A.M.van Bemmelen, voorzitter, drs.J.H.Klein Molekamp, 
mr.D.H.Kok, prof.dr.S.L.Louwes, mr.J.de Monchy, mr.H.R.Nord, 
mevr.E.van Raalte-Tuijnman en mr.H.P.Talsma. 
Van de zijde van het algemeen secretariaat wordt de werkgroep 
ondersteund door: 
W.J.A.van den Berg (algemeen secretaris), mevr.M.Th.M.Tangel 
(adjunct-algemeen secretaris, tevens secretaris van de werk
groep), J.N.J.van den Broek (adjunct-secretaris vorming en 
scholing) en H.M.G.Dittmar (adjunct-secretaris voorlichting, 
propaganda en campagnes). 

De werkgroep vergaderde op 8 maart, 17 mei, 28 juni, 1 no
vember en 13 december. 

De belangrijkste problemen waarvoor de werkgroep staat zijn: 

lo. De verkiezingsprocedure zal evenals in 1979 in het 
nationale vlak dienen plaats te vinden omdat één uniforme 
Europese kieswet (nog steeds) niet door de Raad van 
Europese ministers is geratificeerd. 

2o. De financiering van de verkiezingen dient te geschieden 
uit de middelen van de nationale politieke partijen. 
Verwacht mag worden dat de VVD van de ELD subsidie zal 
krijgen. Er zal echter geen subsidie komen van overige 
instanties. Er zal o.a. geen "comité-Vondeling" komen 
dat, zoals in 1978 en 1979 het geval was, subsidie zal 
verstrekken in het kader van vorming en scholing. 

3o. Het reglement op de kandidaatstelling van de VVD ten be
hoeve van de Europese verkiezingen dient wederom een 
voorlopig karakter te krijgen, mede vanwege het feit dat 
de reglementen op de kandidaatstelling leden Eerste en 
Tweede Kamer zullen worden gewijzigd, hetgeen dus ge
volgen heeft voor een definitief reglement (EP). 

Met betrekking tot een toekomstige behandeling van het con
cept Europese verkiezingsprogramma werd het volgende tijd-
schema opgesteld: 
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a. In mei 1983 zal het definitieve concept worden vastge
steld in een vergadering van het bestuur van de ELD met 
de leden van de Liberaal-Democratische Fractie van het 
Europese Parlement. 

b. Dit concept is in de maand juni 1983 beschikbaar om te 
worden behandeld door de verschillende nationale partijen, 
dus ook door de VVD. 

c. Op 10 september 1983 wordt door de VVD een partijraad ge
houden, waarin het concept wordt behandeld met daarbij 
de mogelijkheid amendementen (c.q. moties ) in te dienen, 
die vóór 3 oktober 1983 moeten zijn ingeleverd bij het 
algemeen secretariaat van de ELD. 

d. Na 15 oktober 1983 zijn alle amendementen van alle lid
organisaties beschikbaar om (wederom) door de nationale 
partijen te worden behandeld. 

e. Tussen 3 oktober en de datum van het congres van de ELD zal 
de programma-commissie van de ELD de amendementen van 
commentaar voorzien en daarbij deze amendementen ook rang
schikken. 

f. Het congres van de ELD zal worden gehouden op 8, 9 en 
10 december 1983. 

g. Rond Kerstmis 1983 worden, wanneer de definitieve tekst 
beschikbaar is, de besluiten van het congres verwerkt. 

h. Een verkorte uitgave zal beschikbaar zijn tegen het begin 
van de campagne. 

i. De campagne vangt eind april/begin mei 1984 aan. 

De werkgroep heeft als voorlopig uitgangspunt aanvaard dat 
een bedrag van f.750.000.- beschikbaar zal moeten zijn om de 
verkiezingen te financieren. 

De 65ste algemene vergadering gaf mandaat aan de partijraad 
om het voorlopige reglement kandidaatstelling Europese Parle
ment te behandelen en vast te stellen. De partijraad van 
26 februari 1983 zal zich dientengevolge o.a. met deze pro
blematiek bezighouden. 
In Vrijheid en Democratie nr. 1276 van 30 november 1982, 
bijlage- blz. 2 e.v., werd het concept gepubliceerd. 
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6. Ledenbestand. 

Ook in 1982 zette zich de gunstige ontwikkeling van het leden
bestand door. De explosieve groei in de tweede helft van 1981 
werd namelijk vervolgd in de eerste helft van 1982. 
Vooral jongeren werden lid nadat Ed Nijpels politiek leider 
was geworden. 

Per 31 december 1982 bedroeg het ledental 102.888 of wel 
10.058 leden meer dan aan het begin van het verslagjaar. Een 
procentuele stijging van 1D,83 ten opzichte van het voorafgaande 
jaar. 
Voor het eerst na 1977 (ook toen een geweldig verkiezingsjaar!) 
werd dus meer dan 10% stijging verkregen. 

De ontwikkeling van het ledenbestand, vanaf de invoering van 
de centrale ledenadministratie in 1972, is als volgt: 

ledentallen per 31 december in de jaren 1972 t/m 1982 

1972 1973 1974 1975 1976 --
41.536 68.414 78.759 82.831 87.571 (aantal leden) 

+ 64,71 + 15,12 + 5,17 + 5,72 (% stijging of teruggang 
t.o.v. het voorgaande jaar) 

+ 64,71 + 89,62 + 99,42 + 110,83 (% stijging t.o.v. 1972) 

---------------------- ----------------------
1981 

92.830 

1982 

102.888 (aantal leden) 

1977 

97.396 

+ 11,22 

1978 

100.510 

+ 3,28 

1979 

92.314 

- 8,15 

1980 

85.881 

- 6,97 + 8,09 + 10,83 (% stijging of ten:: 
gang t.o.v. het 
voorgaande jaar) 

+ 134,49 + 142,18 + 122,25 + 106,76 + 123,47 + 147,71 (% stijging t.o.v. 
1972) 

De opbouw van het ledenbestand (zoals zichtbaar in het aan 
afdelingen en centrales toegezonden overzicht per 1 januari 1983 
- zie bijlage II) toonde aan dat net als in 1981 sprake was van 
groei in vergelijking tot het voorafgaande jaar, hoewel ook nu 
weer procentueel grote verschillen voorkwamen. Tussen haakjes 
is aangegeven of het percentage boven of onder het landelijk 
gemiddelde lag: 

~fcehtrê:1~: 1981 1982 

A Den Bosch 8,82 (+) 16,94 (+) J Den Helder 
B Tilburg 15,38 (+) 12,76 (+) K Haarlem 
c Geld. (Arnhem) 7,59 (-) 9,67 (-) L Zeeland 
D Geld.Nijm.) 8, 36 (+) 12,08 (+) M Utrecht 
E Rotterdam 5,62 (-) 7,59 (-) N Friesland 
F Den Haag 4,58 (-) 3,40 (-) 0 Overijssel 
G Leiden 5,66 (-) 8,27 (-) p Gronir1gen 
H Dordrecht 6,38 (-) 10,41 (-) Q Drent."le 
I Arrs terda.."1l 11,60 (+) 14,82 (+) R Lirrburg 

De kamercentrales met de hoogste procentuele 
Friesland, Amsterdam, Overijssel en Limburg. 

1981 1982 

6,55 (-) 10,63 (-) 

8,59 (+) 9,07 (-) 

8,54 (+) 12,82 (+) 
10,56 (+) 11,80 (+) 
16,22 (+) 16,53 (+) 
11,18 (+) 14,73 (+) 

7,39 (-) 8,36 (-) 
4,64 (-) 6,23 ( -) 

12,76 (+) 14,16 (+) 

score waren Den Bosch, 
Dit beeld was nauwe-
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lijks afwijkend van dat van 1981, hoewel juist nu dè stijging 
zich voordeed in Den Bosch (was Tilburg) en de zeer constante 
groei in Friesland, Amsterdam en Overijssel toch wel de aandacht 
trok. 
Zoals reeds in par. 2 is opgemerkt ontwikkelde de groei in 
Friesland zich spectaculair nadat bekend was geworden dat 
Hans Wiegel tot Commissaris der Koningin in die provincie was 
benoemd. 
Het achterblijven van Den Haag en Rotterdam ten opzichte van 
Amsterdam spreekt ook tot de verbeelding. 
Overigens is de totale groei bezuiden de grote rivieren (14,40%) 
nog steeds van evidente betekenis. Slechts 16,57% van het leden
bestand bevindt zich in de provincies Noord-Brabant, Limburg en 
Zeeland, terwijl het percentage van het Nederlandse kiezers
bestand 23,37 is. 

De in de tabellen genoemde aantallen leden geven overigens niet 
de fluctuaties in het ledenbestand aan. In de opsomming gaat 
het om netto resultaten. Het beeld heeft veel meer reliëf als 
opgemerkt wordt dat 18.923 nieuwe leden in 1982 konden worden 
ingeschreven, hetgeen tevens inhoudt dat 8.865 leden om welke 
reden dan ook het lidmaatschap in het afgelopen jaar beëindigden. 
Een verhouding tussen opgevoerde en afgevoerde leden van 2,13 : 1 
(was in 1981: 1,81 : 1). 

Op avonden waarop de VVD een televisie-uitzending verzorgde, 
meldden zich wederom zeer veel nieuwe leden aan. Om een nauw
keurig beeld te krijgen van de regionale herkomst van deze aan
meldingen werd het resultaat van de TV-avond van 6 oktober 1982 
geanalyseerd. 
Het volgende overzicht werd verkregen: 

's-Hertogenbosch 29 
Tilburg 20 
Gelderland (Arnhem) 33 
Gelderland (Nijmegen) 19 
Rotterdam 14 
's-Gravenhage 23 
Leiden 23 
Dordr~cht 29 
Amsterdam 27 
Den Helder 31 
Haarlem 38 
Zeeland 9 
Utrecht 30 
Friesland 12 
Overijssel 20 
Groningen 16 
Drenthe 15 
Limburg 15 

totaal 403 

Uit het gebied beneden de Moerdijk (kamercentrales 's-Hertogenbosch, 
Tilburg en Limburg) 64 = 15,88%. 
Dit beeld is overigens geen ander dan dat van vorige uitzendingen. 
Wel valt het hoge percentage in de gehele provincie Noord-Holland 
op: 2 3, 8 2. 
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7. Afdelingen. 

De groei van het aantal afdelingen zette zich ook in 1982 
voort. Op 31 december bedroeg het afdelingsbestand 624 (in 
1981: 608). 
Het aantal gemeenten in Nederland bedraagt thans 774. Dat be
tekende cijfermatig dat in 150 gemeenten geen afdeling bestaat 
die uitsluitend het gebied van die gemeente omvatte. 
De groei van de afgelopen 10 jaar heeft het beeld doen ontstaan 
dat bovengenoemd verschijnsel dus sterk is afgenomen. In 1972 
was dit aantal nog ca. 300. De conclusie is dan ook gerecht
vaardigd dat de VVD erin is geslaagd een netwerk van steunpunten 
in het gehele land op te bouwen. 

De wijzigingen in het afdelingsbestand waren per kamercentrale 
als volgt: 

's-Hertogenbosch 

opgericht: Mierlo, Reusel en Asten; 

Tilburg 

opgericht: Goirle; 

Gelderland: 

gesplitst: de afdeling Druten/Wamel in een afdeling Druten en 
een afdeling Wamel; 

Den Helder: 

opgericht: Drechterland en Harenkarspel; 

Utrecht 

opgericht: Kamerik; 

Overijssel 

opgericht: Denekamp; 

Limburg 

opgericht: Heuvelland, Susteren, Sevenum, Swalmen en Echt. 

In het buitenland werden voorts opgericht de afdeling Antwerpen 
(in organisatorisch verband toegevoegd aan de kamercentrale 
Tilburg) en de afdeling Cöte d'Azur (in organisatorisch verband 
toegevoegd aan de kamercentrale Leiden) . 

Helaas moest ook nu weer geconstateerd worden dat vele afdelingen 
hun verplichtingen ingevolge de artikelen 7.3 en 7.5 van het 
huishoudelijk reglement niet nakwamen om zowel een exemplaar 
van het jaarverslag van de afdeling als van de rekening en ver
antwoording van hun penningmeester aan de algemeen secretaris 
te doen toekomen. 
Waren er in 1981 van de 608 afdelingen 341 die hun verplichtingen 
nakwamen, in 1982 werd een aantal van 238 van de 624 geregistreerd, 
een percentage van 38,14 tegen 56,09 in 1981. Een zowel absolute 
als relatieve achteruitgang. Wellicht vormden de vele door de 
afdelingen te ondernemen activiteiten een verklaring voor het 
feit dat de secretarissen niet aan het zenden van de gegevens 
zijn toegekomen. 
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De verdeling over de kamercentrales was als volgt: 

door afdelin~en in~ezonden 

's-Hertogenbosch 23 van de 50 
Tilburg 27 van de 35 
Gelderland 36 van de 83 
Rotterdam 1 van de 1 
's-Gravenhage 1 van de 1 
Leiden 32 van de 55 
Dordrecht 16 van de 64 
Amsterdam 1 van de 1 
Den Helder 14 van de 50 
Haarlem 11 van de 24 
Zeeland 9 van de 22 
Utrecht 16 van de 43 
Friesland 5 van de 36 
Overijssel 14 van de 46 
Groningen 11 van de 43 
Drenthe 9 van de 33 
Limburg 12 van de 37 

Het percentage mutaties in het secretarissenbestand van de af
delingen was in 1982 45,03 (in 1981: 31,58). Helaas dus wederom 
een toename, die verontrustend genoemd mag worden omdat het de 
stabiliteit in de afdelingsbesturen n~et ten goede komt. 
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8. Ondercentrales. 

In het kader van de Statenverkiezingen en de Tweede-Kamer
verkiezing hebben de ondercentrales een belangrijke rol ge
speeld. Die rol lag vooral op de terreinen van propaganda, 
vorming en scholing en het organiseren van spreekbeurten. 

Overigens is nog steeds sprake van een te weinig inschakelen 
van de ondercentrales door de kamercentrales en/of de af
delingen ten einde bepaalde activiteiten te coördineren. 

In de secretariaten van de ondercentrales hebben, in tegen
stelling tot die van de afdelingen, in vergelijking tot 1981 
minder mutaties plaatsgevonden. Was toen sprake van een 
percentage van 38,95, thans bedroeg dit 35,05. 

Het aantal ondercentrales nam toe omdat de afdeling BRD de 
status van ondercentrale verkreeg, terwijl de afdelingen 
Antwerpen en Brussel de ondercentrale België vormden. 

Van deze 97 ondercentrales voldeden er 42 aan de verplichting 
om een exemplaar van de rekening en verantwoording van de 
penningmeester en een exemplaar van het jaarverslag aan de 
algemeen secretaris te doen toekomen (conform de artikelen 
7.3 en 7.5 h.r.), een percentage van 43,30 tegen 41,05 in 
1981. 

De verdeling over de kamercentrales was als volgt: 

's-Hertogenbosch 
Tilburg 
Gelderland 
Rotterdam 
's-Gravenhage 
Leiden 
Dordrecht 
Amsterdam 
Den Helder 
Haarlem 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe 
Limburg 

totaal aantal ondercentrales 

7 
4 

11 
1 
l 
8 

11 
1 
5 
3 
6 
6 
5 
8 
8 
4 
8 

ingezonden 

2 
2 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
4 
4 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat de afdeling Niedorp (KC Den Helder) 
aanvankelijk ingedeeld bij de ondercentrale Waardlanden, nu res
sorteert onder de ondercentrale Stokgebied, ter#ijl de afdeling 
Zuidwolde (KC Drenthe), eerst ingedeeld bij de ondercentrale 
Hoogeveen, thans tot de ondercentrale Meppel behoort. 
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9. Karnercentrales. 

Op 6 april, 3 mei en 16 juni hadden bijeenkomsten plaats van 
de voorzitters van de kamercentrales met het hoofdbestuur. 
In par. 10 wordt nader op deze bijeenkomsten ingegaan. 

De kamercentrales speelden een belangrijke rol bij de Staten
verkiezingen en bij de Tweede-Kamerverkiezing. Niet alleen voor 
wat de procedurele kanten van die verkiezingen betreft, maar 
ook - en zeker zo belangrijk - bij alle organisatorische han
delingen, zoals die op het terrein van de propaganda. 

In par. 2 werd reeds gewezen op het belang van de zeer goede 
betrekkingen tussen de secretariaten van de kamercentrales en 
het algemeen secretariaat. Eens te meer werd daarbij duidelijk 
dat goed werkende kamercentrale-secretariaten een belangrijke 
voorwaarde zijn voor het doen functioneren van de hele partij. 

Om de communicatie van het dagelijks bestuur met afdelingen en 
centrales zo optimaal mogelijk te doen blijven, werden de be
zoeken van het dagelijks bestuur aan de kamercentrales in 1982 
voortgezet. 

Achtereenvolgens werden bezocht: 

Tilburg 
Den Helder 
Haarlem 
Dordrecht 
's-Gravenhage 
Drenthe 
Leiden 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland 

6 januari 
20 januari 
27 januari 

3 februari 
10 februari 
17 februari 
27 oktober 
17 november 

1 december 
15 december 

Het dagelijks bestuur besloot de frequentie van de bezoeken te 
verminderen zodat de nieuwe reeks bezoeken, die aanving op 
27 oktober, zich zal uitstrekken over een periode van anderhalf 
jaar. 

Ten slotte blijve niet onvermeld dat de penningmeesters van de 
kamercentrales tweernaal met de penningmeester van de partij 
bijeenkwamen om o.a. declaratieregelingen, de financiële conse
quenties van de Tweede-Kamerverkiezing, de opzet van de begroting 
en de hoogte van de contributie te bespreken. Deze bijeenkomsten 
vonden plaats op 24 juni en 28 oktober. 
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10. Dagelijks bestuur en hoofdbestuur. 

In 1982 werden vergaderingen van het hoofdbestuur gehouden op 
11 januari, 15 februari, 15 maart, 5 april, 6 april, 19 april, 
3 mei, 10 mei, 14 mei, 1 juni, 7 juni, 16 juni, 29 juni, 
23 augustus, 13 september, 11 oktober, 20 oktober, 15 november, 
16 november, 27 november en 6 december, in totaal 21. 

De vergadering van 6 april was een bijeenkomst met de voorzitters 
van de kamercentrales over algemene en organisatorische zaken; 
die van 19 april was een buitengewone vergadering te Wolfheze 
over de opvolging van Hans Wiegel als fractievoorzitter, tevens 
politiek leider van de partij; die van 3 mei was wederom met 
de voorzitters van de kamercentrales ter verwelkoming van 
Ed Nijpels als de nieuwe politieke voorman; die van 10 mei had 
betrekking op het uitspreken van royementen; die van 14 mei 
was een zeer korte vergadering in het kader van de 63ste alge
mene vergadering- afscheid van Hans Wiegel; die van 16 juni 
was met de voorzitters van de kamercentrales ter voorbereiding 
van de buitengewone algemene vergadering van 3 juli en ten 
slotte, die van 27 november was te Wolfheze in het kader van 
de evaluatie over het functioneren van het hoofdbestuur. 

Het aantal vergaderingen is een afspiegeling van de enorme 
activiteiten die de partij in 1982 ontwikkelde. In 1981 kwam 
het hoofdbestuur namelijk dertien maal bijeen. 

Een veelheid van onderwerpen werd op deze vergaderingen besproken, 
o.m. in willekeurige volgorde: 

- de politieke toestand (meer dan ooit, o.a. in verband met 
kabinetscrisis, verkiezingen en kabinetsformatie) 

- verkiezingscampagnes; 
- kandidaatstelling leden dagelijks bestuur; 
- technisch advies ten behoeve van de Tweede-Kamerverkiezing; 
- benoeming leden partijraad in de categorie 4 (15 door het 

hoofdbestuur te benoemen leden) ; 
- financiën - in het bijzonder de financiële actie 1982; 
- ontwerp-urgentieprogramma; 
- adviezen ten aanzien van voorstellen van afdelingen en cen-

trales ten behoeve van de 35ste jaarlijkse algemene vergadering; 
- concept- redactiestatuut; 
- nota inzake jongerenbeleid; 
- rapport regeling onverenigbaarheden en cumulatie van functies 

in de VVD; 
- adviezen van de commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies 

(over kandidaatstelling Tweede Kamer) ; 
- voorstel inzake VVD-lidmaatschap voor buitenlanders; 
- activiteitenschema 1982/1983; 
- taakverdeling nieuw dagelijks bestuur; 
- 34ste jaarverslag; 
-benoeming bestuursleden rnr.H.C.Dresselhuysfonds; 
- voorstellen afdelingen en centrales ten behoeve van de 36ste 

jaarlijkse aigemene vergadering; 
- voorbereiding 65ste algemene vergadering met de rapporten 

inzake patiënten- en ouderenbeleid; 
- beleidsplan Haya van Somerenstichting; 
- vaststelling regeling reiskosten-declaraties; 
- concept-voorlopig reglement kandidaatstelling Europese Parlement; 
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- de uitgave van het Liberaal Manifest 1981; 
-benoeming van leden van de commissies van advies (art. 60 h.r.) 
- voorbereiding bijeenkomsten partijraad van 27 februari en 

10 juli; 
- onderzoek naar de mogelijkheden om tot verdere professiona

lisering van het dagelijks bestuur (in het bijzonder ten aan
zien van de voorzitter) over te gaan; 

- benoeming staffunctionaris ten behoeve van vorming en scholing; 
- het uitspreken van royementen; 
- behandeling organisatieproblemen1 
- de BMDE - ontwikkeling van plannen en uitvoering; 
- benoeming leden commissie Bijzondere Besluitvorming. 

Het dagelijks bestuur kwam in-het verslagjaar 26 maal bijeen en 
wel op 4 januari, 18 januari, 25 januari, l februari, 8 februari, 
1 maart, 8 maart, 22 maart, 29 maart, 26 april, 24 mei, 14 juni, 
21 juni, 5 juli, 16 augustus, 30 augustus, 6 september, 20 sep
tember, 27 september, 4 oktober, 25 oktober, 1 november, 8 no
vember, 22 november, 13 december en 20 december. 

De bijeenkomst van 20 december was een bijzondere omdat op die 
avond voor het eerst nà de vorming van het CDA/VVD-kabinet de 
VVD-bewindslieden met de leden van het dagelijks bestuur overleg 
voerden over een aantal politieke en ook organisatorische aan
gelegenheden. 
Evenals in 1981 kwam het dagelijks bestuur twee dagen (8 en 
9 oktober) te Wolfheze bijeen om in een ontspannen sfeer een 
aantal zaken grondig door te spreken. 

De onderwerpen die in de vergaderingen van het dagelijks bestuur 
werden besproken, zijn terug te vinden in de eerder vermelde 
opsomming van onderwerpen bij het hoofdbestuur. Voorts werden 
diè onderwerpen behandeld die bij delegatie van bevoegdheid aan 
het dagelijks bestuur zijn voorbehouden, o.a. met betrekking 
tot het personeelsbeleid (zie par. 11). 

Delegaties van het dagelijks bestuur hadden besprekingen met 
delegaties van het bestuur van de Organisatie Vrouwen in de 
VVD in het kader van de uitwerking van de nota "Daarom Vrouwen 
in de VVD" en met het bestuur van de afdeling Tilburg inzake 
de situatie van de VVD in de gemeente Goirle. De in Goirle ge
rezen problemen waren van dusdanige aard dat het hoofdbestuur 
het meer dan verantwoord achtte de bevoegdheid tot het plaatsen 
van de naam van de VVD boven de kandidatenlijst ten behoeve van 
de raadsverkiezing in te trekken. Een aantal te Goirle wonende 
leden van de VVD meende daarop een kort geding te moeten aan
spannen tegen het hoofdbestuur. Dit kort geding diende op 
6 april. De rechter stelde het hoofdbestuur in het gelijk, 
hetgeen voor de toekomst een uitermate belangrijke beslissing 
voor de hoofdbesturen van alle politieke partijen was, daar 
het hoofdbestuur voortaan meer middelen heeft om ongewenste 
situaties tegen te kunnen gaan. 

Royementen werden uitgesproken ten aanzien van leden die, niet
tegenstaande het duidelijke hoofdbestuursbesluit inzake het 
verbod zich te kandideren voor een niet-VVD-lijst als in een 
bepaalde gemeente ook een VVD-lijst ten behoeve van de gemeente
raadsverkiezingen is ingediend, zich toch voor een niet-VVD
lijst kandidaat stelden. 
De royementen betroffen leden uit de gemeenten: Delft, Wieringer
meer, Warmenhuizen, de Egrnonden en Slootdorp. In een aantal ge-
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vallen bedankten betrokkenen voor het lidmaatschap voordat 
de uitspraak geëffectueerd diende te worden. 

Leden van het dagelijks bestuur waren voorts aanwezig op de 
congressen van de Vereniging van Staten- en Raadsleden en 
het congres van de Organisatie Vrouwen in de VVD. 

In 1982 hadden met betrekking tot de door de centralever
gaderingen van de kamercentrales te benoemen leden van het 
hoofdbestuur de volgende wijzigingen plaats: 

Voor de kamercentrale Zeeland volgde door tussentijds aftreden 
van de heer R.T.Henkemans op 15 februari de heer mr.A.J.te 
Veldhuis op die, eveneens in verband met tussentijds aftreden, 
op 26 juni werd opgevolgd door de heer H.F.Tijdens. 
Voor de kamercentrale Groningen volgde door periodiek aftreden 
van de heer L.H.Ruben per 3 mei de heer R.Wigboldus op. 
Voor de kamercentrale Limburg volgde per 26 juni de heer 
ir.G.A.P.Schellekens op, in verband met periodiek aftreden van 
de heer P.M.H.Crombag. 
Mevrouw J.A.P.van Namen-van Eek volgde in verband met tussen
tijds aftreden van mevrouw A.C.van ~vijngaarden-Terlouw ten be
hoeve van de Organisatie Vrouwen in de VVD per 1 juni op. 

Ook hier (zie voorts par. 14) blijve niet onvermeld dat de heer 
Nijpels op 3 mei voor de eerste maal de hoofdbestuursvergadering 
bijwoonde als opvolger van de heer Wiegel in diens kwaliteit 
van adviserend lid van hoofdbestuur en dagelijks bestuur. 

In de samenstelling van het dagelijks bestuur deed zich in het 
verslagjaar één wijziging voor. Op de 35ste jaarlijkse algemene 
vergadering (62ste.algemene vergadering) volgde de heer 
drs.H.E.Eenhoorn in verband met periodiek aftreden van de hee~ 
J.Combée als secretaris voor de organisatie op. 

Het hoofdbestuur was op 31 december als volgt samengesteld: 

~· dagelijks bestuur: 

voorzitter: J.Kamminga te Grocingen; 
ondervoorzitter: mevr.E.van Raalte-Tuijnman te Leusden; 
penningmeester: mr.J.de Monchy te Rhoon; 
secretarissen: A.M.van Bernmelen te 's-Gravenhage; 

P.L.van den Bossche te Berkel-Enschot; 
drs.H.E.Eenhoorn te Schiermonnikoog; 
drs.J.H.Klein Molekamp te Rotterdam; 
J.den Ouden te Anna Paulowna; 
ir.T.Thalhammer te Waalre; 

de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie: dr.G.Zoutenàijk 
(met adviserende stem) ; 

de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie: drs.E.H~T.M.Nijpels 
(met adviserende stem); 
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~· vertegenwoordigers van de karnercentrales: 

's-Hertogenbosch: dr.ir.A.P.Kole te Nuenen; 
Tilburg: rnr.P.J.J.M.Mangelrnans te Oudenbosch; 
Gelderland (rkk. Arnhem): dr.L.Srneets te Wageningen; 
Gelderland (rkk. Nijmegen): G.M.Jacobs te Beusichern; 
Rotterdam: W.H.van der Stek te Hendrik-Ida-Ambacht; 
's-Gravenhage: mr.C.A.Troost te Voorburg; 
Leiden: drs.P.F.Regnault te Wassenaar; 
Dordrecht: rnevr.L.A.van Scherpenberg te Rijswijk; 
Amsterdam: dr.P.D.Coljee te Amsterdam; 
Den Helder: G.C.A.Mulder te Hoorn; 
Haarlem: rnr.R.R.Hazewinkel te Bussum; 
Zeeland: H.F.Tijdenste. He:tnkahS:zand; 
Utrecht: rnr.R.Luchtenveld te Amersfoort; 
Friesland: P.G.Mulder te Leeuwarden; 
Overijssel: L.Bornhof te Kampen; 
Groningen: R. Wigboldus te Gro·nin.gen; 
Drenthe: G.Ziengs te Meppel; 
Limburg: ir.G.A.P.Schellek~ns te Maastricht; 

f· een vertegenwoordigster van de Organisatie Vrouwen in de VVD: 

mevr .. J.A.P.van.Narnen-;;an Eek te Den-Helderi.-·::·.· 

Q. de voorzitter van de Vereniging van Staten- en Raadsleden: 

M.de Bruijne te Amersfoort (met adviserende stern). 
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11. Algemeen secretariaat. 

Het personeelsbestand onderging in 1982, evenals in 
het jaar daarvoor, geen wijziging (24 personen). Wel ontstond 
een vacature in de functie van adjunct-secretaris voor vorming 
en scholing doordat de heer M.R.van der Heijden benoemd werd tot 
burgemeester van de gemeente Leens. 
De heer Van der Heijden trad in 1976 in dienst van de VVD (for
mee~ van de Haya van Somerenstichting) en heeft een zeer belang
rijk aandeel gehad in de opzet van vorming en scholing binnen de 
partij, die zich tot zijn komst beperkte tot wat in de wandel 
de "topkadercursus" werd genoemd. De partij is hem voor zijn 
werk dan ook dank verschuldigd. 

Na een zorgvuldige selectie werd uit zeer veel kandidaten de 
heer J.N.J.van den Broek te Poeldijk met ingang van 1 augustus 
als zijn opvolger benoemd. 

Zoals eerder vermeld, waren de werkzaamheden omvangrijk. Enkele 
getallen, waarin deze werkzaamheden weerspiegeld worden, zijn: 

fotocopieën gemiddeld 119.796 per maand (in 1981: 150.792); 
ingeschreven brieven 8.032 in het hele jaar (in 1981: 7.605); 
verzonden brieven 3.467 in het hele jaar (in 1981: 2.863). 

Met betrekking tot de brieven dient vermeld te worden dat hierin 
niet zijn begrepen ontvangen mutatie-formulieren, folders, druk
werk en verzonden convocaten. 

Van de ontvangen brieven werden voorts 806 stuks (in 1981: 537 
stuks) doorgezonden naar de Tweede-Kamerfractie. In verband met 
het zuiver politieke karakter van deze stukken diende de be
antwoording door genoemde fractie te geschieden. 

Voorts dient nog gewezen te worden op de aanmaak en verspreiding 
van propaganda-materiaal, hieronder ook nota's e.d. begrepen. 
(Bijlage III legt van deze activiteiten mede getuigenis af.) 

Een zeer belangrijke en ingrijpende verandering had plaats op 
het terrein van de ledenadministratie. Door de invoering van 
terminals, die immers rechtstreeks op de computer zijn aange
sloten, werd een directe verwerking van de mutaties mogelijk. 
Hopelijk zal daarmee het aantal mogelijk te maken fouten sterk 
worden gereduceerd. De service aan de partij kan daarmee op
timaal worden, al zal het enige tijd duren voordat een en ander 
ten volle gerealiseerd zal zijn. 

In 1982 werd duidelijk (o.a. uit de verschillende verkiezingen 
en enquêtes) dat de VVD zowel qua leden als qua mogelijke kie
zers aan aanhang won. Dit bepaalde mede het resultaat van de 
zeer geslaagde financiële actie. Nimmer bracht de partij zoveel 
financiële middelen bijeen als in de maanden juli, augustus en 
september, n.l. f.l.291.142.61, overgemaakt door 50.195 leden, 
?emiddeld dus een bedrag van f.25.72 per lid. Ter vergelijking: 
~n 1981 waren deze cijfers resp. f.863.543.88 - 40.523 leden -
gemiddeld f.21.31. 
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Ook de contributie-inning verliep voorspoedig (zie onderstaande 
tabel) . 

t981 1982 

Leden Wanbetalers Wanbetalers ~ Leden ers ·~~-~--

01-01-1981 29-05-1981 Iel ~ 31-12-1981 geind 01-01-1982 28-04-1982 Id % 31-12-1982 geind 

j A. ' s-Hertogenb:>sc 

B. Tilburg 

C. Gelderland 
(Arnhem) 

D. Gelderland 
(Nijrregen) 

E. Potterdam 

F. 's-Gravenhage 

G. Leiden 

H. Dordrecht 

I . 1\msterdam 

J. Den Helder 

K. Haarlem 

r... Zeeland 

M. Utrecht 

N. Friesland 

0. OVerijssel 

P. Groningen 

Q. Drenthe 

R. I..ilrèurg 

S. HE-rechtstreeks 

I 

4.295 421 9,80 

3.978 443 11,14 

6.768 429 6,34 

4.127 396 9,60 

2.207 132 
, 

5,98 

4.384 213 4,86 

8.977 708 7,89 

7.412 533 7,19 

2.025 184 9,09 

4.900 400 8,16 

7.162 435 6,07 

2.271 188 8,28 

7.530 523 6,95 

3.175 242 7,62 

5.258 384 7,30 

4.187 225 5,37 

3.989 218 5,47 

3.032 424 13,98 

204 38 18,63 

85.881 6.536 I 7,61 

276 34,44 4.674 343 7,34 240 
271 38,83 4.343 385 8,86 284 

262 38,93 7.282 396 5,44 263 

250 36,87 4.472 372 8,32 194 

58 56,06 2.331 163 6,99 72 
168 21,13 4.585 215 4,69 145 
457 35,45 9.485 622 6,56 402 
335 37,15 7.885 526 6,6'7 268 
182 1,09 2.260 172 7,61 140 
253 36,75 5.221 341 6,53 201 
313 28,05 7. 777 468 6,02 303 
137 27,13 2.465 145 5,88 105 

350 33,08 8.325 529 6,35 352 

129 46,69 3.690 I 206 5,58 135 

249 35,16 5.846 360 6,16 216 

125 44,44 4.388 221 5,04 120 

127 41.74 4.174 234 5,61 104 

299 29,48 3.419 460 13,45 312 

22 42,11 207 31 14,98 21 

4.263 1 34,78 92.829 I 6.189 6,67 3877 

Een novum op het terrein van de berichtgeving vanuit de partij 
was dat de· VVD in 1982 gebruik ging maken van het fenomeen 
Viditel, en wel op een zodanige wijze dat in de periode van de 
verkiezingen de VVD Viditel's Top-20 aanvoerde wat betreft het 
door abonnees vragen naar VVD-nieuw$. Een groot succes! 

30,03 

26,23 

33,59 

47,85 

55,83 

32 '56 

35,37 

49,05 

18,60 

41,06 

35,26 
27,59 

33,46 

34,47 

40,00 

45,70 

55,5ó 

32,17 

32 26 

37,36 

Op 8 september werd korte tijd door heel Nederland meer gebruik 
gemaakt van de VVD-informatie dan van de informatie, door het ANP 
verstrekt. Ook nieuwe leden gingen zich via Viditel melden. 
Fractie en algemeen secretariaat verzorgden de informatie. 

In dit verslagjaar verscheen geen Jaarboek. Hiervoor waren twee 
redenen aanwezig: 
lo. De handelingen rond de Tweede-Kamerverkiezing maakten het 

onmogelijk werkzaamheden ten behoeve van het Jaarboek uit 
te voeren. 

2o. Omdat veel gegevens niet parallel lopen met het jaarverslag 
verdiende het aanbeveling het Jaarboek in het eerste kwartaal 
van enig jaar te doen uitkomen. 
De sluitingsdatum is dus voortaan 31 december. 

Nel verscheen in december voor de eerste maal een documenten
register, waarin al diè belangrijke geschriften in de vorm van 
nota's, brochures, reglementen e.d. zijn opgenomen, die voor
komen in het archief van het Thorbeckehuis. Het register zal 
t.z.t. worden uitgebreid met ongeveer tweehonderd redevoeringen 
van vooraanstaande liberalen in heden en verleden. 
Als bijlage V is dit register bij het jaarverslag gevoegd. 
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Het algemeen secretariaat bestond per 31 december uit de volgende 
medewerkers: 

W.J.A.van den Berg, algemeen secretaris; mevr.M.Th.M.Tangel, 
adjunct-algemeen secretaris; mevr.A.W.J.Luyben, adjunct-
secretaris voor organisatie; H.M.G.Dittmar, adjunct-secretaris 
voor propaganda en voorlichting; J.N.J.van den Broek, adjunct
secretaris voor vorming en scholing; Reny Dijkman, hoofdredacteur 
van Vrijheid en Democratie; C.L.J.van der Meer, administrateur; 
mevr.M.C.van der Loc-Visser, secretaresse algemeen secretaris; 
J.J.Alberts; mevr.P.van Bernmelen-van Duijn; mevr.P.G.M.Beyersbergen~ 
mevr.E.Gans; mevr.E:M.Hogewoning-den Hertog; mevr.E.L.Jes-Wernink; 
mevr.G.J.Koopman-Stieber; mevr.H.M.Kraayeveld-Voets; E.Kranenburg; 
mevr.M.Kwint; mevr.M.M.Schuit-Luyken; A.P.v.d.Toorn; mevr.R.van 
Veldhuizen-v.d.Dries; mevr.J.E.S.Versluis-Boot; mevr.G.A.de Wit 
en V.IJssel de Schepper. 

Rest nog te vermelden dat het algemeen secretariaat op 7 september 
alweer 10 jaar in het Thorbeckehuis was gevestigd. Een gedenk
waardig moment! In dat licht gesteld was het bijzonder verheugend 
dat de Thorbecke-legpenning in aangepaste vorm thans voor speciaal 
te eren leden van de partij beschikbaar kwam, zodat ook daarmee 
de binding met het grootse liberale verleden nogeens nadrukkelijk 
werd onderstreept. 
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12. Partijraad. 

Evenals in 1981 werden in 1982 twee vergaderingen van de partij
raad gehouden. De ene vond plaats op 27 februari te Leeuwarden, 
de andere op 10 juli te Utrecht. 

Van de 190 leden die de partijraad telt, waren er op de eerste 
bijeenkomst 98 aanwezig, een percentage van 51,58. Op de tweede 
bijeenkomst waren deze getallen resp. 109 en 57,37. 
In beide gevallen was sprake van een hoge presentiegraad in 
vergelijking tot de twee voorafgaande jaren. 

De partijraad van 10 juli was in zoverre een zeer bijzondere 
omdat deze vergadering de definitieve tekst van het Urgentie
programma 1982 vaststelde (zie ook par. 2). Aangezien het hierbij 
ging om een advies van de partijraad aan het hoofdbestuur en om
dat het een programma was waaraan de fracties in de Staten
Generaal zich dienden te conformeren, was het stemrecht beperkt 
tot 98 van de eerdergenoemde 190 leden. 

De 255 amendementen en/of moties waren als volgt over de ver
schillende hoofdstukken verdeeld: 

Inleiding: 4; Mens en Recht: 41; Mens en Welvaart: 59; Mens en 
Werk: 25; Mens en Toekomst: 20; Mens en Onder~eming: 16; Mens 
en Omgeving: 27; Mens en Ontplooiing: 48; Mens en Wereld: 15. 

Recht, welvaart en ontplooiing vormden duidelijk de items waaraan 
de meeste partijraadsleden om welke reden dan ook de voorkeur 
gaven, althans gelet op het aantal amendementen. 

Het mag hier nog wel eens gesteld worden dat zelden een vergade
ring van de VVD zo grondig, efficiënt en coöperatief heeft ge
werkt als op die zaterdag. Een schoolvoorbeeld van hoe het moet 
en dus ook kan! 

Een voorbode van de bijeenkomst van 10 juli was de vergadering 
te Leeuwarden. Niet alleen leden van de partijraad~. maar ook 
vele belangstellenden waren aanwezig. 

Vier onderwerpen hadden de belangstelling. Twee ervan betroffen 
studies van de Teldersstichting: 1. Beheersing van de overheids
uitgaven; 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. 

Aan de hand van concept-resoluties (gepubliceerd in Vrijheid en 
Democratie nr. 1260 van 19 januari, blz. 20) werd door zeer velen 
aan de discussies deelgenomen. Discussies die sedert 1981 voor
geschreven zijn, zoals neergelegd in de regeling inzake de be
handeling van rapporten van de Teldersstichting, o.a. door de 
partijraad. 

Een uitvoerig verslag van de bijeenkomst werd gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie nr. 1264 van 16 maart, blz. 16 en 17. 
Veel lof werd toegezwaaid aan de directeur van de Teldersstichting 
en aan de samenstellers van de rapporten. 

Voorts werd aandacht geschonken aan het rapport over het functioneren 
van de partijraad, opgesteld door de kamercentrale Leiden. Er werden 
ten aanzien van dit onderwerp geen besluiten genomen, maar wel werd 
de intentie onderschreven dat de partijraad meer dan voorheen 
diende te worden betrokken bij de politieke meningsvorming binnen 
de partij. 

Ten slotte werden door de partijraad de leden van de delegatie 
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naar het jaarlijkse congres van de ELD aangewezen (zie daar
voor par. 23). 

De gebruikelijke bijeenkomst van de partijraad op de zaterdag 
na de derde dinsdag in september bleef ditmaal achterwege 
omdat zo kort na de Tweede-Kamerverkiezing de zin aan een 
dergelijke bijeenkomst ontviel. 
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13. 35ste jaarlijkse algemene vergadering (62ste algemene vergadering). 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart werd in het Concertgebouw te 
Venlo de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. 

Evenals in het voorafgaande jaar waren zeer weinig afdelingen 
vertegenwoordigd, n.l. 238 van de 608, een percentage van slechts 
39,14 (in 1981: 39,64; in 1980: 45,77; in 1979: 57,57). Daarbij 
zij aangetekend dat de aanwezigheidsgraad nog vele malen lager 
was omdat op grote schaal sprake was van stemoverdracht. Een 
voor de partij toch verontrustende ontwikkeling! 
Ongetwijfeld speelde bij deze slechte opkomst het feit mee dat 
evenals in 1981 zo velen vlak vóór de verkiezingen (in dit geval 
de Statenverkiezingen) met diverse activiteiten bezig waren. 
Het hoofdbestuur is dan ook de mening toegedaan dat in het ver
volg geen algemene vergadering meer moet worden gehouden in het 
weekeinde vóór de dag van een verkiezing. 

De vrijdagavond was zoals gebruikelijk gereserveerd voor de 
grote politieke toespraken. Allereerst sprak de voorzitter van 
de partij, J.Kamminga. Vooruitziende naar de dag van de Staten
verkiezingen sprak hij de wens uit dat 1 op de 5 Nederlandse 
stemmen een liberale stem zou mogen worden, een wens die overigens 
meer dan vervuld werd. 
Ingaande op de situatie rond het tweede kabinet Van Agt wees hij 
op de besluiteloosheid van de zittende ploeg, terwijl toch was 
aangekondigd dat het "de sterke ploeg van de snelle beslissingen" 
zou zijn. Van deze snelheid was niets te bespeuren. Met betrek
king tot de wildgroei in het sociale zekerheidsstelsel werd niets 
ondernomen. "Waren het niet de liberale die al in het midden van 
de jaren '60 waarschuwden voor deze wildgroei?" 
Verder verweet hij het kabinet en de daarmee verbonden politieke 
partijen dat zij de moedeloosheid en de futloosheid van de zwart
kijker in dit land bevorderden. Hij constateerde voorts dat in 
de laatste jaren een soort "tegenmaatschappij" aan het ontstaan 
is, waarin zich verschillende vaak min of meer nihilistische 
personen hebben gegroepeerd: anti-kapitalisme, anti-militairisme 
en anti-parlementaire opstelling, en de anti-technologische in
stelling: de angst voor computers en chips. Profetische woorden 
voorwaar, nu in de dagen van het opstellen van dit jaarverslag 
o.a. binnen de Partij van de Arbeid deze anti-krachten tot vreemde 
uitspraken van de partijraad van de PvdA hebben geleid. 
De voorzitter zag voorts duidelijke parallellen tussen nu en de 
jaren '30. Eens te meer reden om het liberalisme met kracht uit 
te dragen. Immers, de bron van het liberalisme is de individuele 
creativiteit. Het liberalisme is een optimistische maar ook 
realistische politieke stroming. Daarom moet "dit liberale élan 
ons land uit de put helpen, moet het een nieuwe identiteit geven 
die tot nieuwe initiatieven zal leiden." 
Tot slot riep hij op de weg te gaan, die Thorbecke reeds veel 
eerder had aangegeven, n.l. stimuleren van de zelfstandige kracht 
in mens en maatschappij. "Dan worden de tachtiger jaren de jaren 
van een nieuw liberaal élan, de jaren van een hernieuwde 
vi tal i te it. ·~ 
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Vervolgens kreeg de heer Wiegel, zoals later bleek voor de 
laatste maal in zijn kwaliteit van voorzitter van de Tweede
Kamerfractie en dus politiek leider van de partij, het woord. 
Zijn redevoering spitste zich in belangrijke mate toe op de 
rol van D'66 in het krachtenveld van de Nederlandse politiek, 
en meer speciaal nog op de rol van D'66 in het kabinet Van Agt rr. 
Dit mede naar aanleiding van een onthullend boekwerkje over D'66, 
dat in die dagen verscheen en waarin een bepaalde kijk op het 
gebeuren bij D'66 intern werd gegeven, met daarin de positie van 
Terlouw. 

De heer Wiegel schetste de geringe daadkracht die uitging van 
Terlouw nu hij minister van Economische Zaken was. Hij verweet 
Terlouw zich te laten "ondersneeuwen" door de minister van 
Sociale Zaken, Den Uyl. 
Aan het slot van zijn rede riep hij op tot samenwerking: "Samen
werking tussen de overheid, de vakbeweging en de ondernemers. 
En in feite betekent dat, dat naar onze opvatting het landsbe
lang voorop moet worden gezet. In feite betekent dat ook, laten 
we het maar in gewoon Nederlands zeggen, dat we er best bovenop 
kunnen komen als we met elkaar in ons land de handen ineen slaan 
en als we zelf bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. 
En als we dat doen, moeten we kiezen voor die lijn. Laten we 
dan ook niet doen aan doemdenken. Dat hoeft ook niet. Laten we 
dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Want als we 
kiezen voor die lijn van samenwerking, dan is er toekomst voor 
ons land. Dan is er een toekomst voor onze kinderen en dan kunnen 
wij leven in een land waar we trots op zijn." 

Vervolgens werden de gasten begroet. Een bijzonder woord van 
welkom was er voor Martin Bangemann, de voorzitter van de Liberaal
Democratische Fractie in het Europese Parlement, en voor Michael 
Steed, vertegenwoordiger van The Liberal Party uit het Verenigd 
Koninkrijk. Beiden zouden nog het woord voeren. Ook werd de 
secretaris-generaal van de ELD, drs.F.A.Wijsenbeek, welkom ge
heten. 
De andere grote politieke partijen hadden, evenmin als in 1981, 
geen vertegenwoordigers gezonden in verband met de verkiezingen. 

Vervolgens werd het gebruikelijke telegram aan H.M.de Koningin 
voorgelezen, dat voor de eerste maal werd verzonden naar Huis 
ten Bosch te 's-Gravenhage. De inhoud van het telegram luidde: 
"De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op vrijdag 19 en 
zaterdag 20 maart 1982 te Venlo in jaarlijkse algemene vergadering 
bijeen, betuigt trouw en aanhankelijkheid aan Uwe Majesteit en 
haar Huis. Kamminga, voorzitter 

Van den Berg, algemeen secretaris' 

Daarna kreeg Martin Bangemann het woord. Hij herinnerde aan het 
feit dat juist in die dagen de Verdragen van Rome 25 jaar oud 
waren. Het was dus een goede gelegenheid om terug te blikken in 
het verleden. Wat was in die 25 jaar bereikt? Vooral belangrijk 
omdat in Europa de twijfel over Europa steeds met meer nadruk 
werd gehoord. Zeer indringend schetste hij de grote vooruitgang 
die Europa in deze periode had doorgemaakt, een vooruitgang die 
niet los te zien was van de bestaande Europese samenwerking. 
Maar ook schetste hij de bezwaren. Een echte democratie was 
Europa nog niet aangezien tot nu toe geen sprake was van het 
nemen van meerderheidsbesluiten, zodat steeds een minderheid haar 
wil kon opleggen aan de meerderheid. Hij noemde dat een structuur-
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fout. Aan de liberalen lag dat echter niet. Hij wees op de niet 
aflatende strijd, o.a. van de VVD'er Hans Nord, om toch de enig 
juiste weg in te slaan. Het gaat ook om zekerheid, ook in de 
landbouw, waar Hendrik Jan Louwes strijdt voor zekerheid omdat 
de angst van mensen over hun dagelijkse behoefte aan levens
middelen een slechte zaak voor Europa's eenheid is. 
Ook ging Martin Bangemann in op het verschil in zienswijze tussen 
enerzijds de Verenigde Staten en anderzijds Europa over de nul
optie. Hij signaleerde gevaren voor de veiligheid van Europa, 
want Europa alleen kan zich niet verdedigen. Het moet gebeuren 
in nauwe samenwerking met de Amerikanen. 
Ingaande op de vrije markteconomie signaleerde hij dat als de 
zon schijnt er altijd veel liberalen worden gevonden, ook buiten 
de liberale familie. Zodra echter de economische wolken zich 
samenpakken, trekken velen zich terug in bolwerken van pro
tectionisme. 
Aan het slot stelde hij dan ook: "Niemand zal het ons vergeven 
als wij nu niet de kracht opbrengen deze Europese éénwording 
te voltooien en niet de kracht opbrengen om in vrijheid te zamen 
te leven in een solidariteit die - dat geloof ik - een liberale 
maatschappij kenmerkt en die ook een liberaal Europa zal ken
merken." 

Op vrijdagmiddag was zoals gebruikelijk het huishoudelijk ge
deelte van de vergadering begonnen. Goedgekeurd werd het jaar
verslag over 1981 (34ste jaarverslag) - ingevolge art. 18.3 van 
de statuten -, waarbij de vergadering waardering uitsprak over 
de verslaggeving. Enkele kanttekeningen dienden echter wel te 
worden gemaakt. Op blz. 3 ontbrak de naam van mr.F.Portheine 
bij de niet teruggekeerde Tweede-Kamerleden. Op blz. 16 was 
sprake van ten tweede male (dit moest zijn ten derde male) dat 
bij Eerste-Kamerverkiezingen in provinciale staten voorkeur
sternmen werden uitgebracht en op blz. 43 was de naam van 
Ph.C.la Chapelle weggevallen als eindredacteur van het Liberaal 
Manifest. 

Waardering was er ook voor het jaarverslag van de penningmeester. 
Zijn beleid werd goedgekeurd door middel van het verslag van 
de commissie van drie leden ter voorlichting van de algemene 
vergadering bij de behandeling van de rekening en verantwoording 
over het jaar 1981. De leden van deze commissie die het verslag 
uitbrachten waren in alfabetische volgorde: J.A.Bouwens, 
J.Kraaijeveld van Hemert en rnr.F.Martin. 
Benoemd c.q. herbenoemd werden de volgende leden van de commissie 
van drie leden ter voorlichting van de algemene vergadering bij 
de behandeling van de rekening en verantwoording van de penning
meester over het jaar 1982 (art. 30.2 statuten) in alfabetische 
volgorde: J.A.Bouwens te Amstelveen, mr.F.Martin te Delft en 
L.H.Wurfbain te Laren (N.H.), en de plaatsvervangende leden: 
drs.C.E.Etty te Amsterdam, J.Kraaijeveld van Hemert te Dordrecht 
en J.H.J.Willems te Roermond. 

Vervolgens boog de vergadering zich over de nota "Daarom een 
Organisatie Vrouwen in de VVD". De nota was gepubliceerd als 
bijlage bij de beschrijvingsbrief in Vrijheid en Democratie 
nr. 1259 van 15 december 1981. 
De voorzitter zette uiteen waarom deze nota van zo'n grote be
tekenis was. Hij stelde o.a.: "Het hoofdbestuur heeft nadrukke-
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lijk gekozen voor een goed functionerende represe~tatieve 
organisatie Vro~wen in de VVD. Die is er nu niet ~n alle op
zichten. Dit komt vooral ook door de geweldige groei van 
activiteiten in de afgelopen jaren en de daarop niet geheel 
aansluitende en aangepaste organisatiestructuur." 
Een vaak emotionele discussie ontstond aan de hand van deze nota. 
wat opviel was dat voor het merendeel mannen zich met de in de 
nota gesignaleerde problematiek bezighielden .. ~én van ~e de~l
nemers stelde dat het naar de inzichten van z~Jn afdel~ng g~ng 
om de democratische besluitvorming binnen genoemde organisatie: 
"Immers, een stichting kent geen leden, een stichting kent geen 
ledenvergadering." Een andere afgevaardigde stelde echter dat 
zi.j er bezwaar tegen maakte dat een sti<:=htingsvorm niet.dem'?
cratisch zou zijn, want wie actief is b~nnen deze organ~sat~e 
weet wel beter. Voorts spitste de discussie zich toe op het 
feit dat het volgens velen ging om emancipatie, om het inhalen 
van een achterstand. 

Ook de voorzitster van de Organisatie Vrouwen in de VVD, 
mevrouw A.C.van Wijngaarden-Terlouw, stelde de discussie in 
een ander licht door uitvoerig in te gaan op wat zij wezen
lijk vond, n.l.: "Veel meer om het feit door te stellen dat in 
een maatschappij waar op het ogenblik de vrouw zo in de schijn
werpers staat wij daar als VVD bij moeten zijn." 

-

De voorzitter besloot de behandeling met·de volgende woorden: 
" .... dat we het over één ding volledig eens zijn en dat is, dat 
we allemaal een goede, krachtige Organisatie Vrouwen in de VVD 
willen om de achterstandsituatie in te halen." 

Vervolgens werd die middag nog een aantal besluiten genomen die 
zijn opgenomen in bijlage I van dit jaarverslag. 

Bij het beleid van het hoofdbestuur gaf de voorzitter een kort 
maar indringend overzicht van de vele activiteiten die ontwikkeld 
waren en die nog zouden komen. Hij bracht daarbij hulde aan de 
vrijwilligers en de professionele werkers in de partij. 
Uitvoerig werd in de daarop aansluitende discussie en ook tijdens 
de rondvraag stilgestaan bij een veelheid van onderwerpen, o.a.: 
de politieke meningsvorming binnen de partij; het functioneren 
van de partijraad; de taakvervulling in het dagelijks bestuur; 
de cumulatie van functies; het p.r.-beleid; de communicatie tussen 
partij enTweede-Kamerfractie; de knipselkrant en de informatie 
binnen de partij; de Info-map; de Haya van Somerenstichting 
(vorming en scholing) ; het bespreken van het beleid van de Kamer
fracties "en het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering. 

Op zaterdagmorgen 20 maart werd het beleid van de hoofdredacteur 
van Vrijheid en Democratie besproken (art. 61.2 h.r.). Naast 
waardering waren er voor de eerste maal enkele kritische geluiden 
te beluisteren over de nieuwe opzet van het partij-orgaan. Het 
betrof daarbij uitsluitend de inhoud. Men zag gaarne wat meer 
verslaggeving en wat meer wetenschappelijk onderbouwde artikelen. 
Het beleid werd overigens met veel waardering voor de inzet van 
de hoofdredacteur goedgekeurd. 

Daarna kreeg Michael Steed het woord. In een diepgaand betoog 
schetste hij de situatie, waarin de Britse liberalen zich be
vonden in hun eigen land en in de Europese Gemeenschap. Voorts 
zette hij de zienswijze van de Britse liberalen met betrekking 
tot het ontwapeningsvraagstuk uiteen. 
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Daarna kreeg Roelof Houwing, voorzitter vàn de JOVD, het woord. 
Interessant voor de toekomst was daarbij zijn duidelijke uit
spraak dat de JOVD graag meewerkte aan "het juist kanaliseren 
van het politieke engagement van juist de jongeren. Dat betekent 
dat er geen hoge drempels moeten worden opgeworpen om politiek 
actief te kunnen zijn. Het betekent tevens dat er een opvang 
moet zijn voor diè jonge mensen die graag rustig willen over
leggen of het liberalisme voor hen een juist aansluitingspunt 
is." 

Vervolgens werd afscheid genomen van de secretaris voor de 
organisatie, J.Combée te Weert. Veel lof werd hem toegezwaaid 
voor zijn inzet en samenwerking. In zijn antwoord dankte hij 
voor de steun die hij gedurende de jaren van zijn lidmaatschap 
van het dagelijks bestuur had mogen ondervinden van het bestuur, 
het algemeen secretariaat en de partij. 
Drs.H.B. Eenhoorn te Schiermonnikoog werd als zijn opvolger be
noemd verklaard doordat andere kandidaten ontbraken. Eveneens 
was dit het geval bij de herbenoeming van P~L.van den Bossche 
te Eerkel-Enschot en ir.T.Thalharnmer te Waalre, beiden secre
taris voor de organisatie. 
Afscheid werd vervolgens genomen van: F.H.Cornelissen (kamer
centrale Gelderland-rijkskieskring Nijmegen), R.T.Henkemans 
(kamercentrale Zeeland), G.Sparreboom (kamercentrale Overijssel) 
en mevr.drs.I.Günther (kamercentrale 's-Gravenhage). 
Begroet werden: G.M.Jacobs (kamercentrale Gelderland-rijkskieskring 
Nijmegen), mr.A.J.te Veldhuis (kamercentrale Zeeland), L.Bomhof 
(kamercentrale Overijssel) en mr.C.A.Troost (kamercentrale 
's-Gravenhage) . 

Hierna werd ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
vragen te stellen over het beleid van de Kamerfracties en van 
de VVD-leden in het Europese Parlement. 

De vergadering werd besloten met korte uiteenzettingen door de 
voorzitters van de beide fracties in de Staten-Generaal, de 
heren Zoutendijk en Wiegel. 
De heer Zoutendijk schetste de gevaren die de democratie be
dreigden, mede omdat de grens van de verzorgingsstaat was be
reikt. De maatregelen die genomen dienden te worden zouden wel
licht uitlopen op een harde confrontatie. Zo haalde hij 
Herman Bode, de ondervoorzitter van de FNV, aan die verklaard 
had. dat een loonmaatregel sociale oorlog zou betekenen, en 
voorts de actievoerders van "Dodewaard moet dicht" die stelden: 
"Uw democratie is de onze niet." Hij hield de vergadering voor 
vooral de bereidheid te hebben om voor de liberale waarden op 
te komen. Die bereidheid was nog onvoldoende hoewel de ideeën, 
neergelegd in het Liberaal Manifest en de rapporten van de 
Teldersstichting, genoeg creativiteit geven. 

De heer Wiegel sprak het slotwoord, waarin hij opriep "VVD te 
stemmen al is het voor het eerst van uw leven." 

(Voor een uitvoerige verslaggeving wordt verwezen naar Vrijheid 
en Democratie nr. 1265 van 6 april, blz. 5 e.v.) 
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14. De 63ste, 64ste en 65ste algemene vergadering (buitengewone 
algemene vergaderingen) . 

Bovenvermelde vergaderingen werden gehouden resp. op 14 mei 
te Amersfoort, 3 juli te Nijmegen en 10 en 11 december te 
Bussum. 

In procenten waren de afdelingen als volgt vertegenwoordigd: 
te Amersfoort 25,53, te Nijmegen 83,12 en te Bussum 28,73. 

De 63ste algemene vergadering was in alle opzichten een buiten
gewone. In deze avondvergadering nam de partij op grootse v.rij ze 
afscheid van Hans Wiegel als haar politieke voorman en begroette 
zij met groot enthousiasme Ed Nijpels als diens opvolger. 
Zoals in Vrijheid en Democratie omschreven werd het een gouden 
avond, een bijeenkomst die de partij zi,ch nog lang zal heugen. 
Een wervelend programma werd door meer dan 1500 VVD'ers mee
beleefd. Een prograrr~a waaraan door zeer velen werd meegewerkt. 
De VVD op z'n best: een warme, saamhorige club! 
Het zou in dit jaarverslag te ver voeren bij elk onderdeel stil 
te staan. Maar ongetwijfeld was één van de hoogtepunten de film 
"Hans Wiegel: 15 jaar politiek". Een film die tot stand kwam 
door de grote inspanningen die René Stokvis, Ron Kroon, Hans 
van der Vliet, Hugo Di ttmar, Jan Kamminga en vele, vele anderen 
zich hebben getroost om tot een in alle opzichten grandioze 
prestatie te komen. 
Verder was er het lied van Gerrit den Braber "Wiegel gaat naar 
Friesland toe", een meezinger die door de aanwezigen inderdaad 
wèrd meegezongen! 
En wat te denken van de Friese VVD'ers die (natuurlijk) in het 
Fries hun nieuwe Commissaris to~zongen. 
Voor de liefhebbers van de historie geeft de fotocollage in 
Vrijheid en Democratie nr. 1268 van 25 mei, blz. 5 e.v., een 
indringend en altijd bijblijvend beeld van die "gouden" avond. 
De partij was die avond echt bekomen van de schrik dat Hans Wiegel 
het Haagse politieke toneel had verlaten. Zoals voorzitter 
Jan Kamminga het in een eerste reactie had gezegd, waren er ge
voelens van "schrik, spijt en blijdschap. Schrik, omdat een der
gelijk vertrek altijd te vroeg, altijd ongelegen komt. Spijt, 
omdat een uniek man, van onschatbare waarde voor de partij, de 
actieve politiek verlaat, en blijdschap voor Wiegel en zijn 
gezin en voor Friesland, waar men een perfecte Commissaris der 
Koningin krijgt." 
Alle toespraken te Amersfoort baseerden zich in wezen op deze 
drie gevoelens. 
Speciale gasten waren de families Wiegel en Nijpels, de heer 
en mevrouw F.H.J.J.Andriessen, drs.M.Smits, algemeen secretaris 
van het CDA, de heer F.Deguerre, vertegenwoordiger van de 
Belgische Parti des Réformes et Liberté, de ereleden mr.D.A.Delprat 
en mr.E.H.Toxopeus met hun echtgenoten en drs.F.A.Wijsenbeek, 
secretaris-generaal van de ELD. 
Op die avond werd Hans Wiegel bij acclamatie tot erelid van de 
partij benoemd. 
Geschenken werden overhandisd, waaronder de beroemde foto uit 
1977 in de Bistroquet, waarmee eigenlijk het kabinet Van Agt I 
aanving. 
Na sprekers als Ka~minga en Zoutendijk dankte ten slotte Wiegel 
de partij, waarbij hij eindigde met de woorden: "Nou is het voor 
mij mooi geweest. Dank voor alle steun en vriendschap. Ik ben 
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er natuurlijk blij mee dat velen van u zeggen: jammer dat hij 
weggaat. Dat is beter dan: blij dat hij ophoepelt.En dat sommigen 
zeggen: hij komt nog wel eens terug, dat streelt de ijdelheid. 
We hebben het samen al die jaren goed gehad .... (en aan het einde) 
Wij __ als liberalen zetten de opmars voort. Verder op weg naar het 
uitgroeien als grote liberale volkspartij met een brede aanhang 
en een vaste steun in ons volk. En dat doen wij onder leiding 
van een jonge aanvoerder die ons volledige vertrouwen heeft." 

Daarna sprak Ed Nijpels zijn voorganger toe, daarbij tevens van 
de gelegenheid gebruik makend zijn eerste grote redevoering voor 
de partij te houden. 
In zijn rede ging hij enerzijds in op de praktische politiek 
van alle dag, anderzijds schetste hij de liberale uitgangspunten 
zoals hij die zag. Het gaat te ver om hier een samenvatting te 
geven, maar het achterste van zijn tong vormde o.a. de zinsnede: 
"Essentieel voor ons is dat de overheid de taak heeft ervoor te 
zorgen dat de keuze of de hoedanigheid van een burger of van een 
individu niet leidt tot maatschappelijke achterstelling. Als dat 
wèl gebeurt, dan tref je een liberaal in zijn hart .... Die over
tuiging is het waard om voor te knokken en dat zal de VVD indien 
nodig ook doen." 

Merkwaardige bijkomstigheid was dat op die avond de partij zich 
eigenlijk met groot enthousiasme opmaakte voor nieuwe verkiezingen, 
waarvan bijna vaststond dat deze ook weldra zouden worden gehouden. 
Vandaar dat Ed Nijpels besloot met: "\<le hebben het beleid, we 
hebben de mensen, we hebben de moed om de dingen te doen die ge
daan moeten worden. We hebben de moed om echt te regeren!" 

Nu, de Tweede-Kamerverkiezing kon inderdaad worden gehouden. 
Vandaar dat de algemene vergadering (de 64ste) op 3 juli bijeen
kwam om de definitieve kandidatenlijsten voor de 18 rijkskies
kringen op te stellen. In par. 2 is reeds bij deze vergadering 
stilgestaan. 
Wel dient naar eer en geweten te worden opgemerkt dat niet 
iedereen met even groót en~~ousiasme de vergadering bijwoonde. 
Een relativerende passage kwam dientengevolge ook voor in de in
leiding bij de adviezen van de commissie Kandidaatstelling en 
Technisch Advies (zie par. 17). Een reden wellicht voor velen 
om zich te (blijven) bezinnen op de vraag hoe in zo'n grote 
bijeenkomst op adequate wijze tot besluitvorming kan worden ge
komen. Uiteindelijk werd toch een evenwichtige l~ndelijke 
lijst van kandidaten vastgesteld, waarmee met vertrouwen de dag 
van 8 september tegemoet kon worden gezien. 

De 65ste algemene vergadering had een geheel ander karakter. 
Voor de eerste maal werd gevolg gegeven aan de uitspraak van de 
34ste jaarlijkse algemene vergadering om éénmaal per jaar een 
politiek congres (algemene vergadering) te houden. Door twee 
partijcommissies waren nota's opgesteld, één door een werkgroep 
van de commissie Volksgezondheid over Patiëntenbeleid en één 
door de koepelcommissie Welzijn over Ouderenbeleid. De be
schrijvingsbrief met deze nota's werd gepubliceerd in Vrijheid 
en Democratie nr. 1272 van 5 oktober - bijlage. De amendementen 
en moties (9 2 ten aanzien _ _.van de nota Patiëntenbeleid, 170 ten 
aanzien van de nota Ouderenbeleid) werden gepubliceerd in Vrijheid 
en Democratie nr. 1276 van 30 november -bijlage. 
Ook werd in die vergadering gevraagd om de partijraad te mach
tigen een voorlopig reglement kandidaatstelling leden Europese 
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Parlement vast te stellen. Deze machtiging werd gegeven. 
Het aantal aanwezigen was helaas gering doch dat deed geen af
breuk aan de kwaliteit van de discussies over de geformuleerde 
stellingen. Zeer gedisciplineerd en ter zake kundig kweten èn 
de leden van de betrokken commissies èn de aanwezigen zich van 
hun taak. 

De werkgroep uit de commissie Volksgezondheid was als volgt 
samengesteld: dr.J.Stork, voorzitter; drs.W.N.Bax, secretaris; 
leden: mevrouw D.W.T_ichter-Moerman, arts, en drs.A.Morren, 
door het hoofdbestuur aangewezen. Het adviserend lid van de 
commissie, de heer drs.D.J.D.Dees, trad toe als lid van de werk
groep. Overeenkomstig de wensen van het hoofdbestuur werd met name 
aandacht besteed aan de rechten van de patiënt. De commissie 
heeft zich met genoemd onderwerp intensief beziggehouden binnen 
het daartoe aangegeven tijdsbestek van het hoofdbestuur. 

Aan het totstandkomen van de nota Ouderenbeleid hebben de hierna 
volgende leden van commissies een bijdrage geleverd: 
F.J.Bleyerveld, secretaris koepelcommissie Welzijn; J.de Bondt, 
lid Vereniging van Staten- en Raadsleden; A.Q.de Flines, bestuurs
lid bejaardenoord; mevrouw J.A.P.van Geldere-Vink, praktisch werk
zaam als fysiotherapeute; mevrouw drs.M.M.H.Kamp, lid Tweede Kamer, 
voorzitter koepelcommissie Welzijn; mevrouw A.van Leeuwen-Gijsberts, 
lid commissie Woningbouw en Huurbeleid; A.L.Ouweneel, lid Culturele 
Commissie; mevrouw s.van der Pas-Bouwman, lid commissie Maat
schappelijke Ontwikkeling; mevrouw A.Steenbruggen-Brink, lid 
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling; ir.H.C.Stuart, lid Homo
werkgroep; mevrouw mr.E.Veder-Smit, lid Eerste Kamer en adviserend 
lid commissie Volksgezondheid; mevrouw Erica Terpstra, lid Tweede 
Kamer en adviserend lid commissie Volksgezondheid; ing.W.Verwey, 
lid Sociale Commissie. 

(Voor een uitgebreid verslag van deze algemene vergadering wordt 
verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 12ï8 van 25 januari 1983, 
blz. 24 en 25) 
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15. Commissie van Beroep (art. 32 statuten). 

In par. 10 werd reeds stilgestaan bij het feit dat het hoofd
bestuur een aantal royementen heeft moeten uitspreken. Geen der 
betrokkenen is overigens in beroep gegaan tegen de beslissing 
van het hoofdbestuur. 

Wel kwam de commissie éénmaal in vergadering bijeen, en wel op 
ll mei, om een uitspraak te doen inzake een geschil in het kader 
van de taakstelling van de commissie, zoals omschreven in 
art. 32.2 onder 5: "een gehele of gedeeltelijke onthouding van 
goedkeuring aan een reglement." 

Het betrof hier het reglement van de ondercentrale Eindhoven e.o. 
Daarin was met betrekking tot de samenstelling van het bestuur 
van de ondercentrale een bepaling opgenomen dat een zetel q.q. 
zou worden bezet door een vertegenwoordiger van een jongeren
contactgroep binnen de VVD, welke groep georganiseerd zou worden 
op basis van art. 78.2 van het huishoudelijk reglement. 

Het hoofdbestuur wees deze wijziging in het reglement af. Immers, 
in het model-reglement van de ondercentrales is geen plaats in
geruimd voor een dergelijke functionaris. 

De commissie deed geen uitspraak maar verzocht het hoofdbestuur 
dringend de hele problematiek rond het jongerenbeleid in be
schouwing te nemen. 

Het hoofdbestuur heeft na 8 september uitvoering gegeven aan dit 
advies, te meer omdat zich in de loop van het jaar in vele delen 
van het land een zelfde situatie ontwikkelde als in Eindhoven, 
terwijl het hoofdbestuur zich vanaf het ontstaan van de VVD in 
1948 steeds op het standpunt heeft gesteld dat slechts één 
landelijke onafhankelijke jongerenorganisatie diende te worden 
erkend. 
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. 16. Commissies van advies (art. 60 h.r.). 

Aangezien door de breuk in het kabinet Van Agt II gedurende 
dit verslagjaar opnieuw een Tweede-Kamerverkiezing moest worden 
gehouden, dienden alle commissieleden na een zittingsduur van 
ca. één jaar alweer af te treden. Het hoofdbestuur ging - voor 
zover betrokkenen zich opnieuw beschikbaar stelden - nagenoeg 
bij alle zittende leden tot herbenoeming over. Daarbij werd in 
afwijking van het gestelde in het huishoudelijk reglement geen 
nadrukkelijk beroep gedaan op de kamercentralebesturen nieuwe 
kandidaten voor te dragen. 

Alhoewel de nieuwe commissies op deze wijze vrij vlot samenge
steld konden worden, trad er uiteraard toch enige stagnatie 
in de commissiewerkzaamheden op. Deze afremming werd nog ver
sterkt doordat de toevoeging van de adviserende leden niet 
bijzonder vlot verliep. De grote vernieuwing van de Tweede
Kamerfractie direct na de verkiezing en de hernieuwde wijziging 
na het toetreden tot het kabinet door een aantal fractieleden 
leidde tot een vrij langdurig proces van herverkaveling van de 
verantwoordelijkheden en dus van de relaties met de commissies. 

Nadat de nieuwe samenstelling geregeld was, zijn de voorzitters 
van koepelcommissies, commissies en werkgroepen samen met een 
representatie van de fractie éénmaal bijeen geweest om zich aan 
de hand van een notitie nader te beraden over de gewenste werk
wijze. 
De notitie, waarin enkele uit dit beraad voortkomende aanvullingen 
en wijzigingen zijn opgenomen, zal aan alle deelnemers aan de 
commissie-activiteiten worden toegezonden. 

De indeling van de commissies werd in grote lijnen gehandhaafd. 
Enkele wijzigingen waren dat de commissie Volksgezondheid in 
de koepel Welzijn is geplaatst, dat de Homowerkgroep nieuw leven 
ingeblazen is en dat een werkgroep Consumentenaangelegenheden is 
opgericht. De subco~missie Visserij bestaat niet langer zelf
standig; haar taak werd overgenomen door de Landbouwcornmissie. 

Enkele commissies zagen kans om binnen de zeer korte beschikbare 
tijd amendementen op het urgentieprogramma in te dienen. De 
partijraad die dit programma behandelde, nam een aantal daarvan 
over. 

In het oog springende commissie-activiteiten waren verder de 
volgende: 

- Een werkgroep Innovatie bracht in record tempo nog juist vóór 
de verkiezing een nota over dat onderwerp tot stand. 

- De werkgroep Euthanasie hield in samenwerking met de kamer
centrales Rotterdam en Dordrecht een goede themadag over dit 
onderwerp. 

- Speciale voorbereidingswerkgroepen, hoofdzakelijk bezet met 
leden uit diverse commissies, bereidden voor de algemene ver
gadering in december door het opstellen van notities en stel
lingen de onderwerpen Patiëntenbeleid en Ouderenbeleid geheel 

·voor. 

Door de ontbinding en de benoemingsprocedures kwam het opstellen 
van jaarplannen niet in alle commissies uit de verf. De afspraak 
werd gemaakt dat in elk geval voor de periode 1983-1984 weer 
een jaarplan zal worden opgesteld. 
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Ingevolge artikel 60.2 h.r. diende elke commissie ook thans 
weer een schriftelijk verslag van haar werkzaamheden uit te 
brengen. 
Deze verslagen zijn als bijlage IV in dit jaarverslag opge
nomen. 

Helaas moest ook worden opgemerkt dat, ondanks herhaald ver
zoek, van de volgende commissies geen verslaggeving door het 
hoofdbestuur werd ontvangen: commissie Buitenland, koepel
commissie Leefbaarheid, Belastingcommissie, Financieel
Economische Commissie, Landbouwcommissie en 
Koepelcommissie Justitie en Binnenlandse Zaken. 
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17. Commissies ad hoc. 

Twee commissies ad hoc z~Jn van eminent belang voor het 
functioneren van de partij in de toekomst. Het is nu het moment 
om aan de activiteiten van één van deze commissies aandacht 
te besteden. 

ÇQ~~~~!~-~~~9!9~~~~~~ll~~g-~~-~~~h~!~~h-~9Y!§~· 
De 34ste jaarlijkse algemene vergadering van 22 en 23 mei 1981 
besloot tot het volgende: 

"Het hoofdbestuur zal een commissie instellen om de systematiek 
van de technische inrichting van de kandidatenlijsten en de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden daarvan, alsmede het regle
ment op de kandidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer aan 
een nader onderzoek te onderwerpen en daarover te rapporteren 
aan de 35ste jaarlijkse algemene vergadering." 

In zijn vergadering van 24 augustus 1981 stelde het hoofdbestuur 
deze commissie in en benoemde tot haar leden: J.den Ouden, voor
zitter, mevrouw B.A.H.M.Lok-Knap, secretaresse, P.M.Blauw, 
mr.F.H.G.de Grave, mr.ir.H.Heijne Makkreel, J.F.Meijeraan, 
mevrouw mr.P.H.E.van Nierop-Kiers, Sch.Overwater en mevrouw 
H.J.Sengers-van Gijn. 
In december 1981 werd de heer P.M.Blauw vervangen door het lid 
van het dagelijks bestuur, de heer P.L.van den Bossche. 
In april 1982 werd op verzoek van de commissie de algemeen secre
taris aan de commissie toegevoegd. 

Hoewel de commissie werd ingesteld door het hoofdbestuur werd 
de aanzet tot het instellen gegeven door de algemene vergadering. 
Uit het letterlijke verslag van de 34ste jaarlijkse algemene 
vergadering bleek voorts dat rechtstreeks gerapporteerd zou worden 
aan de algemene vergadering. 

Na ampele discussies in een veelheid van vergaderingen (in 1981 
op 10 november en 21 december en in 1982 op 28 januari, 18 maart, 
29 april, 19 mei, 17 juni, 7 juli, 25 augustus, 23 septerrber, 
14 oktober, 11 november, 24 november en 14 december) kwam de 
commissie in dit verslagjaar ten slotte tot het uitbrengen van 
adviezen inzake de procedure rond de Tweede-Kamerverkiezingen. 
Voor die opzet werd gekozen omdat het zinvol leek eerst de alge
mene vergadering zich te laten uitspreken over dàt aantal hoofd
punten dat eigenlijk de structuur van het reglement bepaalt. 
Een aantal van 19 adviezen werd uiteindelijk geformuleerd, ver
volgens aangeboden aan het hoofdbestuur voor de mogelijkheid 
tot het plaatsen van enkele kanttekeningen, en daarna mèt deze 
kanttekeningen gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1276 
van 30 november, blz. 24 e.v. 
Inmiddels was de commissie begonnen met een verdere inven~ari
satie van de problemen inzake de overige reglementen op de 
kandidaatstelling. 
Besloten werd eerst de problemen inzake de Eerste Kamer te be
spreken, vervolgens die met betrekking tot de gemeenteraden, om 
mettertijd te eindigen met het reglement kandidaatstelling leden 
provinciale staten. 
Voorts werd besloten een hearing te organiseren met afgevaardigden 
uit de 11 statenfracties om informatie in te winnen hoe de Staten
leden zelf denken over opzet en toepassing van het reglement 
Eerste Kamer. 
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fQ~!22!~_g!j~QBQ~f~-g~21~!iYQf~!B9· 

Eveneens in de 34ste jaarlijkse algemene vergadering werd het 
hoofdbestuur gevraagd een onderzoek in te stellen naar de werk
wijze met betrekking tot de bijzondere besluitvorming, zoals 
omschreven in artikel 48 van het huishoudelijk reglement. 

Het hoofdbestuur stelde een commissie ad hoc in die tot taak 
kreeg een en ander te onderzoeken. 

Door omstandigheden kon de commissie in het verslagjaar niet 
bijeenkomen. Eerst in 1983 zou de commissie met haar werkzaam
heden aanvangen. 

De commissie was op 31 december als volgt samengesteld: 
P.L.van den Bossche, voorzitter, mevrouw W.de Leeuw, secretaresse, 
mr.P.J.J.M.Mangelmans, mr.R.Luchtenveld, drs.A.M.Bom en 
mevrouw M.Th.M.Tangel. 
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18. Bijzondere groepen (art. 78.1 h.r.). 

Evenals andere jaren geeft ook de hierna komende verslaglegging 
van de gebeurtenissen die zich binnen de bijzondere groepen 
voordeden een korte impressie van hun activiteiten. 
De bijzondere groepen hebben binnen de VVD een aparte taak
stelling, die mede van grote betekenis is voor de vertegenwoor
diging van de partij naar de "buitenwereld". 
Aangezien een bijzondere groep vaak een ei~en jaarverslag heeft, 
waarnaar ook wordt verwezen als het gaat om een uiteenzetting 
en détail, wordt hier volstaan met een korte weergave van hun 
verslagjaar. 

a) Qrg~~~~~~~~-YE2~~~~-~~-g~-YY~· 
Per 1 januari 1982 was de bestuurssamenstelling van de Organisatie 
Vrouwen in de VVD als volgt: 
mevrouw A.C.van Wijngaarden-Terlouw, voorzitter; mevrouw J.A.P.van 
Namen-van Eek, vice-voorzitter; mevrouw L.Ruys-van der Hoek, 
secretaris; mevrouw S.van Heemskerck Pillis-Duvekot, penning
meester; mevrouw J.C.van Dijk-Sturm, tweede secretaris; mevrouw 
T.Alma-Posthumus, landelijke contacten; mevrouw W.Pols-van der 
Spruit, Liberale Vrouw; mevrouw J.van Baarsel-Croes, NVR; 
mevrouw A.Wagemakers, propaganda; mevrouw W.D.Klijn-van Woerden, 
vorming en scholing; mevrouw W.Stigter-Gonggrijp, NVR; mevrouw 
G.S.Kok-Visser, Liberale Vrouw; mevrouw Y.E.Gruis, emancipatie
werker en mevrouw E.Joldersma, bestuursassistente. 

In het afgelopen jaar heeft een aantal mutaties plaatsgevonden. 
Afgetreden zijn: mevrouw A.C.van Wijngaarden-Terlouw, mevrouw 
L.Ruys-van der Hoek, mevrouw J.C.van Dijk-Sturm, mevrouw T.Alma
Posthumus, mevrouw W.Pols-van der Spruit, mevrouw J.van Baarsel
Crces en mevrouw Y.E.Gruis. 

Tot voorzitter werd benoemd mevrouw J.A.P.van Namen-van Eek, 
mevrouw W.D.Klijn-van Woerden werd benoemd tot tweede secretaris 
en mevrouw J.C.van Dijk-Sturm werd aangesteld als emancipatie
werker. 

Tot het bestuur zijn toegetreden: 
mevrouw M.J.H.den Ouden-Dekkers, vice-voorzitter, die in verband 
met haar verkiezing in de Tweede Kamer werd opgevolgd door 
mevrouw C.H.A.de Vries-Reidt; mevrouw mr.M.Th.C.Vroom-van 
Reigersberg Versluys, eerste secretaris; mevrouw A.Lucassen
Stauttener, vorming en scholing; mevrouw M.E.Groenewegen-Weerman, 
Liberale Vrouw, mevrouw T.W.Visser-de Jong, landelijke contacten, 
en mevrouw F.Heineken-Hoven, NVR en contacten buiten de partij. 

Het bestuur vergaderde frequent en ook regelmatig met de leden 
van de adviesraad. 

Op de 35ste jaarlijkse algemene vergadering te Venlo werd de 
nota "Daarom Vrouwen in de VVD" aangenomen (zie ook par. 13). 

Naar aanleiding van deze nota heeft overleg plaatsgevonden met 
de partij inzake de bestuursvorm en de "automatische" betrokken
heid van alle vrouwelijke VVD-leden. 
Door bestuur en adviesraad zijn statuten en huishoudelijk regle
ment op enkele punten gewijzigd. In deze gewijzigde vorm zijn 
zij ter goedkeuring aan het hoofdbestuur van de partij voorge
legd, doch na ampele overweging weer teruggenomen. 
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De Liberale Vrouw verscheen viermaal en mocht zich nog steeds 
in een groeiende belangstelling verheugen. 

Een nieuwe vrouwenfolder zag het daglicht, als gevolg waar
van zeer veel reacties om nadere informatie uit alle delen van 
het land binnenkwamen. 

Naar aanleiding van het onderwerp van de najaarsconferentie 1981 
werd de werkgroep Arbeid opgericht, die voor de eerste keer op 
16 februari 1982 bijeenkwam. 
De werkgroep werd gesplitst in twee subgroepen, t.w. de subgroep 
Arbeid en de subgroep Individualisering, die beide nog tweernaal 
vergaderden onder voorzitterschap van drs.L.M.L.H.A.Herrnans. 
Daarna werden de activiteiten stopgezet in afwachting van de uit
komst van het rapport Emancipatie van de Teldersstichting. 

In het kader van de verkiezingen die gedurende het afgelopen 
jaar plaatsvonden mag vermeld worden dat veel vrouwen werden 
gekozen in de gemeenteraden, de provinciale staten en de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Het onderwerp van de najaarsconferentie te Lunteren was "Meer 
vrije tijd dan werk". Deze conferentie was opgezet als aanzet 
voor een discussie in vrouwengroepen in het land, die haar 
afronding zal hebben op een landdag in 1983. Tijdens dit congres 
zijn discussiestellingen opgesteld. 
Sprekers waren de heren A.E .. Snellink en rnr.W.J.Geertserna en 
mevrouw E.L.Mulock Houwer. 

In het Politiek Vrouwenoverleg werd de organisatie vertegen
woordigd door mevrouw J.A.P.van Namen-Van Eek. 

Tijdens de formatieperiode hebben de politieke organisaties een 
nota aan formateur Scholten aangeboden. 

Mevrouw A.C.van Wijngaarden-Terlouw rnaakte deel uit van de dele
gatie naar het ELD-congres te Venetië. 

In het hoofdbestuur van de VVD werd de organisatie vertegenwoor
digd door mevrouw A.C.van Wijngaarden-Terlouw en later door 
mevrouw J.A.P.van Namen-van Eek. 

In de partijraad hadden namens de organisatie zitting mevrouw 
Th.L.Blorn-de Koek van Leeuwen, mevrouw L.Ruys-van der Hoek, 
mevrouw S.van Heernskerck Pillis-Duvekot en mevrouw C.H.A.de 
Yries-Reidt. Na het vertrek van mevrouw L.Ruys-van der Hoek nam 
mevrouw mr.M.Th.C.Vroorn-van Reigersberg Versluys haar plaats in. 

De Vrouwen in de VVD waren buiten partij-verband vertegenwoordigd 
in: 
- Nederlandse Vrouwenraad 

Informatie- en Documentatiecentrum NVR 
Huwelijk/Relaties-Ouderschap, Zwangerschap (HOZ) 
Marie word wijzer~ 
Tijd voor school. 
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b) Y~f~n!g1ng_y~n_§!~!~rr=-~n_8~~921~9~~· 

De Vereniging van Staten- en Raadsleden telde op 31 augustus 1982 
1329 leden en 525 buitengewone leden/abonnementen tegen 1251 leden 
en 418 buitengewone leden/abonnementen op 31 augustus 1981. 

Door de grote winst die de VVD bij de diverse verkiezingen in 
1982 wist te behalen, is het aantal leden van de Vereniging aan
zienlijk toegenomen. Het getal 2000 werd in november gepasseerd. 

Tijdens de op zaterdag 6 november 1982 te Lunteren gehouden jaar
vergadering traden als bestuursleden af de heer drs.Chr.L.Baljé 
(provincie Groningen) en de heer H.G.de Boois (provincie Utrecht). 
Als nieuwe bestuursleden werden gekozen de heer J.W.Remkes 
(provincie Groningen) en de heer F.H.Cornelissen (provincie 
Utrecht). 
De heren De Bruijne, Derks en Muntinga waren aftredend doch 
herkiesbaar; zij werden allen herkozen. 

Het op 5 en 6 november 1982 te Lunteren gehouden congres was zeer 
goed bezocht. Het centrale thema was: "Werkloosheid en de rol van 
de lagere overheden". 
De partijvoorzitter, J.Kamminga, opende het congres met een na
beschouwing over de Tweede-Kamerverkiezing en de formatie. 
Drs.G.M.V.van Aardenne trad voor het eerst op als vice-minister
president en minister van Economische Zaken in het kabinet Lubbers 
en belichtte het Regeerakkord. 
Prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve hield een inleiding over het centrale 
thema. 

In samenwerking met de Haya van Somerenstichting werden drie 
studiedagen gehouden, en wel op ~2 juni voor de pasgekozen raads
leden, op 18 september voor de nieuwe wethouders en op 9 oktober 
wederom voor het locale bestuur. 
De onderwerpen die centraal stonden waren: collegevorming, alge
meen bestuurlijke zaken, financiën, personeel, organisatie, 
planning, welzijn, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. 
Alle bijeenkomsten waren zeer druk bezocht; het bestuur zag 
zich zelfs voor ruimteproblemen geplaatst. 

De liberale burgemeesters waren op 1 juli te gast bij de Algemene 
Verkeersdienst van de Rijkspolitie te Driebergen. Behalve de 
rondleiding in en rond het complex van de verkeerspolitie, hield 
kolonel A.C.Vogel een inleiding over de verkeerspolitie. Politie en 
Politiewet, gemeentelijk of provinciaal, gaven stof genoeg voor 
een levendige discussie. 
Na de lunch stond het onderwerp "burgemeestersbenoemingen" ter 
discussie. Mevrouw M.K.van Langeveld-Berkel en de heren 
H.J.L.Vonhoff en I.J.P.Keijzer waren de inleiders. 

De wethoudersdag werd gehouden op 26 november te Amersfoort. 
Inleiders waren de heren mr.H.E.Koning, H.Maaten en drs.H.M.Dijkman, 
resp. over 'Grondwetsherzieningen en de gevolgen voor de lagere 
overheden", "De wethouder gewaardeerd" en "Subsidiepolitek". 

Statenleden en Eerste-Kamerleden waren op 3 september te gast in 
de provincie Noord-Holland. Het provinciale beleidsplan was 
onderwerp van discussie. 
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Tweemaal werd een bijeenkomst gehouden van VVD-gedeputeerden, 
Commissarissen der Koningin, fractievoorzitters in Eerste en 
Tweede Kamer en voorzitter en secretaris van de Vereniging. 

Op 12 februari werd te Utrecht de eerste bijeenkomst gehouden 
van de contactgroep van de VVD-fractiemedewerkers. De Vereniging 
heeft deze contactgroep de status van commissie van de Vereniging 
gegeven. 

De commissie Financiën Lagere Overheden heeft in juli het rapport 
"Subsidiepolitiek" gepubliceerd. 
De commissie Personeelszaken, Organisatie en Planning heeft zich 
gebogen over de problemen van deeltijdbanen voor wethouders. 
De commissie Binnenlands Bestuur stelde o.a. een advies op over 
het provinciale beleidsplan. 
Verder heeft de Vereniging in 1982 meegewerkt in de werkgroep 
Herziening Politiewet en Herziening Gemeentewet. 

In 1982 werden 10 liberale burgemeesters (tegen 15 in 1981) voor 
het eerst of in een andere standplaats benoemd. 

(Zie ook jaarverslag 1981-1982 van de Vereniging, dat verkrijg
baar is bij de Vereniging van Staten- en Raadsleden, Koninginne
gracht 57, 2514 AE 's-Gravenhage) 
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c) Groep Nederland van de Liberale Internationale. 

1982 was voor deze bijzondere groep een belangrijk jaar omdat 
van 9 t/m 11 september in de Ridderzaal te Den Haag het inter
nationale congres van de Liberale Internationale werd gehouden. 
Gedurende het gehele jaar werd door een werkgroep onder leiding 
van mevrouw L.A.van Scherpenberg intensief gewerkt aan de orga
nisatorische voorbereidingen hiervan. Het was mede aan die acti
viteiten te danken dat het congres een groot succes werd. 
Naast het congres-programma werd onder meer een ontvangst aan
geboden door het gemeentebestuur van •s-Gravenhage en een 
receptie door de voorzi·tter van de VVD. 
Het congres werd toegesproken door fractievoorzitter Nijpels. 
(Zie voorts par. 24) 

Op 3 mei hield mevrouw Rosanne Klass, verbonden aan een voor
lichtingsbureau over Afghanistan te New York, een voordracht 
over de gebeurtenissen in Afghanistan en in het bijzonder over 
de onderdrukking van de bevolking en de soms gruwelijke methoden 
die het Russische leger daarbij gebruikt. Deze goed gedocumen
teerde voordracht ondervond veel belangstelling. 

In oktober hield mr.C.Trojan, kabinetschef van de E.G.-Commissaris 
mr.F.H.J.J.Andriessen, een inleiding over de actuele economische 
politiek, in het bijzonder over de rol die de Europese Commissie 
daarin kan spelen. Zowel de mogelijkheden alsook .de vele be
perkingen die daaraan nog steeds verbonden zijn, werden uitvoerig 
belicht. Er volgde een zeer geanimeerde discussie. 

In de maanden, voorafgaand aan eerdergenoemd congres, werd een 
aantal ledenvergaderingen gehouden waar werd gesproken over het 
rapport inzake het congresthema en over de in te dienen en in-
gediende resoluties. ~ 

Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur van de Groep 
Nederland van de Liberale Internationale als volgt samengesteld: 

mr.H.P.Talsma, voorzitter; drs.F.W.Weisglas, secretaris; 
drs.L.van Leeuwen, penningmeester; A.M.van Bernmelen (namens de 
VVD); mr.drs.F.Bolkestein en J.P.van der Meulen. 
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19. Vrijheid en Democratie. 

Ook in 1982 verscheen het partij-orgaan Vrijheid en Democratie 
weer 19 maal. De formule-wijziging, ingevoerd in 1981, werd 
voortgezet. Deze formule, wat luchtiger dan tot 1981 het geval 
was, was gericht op het betrekken van zoveel mogelijk leden 
- actieve en niet-actieve - bij het partijgebeuren. 
Dat deze formule is aangeslagen, bleek niet alleen uit de toe
nemende co~respondentie en de overstelpende hoeveelheid brieven 
voor de rubriek "Mijn opinie is ... " doch ook uit de toevloed 
van adverteerders. 
De groei van het aantal advertentie-pagina's was in de tijd 
van één jaar van 1~ pagina tot 8~ pagina aan het eind van het 
jaar. 

Het totaal aantal pagina's over 1982 -inclusief covers -was 
579 tegenover 624 in 1981. Deze fluctuatie was voornamelijk te 
danken aan de plaatsing van de zgn. grauwe rniddenkaterns. Ver
schenen op deze wijze in 1981 de tweede lezing van het Liberaal 
Manifest en de nota Organisatie Vrouwen in de VVD, in 1982 werd 
in het nummer van 22 juni de groslijst van de kandidaten voor 
de Tweede Kamer geplaatst, in het nummer van 5 oktober de nota's 
Patiëntenbeleid en Ouderenbeleid, en op 30 november de voor
stellen, amendementen en moties voor de 65ste algemene vergadering 
te Bussum. 

Veel aandacht, tijd en geld werden besteed aan de drie verkie
zingscampagnes en aan de glorieuze resultaten. De glans-cover 
werd voor de provinciale-statenverkiezingen gewisseld voor het 
VVD-affiche. Voor de Tweede-Kamerverkiezing werd het affiche op
nieuw afgedrukt, nu aan de binnenkant van de cover. 
Vanuit het land kwamen veel reacties op het verzoek van de re
dactie om in die.periode mee te werken aan de rubriek "Verkieze
lijkheden", zodat tweernaal een collage kon worden afgedrukt van 
het wel en wee van onze propagandisten. 

Ook het plotselinge vertrek van politiek leider Hans Wiegel naar 
Friesland kon door medewerking van de drukkerij en het stoppen 
van de pers nog tijdig worden gepubliceerd. 

Een oproep aan de leden om te reageren op een aantal vragen van 
de VVD-onderwijsdeskundigen in de Tweede Kamer over het "verder 
na de basisschool" werd ruimschoots gehonoreerd (zie ook Vrijheid 
en Democratie nr. 1266 van 20 april, blz. 9 e.v.). 

Het hoofdbestuur acht de mogelijkheid om de leden bij dergelijke 
onderwerpen inspraak te geven van groot belang. Deze lijn zal 
ook in 1983 worden voortgezet. 
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20. Propaganda, voorlichting en campagnes. 

"Het stelselmatig bevorderen van wederzijdse contacten tussen 
de "instelling" en haar publieksgroepen, met het oogmerk daar
door de organisatie zo goed als mogelijk te laten functioneren." 

Dit is de grondgedachte voor een goed p.r.-beleid, voor een 
politieke partij vertaald naar: Het is altijd campagnetijd! 

Dat is ook zo geweest in 1982. 
Verkiezingen op 24 maart voor provinciale staten, op 2 juni 
voor gemeenteraden en op 8 september voor de Tweede Kamer. 
Ter advisering van hoofdbestuur en/of campagneteam vergaderde 
de Landelijke Propaganda Commissie op 13 januari, 17 februari, 
31 maart, 28 april, 9 juni, 23 juni, 18 augustus, 20 oktober, 
18 november en 8 december. 
Het campagneteam bestond uit: de partijvoorzitter J.Kamminga, 
de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie prof.dr.G.Zoutendijk, 
de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie drs.E.H.T.M.Nijpels, 
de secretaris voor de voorlichting drs.J.H.Klein Molekamp, de 
penningmeester mr.J.de Monchy, de algemeen secretaris W.J.A.van 
den Berg, campagneleider drs.G.Ch.O.Boosman en adjunct-secretaris 
H.M.G.Dittmar. 

a) Ç~~E~S~~-E~QY~~S~~±~-~~~~~~· 
Deze campagne steunde op: 
-werkbezoeken van Tweede-Kamerleden aan alle kamercentrales, 

georganiseerd in overleg met de betrokken kamercentrales; 
de slogan "Samen aan ' t werk" ; 
gedegen doelgroepen-onderzoek; 
coördinatie per kamercentrale van de leden van de LPC, die 
ieder er weer voor hadden zorggedragen dat de meeste onder
centrales en afdelingen een eigen campagneteam hadden samen
gesteld; 
een actieve fondsenwerving; 
lijstnummer 3; 
spreekbeurten van fractievoorzitter H.Wiegel en mevrouw 
drs.N.Smit-Kroes en partijvoorzitter J.Kamminga; 
een actieve ledenwerving; 
een actieve stemmen-bij-volmacht-werving; 
een landelijk distributiecentrum in den Haag voor het verzenden en 
afhalen van propaganda-materiaal, terwijl ook kamercentrales 
een regionaal centrum voor dit doel instelden; _ 
een korte maar door een goed uitgekiende media-planning zeer 
effectieve advertentiecampagne, die in overleg met en door 
Reclame-Adviesbureau NAVAR te Rotterdam werd gerealiseerd; 
een reeks brochures en promotiemateriaal, alsmede éen ver
kiezingskrant met wisselende pagina's per kamercentrale. 
(Zie voor een totaal-overzicht van toegepaste materialen 
bijlage III van dit jaarverslag); 
een goede tijdplanning van de campagne, waarbij termijnen en/of 
data voor het verspreiden van b.v. strooibiljet, verkiezings
krant en het plaatsen van op glansdrukken verstrekte adver
tenties, werden vastgelegd; 
een door meer dan 1400 mensen bezochte "landelijke opwarmdag" 
in het Turfschip te Breda op 6 maart. 
Dit was de officiële start van de campagne, waarbij Jan Kamminga, 
Guus Zoutendijk, Erica Terpstra, Neelie Smit-Kores, Ed Nijpels 
en Hans Wiegel ieder kort (+ 10 min.) het woord voerden, waar
bij zij omlijst werden door-speelse en muzikale elementen. 
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Veel kamercentrales hadden voor busvervoer gezorgd, terwijl 
meer dan 60 kinderen in een crèche werden beziggehouden; 

-een overvolle slotmanifestatie in 't Spant te Bussum op 
24 maart, waar de uitslagen in goede harmonie konden worden 
gevolgd op een scherm van 6 x 4 meter. 

b) f~~E~S~~-g~~~~~!~E~S~~· 
Deze valt het best weer te geven door het vermelden van de 
volgende gegevens, waarbij alle activiteiten, reeds bij de 
Statenverkiezingen, onverkort gehandhaafd bleven. 

- Opnieuw werd een duidelijke analyse gemaakt van het kiezers
gedrag. Hierbij werd ook rekening gehouden met het feit dat, 
ook al betrof het hier locale verkiezingen, de mensen en de 
media meer en meer de neiging hebben om naast het weergeven 
van locale sympathieën en antipathieën, ook een oordeel te 
geven over de landelijke politiek. 
Uit het totaal van overwegingen en onderzoeken kwamen de 
volgende vier doelgroepen naar voren: 
1) de VVD-kiezers van 24 maart; 
2) mannen en vrouwen in de leeftijd t/m 34 jaar; 
3) jonge kiezers en nieuwe kiezers die voor de eerste keer 

gaan stemmen; 
4) speciaal geselecteerde wijken in de gemeenten. 
Het bevorderen van camp·agneteams per afdeling. 
Het bevorderen van spreekbeurten op scholen. 
Bij affichering werd veelvuldig gewerkt met VVD-affiches zonder 
lijstnummer, waar etiketten met het gevraagde nummer bij ge
leverd werden. 
Een intensivering van contacten met de locale en regionale pers. 
De organisatie van marktkramen, verkiezingskaravanen, speciale 
VVD-bijeenkomsten voor middenstanders, ouderen, sportclubs en 
vrouwenverenigingen, en koffie-ochtenden. 
Landelijk werd slechts de laatste dagen geadverteerd; veel na
druk kreeg het locaal adverteren met gebruikmaking van voor
beelden op glansdrukken, die centraal te Den Haag werden aange
maakt. 

(Ook voor het bij deze campagne gebruikte materiaal wordt verwezen 
naar bijlage III van dit jaarverslag) 

c) f~~E~g~~-~~~g~-~~~~f· 
Op 1 juni, de dag v66r de gemeenteraadsverkiezingen, kwam het 
reeds eerder genoemde campagneteam in spoedzitting bijeen om een 
noodprocedure in werking te stellen ter realisering van een korte 
indringende "tiendaagse veldtocht naar de stembus". 
De volgende zaken verdienden hierbij de aandacht: 

- De analyse van het kiezersgedrag kon, gezien de vele peilingen 
zojuist nog voor de gemeenteraadsverkiezingen gedaan, via een 
lichte bijstelling worden verkregen. 

- Naar het beeld van lijsttrekker Nijpels werd marktonderzoek 
gedaan, evenals naar de indruk die de doelgroep-kiezer van de 
VVD had. 
Uit een onderzoek naar de meest bij de VVD passende slogan kwam 
"Minder:praten, meer doen" naar voren. 

- Gezien de moeilijke (vacantie)tijd voor het voeren van een 
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campagne werd nog duidelijker dan voorheen gekozen voor een 
zachte aanpak in de zgn. aanloop-campagne en agressieve, 
snelle benadering in de tiendaagse veldtocht. 

De aanloop-cam~agne: 

- Vanaf 6 augustus trok de "Tweede Kamer op wielen" met groot 
succes door een zonnig Nederland. Alle Kamerleden, zoveel . 
mogelijk optredend in hun eigen regio, discussieerden onder 
voorzitterschap van mevrouw A.Ç.van Wijngaarden-Terlouw op 
alle pleinen en markten vanuit hun nagebauwde Tweede-Kamer
banken in de open container met voorbijgangers. Absoluut hoogte
punt in deze toernee was het optreden op de Dam te Amsterdam, 
waar tussen de middag gedurende twee uren honderden mensen 
zonder enige wanklank konden discussiëren met o.a. Neelie Smit
Kroes en Ed Nijpels. Mevrouw M.J.A.Kombrink-Boot organiseerde 
dit hele gebeuren. 

- Van 6 t/m 21 augustus voer de campagne-stoomsleepboot "Gabriëlle" 
langs vele watersporthavens in Friesland, aan de randmeren en 
langs het IJsselmeer. Ondanks het feit dat een nu eenmaal lang
zaam varende boot wel eens tijdsproblemen gaf, mocht ook dit 
project een grote belangstelling van het publiek ondervinden. , 
De heer E.J.M.Akkermans was project-organisator van dit geheel. 
Voor de media waren zowel auto- als bootproject zeer regelmatig 
terugkerende onderwerpen voor artikelen of reportages. 

De "tiendaagse veldtocht": 

Op 28 augustus startte deze campagne in De Flint te' Amersfoort, 
waar circa 400 mensen aanwezig waren: politieke toespraken 
door mevrouw Smit-Kroes en de heren Van Aardenne, Nijpels en 
Kamminga, een audiovisual waarin de eerste 34 kandidaten werden 
voorgesteld (hoe bescheiden dit was zou op 8 september blijken), 
alsmede een stukje speelse zelfwerkzaamheid in quiz-vorm: 
gezonde competitie spreekt de liberaal aan! 

- De lijsttrekker trad op 19 augustus op in de serie van vier 
harde confrontaties met de pers van de lijstaanvoerders van 
de vier grote politieke partijen in KRO' s "Brandpunt". 
Voorts ging hij aan de vooravond van de verkiezing met z~Jn 
drie mede-lijstaanvoerders in rechtstreeks debat onder leiding 
van de heer Jaap van Meekren, terwijl hij verder nog het onder
werp was in het programma "Henri Remmers ontmoet .... " 

- De voorzitters van de vier grote partijen gingen op 4 september 
in debat in het programma "Hier en Nu" van de NCRV. 

- Gedurende de 6 werkdagen die in deze campagnetijd rest~en tot 
8 september werden 6 spreekbeurten gehouden door Nijpels, 
mevrouw Smit-Kroes en Kamminga. 

- Het landelijk distributie-centrum in Den Haag werkte weer tot 
ieders tevredenheid (zie bijlage III). 

- Evenals bij de Tweede-Kamerverkiezing van 1981 werd gewerkt 
met een sprekers-vragenboek, weliswaar in bescheiden omvang. 

- Alle markt- en braderie-activiteiten werden geconcentreerd in 
het weekend van 3 en 4 september. 

- De media-campagne was vanzelfsprekend landelijk en resulteerde 
in een sportlieden-advertentie op de sportpagina van de ochtend
en avondbladen van maandag 6 september, waarin 30 sportlieden 
een VVD-stemverklaring gaven, vervolgens een laatste-dag-
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advertentie op dinsdagavond 7 september en ten slotte een 
advertentie op woensdagochtend 8 september van een hele achter
pagina in alle landelijke bladen met als blikvanger een pagina
groot getekende lijsttrekker. 
(Voor een overzicht van alle gebruikte geschriften en materialen 
wordt wederom verwezen naar bijlage III) 

- Speciale vermelding verdient echter de huis-aan-huis-krant die 
door afdelingen, ondercentrales en kamercentrales in een oplaag 
van maar liefst 3.300.000 exemplaren werd besteld. Nederland 
kent + 4 miljoen huisadressen, zodat deze krant bij drie op 
de vier gezinnen werd bezorgd. 
Eenzelfde oplaag gold voor de laatste-nacht-actie (deze beide 
acties werden met het oog op de bestel-mogelijkheid aaneen
gekoppeld) : een prentbriefkaart met de foto van Ed Nijpels en 
een "persoonlijke boodschap". 

- Ook nu werden advertentie-voorbeelden door middel van de zgn. 
glansdrukken aan de afdelingen ter beschikking gesteld. 

- Door de Regeringscommissaris voor de Omroep werden aan de 
politieke partijen twee extra TV-uitzendingen en twee extra 
radio-uitzendingen beschikbaar·gesteld. 

- De campagne werd besloten met een op de bekende leest geschoeide 
verkiezingsuitslagenavond in het Casino te Den Bosch. De tien 
zetels winst - mede als resultaat van deze campagne - gaven 
de VVD 36 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer der Staten
Generaal: reden tot grote vreugde~ Somber maakten de bom
melding die tot ontruiming van het Casino noopte, en de daarop
volgende ordeverstoringen. 

Los van de campagnes verzorgde de VVD vier eigen TV-uitzendingen, 
en wel op 20 januari, 26 mei, 6 oktober en 22 december, en 
20 radio-uitzendingen om de twee weken gedurende het gehele jaar. 

Vermeld dient nog te worden dat gedurende het verslagjaar werden 
uitgebracht de brochure "U en de VVD" (9de druk) en de brochure 
"Energie" in het kader van de Brede Maatschappelijke Discussie 
Energie. 

HetEuropean Campaign Committee van de ELD/LDE zette met vijf 
vergaderingen in iets verhoogde frequentie zijn voorbereidingen 
voor de campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen in 
juni 1984 voort. De adjunct-secretaris H.M.G.Dittmar nam voor 
de VVD aan deze beraadslagingen deel. 
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21. Vorming en scholing. 

Het afgelopen jaar stond een groot aantal cursussen in het teken 
van de verkiezingen. 
In samenwerking met de Vereniging van Staten- en Raadsleden zijn 
cursussen georganiseerd voor de kandidaat-gemeenteraadsleden. 
Met cursussen Discussie- en Vergadertechniek en For~training 
konden nieuwe gemeenteraads- en statenleden worden ondersteund. 
Uit een aantal reacties is gebleken dat veel van deze kandidaten 
zich pas vrij laat realiseren dat zij ondersteuning nodig hebben, 
en dan blijkt dat veel cursussen voor inschrijving zijn gesloten. 

De leden dienen dan ook zo vroeg mogelijk uit te kijken naar 
een cursus, die bij hun interesse aansluit. Uit de reacties 
van de cursisten en van de vormingsfunctionarissen uit de 
kamercentrales, ondercentrales en afdelingen blijkt dat vorming 
en scholing steeds meer in de belangstelling komt te staan. 
In de diverse besturen neemt de vormingsfunctionaris nu een 
belangrijke plaats in en ook het enthousiasme voor de diverse 
cursussen is erg groot. 
Ook voor 1983 wordt een toenemende belangstelling voor deze acti
viteiten verwacht. Na de enorme groei van het ledenaantal heeft 
de VVD behoefte aan nieuw kader. De ondersteuning van de gemeente
raads- en statenleden en van de bestuurders blijft daarnaast 
enorm belangrijk. 

Een groot deel van de cursussen voor 1983 kan alleen uitgevoerd 
worden met de medewerking van enthousiaste vrijwilligers. Hun 
inzet zal mede bepalend. zijn voor wat gerealiseerd kan worden 
in het komende jaar. 

In het overzicht wat hierna volgt staan alle cursussen vermeld 
die het afgelopen jaar werden gehouden. 
Een aantal daarvan kon worden gerealiseerd door een subsidie 
van de stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. 

In 1982 zijn de volgende bijeenkomsten door de Haya van Someren
stichting georganiseerd: 

Bestuurdersdagenvoor nieuwe voorzitters en secretarissen van 
------------~-----------------------------------------------!:!f~§J:~~S!§~ 
Deze dagen werden gehouden op 27 maart, 24 april en 9 oktober, 
steeds te Utrecht. 

Als onderwerpen kwamen aan de orde: structuur VVD, communicatie 
met partijcommissies, communicatie met ondercentrales en kamercentra
les, en het opzetten van studiewerkgroepen in de afdelingen. 
De voorzitters werden ge!nformeerd over o.a.: het technisch 
leiden van vergaderingen, het leiden van stemmingen~ en de relatie 
van het bestuur met gemeenteraadsfractie en pers. 
De secretarissen werden geïnformeerd over: 
reglementenkennis, ledenadministratie en de WlJZe van notuleren. 
Inleiders waren: mevr. L.A. van Scherpenberg, K. Weide, dr. L. Smeets 
en W.J.A. van den Berg. 

•·,''• 
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Ç2~~g~~~~~~~~~~g~~q 
Deze training werd geleid door de heer J. van Lier en besloeg 
3 zaterdagen en wel op 2, 16 en 30 oktober te Utrecht. 

!:2~~E~~g~~q 
te Utrecht op 6 november (bureau Interactie) 

Gemeenteraadscursussen ----------------------
16 en 30 januari te Groningen, 16 en 30 januari te Zwolle, 
16 en 30 januari te Tilburg, 16 en 30 januari te Rotterdam, 
23 januari en 6 februari te Leeuwarden, 23 januari en 6 februari 
te Amsterdam, 23 januari en 6 februari te Heerlen, 
6 en 13 februari te Beilen, 6 en 13 februari te 's-Gravenhage, 
6 en 13 februari te De Bilt, 6 en 13 februari te Heiloo, 
6 en 13 februari te Kapelle,en 6 en 13 februari te Helmond. 

Als onderwerpen kwamen aan de·orde: 
gemeenteraadspoli tiek, reglement van orde/ inspraakprocedu.re, 
financiën, onderwijs, ru.imtelijke ordening en welzijn. 

Inleiders waren: drs. H.B. Eenhoorn, J.W. Remkes, K. Weide, J. den 
Ouden, J.K. Muntinga, mevr. E. Coenen-vaessen, H. van Lieshout, 
E.B. Ockels, drs. A. Morren, mevr. M.K. van Langeveld-Berkel, 
J. Noorland, drs. R. Ronteltap, M.de Bruijne, mr. D.F. vos, 
mr. P. Scholten, H. Maaten, mr. H.Th.M. Lauxtermann, ir. H.W.F.C. 
Donkersloot, mr.I.W. Opstelten, dr. L. Smeets, J. Koppenaal, 
mevr. A. v.d. Berg, H.F. Dijkstal, C.G.J. v.d. Oosten, mr. J.H. 
Ekkers, mevr. mr. W.M.C. de Vrey-Vringer, drs. H.M. Dijkman, 
Th.H. de Meester, P.A. van Vugt, mevr. J. van Velzen. 

§.~~~~g9;~q 

13 maart te Utrecht. 
Inleiders waren: mevr. drs.I.Günther, drs. D.J.D. Dees, 
A.J. Evenhuis. 
Als onderwerpen kwamen aan de orde: "verantwoordelijkheid van 
provinciale staten voor een aantal te onderscheiden beleidssectoren 

en hun betekenis", "de taak en functie van het sociaal-medische 
beleid in de provincie" en "de taak en functie van het sociaal-
cu 1 turele beleid in de provincie". 
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~~~~~~~-Y2E~~~~~~~~~~~2~~f~~~~~ 
Deze dag was voor de vormings- en scholingsfunctionarissen 
van afdelingen, ondercentrales en kamercentrales, tevens 
werd hier:het nieuwe jaarprogramma 1983 gepresenteerd. 
Deze dag werd op 27 november gehouden te Utrecht. 

Onderwerpen 

"Internationaal- en nationaal
politieke aspecten van de ener-

Inleiders 

gieproblematiek" prof.dr.ir.J.J.C. Voorhoeve 

"Internationaal- en nationaal-
politieke aspecten van de ener-
gieproblematiek" dr. ir. J. L. A. Jansen 

"Non-Proliferatie" 

"Kernenerg.l;:e" 

drs. F.J.A. Terwisscha van 
Scheltinga 

prof.dr. L.H.Th. Rietjens 

./'~ 

~~~~ ~!~ l~~ _Y2E~~~~~~1:!f:~~~ _:2E_!.§.!.._!. ~-~~E!:~e~E-~~- 2.-~-~-!. Q._:2~:!=:2e~E 
~~-~<?.<?.E~~:h.ilf . 
Tijdens deze bijeenkomst stond het onderwerp "Infonnatiebeleid" 
centraal. 

Onderwerpen 

"Infonnatisering:de economie, 
de samenleving en het lands
bestuur" 
"De betekenis van de informa
tisering voor de Nederlandse 
economie" 
"De gevolgen van de au tornati
sering van de informatiever
werking voor de werkgelegen
heid" 

"De wet op de privacy" 
"De informatica als politiek 
keuzeprobleem en de visie van 
de VVD daarop?" 

"D.e rol van de schrijvende 
pers als informatie-overbren
ger nu en in de toekomst" 

"De rol van televisie als 
informatie-overbrenger" 

"Hoe maak ik een persbericht" 
"Informatiebeleid" 
Demonstratie Viditel 

Inleiders 

prof.dr.D. Horringa 

drs. J.K.W. van Leeuwen 

G. Wagenaer 

mr. J.M.A. Berkvens 

prof.dr. G. Zoutendijk 

J. Schinkelshoek en 
dr. F. Hoogendijk 
mevr. C. Keyl en 
T. Ka'!llag 
J.J. Metz 
van Spiegel 
ir. J. Gerrese 

.. _,., 
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Decentraal werden de volgende cursussen georganiseerd: 

±g~~~~~~~S~E~~~~~g_i~~L 
De onderwerpen die hier aan de orde kwamen zijn: 
Kennis van de VVD, Liberale Politiek, Communicatietechniek, 

!~~~~~~~~S~E~~~-Y~QE-YE~~~~~-i~l 
Hierbij kwamen aan de orde de volgende onderwerpen: 
"de organisatie en kennis van de VVD", "de organisatie en 
structuur van de Organisatie Vrouwen in de VVD", "het liberalisme 
en wat kunnen we in 'ons dagelijks leven mee doen". 

~~~~~E~~S~E~~~~~~-iZl 
werden georganiseerd in de kamercentrales Den Helder, Amsterdam, 
Groningen, Utrecht,· Leiden, • s-Hertogenbosch (2). 

De Landelijke Commissie voor Vorming en scholing kwam in 
1982 vijf maal bijeen. 

De Informatiemap had ultimo 1982 1200 abonnees. 
De redactieraad kwam in het verslagjaar ongeveer om de 14 dagen 
bijeen, en bestond uit vertegenwoordigers van de Haya van 
Somerenstichting, de Tweede-Kamerfractie, de Eerste-Kamerfx-actie, 
het algemeen secretariaat, alle fractiemedewerkers, de p,rof. mr. 
B.M. Teldersstichting en de Vereniging van Staten- en Raadsleden. 

Activiteiten in het kader van de Brede Maatschappelijke Dis
cussie Energiebeleid. 

1. De Landelijke Vormingscursus-vervolg stond in het teken van 
de Energieproblematiek, deze werd gehouden op lS, 26 en 27 
juni. 

2. In het kader van de BMD werden 4 themabijeenkomsten georgani
seerd, deze werden gehouden in de ondercentrale Ommen, 
statencentrale Sneek, ondercentrale Assen èn de k·amercen-
trale Groningen. 

Tevens is er in 1982 een Energiepakket uitgebracht door de 
Haya van Somerenstichting. 

Ten behoeve van de Informatiemap werden in dit kader 2 stukken 
meegestuurd. 
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22. Fracties in de Staten-Generaal en in het Europese Parlement. 

In par. 2 is reeds uitvoerig ingegaan op de verkiezing van 
8 september die ertoe leidde dat zich voor wat de samenstelling 
van de Tweede-Kamerfractie betreft in 1982 zeer belangrijke 
wijzigingen voltrokken. De daarop volgende deelname aan het 
kabinet Lubbers voltooide deze wijziging. 

Eerst echter dient mede op formele gronden aandacht te worden 
besteed aan de wijzigingen in de Eerste-Kamerfractie. 
Dqor zijn benoeming tot directeur van de Europese Investerings
bank te Luxemburg verliet dr.A.Pais de fractie om te worden op
gevolgd door H.F.Heijmans te Hengelo(O.). Door zijn verkiezing 
tot lid van de Tweede Kamer verliet mr.J.G.C.Wiebenga te 
Paterswelde de fractie om te worden opgevolgd door dr.B.Hofman 
te Driebergen. Vervolgens trad door zijn benoeming tot minister 
van Justitie mr.F.Korthals Altes te Rotterdam uit de fractie om 
- nadat mr.K.H.Beyen om strikt persoonlijke redenen had bedankt -
te worden opgevolgd door drs.A.van Boven te 's-Gravenhage (reeds 
eerder lid van de Eerste Kamer), zodat deze fractie op 31 de
cember als volgt was samengesteld: 

prof.dr.G.Zoutendijk te Oegstgeest, voorzitter; drs.Y.P.W.van 
der Werff te Breda, ondervoorzitter; mr.ir.H.Heijne Makkreel 
te Aerdenhout, eerste secretaris; drs.F.M.Feij te Venlo, tweede 
secretaris; drs.A.van Boven te 's-Gravenhage; dr.L.Ginjaar te 
Rijswijk (Z.H.); H.F.Heijmans te Hengelo(O.); dr.B.Hofman te 
Driebergen; jhr.mr.G.O.J.van Tets te Rotterdam; mevrouw mr.E.Veder
Smit te Leeuwarden; drs.T.R.A.Veen te Weurt en mevrouw L.Vonhoff
Luijendijk te Groningen. 

De wijzigingen in de Eerste-Kamerfractie waren zeer gering in 
vergelijking tot die in de Tweede-Kamerfractie. 
Door het aftreden als Kamerlid van H.Wiegel te Amerongen werd 
zijn plaats ingenomen door mevrouw drs.N.Remp·t-Halrnmans de Jongh 
te Wassenaar (reeds eerder lid van deze Kamer) . 
De heer Wiegel werd als voorzitter op 20 april opgevolgd door de 
heer Nijpels, die bij acclamatie door de fractie werd gekozen. 
In par. 14 is reeds bij het aftreden van de heer Wiegel stilge
staan. Zijn betekenis voor de Nederlandse politiek in het alge
meen en voor de VVD in het bijzonder zal door anderen in de 
nabije of verre toekomst worden geschetst. Het is echter niet 
overdreven te stellen - zonder daarmee overigens anderen tekort 
te willen doen - dat tot nu toe geen politicus na prof. Oud 
zo'n grote plaats in de VVD heeft ingenomen als Wiegel, zich
zelf eens typerend als het gewone lid uit Amerongen. 

Na 8 september deden de volgende nieuwe leden hun intrede - in 
alfabetische volgarde: 

mr.F.H.G.de Grave te Amsterdam; mevrouw A.Jorritsma-Lebbink te 
Bolsward; mr.A.H.Korthals te Rotterdam; R.L.O.Linschoten te 
Dronten; mevrouw M.J.H.den Ouden-Dekkers te Wageningen; 
J.F.B.van Rey te Roermond; mr.A.J.te Veldhuis te Middelburg; 
prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve te 's-Gravenhage; drs.F.W.Weisglas te 
Rotterdam en mr.J.G.C.Wiebenga te Aerdenhout. 

Na hun toetreding tot het kabinet Lubbers verlieten de volgende 
leden de Tweede Kamer -in alfabetische volgorde: 

drs.G.M.V.van Aardenne te Dordrecht; mr.drs.F.Bolkestein te 
·' •, 
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's-Gravenhage; dr.W.F.van Eekelen te 's-Gravenhage; mevrouw 
drs.N.J.Ginjaar-Maas te Rijswijk (Z.H.); mr.H.E.Koning te 
Rotterdam; A.Ploeg te Arnhem; mr.J.G.Rietkerk te Wassenaar; 
drs.J.F.Scherpenhuizen te Peerwerd en mevr.drs.N.Smit-Kroes 
te Wassenaar, 

om te worden opgevolgd door - in alfabetische volgorde: 

H.F.Dijkstal te Wassenaar; J.Franssen te Nederhorst den Berg; 
mevrouw s.van Heemskerck Pillis-Duvekot te 's-Gravenhage; 
mevrouw drs.M.M.H.Kamp te Vianen; drs.ir.ing.B.J.G.van der Kooij 
te Denekamp; mr.H.Th.M.Lauxtermann te 's-Hertogenbosch (reeds 
eerder lid van deze Kamer), mevrouw A.Lucassen-Stauttener te 
Abcoude en mr.G.B.Nijhuis te Noordwijkerhout. 

Dat wil zeggen dat 8 van de 9 opengevallen zetels konden worden 
ingenomen. Dat de negende zetel nog niet dadelijk kon worden 
bezet, had te maken met problemen die zich rond de door de al
gemene vergadering gekandideerde kandidaat J.J.Metz teAartswoud 
voordeden. 

Het opstellen van een jaarverslag dient een zakelijke, dus koele 
opsomming van feiten te zijn. In deze nuchtere registratie past 
het dan ook na alle euforie melding te maken van het feit dat 
binnen en buiten de partij beroering ontstond toen door middel 
van publicaties in diverse bladen d~ pèrsoon van de heer 
Metz ter discussie kwam. Dat daarbij de nieuwe fractievoorzitter 
Ed Nijpels werd betrokken was een uitermate betreurenswaardig 
gebeuren. In Vrijheid en Democratie nr. 1278 van 25 januari 1983, 
blz. 26, heeft de voorzitter van de partij een in dat kader 
passende nuchtere uiteenzetting gegeven in een artikel met als 
titel "De VVD in beroering", o.a. over de situatie rond de 
persoon van deze kandidaat. Ongetwijfeld hebben velen, wellicht 
velen die reeds lang lid zijn van de partij, de wenkbrauwen 
gefronst. De VVD is evenwel een grote partij geworden en ook 
de ups en downs van een grote politieke partij behoren bij een 
"opgewekt partijleven"! Echt.er, zoals Jan Kamminqa het in dat 
artikel stèlde: -
"De VVD gaat nu zonder incidenten verder. We richten de blik op 
de toekomst. De echte politiek vraag·t betrokkenheid van onze 
bewindslieden, de fractieleden en ook van u, alle andere leden." 

Door het aanvaarden van zijn geloofsbrief door de Tweede Kamer 
werd ten slotte ook de heer Metz beëdigd nadat een indringend 
onderzoek door de voorzitter van de partij en anderen geen 
grond had gegeven tot niet-toelating, zodat de Tweede-Kamerfractie 
op 31 december als volgt was samengesteld: 

drs.E.H.T.M.Nijpels te Bergen op Zoom, voorzitter; A.J.Evenhuis 
te Meppel, eerste ondervoorzitter; dr.R.W.de Korte te Wassenaar, 
tweede ondervoorzitter; drs.D.J.D.Dees te Breda, secretaris; 
drs.L.M.L.H.A.Hermans te Nijmegen, penningmeester; L.M.de Beer 
te Vlaardingen; J.D.Blaauw te Zeist; P.M.Blauw te Nieuwe Pekela; 
dr.R.Braams te Utrecht; H.F.Dijkstal te Wassenaar; A.A.M.E.van Erp 
te Best; J.Franssen te Nederhorst den Berg; mr.F.H.G.de Grave te 
Amsterdam; mevrouw S.van Heemskerck Pillis-Duvekot te 's-Graven
hage; H.H.Jacobse te Amsterdam; drs.Th.H.Joekes te 's-Gravenhage; 
mevrouw A.Jorritsrria-Lebbink te Bolsward; mevrouw drs.M.M.H.Kamp 
te Vianen; G.W.Keja te Landsmeer; drs.ir.ing.B.J.G.van der Kooij 
te Denekamp; mr.A.H.Korthals te Rotterdam; mr.H.Th.M.Lauxtermann 
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te 's-Hertogenbosch; R.L.O.Linschoten te Dronten; mevrouw A.Lucassen
Stauttener te Abcoude; J.J.Metz te Aartswoud; mr.G.B.Nijhuis te 
Noordwijkerhout; mevrouw M.J.H.den Ouden-Dekkers te Wageningen; 
mevrouw drs.N.Rempt-Halmmans de Jongh te Wassenaar; J.F.B.van Rey 
te Roermond; mevrouw E.Terpstra te Nieuwegein; mr.M.J.M.Tripels 
te Maastricht; mr.A.J.te Veldhuis te Middelburg; 
prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve te 's-Gravenhage; H.P.H.Waalkens te 
Tollebeek; drs.F.W.Weisglas te Rotterdam en mr.J.G.C.Wiebenga te 
Aerdenhout. 

In de samenstelling van de Liberaal-Democratische fractie in het 
Europese Parlement deed zich voor wat de VVD betreft geen wijzi
ging voor. 
Per 31 december waren de VVD-leden in deze fractie: 
mr.dr.C.Berkhouwer te Heiloo; mr.A.Geurtsen te Maasland; 
ir.H.J.Louwes te Vierhuizen en mr.H.R.Nord te Luxemburg. 

Via het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van de be
trokken parlementaire commissies richten de activiteiten van deze 
vier leden zich meer in het bijzonder op de volgende werkgebieden: 

de heer Berkhouwer: algemene politieke aangelegenheden - milieu -
volksgezondheid en consumentenbescherming - jeugd, cultuur, 
opleiding, informatie en sport; 

de heer Geurtsen: juridische zaken - ontwikkelingssamenwerking; 

de heer Louwes: begrotingen - landbouw -externe economische 
betrekkingen; 

de heer Nord: institutionele aangelegenheden - reglementen en 
verzoekschriften - positie van de vrouw in Europa. 
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23. Federatie van Liberale en Democratische Partijen van de 
Europese Gemeenschap (ELD) . 

Gedurende het jaar 1982 concentreerden de activiteiten van de 
Federatie zich in belangrijke mate op de voorbereidingen van 
de Europese verkiezingen, die op 24 mei 1984 zullen plaats 
vinden. 
Deze werkzaamheden werden verricht door een tweetal commissies, 
die regelmatig vergaderden in het bureau van de Federatie te 
Brussel: 

a. De redactiecommissie tot het opstellen van het verkiezings
programma 1984. Als uitgangspunt werd gekozen het verkiezings
programma 1979, dat in geactualiseerde en sterk verkorte 
vorm in maart 1983 aan de Executive ter goedkeuring zal worden 
aangeboden alvorens het concept ter amendering aan de partijen 
voor te leggen. 
De commissie vergadert onder voorzitterschap van mr.H.R.Nord. 
Vertegenwoordiger van de VVD is de secretaris buitenland 
A.M.van Bemmelen. 

b. De technische commissie voor de campagne, die wordt voorge
zeten door mevrouw Mechtild von Alemann, lid van het Europese 
Parlement. 
VVD-vertegenwoordiger is adjunct-secretaris H.M.G.Dittmar, 
o.a. belast met het organiseren van verkiezingscampagnes. 

Het jaarlijkse congres van de Federatie werd van 6 - 9 mei te 
Venetië gehouden. 
(Voor een verslag wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie 
nr. 1268 van 25 mei, blz. 10 en 11) 

Over de samenstelling van de delegatie naar dit congres werd be
sloten door de partijraad van 27 februari. In navolging van de 
beslissing ten aanzien van de grootte van de delegatie naar het 
jaarlijkse congres in 1981 werd - om budgettaire redenen -
wederom besloten slechts 15 leden af te vaardigen. 

De delegatie was als volgt samengesteld: 

merobers of the Executive Comrnittee: 

Tom van Bernmelen (leader of the delegation), Matti de Bruijne, 
Jan Kamminga, mrs.Louise van Scherpenberg en mrs.Alie van 
Wij ngaarden-.Terlouw; 

merobers of the Senate: ---------------------
Frits Korthals Altes en Guus Zoutendijk; 

~~~~~~-QÉ_~g~_§Q~~~-QÉ_B~E~~~~~~~~~y~~: 
Frits Bolkestein en Koos Rietkerk; 

~~E~~~§: 

Jan Bruggeman, Hans Hoefnagels, Doede Kok, Henk Talsma, Gijs de 
Vries en mrs.Evelien de Roo van Alderwerelt-Hoog. 

Vanuit het algemeen secretariaat werd de begeleiding van de dele
gatie verzorgd door de adjunct-algemeen secretaris Tineke Tangel. 

De inbreng van de VVD vormde een essentiële bijdrage tot het wel
slagen van dit congres. Bij maar liefst drie van de vier te be-
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handelen onderwerpen traden VVD'ers op als rapporteur. Die 
onderwerpen betroffen: 

a. de economische situatie in de Europese Gemeenschap: 
rapporteur Ove Guldberg; 

b. grensoverschrijdende verontreiniging: rapporteur Doede Kok; 
c. Europese Unie: rapporteur Hans No~d; 
d. herziening van de statuten van de Federatie: rapporteur 

Henk Talsma. 

De liberal leaders meeting vond plaats op 6 januari te Stuttgart. 
Belangrijkst~ onderwerp vormde de economische boycot van Polen 
en Rusland naar aanleiding van de ontwikkelingen op 13 de
cember 1981 in Polen. De VVD was vertegenwoordigd door 
mr.J.G.Rietkerk en de. secretaris buitenland A.M.van Bemmelen. 

Gedurende het verslagjaar kwam de Executive zes maal bijeen en 
wel op 9 februari en 4 maart te Brussel, op 6 mei (tijdens het 
jaarlijkse congres van de Federatie te Venetië), op 2 en 
22 oktober wederom te Brussel en op 8 december te Parijs (waaraan 
verbonden enkele studiedagen over internationale economische en 
monetaire verhoudingen) . 

In het najaar trad drs.F.A.Wijsenbeek af als secretaris-generaal 
van de Federatie. Hij werd opgevold door de Deen Jens-Nymand 
Christensen. 
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24. Liberale Internationale. 

Het jaarlijkse congres van de Liberale Internationale vond op 
9, 10 en 11 september plaats in de Ridderzaal aan het Binnenhof 
te 's-Gravenhage. Zowel door het imposante historische gebouw, 
dat zo bijzonder geschikt is voor vergaderingen, als door het 
zeer fraaie weer, hebben de congresgangers een zeer goede indruk 
mee naar huis genomen. 

Het succesvolle verloop van dit congres was zeker niet in de 
laatste plaats te danken aan de werkgroep, zoals reeds ver-
meld op blz. 55 van dit verslag, en aan de voorzitter van de 
Groep Nederland van de Liberale Internationale, mr.H.P.Talsma. 

Onder de vele sprekers op het congres dient in het bijzonder 
te worden genoemd de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, 
drs.Ed Nijpels, die het congres toesprak op de dag na de ver
kiezing, en die daar met grote vreugde mededeling kon doen van 
de enorme overwinning die de liberalen in Nederland zojuist 
hadden behaald. Verder sprak hij o.m. over vraagstukken van 
internationale vrede en veiligheid. Zijn rede werd de volgende 
dag door verschillende deelnemers aan de bijeenkomst van liberale 
leiders geciteerd. 

Inhoudelijk stond in het congres centraal het rapport over het 
congresthema "From welfare state to the good society", dat was 
opgesteld door het toen nog Tweede-Kamerlid mr.J.G.Rietkerk. 
De discussie over dit rapport mondde uit in het aannemen van een 
resolutie over onder meer de situatie in het Midden-Oosten, over 
ontwapening, over de situatie in Centraal- en Zuid-Amerika en 
over Afghanistan. De laatste resolutie was ingediend door de 
Groep Nederland, evenals een resolutie over Polen, over joodse 
emigratie uit.de Sovjet-Unie en over de bescherming van het 
leven op aarde. Deze Nederlandse resoluties waren, evenals de 
vorige jaren, voorbereid door een werkgroep onder leiding van 
de heer J.P.van der Meulen. Hiertoe hield deze werkgroep in het 
voorjaar en de zomer van dit verslagjaar een aantal vergaderingen. 

Voorts werd een forum gehouden over Latijns-Amerika, waarin ver
schillende liberalen uit Latijns-Amerikaanse landen zitting 
hadden en waarin werd ingegaan op de politieke ontwikkelingen 
in die landen. Daarbij bleek dat het liberalisme in deze landen 
overal aanwezig is, zij het in nog zeer verschillende vormen en 
omvang, mede afhankelijk van het regime in die landen. 

(Zie voor een uitgebreid verslag Vrijheid en Democratie nr. 1271 
van 21 september, blz. 26 en 27) 

Hoewel de VVD met voldoening op haar organisatorische en politiek 
inhoudelijke bijdrage aan dit congres kon terugzien, kon toch 
niet worden voorbijgegaan aan het feit dat inzake structuur en 
betekenis van de Liberale Internationale enkele kanttekeningen 
dienden te worden gemaakt. 
Het doet immers vreemd aan als een kleine liberale groepering 
evenveel stemmen heeft en dus evenveel invloed kan uitoefenen 
op deze overkoepelende organisatie als een grotere groepering. 
Het hoofdbestuur zal zich dan ook op een en ander beraden, het
geen overigens onverlet laat dat de VVD waarde hecht aan contacten 
met de liberale zusterorganisaties in wereldverband. 
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25. Prof.rnr.B.M.Teldersstichting. 

In 1982 heeft de Teldersstichting vijf nieuwe publicaties uit
gebracht, t.w. de rapporten nr. 42 "De NCO en haar pupillen", 
nr. 43 "De Sovjetunie en Westeuropa" en nr. 44 "Hard-drugbeleid'', en 
voorts publiceerde deze stichting onder haar auspiciën via 
commerciële uitgevers twee boekwerken: een historische studie 
van dr.L.G.M.Jaquet over het Indonesië-beleid van mr.D.U.Stikker, 
en "Hodern Liberalism" van mr.drs.F.Bolkestein. 
De verkoop van publicaties bereikte mede hierdoor een .record
hoogte in de geschiedenis van de Teldersstichting. 

In het NCO-rapport werden misstanden in de subsidieverlening 
voor bewustwordingsprojecten over de ontwikkelingsproblematiek 
aan de orde gesteld. Het rapport was aanleiding tot een groot aan
tal reacties in de media en droeg bij tot een grondige herstructu
rering van de NCO door de regeling. 
Het rapport over de Sovjetunie bevatte diverse bijdragen van inter
nationaal bekende Kremlinalogen van verschillende politieke 
richtingen. 
Het Hard-drugsrapport was opgesteld op verzoek van de VVD-gemeente
raadsfracties van Amsterda, Den Haag en Rotterdam, met medewerking 
van een groot aantal deskundigen. 

In 1982 werden verder vier studies afgerond die begin 1983 zijn 
gepubliceerd: nr. 45 "Energiebeleid voor de toekomst", nr. 46 
"Duurzame energiebronnen" en nr. 47 "De kerncentrales Borssele 
en Dodewaard", alsmede een rapport over de liberale visie op 
emancipatie. 

Begin 1982 werd een werkgroep ingesteld, die de verhouding 
Europa-Amerika bestudeert. Eind 1982 werd een nieuw project ge
start dat de jeugdwerkloosheid onderzoekt. 

In 1982 verlieten dr.A.Pais, drs.A.Schuitemaker en mr.J.G.Rietkerk 
het curatorium. Mr.K.H.Beyen trad toe als nieuwe penningmeester. 
Mr.R.A.F.Verschoor, juridisch ~edewerker, aanvaardde een functie 
bij de overheid. Drs.H.de Hoog, politicoloog/econoom, trad tot 
de staf van de Teldersstichting toe als wetenschappelijk deeltijd
medewerker. Eind 1982 vertrok de directeur, prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve, 
in verband met zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. 
Drs.M.Wessels, part-time wetenschappelijk medewerker, vertrok per 
31 december 1982 wegens het aanvaarden van een full-time functie 
als wetenschappelijk medewerker van de Tweede-Kamerfractie van de 
VVD. Drs.P.J.H.M.Luijten verliet de staf eveneens per 31 december 
voor een functie in het bedrijfsleven. 

Dr.K.Groenveld, wetenschappelijk hoofdmedewerker algemene economie 
aan de Rijksuniversiteit te Groningen, werd aan het eind van het 
verslagjaar door het curatorium benoemd tot de nieuwe directeur 
van de stichting (met ingang van 1 maart 1983) . 
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26. Slot. 

Dit jaarverslag is een getuigenis van het leven en meeleven 
met het wel en wee van de partij in het bewogen jaar 1982. 

Zoals zo puntig omschreven in zijn instructie (art. 4) stelt 
de algemeen secretaris "onder verantwoordelijkheid van het 
dagelijks bestuur het jaarverslag op." Zo is het ook nu weer 
geweest. Zijn zienswijze heeft, zoals alle historische verslag
geving, het element in zich van het 9ersoonlijk betrokken zijn 
bij de gebeurtenissen, soms als toeschouwer, soms als mede
speler. 

Het is wellicht goed om (nog eens) uiteen te zetten welke 
betekenis aan het jaarverslag kan worden toegekend. 

lo. Het is allereerst een bron voor het geschiedkundig onderzoek. 

2o. Het is een hulpmiddel voor het verkrijgen van snelle in
formatie ten gerieve van het functioneren van de partij-organisatie. 

3o. Het is een bron van informatie voor buitenstaanders en daarmee 
belangrijk als middel om de partij te presenteren. 

Deze drie elementen vormen daarom de basis voor dit werk van de 
algemeen secretaris. Door hem is overigens geconstateerd dat het 
tweede element zich onvoldoende mag verheugen in de belangstelling 
van de zijde van de organen van de partij. Derhalve vaak een ge
miste kans! 

Het hoofdbestuur wil dan ook niet nalaten de algemeen secretaris 
en allen die nauw bij opzet en uitvoering van het jaarverslag 
betrokken waren te danken voor hun inzet. 

Die dank geldt ook degenen die het, door hun activiteiten in de 
partij op allerlei terreinen, mogelijk hebben gemaakt dat een 
terugblik op 1982 een uitermate boeiend verslag kon worden. 

Een speciaal woord van dank komt toe aan de medewerkers van het 
algemeen secretariaat. Met vereende kracht zijn zij in staat ge
bleken overeind te blijven in goede en kwade dagen! 

's-Gravenhage, 21 februari 1983. 

Het hoofëj.b~stuur van de VVD: 

J.Kamminga, voorzitter. 

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



Bijlage I 

Besluiten 

van de 35stejaarlijkse 
algemene vergadering van 19 
en 20 maart 1982 en de door 
het hoofdbestuur gedane 
toezeggingen 

- Het 34stejaarverslag van het 
hoofdbestuur werd goedgekeurd (punt 
2). Toegevoegd dient te worden aan de 
laatste alinea van pagina 3 de naam 
van mr. F. Portheïne en aan de laatste 
alinea van pagina 43 de naam van de 
heer Ph. C.la Chapelle. Voorts dient in 
de eerste alinea van pagina 16 "ten 
derde male" in plaats van "ten tweede 
male" te staan. 
- Rekening en verantwoording en 
jaarverslag van de penningmeester 
over 1981 werden goedgekeurd (punt. 
3). 
- Tot leden van de commissie-van drie 
leden ter voorlichting van de 36ste 
jaarlijkse algemene vergadering bij de 
behandeling van de rekening en 
verantwoording van de · 
penningmeester over hetjaar 1982 
werden benoemd (punt 5): 
J. A. Bouweos te Amstelveen (was 
plaatsvervangend lid), mr. RMartin te 
Delft (was plaatsvervangend lid) en 
L. H. Wurfbain te Laren N.H. 
(herbenoeming), met als 
plaatsvervangende leden: drs. 
C. E. Etty te Amsterdam (nieuw), 
J. K.raaijeveld van Hemert te 
Dordrecht (was lid) en J. H. J. Willems 
te Roermond (nieuw). 
- Overgenomen werd een motie van de 
ondercentrale Gouda om zo enigszins 
mogelijk tijdens de 36stejaarlijkse 
algemene vergadering in 1983 met 
voorstellen te komen "ten doel 
hebbende de huidige bijzondere 
besluitvormingsprocedure zodanig te 
wijzigen dat deze voldoet aan de 
gevoelde behoefte aan meer 
democratische besluitvorming." 
- Toegezegd werd een concrete 
uitwerking van het overgenomen 
voorstel van de kamecentrale Leiden 
om een nieuwe bepaling in het 
huishoudelijk reglement op te nemen: 
,,Het hoofdbestuur bepaalt de 
termijnen voor het vaststellen van 
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programma's zodanig dat 
kandidaatstelling voor de leden van 
vertegenwoordigende lichamen plaats 
heeft na de vaststelling van het 
desbetreffende programma." Dit 
voorstel zal "breed'' worden 
uitgewerkt, d.w.z. niet alleen betrekking 
hebbende op landelijke programma's. 
- Toegezegd werd uiterlijk in de 
jaarvergadering van 1984 te komen 
met voorstellen betreffende de 
kandidaatstelling leden gemeenteraad, 
waarbij dan gekozen zal kunnen 
worden uit alternatieven met 
betrekking tot de aanwezigheid van 
kandidaten bij de 
kandidaatstellingsvergadering. 
- Toegezegd werd dat de commissie
Den Ouden, die zich bezighoudt met de 
problematiek van technisch advies en 

. kandidaatstellingén, de voorstellen van
de kamercentrale Haarlem 
(problematiek gecombineerde 
kamercentrales bij 
statenkandidaatstelling), de afdeling 
Wassenaar (geen misverstand mag 
mogelijk zijn over de interpretatie van 
het reglement op de 
statenkandidaatstelling) en 
's-Hertogenbosch (s.v.p. voorstellen op 
komende algemene vergadering) bij 
haar beschouwingen betrekt. 
- Overgenomen werd de strekking van 
de motie van de kamercentrale 
Gelderland betreffende de organisatie, 
de voorbereiding en de deelneming van 
de leden van de discussie op het ' 
politieke congres in het najaar van 
1982 en in de navolgende jaren. 
- Besloten werd aan Hare Majesteit de 
Koningin een telegram te zenden van 
de volgende inhoud: De Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 ;naart 1982 
in jaarlijkse algemene vèrgadering 
bijeen te Venlo, betuigt trouw en 
aanhankelijkheid aan U we Majesteit en 
Haar Huis. 
- Benoemd werden tot secretarissen 
voor de organisatie in het dagelijks 
bestuur P. L. van den Bossche te 
Berken-Enschot (herbenoeming), drs. 
H. B. Eenhoorn te Schiermonnikoog en 
ir. T. Thalhammer te Waalre 
(herbenoeming). 
- Met algemene stemmen werd 

aanvaard een motie van de afdeling 
Amstelveen van de ·volgende inhoud: 
De VVD in ledenvergadering bijeen op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 1982 
in Venlo, 
overwegende dat het gezien de 
technologische ontwikkelingen 
dringend gewenst is dat er een 
mediabeleid komt, 
overwegende dat de minister van CRM 
een nota inzake een samenhangend 
mediabeleid had toegezegd aan de 
Tweede Kamer in de eerste helft van dit 
jaar, 
constaterende dat tot haar grote 
teleurstelling een duidelijk 
beleidsvoorstel met eenjaar is 
uitgesteld, 
meent, dat hierdoor zaken als lokale en 
regionale omroep, het gebruik van 
kabelomroep, het gebruik van satelliet, 
de positie van de pers en tal van andere 
dringende aangelegenheden "in de 
lucht blijven hangen", 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Bijlage II 

LZDENL~JST VVD ?ER l.JANOAR~ 1982 
aantal partij- aantal partij-
raadsleden 1981 1) raadsleden 1982 · 

eode 

A 

B 

c 
D 

E 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

p 

0 
!l. 

s 

kamercentrale 

's-Hertoçenbos~~ 

Tilburg 
Gelderland (Arnhem) 

Gelderland (Nijmeçen) 

Rotterdam 

's-Gravenhaçe 

Leiden 

oordrecht 

Amsterdam 

Den Helder 

Haarlem 

Zeeland 

Utrecht 

Friesland 

Overijssel 

Groninçen 

Drenthe 

Lim.burq 

s:.s.-rechtst:eeks 

totaal 

4674 

4343 

7282 

4472 

2331 

4585 

9485 

7885 

2260 

5221 

7777 

2465 

8325 

3690 

5846 

4388 

4174 

3419 

207 

92.830 

06 

4 

4 

11 

3 

3 

7 

17 

17 

3 

14 

16 

6 

15 

4 

15 

15 

12 

5 

2 

173 

91 

8 

4 

6 

5 

2 

5 
21 

2 

4 

5 

5 

·3 

7 

3 

10 

l 

13 

0 

92 

249 

205 

239 

177 

155 

164 

395 

323 

146 

155 

266 

63 

331 

ll4 
260 

93 94 

2956 537 

2710 546 

3812 1832 

2756 605 

1215 610 

1692 1891 

5659 1480 

4841 ll25 

ll62 703 

3235 806 

4314 1802 

1514 388 

4577 1.728 

2164 642 

3300 1039 

200 2237 952 

72 2290 842 

163. 21 iO 282 

3 118 49 

95 

920 

874 

1382 

926 

346 

826 

1913 

1577 

242 

1006 

1374 

491 

1667 

763 

1222 

982 

957 

786 

35 

106 3.680 52.722 17.859 18.289 

4 

3 

6 

4 

2 

4 

7 

6 

2 

4 

6 

2 

6 

3 

5 

4 

4 

3 

75 

~J conform a~el 50.1 onder 6 huishoudelijk reçlement, juncto artikel 14.5 statuten 

2) wij:ig~~g in aantal - vergelijk 1981 

N.S. In algemene vergadering totaal 2053 stemmen 

Aantal afdelingen per l januari 1982: 608 

LEDENLIJST VVO I?ÉR 1 JANUARI 1983 

code 

A 

:a 
c 
0 

E 

F 

G 

a 
I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 
p 

Q 

R 

s 

k21111ercentrale 
' s-Bertoçenboscp 

Tilburq 
Gelder land (Arnhem J 

Gelderland (N1jmeqen) 
Rotterrüun 
' s-Gravenhaqe 
Leiden 
Oordrecht 
Amsterdam 
Den Relder 
Raarll!lll 
Zeeland 
Otrecht 
Friesland 
OVerijssel 
Groningen 
Drent.'le 
Lim.burq 
H.a.-rechtstreeks 

totaal 
5466 

4897 

7986 

5012 

2508 

47 41 

10269 

8706 

2595 
5776 

8482 
2781 

9307 

4300 

6707 

4755 

4434 

3 903 

263 

102888 

06 

7 

7 

13 
3 

4 

7 

18 

18 

3 

13 

17 

6 

21 

5 

15 

16 

10 

7 

2 

192 

91 

37 

10 

17 

25 
9 

7 

21 

12 
4 

10 

26 

6 

25 
5 

25 

8 

3 

16 

0 

266 

92 

461 

309 

361 

275 

229 

216 

580 

469 .. 

258 

221 

376 

112 

516 

163 

397 

255 

112 

238 

5 

5553 

93 

3315 

3015 

4051 

3007 

1272 

1771 

5971 
5199 
1290 

3518 

4607 

1641 

4987 
2534 

3756 

2404 
23 SJ 

2412 
140 

57273 

94 
609 

601 

2015 

682 

637 

1927 

1624 

1271 

782 

896 

1978 

454 

1882 

711 

1141 

1001 
899 

3 29 
65 

19504 

95 

1037 

955 
1529 

1020 

357 

813 
2055 

1737 

258 

1118 

1478 

562 

1876 

882 

1373 

1071 

1027 

901 

Sl 

20100 

l) 
conform artikel 50.1 onder 6 huishoudelijk reglement, juncto artikel 14.5 statuten 

2) wijziqinq ~~ aantal - verqel.ijk 1982 

N.a. In alqemene 11erqadering totaal 2350 stl!!ll1lllen 

aantal afdelingen per l januari 1983: 624 

aantal 
partij
raadsleden 
198 2 1} 

4 

4 

6 

4 

2 

4 

7 

2 

4 

6 

2 

6 

5 

4 

76 

4 

4 2) 

6 

4 

2 

4 

7 

6 

2 

4 

6 

2 

6 

3 

5 

4 

4 

3 

76 

aantal 
partij
raadsleden 
1983 1) 

4 

6 

4 

2 

4 

7 

6 

2 

4 

6 

2 
72} 

3 

5 

4 
32) 

3 

76 
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Bijlage III 

Overzicht verbruikt materiaal tijd@ns de verkiezinqen 1982 (in aantallen) 

Groeo I 

affiches (groot) 
11 

" 
(middel) 
(klein) 
(foto Ed Nijpels) 

11 (zaalpakket) 
cijferstikkers 

Groeo II 

stickers VVD 
stickers Ed Nijpels 
buttons VVD 
buttons Ed Nijpels 
ballonnen 
kunststof draagtassen 
lucifers 
pepermuntrolletjes 
aanmeldingskaarten 

Groep III 

Urgentieprogramma 
Gemeenteprogramma '82-'86 
U en de VVD 
Vierstromenschool 
Energiebesparing 
Natuur en Landschap 
Euthanasie 
Door Vrijheid Verbonden 
Part.ijprogramma 

Groeo IV 

V\"D 
VVD 
VVD 
VVD 

shawl 
stropdas 
barbeque 
vlag 100 

120 

schor': 
x 150 
x 180 
x 225 150 

Vlaggendoek 
fietsvlaggetjes 
V\'D bierglazen 

Groep V 

Standpuntenfolder 
strooibiljet 
ledenwerfbrief 
Huis aan huisfolder(+ LNA) 
vrouwenfolder 

Prov. Staten 

10.150 
36.025 
36.525 

3.780 
5.025 

2.25.750 

16.600 

51.800 
27.000 
47.700 

101.400 
24.100 

4.360 
9. 54 0 

21 
73 
11 
36 

733 
750 

1.212 
1. 84 7 

383 
35 
17 

20 

147.650 
348.500 

50.500 
1.516.000 

Gemeenteraad 

9.335 
34.557 
42.276 

1. 530 
18.596 

199.000 

5.2.346 

132.164 
51.995 
72.900 

117.300 
25.800 

2. 078 
12.110 

4 
27 

5 
172 
251 

1. 679 
3.080 

735 

33 
4.384 
2.580. 

107.875 
120.050 
72.000 

Tweede Kame: 

5.915 
32.763 
27.674 

9.925 
1. 200 
1.709 

203.750 
103.000 

36.829 
21.850 
69.036 
36.655 

6.000 

17.200 

35.400 
53 

8.350 
1 
3 
1 

204 
49 

867 
109 
354 

51 

10 
4 ,-=> 
792 

170.250 
432.700 

3.267.875 
40.~00 
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Bijlage IV 

JAARVERSLAGEN COMMISSIES VAN ADVIES (ART. 60 H.R.) 
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Jaarverslag van de Koepelcommissie Buitenland 1982 

De Koepelcommissie Buitenland kwam in het jaar 1982 drie maal bijeen. 

Overeenkomstig de oprichtingsfilosofie ligt de nadruk bij de ver

gaderingen op die onderwerpen die, hetzij de activiteiten van de drie 

constituerende partijcommissies gelijkelijk raken, danwel aanleiding 

geven tot een geintegreerde benadering. 

Naast een aantal detailpunten die in het kader van dit verslag niet 

nader -. opgesomd behoeven te worden werd aandacht besteed aan de 

kwestie van de hulpverlening aan Vietnam en opstelling van het kabinet 

Van Agt II dienaangaande, de relaties tussen partijcommissies en 

Teldersstichting, de consequenties van het regeeraccoord Lubbers I op 

de buitenlandsector, de voorbereiding der Europese Verkiezingen 

alsmede diverse aspecten van het veiligheidsbeleid en de verhouding 

tot de Verenigde Staten. 

Als gevolg van zijn benoeming tot lid van de Eerste Kamer heeft drs. 

A. van Boven per 31-12-1982 het voorzitterschap van de Koepelcommissie 

moeten neerleggen. 

De vergaderingen van de koepelcommissie zijn tijdens de verslag

periode regelmatig bijgewoond door leden van de fracties der Eerste

en Tweede Kamer alsmede door die van de ELD. Naar eenieder hoopt 

zal dit ook in de toekomst het geval blijven, aangezien het een 

der voorwaarden is waaronder een koepelcommissie als deze zinnig kan 

functioneren. 
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JAARVERSLAG 1982 DEFENSIEC0~1ISSIE 

De defensiecommissie vergadert tenminste éénmaal per maand, ir. 1982 was 
dit steeds op de tweede dinsdag der maand. Deze vergaderingen werden 
gehouden op 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 
13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december 
1982. 

Daarnaast waren er - eveneens plenaire - extra vergaderingen op 16 januari 
en op,29 juni 1982. 

Voorts werd nog een aantal niet-plenaire vergaderingen gehouden door stu
diegroepen ad hoc ~.d .. Laatstbedoelde vergaderingen wbrden in dit ver
slag niet verwerkt. 

Vaste agendapunten in iedere plenaire vergadering zijn immer de punten: 
"vragen van- en aan kamerleden" en "stand in de drie krijgsmachtdelen". 
Het agendapunt vragen van- en aan kamerleden zorgt immer voor een indrin
gende discussie over de politieke toestand, de door de kamerleden - uiter
aard met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid - te voeren beleid. 
Bij het agendapunt stand van zaken in de drie krijgsmachtdelen geven 
leden van onze commissie, die aktief in één van die drie delen dienen, ons 
uitgebreide en vaak zeer vertrouwelijke informatiè, die dan ook niet wordt 
genotuleerd. 

Korte inhoud van het in de plenaire vergaderingen verder verhandelde: 
1. 12 januari 1982: i.v.m. het reces van de Kamer wordt vergaderd in het 

I.O.C .. Gesproken is over de defensiebegroting en over het "Clingendael
project". (De combinatie van een aantal voorlichtende instituten, waar
onder het defensiestudiecentrum, welke combinatie eind 1982 tot stand 
is gekomen). Een aantal van onze adviserende leden, de Kamerleden dus, 
heeft een groot deel van deze vergadering niet kunnen bijwonen, aange
zien de commissie Buitenland op deze avond een extra bijeenkomst had 
georganiseerd, waarin voorlichting werd gegeven over Polen. Na afloop 
van die vergadering hebben deze Kamerleden ons verslag uitgebracht. 
De vergadering sprak als haar gevoelen dat het aanbeveling had verdiend 
als onze commissie in zijn geheel tot de bijeenkomst over Polen 
was uitgenodigd. 

2. 26 januari 1982: extra vergadering over het Clingendael-project. Uitge
breide discussie over de defensiebegroting. 

3. 9 februari 1982: inventarisatiepunten voor de a.s. vergadering van de 
Koepelcommissie en uitgebreide discussie over de "Motie Hellevoetsluis" 
( g~ten die besluiten dat op hun grond geen kernwapens zullen worden 
geplaatst). Ons lid Mr. P. Scholten, burgemeester van Soest, zal hier
over een notitie schrijven. . · 

4. 9 rnaart 1982: verdere gedachtenwisseling over de defensiebegroting. De 
kamerleden hebben hierover zeer veel vragen. · 
Bij de rondvraag deelt de Heer Wessels, medewerker van de Tweede Kamer
fractie en als gast aanwezig, mede dat hem is gevraagd voor de "Infomap 11 

een stukje te schrijven over 11 grijze zone-wapens". Kan één van onze le
den hem wellicht ietwat informeren? Een uitgebreide studie van ons hier
over is echter reeds lang i.n het bezit van de kamerleden. De commissie 
spreekt hierbij nogmaals de wens uit te worden betrokken bij de redac
tie van de Infomap, zodat dergelijke doublures worden voorkomen. 

5. 13 april 1982: I.O.C. uitgebreide gedachtenwisseling over het artikel 
van de Heer Scholten en een ook ter tafel liggend artikel van de Heer 
Bolkestein over "Hellevoetsluis". De defensiecommissie zal het artikel 
van de Heer Scholten zenden naar de Vereniging van Raads- en Statenleden 
en mededelen dat dit artikel het standpunt van onze commissie verwoord. 
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Voorts -uitgebreid ve-rs lag van ons li-d De Graaf ov~r- ziTn- deelname aan 
een forum te Zeist. Anticipatie op de defentienota, met name op de vraaç 
die de kamerleden verwachten: Waarop zou de V.V.D. - als zij regeerde -
hebben bezuinigd? De kamerleden ontvangen een uitvoerige notitie van 
onze leden Nederlof en Kamman terzake. 

6. 11 mei 1982: verdere uitgebreide discussie over het wel dan niet anti
ciperen op de komende defensienota en over de notitie van Nederlof en 
Kamman. 

7. 8 juni 1982: kort verslag door enkele leden van gesprekken die zij heb
ben gehad met verontruste partijleden, die zich tot onze commissie heb
ben gewend. Uitgebreide inleiding van ons lid Van Eekelen over een aan
tal politieke aspecten. 

8. 29 juni 1982: I.O.C.:extra vergadering ter behandeling van hoofdstuk 
VIII "mens en wereld" van het urgentieprogramma 1982. Er worden een aan
tal amendementen vastgesteld. 

9. 13 juli 1982: I.O.C.:discussie over eventuele legering van een tweede 
legerbrigade in de Bondsrepubliek Duitsland, over "randapparatuur" van 
tanks en over ontwikkelingen betreffende het militair straf- en tucht
recht. 

10. Hl augustus 1982: I. 0. C. de voor deze vergadering ,geplande inlei.:ir!q 
door Ploe<;1 betreffende de tweede legerbrigade in 'de BRD houden we 
nog tegoed. De inleiding door Lindner over de ontwikkelingen betref
fende militair straf- en tuchtrecht wordt wegens tijdsgebrek - zeer 
veel vragen van kamerleden - doorgeschoven naar een volgende verga-. 
dering. Wél wordt uitgebreide rappportage uitgereikt. 

11. 14 september 1982: van de agenda worden slechts behandeld de vaste 
agendapunten, vragen van- en aan kamerleden en stand van zaken krijgs
machtdelen. Verder in de plaats van de aangekondigde onderwerpen een 
uitgebreide gedachtenwisseling met de Heren Schier, voorzitter van de 
V.B.Z. en Kruizen, vertegenwoordiger van ons belang in het centraal 
overleg, betreffende het vqorstel van de staa~ssecretaris aangaande 
het leeftijdsontslag van de militairen. Hierover is grote onrust ont
staan bij de beroepsmilitairen, vooral die beneden de ranq van officier. 
De heer Van der Werff heeft onze commissie om informatie gevraagd. 

12. 12 oktober 1982: structuurschema militaire terreinen, defensiebegro
ting, enkele w.E.U.-rapporten. 

13. 9 november 1982: bij het diner dat de leden van onze commissie zoals 
gebruikelijk vóór de aanvang van de vergadering in het restauran-t van 
de Kamer savoureren, zat op verzoek van de commissie aan, de·nieuwe 
staatssecretaris, de Heer Schwietert, de gedachtenwisseling·aan tafel 
met de Heer Schwietert wordt voortgezet bij het begin van Ae vergade
ring. Hij vertelt onze commissie enige achtergronden van zijn benoe
ming. Hij vraagt de steun van onze commissie op dit voor hem wel zeer 
vreemde terrein. Deze steun wordt hem zonder enige reserve toegezegd. 
Voorts verslag van de laatste vergadering van de Koepe.lcommissie Bui
tenland. Besloten is bilateraal te overleggen met de commissie Bui
tend en de commissie Ontwikkelingssamenwerking. Als nodige agendapun
ten worden onder andere genoemd de defensiebestedingen 'door de Derde 
Wereld (de wapenexport naar de Derde Wereld is onverantwoord hoog; 
vooral vanuit Frankrijk) en het bij het verlenen van ontwikkelingshulp 
stellen van voorwaarden i.v.m. Non proliferatie. _ 

14. 14 december 1982: De Heer Hoeksema, de nieuwe staatssecretaris, dineert 
met ons en maakt daarn~ het grootste deel van onze vergadering mee .. 
Aan het begin van de vergadering geeft hij een korte ui'teenzet:ting ·van 
zijn carrière tot nutoe-zowel in de maatschappij, als in de V.V.D. -
De commissie spreekt zijn vreugde uit over de benoeming van de Heer 
Hoeksema en zegt hem, op zijn verzoek, alle steun toe. 
De voorzitter doet verslag van een bijeenkomst die hij op verzoek van 
verontruste v.v.D.-leden uit Hengelo heeft georganiseerd. In Hengelo 
wordt n. L op de scholen "vredesonderwijs" gegeven, wat uiteraard uit
mondt in eenzijdige, pacifistische propaganda. De verontruste leden 
kregen nergens gehoor, uitsluitend bij ons. Besloten wordt om voor de 
plaatselijke afdelingen een praktisch advies samen te stellen. Contact 
opnemen met de partijcommissie's Onderwijs en Buitenland, alsmede 
- op aanraden van net kamerlid Voorhoeve - het ICTO en de Stichting 
Vredespolitiek. 

Aerdenhout, 5 januari 1983 Mr. ~.M. Bast, secr.Def.cie V.V.D. 
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VVD-PARTIJCOMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING. 

JAARVERSLAG 1982 

1. Inleiding. 

De commissie Ontwikkelingssamenwerking kan terugzien op een 
actief verslagjaar. Buiten de zomermaanden werd maandelijks 
vergaderd en door de meer planmatige werkwijze werd het 
rendement van deze vergaderingen hoger dan voorheen. 
De drie voornaamste activiteiten waren in 1982 de discussies 
over de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking (NCO) , de amendering van het urgentie
programma en de voorbereidingen van een nota over de hoofdlijnen 
van het beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking. 
Daarnaast werd beraadslaagd over een groot aantal politieke en 
huishoudelijke onderwerpen. Een en ander wordt hieronder in een 
vijftal hoofdstukjes beschreven. Tussen haakjes is verwezen naar 
de nummering die werd gehanteerd in het werkplan 1982, teneinde 
deze stukken gemakkelijker naast elkaar te kunnen leggen. 

2. NCO. 

Het reilen en zeilen van de NCO was al in december 1981 onderwerp 
van discussie in de commissie bij de bespreking van de Rijksbe
groting 1982. Na het verschijnen van het rapport van de Prof. 
Mr.B.M. Teldersstichting "De NCO en haar pupillen" is dit in 
twee instanties besproken (2.1). In volgende vergaderingen zijn 
de ontwikkelingen terzake bijgehouden en nog enkele malen onder
werp van discussie geweest. Aangezien het hoofdbestuur nadere 
behandeling van het rapport door de partij niet geboden achtte, 
zijn de activiteiten van de commissie beperkt gebleven tot 
advisering aan de Kamerleden. 
De commissie kon zich met de voornaamste conclusies van het 
rapportverenigen. Een belangrijke conclusie uit de beraadslagingen 
is wel dat de (voorlichting over) ontwikkelingssamenwerking een 
terrein is waar liberalen in te gering aantal en onvoldoende 
gecoördineerd werkzaam zijn. 

3. Urgentieprogramma. 

Op het ontwerp Urgentieprogramma 1982 werd alert gereageerd met 
de indiening van drie amendementen, waaronder één, dat een vol
ledige herziening en uitbreiding van de passage over ontwikke
lingssamenwerking behelsde. De amendementen werden alle drie 
door de Partijraad aanvaard. Het bleek in het verslagjaar niet 
nodig om terzake van het ELD-prograrnrna 1984 reeds activiteiten 
te ontplooien (3.2). Deze zijn nu voor 1983 voorzien (zie werk
plan1983). 

4. Nota hoofdlijnen Ontwikkelingssamenwerking. 

Ter voorbereiding van een nota waarin de hoofdlijnen van het 
beleid ten aanzien van Ontwikkelingssamenwerking, zoals aange
geven in het Liberaal Manifest en het Verkiezingsprogramma, 
verder zullen worden uitgewerkt, werden een aantal thema's uit
voerig doorgesproken. Dit geschiedde voornamelijk aan de hand 
van notities van verschillende commissiel·eden. Besproken werden 
de thema's Doelgroepenbeleid (4.2), Rol van het bedrijfsleven 
(4.3.) en Industrialisatie (4.4). 
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De geplande discussie over Bevolkingsproblematiek (4.5) kon 
door problemen bij de voorbereiding geen doorgang vinden. 

Hierna werd besloten de werkwijze wat meer te intensiveren, 
door navolging van de in de werkgroep Innovatie gevolgde 
methode. De totstandkoming van de nota werd in handen gelegd 
van een referentiegroep met acht leden. Twee hiervan belastten 
zich met de nodige uitvoerende werkzaamheden. Om een basis voor 
de nota te leggen zijn inmiddels een dertiental te~zake kundige 
liberalen geï.nterviewd. Het zo verzamelde materiaal heeft in
middels een globale analyse ondergaan. Door de geconcentreerde 
werkwijze is het de verwachting dat de nota in april 1983 
aan het hoofdbestuur kan worden aangeboden. ~u de vVD meer dan 
voorheen bij de uitvoering van het beleid voor ontwikkelings
samenwerking is betrokken, voorziet deze uitwerking van hoofd
lijnen niet alleen in een manco, maar kan zij tevens van aan
zienlijke praktische betekenis zijn (3.1). 

In de loop van het jaar werd duidelijk dat de Prof.Mr.B.l-1. 
Teldersstichting althans in 1982 niet kon overgaan tot 
publicatie van een studie over ontwikkelingssamenwerking. 
Voorgenomen activiteiten van de commissie op dit punt (2.2,2.3) 
vonden dan ook geen doorgang. De aandacht is nu volledig gericht 
op de totstandkoming van de eigen nota. 

5. Overige politieke onderwerpen. 

Aan de hand van notities van een lid en een adviserend lid 
werd begin 1982 een discussie gewijd aan de ontwikkelings
samenwerking met Suriname (4.1). De weinig optimistische 
conclusies hiervan bleken naderhand alleszins gerechtvaardigd. 

Op basis van de Kamerstukken en de uiteenzetting van een ad
viserend lid is de problematiek rond de kasgeldplafonds en het 
stuwmeer besproken. Hierbij kwam ook het vraagstuk aan de orde 
in hoeverre de herberekening van het Netto Nationaal Inkomen 
via de 1~ % -norm tot grotere uitgaven voor ontwikkelingshulp 
zou leiden. 

De Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek van belang voor 
de Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO) was onderwerp van een 
notitie van een lid en een bespreking in de commissie (4.6). 
In beide gevallen luidde de conclusie dat hier sprake is van 
een gevaarlijke verwikkeling van politieke vooronderstellingen 
met wetenschappelijk onderzoek. Dit vormde de aanleiding voor 
Kamervragen hieromtrent. 

Na een verslag van een adviserend lid werd een discussie gewijd 
aan de Kabinetsformatie. Het door de VVD bezetten van de post 
Ontwikkelingssamenwerking, alsrode de personele invulling hier
van werden met instemming begroet. 

Over de Rijksbegroting voor ontwikkelingssamenwerking heeft 
een oriënterende discussie plaatsgevonden, waarbij een van 
de leden een inleiding over de meer financiëel-technische 
aspecten heeft gegeven (1.2). Een meer standpuntbepalende 
bespreking zal met het oog op de behandeling in de Tweede 
Kamer pas in januari 1983 plaatsvinden. 
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Aan een discussie over de frontlijnstaten is de commissie 
niet meer toegekomen (4.7). Wel heeft bij verschillende 
gelegenheden advisering ad hoc aan de Kamerfracties plaats
gevonden, ook door individuele leden (1.1). 

6. Huishoudelijke zaken. 

De commissie bestond in dit verslagjaar uit: 
ir.H.Ph. Huifnagel (voorzitter) 
M.P. Swart (secretaris) 
leden: 
P.F. Regnault 
Mr.A.M.C. Geerling 
dr.ir. B.M. Jellema 
I-1evr. P. ter Keurst-Bakkum 
ir.J.H. Kop 
ir.J. Mulder 
dr.J.H.B. den Ouden 
prof.dr.J.D. Speekman 
drs.w. Teller 
W.D.S. v.d. Veen Meerstadt 
ir.T. Verheul 

Vanaf het voorjaar werd ook de fractiemedewerker voor ontwik
kelingssamenwerking, drs.M. Wessels, uitgenodigd de vergaderingen 
bij te wonen. De commissie is tienmaal bijeen geweest: maandelijks, 
met uitzondering van augustus en september. Zij mocht zich als 
vanouds verheugen in een aanzienlijke deelname van de adviserende 
leden uit de Tweede Kamer, daarnaast betekende de toegenomen deel
name van de adviserende leden uit de Eerste Kamerfractie en het 
lid uit het hoofdbestuur· een belangrijke verbetering van de 
communicatie met die lichamen. 

In de drie vergaderingen van de Koepelcommissie Buitenland 
was de commissie steeds vertegenwoordigd door voorzitter, 
secretaris en/of een plaatsvervanger. In de loop van het 
jaar stelde de commissie zowel werkplannen voor 1982 en 1983 
als dit jaarverslag op. Daarnaast vonden uiteraard reguliere 
activiteiten als convocatie, verslaglegging en informatie
voorziening plaats. 
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J AAHVt:HSLAG CO!·l:·1l.SSH: ~IILI !WIIYI.IJ.iliE 1982 

voorzit ter: mr.:~. (.;le ton/ir. Ci. !\in ~a 
f:ecretaris: ll. S. van Aartsen-\\·arsen 

De commissie milieuhygiene kwnm in het versln~jaar 11 maal 

hijeen, wanrvan 1 maal met de milieuspecialisten uit de StRten

frncties. Aan~c~ien de commissie - mede door de diverse ver-

kiezingen - minder dan in voorgaande jaren werd geconfronteerd met 

actuele vraagstukken, kon veel tijd worden besteed aan het he

spreken van twee onderwerpen van beleid op de lan~ere termijn. 

Allereerst w~s daar het vraagstuk van de leges bij vergunning

aanvra~en in het kRder van de llinderwet. Steeds meer gemeenten 

nei~en ernnar de leges kostendekkend te maken. Dat betekent, dat 

deze kosten bij een betrekkelijk ~eringe investering aanzienlijk 

kunnen onlopen. Werd deze kwestie aanvankeli.i'~ slechts terloops 

aangestipt, al spoedig bleek, dnt men stuitte op enkele zeer prin

cipiele vragen: 

- de autonomie Vém de gemeenten schept hier rechtsongelijkheid; 

een vergunnin!S is in de ene ge:neente rlunrder dnn in de nndere; 

- door het zgn tijdschrijven stnat niet van tevoren vast hoe hoog 

de legeskosten zullen zijn; 

- heroep~procedures doen de kosten oplopen; is het juist de A~n

vra~er hiervoor te laten opdraaien. 

In de Tweede Kamerfractie bleek over dit onderwerp verschil van rJening 

te bestaan. Ue commissie besprnk de legeskwestie met de fiscalist 

mr. A. L. C • .::iimons. Pogingen om de belnstingcom11rissie voor het on oer

werp te interesseren,hndden - no~ - ~een succes. ~el werd het 

anJerwerp besproken met de milieuspecialisten uit de Statenfracties. 

Ben ander onderwerp dut vele malen op de a~cndëJ stond, was het veel

omvnttende "knelpunten in het milieubeleid". ;scgon de disc•1ssie 

hierover als een evaluatie van het - no~ hetrekkelij~ jonge - milieu

heleid z.-oals dat in wetgevin.e; is v;:~st~;ele!!:d, rtl a:auw krel.!;en twee 

aspecten vooral de anndncht: de vergunnin~en en de heffingen. 

Wat de vergunnin .... cn betreft, concludeerde men dat zou moeten worden 

gestreefd naar één inte.e:r~lc vergunnin~. 

Uver de wenselijlcheid van heffingen bleef verschil vnn mening bestaan. 

Het milieubeleid blijkt in de praktijk onvoldoende prioriteit te 

kri,igen om aAnspraak te kunnen mnl,en op een toereikend deel van de 

a !g-emene middelen. He ffinl.!;en bli jvcn der ha 1 ve llel<HlS onrnisbMlr. 
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De discussie over knelpunten in het milieubeleid znl worden voort

,c:ezet met de volgende onderwerpen~ normen, plAnning, inspraak en 

beroep. Voorts sta~n op het pro~ram:ua: innovntie, externe veilig-

heid, afvalstoffen, integratie milieuwetgeving~ 

In o~tober besprak de ~ommissie met de Tweede Kamer-leden de 

VVO-inbren~ in het regeeraccoord. 

De sAwenstellinp; van de commissie onder~inc·: in het verslag,;anr 

&&n belangrijke wijziging. De voorzitter, mr.R.Cleton, liet in 

de zomer weten, dat hij het lidmantschap van de com:nissie wilde 

neerleg;rcn·. De leden v;~n de commissie betreurden dit beSluit in 

hoge mate. Verheugend was echter, dat het hoofdbestuur -- conform 

de aanbeveling van de com,:tissi e - ir. G.Kingma tot voorzitter 

benoemde. 

-.-.-.-.-
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KOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING 

J A A R V E R S L A G 0 V E R -.1 9 8 2 • 

Aan de hand van de in de vergadering van de kommissie ruimtelijke ordening, 
gehouden op 21 oktober 198l,vastgestelde agenda voor de eerste helft van 1982 
en vervolgens in de op 4 november 1982 plaatsgevonden hebbende bijeenkomst 
voor het resterende deel van l982,alsmede de eerBte helft van 1983,kwam de 
kommissie ruimtelijke ordening acht maal in vergadering bijeen te 1 s-Gravenhage, 
op het Binnenhof. 

Naast een vast agendapunt als informatie vanuit de Tweede,respektievelijk Eerste 
Kamerfraktie,vormden de volgende onderwerpen hoofdpunten van de agenda : 

5 januari - begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. 

2 februari- Nota Landelijke Gebieden,annex de Struktuurschema's 11 Voor de 
de Landinrichting", 11 Natuur en Landschapsbehoud 11 en de 

2 maart 

31 maart 

11 mei 

" Openluchtrecreatie "• 
Gezien de problematiek in bepaalde delen van het land werd bizondere 
aandacht besteed aan de nota betreffende de " Relatie Landbouw en 
Natuur- en Landschapsbehoud ",de zogenoemde Relatienota. 
Ten behoeve van een geede gedachtenwisseling waren voor deze bijeen
komst de V.V.D-Statenfrakties uitgenodigd om met een of meer leden 
aanwezig te zijn. De opkomst viel tegen. Slechts de frakties 
van Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland 
waren vertegenwoordigd. 

-voortzetting van de behandeling van de Nota.Landelijke Gebieden. 
Speciale aandacht werd besteed aan de positie van.de kleine kernen, 
die gezien de ligging buiten de invloedssfeer van grote kernen,als 
zelfstandige eenheid moeten kunnen blijven funktioneren,zowel sociaal 
ekonomies als kultureel. 

- voortzetting van de behandeling van de Nota Landelijke Gebieden. 
De samenhang Struktuurschema's 11 Voor de Landinrichting 11

,
11 'Natuur 

en Landschapsbehoud " en de " Openluchtrecreatie 11 met het aspekt 
Planologieee Kernbeslissing vormde het hoofdonderwerp van deze 
bijeenkomst. In het bizonder werd ingegaan op de planologiese en 
financiële kwesties. 

de positie van de inspekteur voor de ruimtelijke ordening,alsmede de 
bepaling van een meerjarenprogramma,vormden de hoofdpunten van de 
vergaderagenda. -
Voor deze bijeenkomst was uitgenodigd de heer mr. H.E. Koning,mede 
gezien zijn standpunt aangaande de positie van de inspekteur voor 
de ruimtelijke ordening; te veel funktienerend als een niet door de 
minister qua verantwoordelijkheid te kontroleren persoon. 

1 juli - in verband met de samenstelling van het Urgentieprogramma 1982 ten 
behoeve van de verkiezingen voor de Tweede Kamer,werd deze vergade
ring extra belegd,ten behoeve van een inbreng aangaande het aspekt 
ruimtelijke ordening. 

4 november - de begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, het Struktuurschema ~' Buislëidingen 11 en de bepaling van 
een prioriteitenprogramma 1982-1983 en vergaderdata,waren de hoofd
onderwerpen van deze vergadering. 
De V V D opnieu·,.; in de regering, met een minister op een "ui tgebreid11 

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met Milieu
beheer,eiste zijn eigen aandacht op. 
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2. komm. r.o. jaarverslag 1982. 

8 december - de zin en de betekenis van een deregulering in de ruimtelijke orde
ning,alsmede een nadere bepaling van het prioriteitenprogramma 
1982-1983 en aan te houden vergaderdata,vormden de hoofdpunten van 
bespreking. 
Het werd zinvol geacht het aspekt deregulering,ondanks het feit 
dat hierover thans nog niet voldoende duidelijkeheid bestaat,ook 
in andere kommissies te laten bespreken. 

Van de voorgestelde vergaderingen is één vergadering niet doorgegaan. 
Het betrof de bijeenkomst van 2 september. Het werd weinig zinvol geacht een·ver
gadering midden in een verkiezi~gskampagne te beleggen. 

De opkomst voor de vergaderingen kan gekwalificeerd worden als goed tot uitstekend. 
Vanuit de Tweede Kamerfraktie waren vrijwel steeds twee of meer leden aanwezig. 

Een kommissielid heeft zich na de eerste vergadering in oktober 1981 niet meer 
laten zien. Dit lid is in het voorjaar van 1982 benaderd,ter verkrijging van zijn 
motieven. Hij maakt thans geen deel meer uit van de partijkommissie. 

W.W.F. Moret 
De Wijk, 29 december 1982o 
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Commissie Verkeer en Vervoer VVD 
Jaarverslag 1982 

Voorzitter 
Secretaris 

de heer J.C. van Duin 
de heer B. von Königslöw 

§~~~n~!~!!!ns_~n_Y~Es~9~E!~s~~ 

~3 
83/01/2 

Sinds oktober 1981 kent de CVV een nieuwe samenstelling en 
een nieuwe voorzitter. In oktober 1982 kon bovendien na drie 
jaar afwezigheid de heer Noortman opnieuw begroet worden als 
lid van de commissie. 
Door de gebeurtenissen in de 2e kamer en de kabinetswisselingel 
kon de commissie in de loop van 1981 en 1982 een groot aantal 
verschillende kamerleden begroeten. 
De commissie is in 1982 tien maal bijeen geweest. De uitdrukke
lijke wens is uitgesproken binnen de commissie zich te begeven 
op het totale terrein van Verkeer en Waterstaat. 

Werkzaamheden -------------
Liberale visie verkeer en waterstaat 

In het jaarverslag over 1980 wordt verm~ld dat de Prof. 
Feldersstichting bereid bleek een rapport over verkeer en ver
voer te doen·vervaardigen~ hiertoe uitgenodigd door de CVV. 
Begin 1982 bleek dat de werkgroep die in opdracht van de 
Prof. Feldersstichting dit rapport zou opstellen geen kans 
zag deze opdracht tot een goed einde te brengen. De CVV kwam 
vervolgens tot de slotsom dat het opstellen van een uitgebreid 
rapport over een liberaal verkeer- en vervoerbeleid teveel 
gevraagd is. In overleg met de nieuwe kamerleden voor Verkeer 
en Waterstaat werd besloten dat een stuk zal.worden opgesteld 
waarin kort maar krachtig de liberale visie op de belangrijkste 
aktuele onderwerpen (ook op het terrein van de waterstaat) zal 
worden gepresenteerd. Het kader van het stuk is besproken, de 
eindversie wordt medio 1983 verwacht. 

Financiering verkeersinfrastruktuur 

De financiering van de verkeers~nfrastruktuur vormt door de 
jaren heen een veelbesproken onderwerp van de CVV. In verband 
met de dreigende opheffing van het Rijkswegenfonds bracht de 
CVV in mei een standpunt uit over de financiering van Rijks
weg- en railinfrastruktuur. De CVV wijst in haar standpunt op 
de noodzaak het onderhoud en de aanleg van wegen en spoorwegen 
veilig te stellen. Met vreugde heeft de CVV creconstateerd dat 
het nieuwe kabinet _ laat 
blijken genoemde noodzaak te onderkennen. 

Verveersbeleid gehandicapten 

De CVV stelde medio 1982 een standpunt vast over het verveers
beleid voor gehandicapten. Dit stuk heeft een rol vervuld bij 
de vele verkiezingen in_1~82. De belangrijkste conclusies zul
len worden ingepast in -d~·ieider genoemde "liberale visie ver
keer en waterstaat". 
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Waterstaatswerken 

In de loop van 1982 bleek de tijdige uitvoering van het Delta
plan gevaar te lopen door de bezuinigingsdrang. De commissie 
heeft bij de 2e kamerfraktie hevig bepleit gelden vast te 
houden voor de waterstaatswerken, die voor de veiligheid van 
groot belang zijn. Met vreugde constateert de CVV dat het 
nieuwe kabinet vasthoudt aan de oorspronkelijke fasering, 
die de voltooiing van de zeedijken in 1990 voorziet. 

Verkiezingsprogramma's 

De CVV heeft voorstellen gedaan voor het urgentieprogramma 
voor de verkiezingen van september en voor het voorlopige 
programma van de ELD, ten behoeve van de Europese verkiezingen 
in 1984. 

Overig 

Door leden van de CVV werden discussienotities opgesteld over 
de bereikbaarheid van binnensteden en over de duwvaart met 
6 bakken. 
Voorts werden de begroting van Verkeer en Waterstaat en het 
regeerakkoord besproken, in aanwezigheid van betrokken kamer
leden. 

Evaluatie 

De commissie vergaderde in 1982 vaker dan ooit. Door de poli
tieke ontwikkelingen waren de contacten met de kamerfrakties 
enigszins wisselvallig. . 
Aan het VVD-bestuur werd een standpunt aangeboden over de 
financiering van de verkeersinfrastruktuur. 
Voor onderlinge bespreking en ter ondersteuning van de kamer
leden werden stukken vervaardigd over het vervoerbeleid voor 
gehandicapten, de bereikbaarheid van binnensteden en de duw
vaart met 6 bakken. 
Ten behoeve van de vele nieuwe kamerleden wordt een kort over
zicht samengesteld van de liberale visie op de belangrijkste 
zaken van verkeer en waterstaat. Dit stuk kan tevens voor alle 
geinteresseerde VVD-leden van belang zijn. 
De CVV kan terugzien op een produktief jaar. 

Rotterdam, 7 januari 1983 

B.v.Königslöw 

, . 
. i .•.. "" 
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JAARVERSLAG VA:. DE KOEPEL ONDER~IJS 1982. 

De Koepel kwam 11 keer bij elkaar in de nieuwe opzet met vier 
commissies. Oe heer Kale volgde namens het h.S. de vergadering-
en. 
Onnodig is te herhalen wat reeds uermeld staat bij de vier com
missies, omdat de koepel o.a. als doel heeft het werk in deze 
commissies in groter verband coördinerend te bespreken. 
Belangrijke discussies zijn er geweest over: de begroting 1 82 
en 1 83, middenschool gedachte, opleiding kleuteronderwijs voor 
het nieuwe bao, kmbo, congres te Heijthuisen, het buitenlandse 
kind in de diverse geledingen van ons onderwijs en het voorko
men van controversen, de later ingetrokken bekostigings wet, 
overuren en de korte gedingen daarover, leerrecht, titulatuur, 
de uitgangs punten voor de verkiezingen voor het onderwijs, 
de k o e p e 1 v o 1 g d e e e n u i t e e n ze t ti n g o v e r d e t w e e de· f a s e va n de 
vobao door een van de leden, de reacties op de gestelde vragen 
in vrijheid en democratie, het inleveren door onderwijs en het 
terugkerende probleem hoe te komen tot integratie van afzonder
lijkeactivitei-ten ondernomen door diverse ministeries zonder 
dat ze leidan tot een mengelmees van elkaar tegensprekenee en/ 
of tegenwerkende effecten. 
Er zijn diverse notities aan de koepel aangeboden en besproken 
en doorgegeven aan de kamerleden, die de betreffende zaak te 
behartigen kregen. 
Uiteraard heeft de koepel in december geprobeerd de route voor 
1983 uit te zetten. 

A •..• Stever:nk, secretaris. 
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Ja2rverslag van de Co~~issie primair onoerwijs. ~l. 

De cJmmissis kwa~ dit j?ar acht maal bijeen baurtelings te 
L...trecht en Den Haag. Di~ daec.J zij om contact te ho·_osn r.1st 
ha=r kamarleden. 
Bekijken we de onderwer~en: die tsr oiscussie stonden; dan 
zien we dat er op onderwi~s gebi~d dit jaar toch veel ~an de 
hano is geweest. 
Gesproken is over de liberale opvatting over oneerwijs en t.z.t. 
hoopt de commissie met een discussie notitie in de koepel te 
verschijnen. De bezuinigingen in het oneerwijs op allerlei ni
veau1s: Zwemonderwijs, vakleerkrachten buo, fipuli regeling bij 
buo, leerkrachten buitenlandse gastarbeiders, h.o.s.-nota, 1,65% 
vergroting groepsgrootte en vermindering reisvergoeding voor 
b.uo leerlingen. 
No t a ' s o f we t s o n t w e r p e n v a n r e g·e r i n g s w e g e : s t i m u 1 e r i n g s n o t a , 
wet verzorgingsstructuur, de emantiepatie nota en de reactie 
daarop in het land bij pers en schoolbesturen - uitmondend in 
een brief daarover via de koepel naar het H.B., de overgangs 
wet bao - de formatie plaatsen reçeling - de stichtingsnormen 
de zorgbreedte, de plaats van de kleine school, de aansluiting 
van deze bao met het vobao en oe wet medezeggenschap, die uit
eindelijk leidde tot een op te nemen artikel in vrijheid en de
mocratie. 
Uitvoerig is de commissie ingegaan op de vorming van de toe
komstige ped. ac. basisonderwijs: de plannen van de huidige 
minister zijn critisch bekeken en jaar voor jaar is doorgereken~ 
van commentaar voorzien en doorgegeven aan onze afvaardiging 
in de Kamer. 
De verkiezingen waren bij deze commissie aanleiding tot criti
scha opmerkingen over de sillabus voor gemeente-raadsleden, 
daar ze nog dateerde uit 1977 en geen gegevens bevatte over de 
veranderingen in het nieuws basis onderwijs. 
De gevechten om de leerlingen, voor sommige openbare scholao 
a.~.nleicing om zich een z.g."Identiteit" aan te schaffen, was 
evenzeer een interessant onderwerp. 

~.A. Steverink, secretaris. 
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Jaa_~e~sla~ cie. II 'roo..,...tgeze"t onder ... rijs. 

1. Aantal leden: 12, '.vaa=onder 3 vrouwen. 'I>·ree leden beda...."'l.'k:ten · . .;egens cL..""1.1..'k:ke 

-v;erkzaa.mheden. 

2. Ad·.riserende leden: \·raren mevrouw drs. N. J. Gi...11jaar - Haas; dx. Pais; 

mr. ir. ü ...... ::Ieijne rfakkreel. 

':'!'lans: J. F'ranssen; I~I.J.E. den Ouden - Del::l~e::-s ; rr.r. ;.,.. --. 3:eijne :T.ald:reel. 

3. Vergaderfreauentie: 1x per ~a....11d, beurtelings in Den Haag en Utrecht. 

4. Behandelde stof: 

a. notitie kort ::J.iddelba.ar ·oeroepsonder~..ri.js 

toegankelijk voor iedereen, ongeacht se:ce; 

aandringen door vY.D op dag-lbo; 

kostenoverzic:ht ontbreekt, zelfs ;.relk departement dient te betalen; 

er zijn te '..reinig schakelende & oriënterende progra.."'l!!l.a 1 s; 

grotere inbreng middelbaar beroepsonder':rijs nodig; 

de niet-gemotiveerde 11. wordt geen oplossing geboden. 

b. iJoort.r;ezet ·oasisonder.vi.i s 

"ten. ï73.!~0 zal er op de een of andere 'tiijze komen, da.."l is het veel ·..rijzer ervoo:: 

zorgen dat de . V'TD volop kan meespreken en beleid beïnvloeden. 

:Daaraan kleven heel >V"a t beZ'\·raren. De e::,.'J)erimenten verdienen echter Hel rechtszeker

:heid, i·rijziging ·.ra.."l de ezperimentemret ve::-dient de voorkeu=. Inmiddels is de bekos-

d. 3egrotin;;en 

::Ioofdp~"lten ~~erJit zijn: 

de commissie meent dat de salarisp::-oblematiek thuishoort bij het ministe:de van 

3in.'1enlandse Za....'::en. Nu blijft de discussie bestaan omtrent t,,.ree soorten a..·!iotenaren. 

algsmeen: het lijkt erop alsof het l:abi..."let d.....""'Ul: doende is de versc:b..illende 

g.::-oepen tegen ell:.aar uit te spelen. :Ue co~-üssie zou ;'lillen 

die inà.rt't}: ,,.reg te ' . .,erken • 

.j. ' I t..e::'!:"CL.;n: 

beg::-otingsopzet, 

nota 2::.·rali te i t, 

planning· scb.olenbou~.-r, 

e::;Je::'i!:ler:ten & p::-ojec'i:en, 

!la.U~·rgezet ~rol;_;en on?.-ril:l,:elingen orf":ao. 
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Jaarverslag 1982 van de Commissie Tertiair Onderwijs 

De Commissie Tertiair Onderwijs (hoger onderwijs) is het afgelopen jaar 
gemiddeld één maal per maand bijeengekomen. De Commissie heeft haar werk
zaamheden geconcentreerd op de bespreking van wetsontwerpen die bij het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in voorbereiding zijn of bij de 
Tweede Kamer in behandeling zijn. De vergaderingen van de commissie 
zijn geregeld bijgewoond door het betrokken lid van de Tweede Kamerfractie, 
drs.D.J.D. Dees. Daarnaast heeft de commissie nog een werkgroep Weten
schapsbeleid ingesteld. Op enkele onderwerpen die in de commissie aan de 
orde zijn geweest wordt hieronder ingegaan. De werkzaamheden van de 
werkgroep worden aan het slot verslagen. 

Kaderwet Hoger Onderwijs 
Het Ontwerp Kaderwet Hoger Onderwijs beoogt een samenhangend stelsel van 
hoger onderwijs- en onderzoekvoorzieningen tot stand te brengen. Hoewel de 
commissie voor de lange termijn voorstander is van één stelsel en één wet 
voor het hoger onderwijs, legt zij voor de korte termijn alle prioriteit 
bij een spoedige in- en uitvoering van de WWO '81 en de wet HBO. De 
commissie acht het thans nog niet goed mogelijk om een adequate regeling 
voor het hoger onderwijs te treffen. Wel is zij van oordeel dat in de 
WWO '81 en de wet HBO een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de onderwijs
structuur, de toelating en de cursus- en inschrijvingsduur, reeds nu voor 
een geharmoniseerde regeling in aanmerking komt. Verder acht de commissie 
het van belang dat zo snel mogelijk samenwerking tussen wetenschappelijk 
onderwijs en hoger beroepsonderwijs beter wettelijk geregeld wordt. Hier
voor zou in afwachting van één wet voor het hoger onderwijs een 
interim-maatregel getroffen moeten worden. 

WWO '81 
Het wetsontwerp wetenschappelijk onderwijs '81 beoogt de bestuursvorm van 
de universiteiten en hogescholen definitieve vorm te geven. Een definitieve 
regeling is nodig, omdat de Wet universitaire bestuurshervorming (1970) 
slechts van tijdelijke aard is. 
De commissie acht het wetsontwerp een goed uitgangspunt voor een definitieve 
regeling van de bestuursstructuur van het wetenschappelijk onderwijs. Met 
het wetsontwerp is zij van oordeel dat het bestaande stelsel van raden en 
besturen voor de verschillende niveau's (universiteit, faculteit, en 
vakgroep) gehandhaafd moet worden. Wel acht zij het eveneens nodig dat de 
regeling van de huidige bestuursvorm op verschillende punten gewijzigd 
c.q. bijgesteld wordt ten einde de doelmatigheid te vergroten. De commissie 
denkt in dit verband aan een accentverschuiving voor wat betreft de taken 
en bevoegdheden van raden en besturen. In dit licht zou verder de positie 

--van het midden-niveau, de faculteit, versterkt moeten worden. 
· De commissie is voorts van oordel-dat voor wat betreft een aantal zaken 

de zelfstandigheid van de instellingen van wetenschappelijk onderwijs 
vergroot zou kunnen worden. Ten slotte zou de kwaliteit van het onderwijs 
en het onderzoek beter gewaarborgd moeten worden. 

Wet HBO 
Het wetsontwerp hoger beroepsonderwijs beoogt voor deze vo:rm Vél.n onderwijs 
een eigen wettelijke regeling te treffen. Het hoger beroepsonderwijs wordt 
nu nog in de Wet op het voortgezet onderwijs (de zogenaamde Mammoetwet) 
geregeld. Deze wet wordt door het hoger beroepsonderwijs als een keurslijf 
ervaren, zodat het nodig is het hoger beroepsonderwijs daaruit te lichten. 
De commissie deelt het oordeel dat een eigen wettelijke regeling voor het 
hoger beroepsonderwijs broodnodig is. Daarbij acht zij het van belang, 
mede in het licht van internationale aspecten, dat het hoger beroeps
onderwijs een volwaardige plaats in het hoger onderwijs krijgt, onver
minderd de eigen aard van deze vorm van onderwijs. Verder zal de nieuwe 
wet adequate ontwikkelingsmogelijkheden moeten bieden en regelingen 
dienen te bevatten waardoor de samenhang in het hoger onderwijs dichterbij 
komt. 
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Ten slotte is de commissie van oordeel dat een meer op het hoger beroeps
onderwijs toegespitst systeem van planning en bekostiging tot stand zal 
dienen te komen. 

Beperking toelating op grond van maatschappelijke behoefte 
De bij het ministerie in voorbereiding zijnde wetsontwerpen beperking in
schrijving wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs beogen de 
toelating van studenten te beperken indien de maatschappelijke behoefte aan 
afgestudeerden zulks vereist. 
Hoewel de commissie de maatschappelijke behoefte als een element bij de 
vaststelling van de onderwijscapaciteit geenszins wil uitsluitend, acht zij 
de voorgenomen aanpak van de wetsontwerpen onzorgvuldig en ondoordacht. 
De commissie acht meer positieve mogelijkheden om een bevredigender af
stemming van de onderwijscapaciteit op de maatschappelijke behoefte te 
verkrijgen aanwezig. Deze mogelijkheden gaan uit van twee beginselen: 
1) het primaat van de persoonlijke ontplooiing (dit betekent nog niet dat 
hieraan het recht kan worden ontleend om onder alle omstandigheden in de 
gelegenheid te worden gesteld de studierichting van de eerste keuze te 
volgen en 2) het principe van hoger onderwijs voor velen. 
De commissie denkt dan vooral aan een betere studievoorlichting aan (aan
komende) studenten, meer differentiaties in opleidingen en een adequater 
systeem van capaciteitsplanning. Mochten maatregelen in bovenstaande zin 
voor een bepaalde, zeer specifieke en relatief dure, studierichting 
geen effect scoren dan zou pas, indien sprake is van een manifeste 
discrepantie tussen het aantal afgestudeerden en de maatschappelijke be
hoefte, een noodmaatregel in de vorm van een numerus fixus door de 
minister genomen mogen worden. 

Overige onderwerepen 
De commissie heeft verder nog ruimte aandacht besteed aan de Rijksbeg~oting, 
specifieke wettelijke regelingen voor de opleidingen van onderwijsgevenden, 
de studiefinanciering, de tweede fase van het voortgezet onderwijs, de Open 

_Universiteit en het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet. De meeste van 
s deze onderwerpen zullen het komend jaar nog een,-ui tgebreider aan de orde 

komen. 

E. Mackay, 
secretaris. 
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Jaarverslag werkgroep Wetenschapsbeleid 1982 

De commissie vergaderde vijfmaal. 

Uitvoerig werd van gedachten gewisseld over de portefeuilleverdeling 
tussen 0 en W en EZ m.b.t. het wetenschapsbeleid. 
Een schriftelijk advies werd rechtstreeks ingediend bij de adviserende 
kamerleden. 

Het onderzoekprogramma kernenergie werd bestudeerd en voorzien van 
opmerkingen en aanbevelingen t.b.v. de adviserende kamerleden. 

Het rapport Chemie nu en straks, werd van opmerkingen en aanbevelingen 
voorzien. 

Idem het rapport van de verkenningseemmissie Scheikundig onderzoek. 

Het innovatieprogramma biotechnologie en het rapport biotechnologie 
en innovatie werden uitvoerig besproken en voorzien van een commentaar 
t.b.v. de adviserende leden. 

De beleidsvoornemens van de minister m.b.t. de voorwaardelijke 
financiering van het universitair onderzoek, werden van commentaar 
voorzien. 
Daarbij werden de adviezen van de RAWB en de Academische Raad betrokken. 

De Hart, 
voorzitter. 
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JAARVERSLAG COMMISSIE VOLWASSENENEDUCATIE ========================================== 1982 
De commissie is in totaal lOx bijeen gekomen. Daarvan 2x 

extra in verband met het urgentieprogramma in juni en een 

extra informatiebijeenkomst over de Open Universiteit. 

In de loop van het jaar heeft dhr. Marcuse zich afgemeld 

als lid en in oktober is mevr. van Zandbergen erbij gekomen. 

In het begin van het jaar had de commissie enige moeite met 

het plannen van vergaderdata waarop alle leden aanwezig kon

den zijn. Later in het jaar ging dit beter. 

De commissie heeft zich eerst b~zig gehouden met de bespre

king van het initiatief Wetsontwerp van Meyer & Worrell 

houdende regelen m.b.t. de voorziening in en de samenhang 

van de vorming & opleiding van volwassenen. Hierover is door 

de cie een notitie opgesteld. Vervolgens is de Beginselennota 

inzake Volwasseneneducatie aan de orqe gekomen. Met de minis

terwisseling is deze echter min of meer in de ijskast beland, 

zo dat verdere bespreking,; niet opportuun bleek. 

Ook is kort aan de orde geweest het Wetsontwerp mb.t. de 

avond-HEAO. Vervolgens i~ het 'Advies inzake het jaarplan 

Volwasseneneducatie' van de Adviesgroep Volwasseneneducatie 

besproken. De commissie was hierover zeer lovend en hoopt 

dat dit ~dvies overgenomen zal worden. 

De nota "Verder na de basisschool" werd bekeken. Voor de com

missie was deze in zoverre van belang dat wanneer de huidige 

schooltypes veranderen, er uiteraard aanpassingen in het VE 

moeten komen. Aangezien het projectplan daarvoor nog ingdiend 

moest worden, viel er echter nog niet veel concreets te doen. 

Bovendien kwam de kabinetscrisis daartussen door en dat heeft 

de nodige onzekerheid m.b.t. een aantal wetsontwerpen meege

bracht. In juni heeft de commissie het urgentieprogramma be

keken en besproken en er een amendement op ingediend. 

In het najaar stond de begroting op de agenda. Er werd betreur~ 
dat de Volwasseneneducatie zoveel moest inleveren en er werd 

geconstateerd dat de mensen met de laagste inkomens er wederom 

de dupe van zouden worden. Daarom heeft de commissie zich de 

volgende vergadering gebogen over mogelijke maatregelen die 

kostenbesparend kunnen werken in het onderwijs, zodat een 

gedeelte van de maatregelen die nu gepland zijn voor de VE, 

niet door hoeven te gaan. 

Bovendien werd elke vergadering de 'stand van zaken'ofwel 

actuele punten die dan speelden in de VE even doorgenomen.~ 
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De Koepelcommissie is in het jaar 1982, onder voorzitterschap van 
de heer mr.H.P.Talsma, drie maal bijeen geweest, te weten op 
27 januari, 2 juni, 1 juli. 
De vergaderingen, hoewel weinig in getal werden, zowel door leden 
als adviserende leden goed bezocht. 
De samenstelling van de koepel is in 1982 enigszins gewijzigd+ 
- Zo werd na de Tweede Kamerverkiezingen van 8 september de 

Subwerkgroep Visserij opgeheven. 
Haar taak werd overgenomen door de Landbouwcommissie. 

- De onder de Koepel ressorterende Belastingcommissie en Sociale 
commissie kregen ieder een nieuwe secretaris .. 
Bij de Belastingcommissie werd de heer van de Schaar opgevolgd· 
door de heer G.W.B. van Westen en bij de Sociale commissie werd 
de heer Sinninghe Damsté benoemd als opvolger van de heer van 
de Driessen Mareeuw. 
In juli werd van de commissie Woningbouw en Huurbeleid door het 
H.B. gewijzigd in de Commissie Volkshuisvesting. 

Naast de vele activiteiten die door de onder de koepel ressorterende 
commissies werden ontplooid kan de aandacht nog worden gevestigd 
op de volgende zaken: 

- Op verzoek van het hoofdbestuur werd een ad-hoc werkgroep Pen
sioenbreuk ingesteld die voor de zomer van 1982 advies zou moeten 
uitbrengen over de eisen die vanuit VVD-kring gesteld behoren te 
worden aan een oplossing van de pensioenproblematiek. 

- Tevens werd op verzoek van het hoofdbestuur een werkgroep Innovatie 
alsmede een werkgroep Consumentenaangelegenheden ingesteld 
(beiden ressorterened onder de commissie Midden en Kleinbedrijf) 
Het rapport van de werkgroep Innovatie werd op 23 augustus aan 
de pers gepresenteerd. 
Het rapport van de werkgroep Consumentenaangelegenheden wordt 
vóór de zomer van 1983 verwacht. 

Op de vergadering van 1 juli werden de amendementen op het concept
urgentieprogramma besproken en vastgesteld. 
Andere onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan de orde kwamen 
waren: 
- de voorjaarsnota 
- de verkiezingen op 8 september 
- de solidariteitsheffing 
- het bevriezen van de uitkeringen 

VVD-plan om 13 miljard te bezuinigen in de woning- ert ziekenhuis
sector voor de komende 2 á 3 jaar 

- de koppeling op afstand 
- het aardgasprobleem 
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JAARVERSLAG SOCIALE COMMISSIE 1982 

1.Ledenmutaties,samenstelling cammissie 
In het verslagjaar vanden de volgende mutaties plaats: 

-De heer J.M.A.van den Driessen Mareeuw trad uit, 
-De heren E.L.Smits en W.A.Sinninghe Damsté werden lid, 
-De heren G.O.J.van Tets en H.F.Heijmans werden benoemd tot adviserend-
lid namens de Eerste Kamerfractie. 

T~ans is de samenstelling zoals aangegeven op bijlage 1. 

2.Vergaderingen 
De commissie kwam 12 maal bijeen, en wel op: 

-26 januari 
-23 februari 
-30 maart 
-27 april 
-25 mei 
-22 juni 
-29 juni 
-28 juli 
-29 september 
-27 oktober 
-24 november 
-22 december 

Van deze vergaderingen zijn verslagen opgesteld, die naar het secretaris< 
zijn gezonden. 

3.8ehandelde anderweroen 
Om en i gs zins s tructuur te brenge.n in de vergad erin, gen van de cammissie i; 
eenjaarprogramma opgesteld(bijlage 2). Vaak moest de cmmmissie van dit 
programma afwijken. Kort samengevat zijn de volgende onderwerpen aan 
de orde gekomen: 
vergadering van januari : herziening wet PBO,begroting Soza,CAO-overleg, 

plannen tot wijziging Ziektewet; 
vergadering van 
vergadering van 
vergadeting van 
vergadering van 

vergadering van 
vergadering van 
vergadering van 
vergadering van 

vergade~ing van 
vergadering van 

februari: plannen tot wijziging ZW,recht op arbeid, 
maart :wijziging stelsel SZ,. Isme-rapport, 
april :uitkeringshoogte en minima,werktijdverkorting, 
mei :notitie liberale werkloosheid,notitie liberaal 

22 juni 
29 juni 
juli 
sept. 

okt. 
nov. 

bejaardenbeleid 
:verkiezingsprogramma, werkgelegeneheidsdebat, 
:urgentieprogramma, 
:grondslagen SZ(discussienota De Graaf), 
:miljoenennota '83,tijdens formatie in te brengen 
onderwerpen, 

:arbeidsmarktbeleid(notitie Schmit), formatie, 
:neta patienenbeleid en ouderenbeleid, werktijd
verkorting, effecten bezuinigingen, regerings
verklaring,arbeidsvoorwaardenoverleg,jeugd
werkloosheid, 

vergadering van dec. :congres ouderenbeleid,minima, opeten eigen huis 1 

(notitie Verwey). 
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Verslag van activiteiten in 1982 van de VVD-commissie 
voor het Midden- en Kleinbedrijf. 

1- In 1982 heeft de commissie. voor het Midden- en Klein
bedrijf 8 maal (plenair) vergaderd. 

2- Zoals gebruikelijk heeft de commi.ssie aandacht 
besteed aan onderwerpen als tari.even- en prijsbeleid, 
belastingmaatregelen .. Ten aanzien van het laatste moet 
worden opgemerkt, dat de commissie niet gelukkig is met de 
plannen f±scale aftrekbaarheid van uitgaven voor onderhoud 
aan de eigen woning te beperken tot groot-onderhoud. 
Op het gebied van maatregelen van invloed op het inkomen 
van zelfstand~gen zijn besproken: 
- eenmalige uitkering. :aan zelfstandigen met een minimum
inkomen; 
- regelingen voor matigingen van inkomens uit het beoefenen 
van vrije beroepen. 
De commissie behandelde diverse onderwerpen inzake het 
beleid voor het midden- en kleinbedrijf, die in 1982 in discus
sie waren. In dit verband kunnen wij noemen: 
- eventuele verlegging van winkelsluiting van 18.00 naar 19.00 
uur, en vergunningen voor avondwinkels; 
- stijgende kosten voor leges en soortgelijke zaken; 
- functioneren van de rijksgroepsregeling' voor zelfstandigen; 
- plannen voor herstructurering van het voorlichtingsinstrumen-
tarium voor het midden- en kleinbedrijf; 
- detailhandelsonderwijs en regelingen voor vestigingen; 
- alternatieve werkgelegenheid, respectievelijk speciale maat-
regelen voor het zogenaamde "klussen". Verder heeft de commissie 
tijdens het verslagjaar gesproken over: 

- wenselijkheid van toepassing van distributie-planologisch 
onderzoek; 

-de in september '81 verschenen tariefnota omzetbelasting. 

3- Op 16.9.82 legde de staatssecretaris van economische zaken, 
P.H. van Zeil, aan de Tweede Kamer de nota voor "Het midden-en 
kleinbedrijf in hoofdlijnen". Tijdens een 2-tal vergaderingen 
van de commissie is deze nota, die mede onderdeel vormt van 
regeeraccoord en regeringsverklaring van het kabinet Lubbers, 
uitvoerig behandeld. De VVD-fractie in de Tweede Kamer riep de 
commissie op toepassing van bedrijveneffectrapportage goed in 
de gaten te houden. 

4a- Advisering aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
De commissie voor het midden- en kleinbedrijf richtte zich in 
het bijzonder tot de VVD-leden van de Tweede Kamer inzake: 
- opleidingen voor uitoefening van de detailhandel; 
- beperking van het aantal verkooppunten voor rookartikelen. 
b- De koepelcommissie is geadviseerd over de inhoud van het ont

werp voor het urgentieprogramma 1982 (ten behoeve van de tussen
tijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer op 8 september '82). 
Verder heeft de commissie aan het betrokken lid van het dagelijks 
bestuur van de V\~ een notitie uitgebracht over de paragraaf 
"Midden- en Kleinbedrijf" voor bet ELD-programma 1984 tot'88. 
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5- Contacten heeft de commissie voor het midden- en kleinbedrijf 
in 1 82 onderhouden met de enige tijd geleden ingestelde 
(VVD)werkgroep voor consume."l.tenaangelegenheden. 
Verder hebben enkele leden van de commissie suggesties gedaan 
voor de inhoud van het op 23 augus.tus '8 2 verschenen rapport 
van een VVD-werkg:::oep, geti.te.ld 1'Innovatie, een zaak van en 
voor mens en n • 

Lei.den, 28-12- 1 82 
Namens de commiss.ie voor 
het Miàdenl en Kleinbedriji 
de secretaris, 
A.J.G. Leijten, ec.drs. 
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Jaarverslag van de Energiecornrnissie. 

Het jaar 1982 was voor de Energiecommissie een druk jaar, 
enerzijds vanwege de actuele problematiek; anderzijds ging 
de brede maatschappelijke discussie over het energiebeleid 
van start. Ten behoeve van deze discussie zijn verschillende 
activiteiten ontplooid. Zo werd een advies geformuleerd voor 
het hoofdbestuur van de VVD, waarin de stellingname van de 
VVD t.a.v. het toekomstige energiebeleid in grote trekken 
was geschilderd. Deze stellingname is vervolgens aan de 
Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid 
toegezonden. 

Ook hèeft de Energiecommissie haar steentje bijgedragen tot 
de discussile binnen de partij over het onderwerp. Een groot 
aantal stellingen, alle terreinen van het energiebeleid be
treffende, is daartoe door de commissie ontwikkeld. Daarnaast 
hebben verscheidene commissieleden zelf actief meegewerkt 
aan de discussie door deelname aan forumbijeenkomsten of door 
het geven van voordrachten. 

Verder is door een aantal leden van de Energiecommissie een 
nieuwe informatiema~ voor de Haya van Someren Stichting 
samengesteld. 

Naast de hierboven gegeven activiteiten, heeft de Energiecom
missie zich bezig gehouden met o.a. de volgende onderwerpen: 
energietarieven, problematiek van bedrijven die zeer veel 
energie verbruiken, energiebesparing. 

Deze onderwerpen zijn telkens in vergaderingen van de Energie
commissie besproken in aanwezigheid van één en vaak zelfs 
twee leden van de Tweede Kamer-fractie van de VVD. Om zoveel 
mogelijk in te spelen op de actualiteit is op alle agenda's 
het punt "Actuele Zaken" opgevoerd, waarbij elk comm±ssi.elid 
die zaken in discussie kan brengen die snel besproken zouden 
moeten worden. Ook de kamerleden kunnen onder dit agendapunt 
zo mogelijk voor bepaalde zaken een snel advies van de com
missie krijgen. 

Secretaris Energiecommissie·VVD, 
H.W. den Hartog, 
December '82. 
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JAARVERSLAG 1982 ================ 
~g~=~~=~~IDID~gg~~=~g~=~~é~gQ~~g~~g~~~g. 

Voorzitter: W.C.van Rossum 

Secretaris ir.H.J.J.Bruning 

In verband met gebrek aan tijd, door de benoeming van de secretaris 
tot wethouder van de gemeente 's-Gravenhage, zal het secretariaat 
waargenomen worden, door de heer R.A.Houwing. 

De commissie telde in het verslag~1aar zeven leden.als-mede 
drie adviserende leden, de twee kamerleden te weten de 
heer L. M. de Beer en de heer mr. M. Th. M. Lauxtermann en het 
eerste kamerlid jhr.mr.G.O.J.van Tets. 

Tweede kamerlid de heer mr.M.Th.M.Lauxtermann werd van gewoon 
lid, inmiddels weer adviserend lid. 

De commissie kwam dit jaar tien keer bijeen, één vergadering 
werd gehouden op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu voor een gesprek met minister dr.P.Winsemius 
de overige vergaderingen in het gebouw van de Tweede Kamer. 

In de vergadering van januari werd het jaarplan opgesteld; 
bij de evaluatie van het jaarplan in oktober werd vast
gesteld dat een aantal onderwerpen door.het dan op handen 
zijnde, regeeraccoord verlopig·"afwachtend" genoteerd konden worden. 
Eén van de onderwerpen uit het jaarplan, waarover de commissie 
zich heeft voorgenomen een nota voor te bereiden, is het 
steeds urgenter wordende probleem van de woonlasten. 

De besprekingen over deze nota liepen dan ook als een 
Rode Draad door alle vergaderingen van de commissie. 
Bij de behandelingen van de begroting 1982, kwam onder meer 
naar voren dat één van de onderwerpen van de commissie zou 
kunnen zijn: 
Hoe redden wij de koopsector ?. 
Deze gedachte gaf aanleiding tot een dissussie over meerdere 
vergaderingen doorlopend over de zogenaamde "Sociale Vrije Sectorbouw" 

Het moetmogelijk zijn, goedkoop te bouwen, b.v.Houtskeletbouw, 
Cascobouw-·groeiwoningen, waarbij de zgn wenken en voorschriften 
buiten beschouwing gelaten worden, echter gaat de omvang van 
de grondkosten een beduidende (negatieve) rol spelen. 
- (initiatief wet Nypels) 
Het splitsen van woningen .heeft in de commissie uitgebreid aandacht 
gekregen. 
Een ander punt waar veel tijd aan besteei is, is het wel en wee 
van de huursubsidie regeling en de huurharmonisatie. 
Over het laatste onderwerp bestaat in de commissie nog geen 
eens-luidende mening. 

In juli keurde het D.B. van de Partij de naamswisseling van 
de commissie Woningbouw en Huurbeleid in commissie Volkshuisvesting 
goed. 
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De commissie besloot ook-een discussie aan te gaan, over het 
onderwerp "Volkshuisvesting in een als maar dalende conjunctuur" 

In de vergadering van december werd door de heer drs.F.H.J.Nierstrasz 
(bouwcentrum) een inleidende lezing gehouden onder de 
Titel "Volkshuisvesting in Recestijd". 

Bij het aantreden van het nieuwe Kabinet bleek de commissie 
een bewindsman rijker te zijn geworden. 
De commissie besloot middels het partij secretariaat contact 
op te nemen met de minister dr.P.Winsemius. 
Tot groot genoegen van de leden leidde dit tot een spoedige 
afspraak voor de bovenvermelde bijeenkomst, in gezamelijk overleg 
werd besloten deze bijeenkomsten structureel te maken. 
De volgende bijeenkomst is dan ook gepland op 13 april a.s. 

De s~~aak en samenwerking met de adviserende leden werden 
door de leden van de commissie als positief en instruktief ervaren; 
de commissie meent dan ook een vruchtbaar jaar achter de rug te hebben. 

's-Gravenhage, 20 januari 1983 

Voorzitter, 

W.C.van Rossum. 
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Jaarverslag van de Koepelcommissie Welzijn 1982 
-----------------------------------------------
De samenstelling van de Koepelcommissie Welzijn is dit jaar enigszins 
gewijzigd. 

t: 

- de voorzitter, mevr.N.H. v.d. Broek-Laman Trip, moest in verband met 
andere activiteiten de voorzittershamer overgeven aan mevr.drs.M.M.H. 
Kamp. 
Na de benoeming van mevr. Kamp in de Tweede Kamer werd zij opgevolgd 
door de heer mr.H.N.A.J. Zijlmans, die ad-interim zal functioneren 
totdat het hoofdbestuur een definitieve benoeming geeft. 

- aan de Koepelcommissie Welzijn wordt deskundigheid op het terrein van 
het minderhedenbeleid toegevoegd, d.m.v. de benoeming van een 
adviseur. 

- de commissie volksgezondheid wordt op haar verzoek overgeplaats uit 
de koepel leefbaarheid naar de koepel welzijn (later zal het ministerie 
met een zelfde herindeling volgen!) 

De Koepel Welzijn kwam in 1982 acht maal in vergadering bijeen, waar
bij gesproken kan worden van "goed bezochte vergaderingen". 
Naast de vele activiteiten die ook al in de jaarverslagen van de 
commissies naar voren zullen komen, zal in dit jaarverslag aan 
enkele zaken aandacht besteed worden. 

- Op verzoek van de koepel welzijn heeft het hoofdbestuur ingestemd 
met de instelling van een ad-hoc werkgroep "vrijwilligerswerk". 
De werkgroep zou aandacht moeten besteden aan de betekenis van en het 
begrip vrijwilligerswerk. 
De relatie vrijwilligerswerk en arbeidswerk. 
Al werkend bleek, dat momenteel veel aandacht aan dit onderwerp ge
geven wordt. 
In 1982 kwam het 3e deel van de nota over vrijwilligerswerk van het 
ministerie uit. Ook de vraag aan andere commissies voor deelname 
in de werkgroep werd slecht beantwoord. De werkgroep is nog steeds 
bezig en zal bij ~erkzaamheden vooral àandacht besteden aan de 
problemen rond vrijwilligerswerk op het plaatselijk niveau. 

- Op verzoek van het hoofdbestuur werd een werkgroep ad-hoc ouderen
beleid ingesteld. De deelname aan deze werkgroep was groot,er werd 
met veel enthousiasme gewerkt, waarbij alle leden een inbreng 
leverden voor de nota "VVD ouderenbeleid op weg naar het jaar 2000". 
Deze nota met stellingen werd op 11 december 1982 op het congres 
in Bussum besproken. Een dag tevoren op 10 december was de nota 
"patiëntenbeleid" aan de orde gekomen. 

- In de vergadering van juli 1982 werd een voorstel gemaakt voor her
ziening van het concept-verkiezingsprogramma en een voorstel voor 
herziening van het campagneboek. Beiden voorstellen gingen over die 
passages die met welzijn te maken hadden. 

- In mei 1982 werd aandacht geschonken aan de concept-Kaderwet 
Specifiek Welzijn, vooral m.b.t. de wet in de praktijk. Punten die 
hierbij aan de orde kwamen waren: overweging beleid, geen eenheid 

_van beleid, rol pressiegroepen, productie souvereiniteit, afwenteling 
lasten van beleid, geen uitrusting om te bezuinigingen, beheersing 
en samengaan zijn toverwoorden enz. Uit de discussie bleek dat de 
kaderwet een "bureaucratisch" stuk is. 

- Een aantal vergaderingen werè gewijd aan het "voorontwerp wet 
gelijke behandeling". Naast de Homowerkgroep werd er door een aantal 
leden uit de koepel een schriftelijke inbreng bij de discussie over 
dit onderwerp geleverd. 
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- Ook het minderhedenbeleid heeft verschillende keren de agenda ge
sierd van de Koepelcommissie Welzijn. Er werd stevig gediscussieerd 
waarbij de grondproblemen vooral liggen bij: gezinshereniging, 
huisvesting, onderwijs,remigratie en werkgelegenheid. Welk beleid 
moet gevoerd worden of moeten we denken in "achterstandsbeleid". 
Ook vertegenwoordigers van de Werkgroep Grote Steden hebben een 
keer aan de discussie meegedaan. 
De concept-nota die er nu ligt zal nog bijgeschaafd moeten worden. 

- Herwaardering welzijnsbeleid, n.a.v. de nota hierover van de Nat. 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd besproken in de vergadering 
van de Koepelcommissie. 
Ook n.a.v. de instelling van een tweetal commissies door het 
ministerie kwam de herstructurering voor de landelijke organisaties 
ter sprake. 

- De door de commissie Mediabeleid ingebrachte notitie inzake de 
positie van de dagbladpers werd uitvoerig van commentaar voorzien. 

- De culturele commissie bracht de notiti'e "Vaste boekenprijs" 
(euromarkt geen prijsbindingen) in de koepel welzijn. 

Na commentaar op deze notitie en op het tweede voorstel over 
"credit-cards" werd besloten dit vanuit de culturele commissie 
aan de (betreffende) leden van de Tweede Kamerfractie te sturen. 

- In de laatste vergadering van de koepelcommissie ~lzijn is besloten 
de taak van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling te wijzigen. 
Door de herindeling van het ministerie van CRM in WVC en de samen
hang tussen de verschillende elementen uit de maatschappelijke dienst
verlening en andere sectoren blijft er een klein deel over. · 
De commissie zal dit terrein blijven behartigen, maat tevens een 
deel van zijn capaciteit beschikbaar stellen voor de in te stellen 
project-groepen. Deze projectgroepen zullen dan die taken aanpakken, 
welke het terrein van een commissie overstijgen. 

Tot zover een greep uit de vele onderwerpen, die in de koepelcommissie 
vergadering ter sprake zijn geweest. 

secretaris van de 
Koepelcommissie Welzijn, 
F.J. BLEIJERVELD. 
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Jaarverslag 1982 van de Culturele Co;nmissie 

De commissie bestond per 1 januari 1982 uit 10 leden + 4 adviserende 
leden. 
In de loop van het verslagjaar verlieten 3 leden de commissie; aan het 
einde van het verslagjaar was ~~n vacature vervuld. 

De Commissie kwam 9 keer bijeen, gemiddeld waren 6 leden aanwezig. 

Van de adviserende Kamerleden waren de heren v.d •. 'Jerff en .Svenhuis 
regelmatig, mw ".Jonhoff vaak en de heer Hermans nimmer aanwezig. 

Uivoerig werden behandeld de punten: 
- Be;roting cm1. 
- Kaderwet specifiek welzijn en kunstbeleid. 
- Stellingen aan5-aande Kunst en Gul tuur, gefor:nuleerd t.b.v. het 

Ca:npa,~:ne boek 1982. 
- Zwaartepuntenbeleid !!I.UZiek'Jakonderwijs. 

Nota inzake opleiding balletscholen. 
Aanwezig mw Ginjaar. 

- Aan de hand van de Amsterda;nse discussienota voor een liberaal 
kunstbeleid en diverse commentaren daarop, is getracht tot een 
formulerins te komen van een fui.:1da .. 1entele opvatting van de VVD 
t.a.v. Kunst en Cultuur. 
3ij dit punt werd bijstand verl;;;end door mw ;ï .c. Steffen-!ioogendoorn. 

Voorts werd aandacht geschonken aan: 
- Vaste boekenprijs. 
- Creditcard. 
- Orkestenbestel. 
- BKR. 

Bevordering exposities in het buitenland van Neqerlandse fi6~ratieve 
kunstwerken; in het algemeen bevordering van het bekendheid geven van 
de Nederlandse Cultuur buiten de landsgrenzen. 

Daar deskundigen op het gebied van o.a. toneel- en museumbeleid in de 
Culturele Commissie ontbreken, heeft de Cie deze sectoren niet in haar 
aandachtsveld kunnen betrekken. 

De vergaderin~;en van de Koepel 'lelzijn werden regelmatig bezocht door 
de voorz. en/of de secr. 
Geconstateerd wordt ciat het werkterrein van de Culturele Co:nmissie 
weinig af fini tei t heeft met à.a t v-an de overige sectoren, vallende 
binnen de Koepel. 
Da vraag rijst da~ ook of de Koepel ~elzijn het ge!igende beoordelings
argaan is voor hetgeen in de Culturele Co.nmissie naar voren !tomt. 

T.E. Gerritsma-3ruins, secr. 



- 107 -

Beknopt jaarverslag van de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 

Inleiding 
Het in politiek opzicht roerige jaar 1982 is onze commissie ook niet on
opgemerkt voorbijgegaan. 
Nadat in 1981 een opmerkelijke verfrissing van de commissie door 
nieuwe commissieleden had plaatsgevonden, bleek uit de relatieft
grote opkomsten tijdens de vergaderingen de enthousiaste belang
stelling. 
In de eerste vergaderingen waren met name de raakvlakken op het 
gebied van zorg en dienstverlening onderwerp van gesprek. 
Uitgesproken werd de verwachting dat ook in regeringskringen 
coördinatie op die gebieden van de grootste importantie was. Dat 
die verwachting eind 1982, door de creatie van een nieuw ministerie 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zou uitkomen, had niemand van 
ons durven hopen. 
De meningen binnen onze commissie zijn onverdeeld over de juist
heid van Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening op 
één departement. Eveneens kan een onverdeeld gunstig oordeel ge
geven worden over de materiële hulpverlening en sociale zaken. 
In hoeverre Cultuur, Recreatie, Mediabeleid en Specifiek Welzijn 
zich als "belevingswerelden" met vorengenoemde maatschappelijke 
aspecten verstaan, lijkt vooralsnog twijfelachtig. 

Vergaderingen 
De commissie kwam in 1982 vier maal bijeen. 
Deze frequentie was lager dan gebruikelijk doch had alleszins te 
maken met de kabinetscrisis en de daaruit voortvloeiende ver
kiezingen. 
Dezelfde oorzaken verhinderden ook dat het door de commissie ge
leverde commentaar op regeringsstukken bruikbaar werd. Nog al wat 
regeringsvoornemens werden voorafgaand aan becommentarisering inge
trokken. Een uitzondering op deze regel was het commissie-commentaar 
op de CRM-begroting 1982. 
De gevolgen van het decentralisatiebeleid blijven een bron van voort
durende aandacht. Met name de daarmee gepaard gaande regelgeving 
stimuleert het bureaucratisme. 
Veel aandacht in ondersteunende zin, is gegeven aan de voorbe
reiding van het congres ouderenbeleid. 
Ook het financieringsbeleid vormingswerk in internationaal ver
band en het gehandicaptenbeleid werden beadviseerd. 
Een vervolg verhaal met talrijke episoden blijft de kwestie van een 
"eigenbijdrageregeling". 
De commissie kwam daaromtrent tot een heldere uitspraak. Helderheid 
lijkt lang niet altijd haalbaar te zijn, bleek weer eens bij de 
formatie. 

Toekomst 
Gegeven het feit dat er een nieuw departement is ontstaan heeft de 
Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling de Koepel Welzijn het 
volgende voorgesteld. 
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1. De Koepel Welzijn inventariseert de grote onderwerpen waarover de 
Tweede Kamer beleidsuitspraken gaat doen. 

2. De Koepel Welzijn formeert per groot onderwerp een projectgroep. 

3. De Koepel Welzijn houdt eindverantwoordelijkheid. 

Dan resten er niet zoveel taken dat de Commissie Maatschappelijke 
Ontwikkeling gecontinueerd dient te worden. 
De leden van de commissie kunnen beter functioneren in de projectgroep. 

J.W. Haanstra, 
secretaris. 
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Mediacommissie 

JAARVERSLAG 1982 

Tot de belangrijkste werkzaamheden van de Mediacommissie 
behoorde in 1982 de samenstelling van een notitie inzake 
de positie van de dagbladpers. Met de bedoeling dat deze 
notitie een grotere bekendheid krijgt, buiten de commis
sie, zijn pogingen aangewend bij het Hoofdbestuur van de 
VVD en bij de koepelcommissie Welzijn van de VVD de noti
tie in ruimer verband te verspreiden. Gedacht wordt aan de 
leden van de VVD-frakties in de beide Kamers en aan ge
interesseerde journalisten. Deze pogingen hebben in 1982 
nog niet tot resultaten mogen leiden. De Mediacommissie 
blijft evenwel streven naar verspreiding van de denkbeelden 
van haar leden met betrekking tot de positie van de dag
bladpers,mede in het licht gezien van de ontwikkeling van 
nieuwe media. 
De Mediacommissie is er het afgelopen jaar ook in geslaagd 
een amendement aan te brengen in het Urgentieprogramma,dat 
verscheen ter gelegenheid van de tussentijdse Tweede Kamer
verkiezingen. Op de bijeenkomst van de Partijraad op 10 ju
li 1982 werd de volgende tekst, die door de Mediacommissie 
is samengesteld, op de daarvoor bestemde plaats in het VVD
Urgentieprogramma opgenomen:"Lokale en regionale omroep,het 
gebruik van de kabel en van satellieten dienen in ons land 
op korte termijn in onderlinge samenhang te worden geregeld. 
Géén invoering regionale ether-reklame en géén uitbreiding 
STER-reklame,zolang de pers niet volledig tot ether en kabel 
is toegelaten". 
De commissie heeft zich voorts tijdens haar bijeenkomsten 
beziggehouden met bespreking van het WF~-rapport over een sa
menhangend mediabeleid, een aktiviteit, die nog niet vol
tooid is. Een aantal opvattingen van de Mediacommissie over 
deze WRR-nota komen in 1983 naar buiten. Ook de NOS-nota 
"Omroep en Kabel" heeft een aantal keren het onderwerp van 
bespreking tijdens de vergaderingen van de commissie gevormd. 
Er werd ook een begin gemaakt met de bespreking van de noti
tie door Dr.A.Dake,genaamd: 11 Naar een dynamisch media-en in
formatiebeleid". Ook andere nota's en notities, de omroep en 
de pers betreffende, kregen (en krijgen nog) de aandacht van 
de Mediacommissie. Zoals de nota "Kiezen om te delen", door 
de AVRO samengesteld,inzake toekomstaspecten van de omroep 
in Nederland, evenals de notitie van de NOS,genaamd "Omroep 
over de kabel",eerste verkenningen met betrekking tot pro
ject omroep en de nieuwe -~edia. 
In maart 1982 heeft de Mediacommissie een motie ingediend op 
de jaarvergadering van de VVD in Venlo,die betrekking had op 
het uitblijven van de door de (toenmalige)CRM-minister toege
zegde nota over een samenhangend mediabeleid. De motie zegt 
te menen, dat hierdoor zaken als lokale en regionale omroep, 
het gebruik van kabelomroep,het gebruik van satelliet,de po-
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sitie van de pers en tal van andere dringende aangelegen
heden "in de lucht blijven hangen". Dat werd door de Media
commissie betreurd. De motie werd met algemene stemmen aan
genomen op de genoemde ledenvergadering. 
De Mediacommissie heeft door middel van schriftelijk kon
takt de Koepelcommissie Welzijn geregeld op de hoogte ge
houden v~~ haar werkzaamheden. Tot de Mediacommissie trad 
een nieuw lid toe: Mevrouw Tanje van der Knoop uit Amsterdam. 

Hans de BIE 
Sekretaris Mediacommissie 
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Jaarverslag van de Commissie Sport, Recreatie en Natuurbehoud van de 
VVD 1982. 

--------------------------------------------------------------------
De commissie was aan het begin van het jaar 1982 als volgt samengesteld: 
mr.J.A. Jager voorz., H.R.J. Graaf van Zuylen van Nijevelt vice voorz., 
H. Bransen v.d. Goot secretaris, alsmede M. Booy, ing.H. van Dam, L.A. 
Hafkamp, ir.J.K •. Hylkema, s. Jaarsma, dr.F.J. Kuijers, J.Chr. Nolthenius, 
jhr.J.W. Steengracht van Oostcapelle en drs.P. Zevenbergen, leden. 
Adviserende leden: dr.P.D. Coljee namens het hb. 
A.J. Evenhuis, G.W. Keja, drs.J.F. Scherpenhuizen en mevr.E. Terpstra, 
namens de Tweede Kamerfractie en mevr.L. Vonhoff-Luijendijk en drs. 
Y.P.W. van der Werff namens de Eerste Kamerfractie. 

In de loop van 1982 zijn uitgetreden de heren S. Jaarsma en drs.P. 
Zevenbergen en is toegetreden de heer L. Rietveld. 
Als gevolg van verkiezingen en kabinetsformatie in de loop van 1982 
z~jn vele mutaties opgetreden bij de adviserende leden. Aan het 
eind van 1982 zijn de volgende adviserende leden aangewezen: 
de heren Dijkstal en Keja. 

De commissie kwam na haar constituerende vergadering op 9 november 
1981 in het jaar 1982 zevenmaal in vergadering bijeen in 's-Gravenhage. 
De commissie heeft zich in drie subgroepen opgedeeld per werkterrein 
d.w.z. sport, recreatie en natuurbehoud. Iedere subgroep vergaderde 
een aantal malen alvorens in de genoemde plenaire vergaderingen met 
adviezen te komen. 
Een aantal ma.l;en kon snel op een gerichte 11vraag van kamerleden worden 
ingespeeld .. Voor het overige heeft de Commissie een werkplan opge
steld per subgroep. De Commissie heeft een bijdrage kunnen leveren aan 
het thema "ouderenbeleid", m.n. "Meer bewegen voor ouderen" dat 
in de partij op 10 en 11 december werd behandeld. 
De commissie heeft een afspraak gemaakt met het bestuur van de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden om een Info-dag of avond te ver
zorgen in 1983 met een aantal onderwerpen waar deskundige inbreng van 
de Commissie van belang kan worden geacht voor VVD-functionarissen 
in provinciale en gemeentelijke overheden zoals: 
sport: schoolzwemmen in de bezuinigingsoperaties; sportaccomodaties, 
kantinebeleid, sportsponsering. 
recreatie: recreatieschappen, doelstelling, functioneren. 
natuurbehoud: relatie nota gebieden, afbakening agrarische belangen. 

De commissie heeft als hoofdthema's voor 1983 gekozen: 
1) Vormgeving beleid in~ake vrije tijd. 
2) Vrijwilligers problematiek. 

Beide thema's lenen zich voor benadering vanuit alle drie de sub
groepen en zijn van actuele politieke betekenis. Aangaande het eerst
genoemde onderwerp heeft de voorzitter zich per brief tot de voor
zitter van de Tweede Kamerfracti.e gericht. 

Tenslotte kan nog worden vermeld dat de voorzitter en de secretaris 
afwisselend de vergaderingen van de Koepel Welzijn hebben bijgewoond. 
De secretaris woonde namens de commis::>ie het ovezle; bij op 16 december 
tussen de VVD cornrrLissie-voorzltters en afgevaardigden van Hb, le en 
2e kamerfractie en Teldersstichting. Naast de behoefte aan "twee-weg" 
verkeer tussen politieke vertegenwoordigers en partij-commissies werd 
vanuit onze commissie ook aangedrongen op een overlegstructuur met 
de vereniging van Staten en Raadsleden opdat de meer dan 2000 VVD 
vertegenwoordigers werkzaam in de lagere overheden ook kunnen putten 
uit de in de commissies aanwezige expertise. 

H. Bransen v.d. Goot, secr. 



Commissie Volksgezondheid 

secr.: Drs. E. Haaksman 

E. van Dishoeckstraat 

4357 BS Domburg 
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Jaarverslag 1982 

De Commissie heeft zich in het kader van de advisering aan Kamerleden en aan de partij 

in het verslagjaar op diverse beleidsvelden binnen de volksgezondheid actief be~ogen. 

Diverse ad-hoc-~erkgroepen zijn uit en door de Commissie ingesteld, ~elke, soms aan

gevuld met deskundigen van buiten de Commissie, ten behoeve van een bepaald onde~erp 

notities en standpunten hebben voorbereid, zodanig dat een nuttige discussie in de 

plenaire vergaderingen van de Commissie mogelijk ~as. 

Een onde~erp, dat regelmatig ter sprake k~am, ~as de houdbaarheid van het thans vi

gerende stelsel van sociale verzekeringen binnen de gezondheidszorg. Gelet op de ~en

sen van de rijksoverheid tot terugdringing van het financieringstekort en vermindering 

van de collectieve drukstijging is een herijking van het sociale verzekeringsstelsel 

nodig. Dit heeft erin geresulteerd, dat een ~erkgroep aan het einde van het verslagjaar 

gereed had een notitie : "Naar aan nieu~ stelsel van ziektekostenverzekeringen". 

Begin 1983 zal dit onde~erp ~orden afgerond. 

In de vergadering van maart 1982 is gediscussieerd over de planning van R.I.A.G.G. 's, 

ten behoeve ~aarvan een notitie ~erd vervaardigd. In de mei-vergadering ~erd aan de 

hand van een notitie ingegaan op de "Liberale uitgangspunten inzake jeugdtandverzorging". 

Inmiddels ~as op verzoek van het Hoofdbestuur een ~erkgroep ingesteld door de Commissie, 

die stellingen zou gaan voorbereiden voor een in december 1982 te houden Algemene Leden

vergadering, o.a. met betrekking tot het onde~erp "Patiëntenbeleid". 

Ten behoeve van het Urgentie-verkiezingsprogram, dat op JO juli 1982 in Utrecht in de 

Partijraad aan de orde k~am, ~erd, met succes, een amendement voorbereid op het hoofd

stuk "Mens en ontplooiing". In de september-vergadering van de Commissie is uitvoerig 

ingegaaan op het "Bloedtransfusiegebeuren in Nederland". 

In het najaar 1982 ~erd ruim aandacht besteed aan de voorbereiding van de eerdergenoe~ 

de ALV der partij. Alle vanuit de partij ingekomen amendementen ~erden door de 

Commissie van een advies voorzien. Hoogtepunt vormde daarna de bespreking van de stel

lingen en de amendementen daarop in de ALV van december 1982. De beraadslaP,ingen aldaar 

~aren levendig en grondig, ~aaruit kan ~orden geconcludeerd, dat het onde~erp "Patiën

tenbeleid'• velen ter harte ging. Ove~ogen ~ordt of van de resultaten hiervan een zgn. 

blau~ boekje kan ~orden samengesteld. 

Onde~erpen, die ook in het verslagjaar aan de orde k~amen, ~aren o.a. maatregelen tot 

beddenreductie in ziekenhuizen, psychotherapie, financiering van de gezondheidszorg, 

positie van de huisarts, etc. 
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In totaal vergaderde de Commissie 8 maal plenair in het verslagjaar. 

Per september 1982 kreeg de Commissie een nieuwe voorzitter in de persoon van de heer 

P.C. Lange te Soest; deze benoeming was noodzakelijk geworden in verband met het feit, 

dat de voorzitter van de Commissie tot dat moment, de heer B. Hofman te Driebergen, 

lid werd van de Eerste Kamer. 

Niet alleen de vele en gevarieerde werkzaamheden van de Commissie, maar ook de goede 

contacten met de adviserende leden van de Tweede en de Eerste Kamer, hebben in belang

rijke mate bijgedragen aan een grote betrokkenheid van de 15 leden van de Commissie. 

De beslissing van het Hoofdbestuur in het najaar 1982 om de Commissie niet langer ~n

gedeeld te houden in de Koepel Leefbaarheid tesamen met o.a. Ruimtelijke Ordening en 

Verkeer en Vervoer, maar in te delen in de Koepel Welzijn kan alleen maar opgevat 

worden als een stimulans om bij te blijven dragen aan ons aller welzijn en gezondheid. 

Drs. E. Haaksman 

14 januari 1983. 

++++++++++ 
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·~JAARVERSLAG 1982 HOMOWERKGROEP 

In de zomer van 1982 heeft overleg met het hoofdbestuur geleid tot een 

daadwerkelijke installatie van de Homocommissie, nadat een taakverdeling 

tot stand gekomen was tussen de commissie enerzijds en de VVD Homowerkgroep 

anderzijds. Het is de bedoeling dat de commissie adviezen geeft op de 

langere termijn, terwijl de VVD Homowerkgroep de korte termijn voor haar 

rekening neemt, en daarnaast als voedingsbodem voor de commissie functioneert. 

De Homocommissie is 1982 twee maal te zamen gekomen. Zij heeft haar werkzaam

heden aangevangen met een inventarisatie van aandachtspunten, welke uitein

delijk geleid heeft tot een planning waarin met name de nadruk komt te liggen 

op het terrein van de wetgeving. De nodige voorbereidselen werden getroffen 

voor de uitvoering van deze planning. 

Tevens heeft de commissie in 1982 een aanvang gemaakt met de bestuderi,ng van 

de Rijksbegroting 1983, waarvan het resultaat in januari 1983 de Kamerfracties 

zal bereiken. 

PLANNING 1983 

Zoals in het verslag over 1982 reeds vermeld legt de commissie bij haar 

werkzaamheden een grote nadruk op de wetgeving, waarbij meer bepaald in de 

eerste helft van 1983 de herziening van de zedelijkheidswetgeving, de wet

geving betreffende vervolgingsslachtoffers, het afstammingsrecht en bepalingen 

inzake adoptie de aandacht van de commissie zullen krijgen. Ook het voor

ontwerp van een Wet gelijke behandeling, waarvan de commissie het uitzonderlijk 

belang benadrukt, zal voorwerp van bestudering uitmaken. Tevens zal de com

missie zich buigen over vraagstukken rond het beginsel van verzelfstandiging 

in de sociale zekerheid en in de fiscale sfeer. Ten behoeve van de Vereniging 

van Staten- en Raadsleden wordt een notitie voorbereid. Beginselprogramma, 

Liberaal Manifest en verkiezingsprogramma's worden door de commissie bestu

deerd. 
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Verslag over 1982 van de Justitiecommissie van de V.V.D •• 

Voorzitter: Jhr Mr J.J. van der Goes van Naters (Ulvenhout) 
Secretaris: Mr M. Zonnevylle (Leiden) 

De Justitiecommissie wa.s in 1982 alsvolgt samengesteld: 
Mevrouw Mr M.M. Amorison ('s-Gra.venhage); 
Mr M.J. va.n Emde Boas ('s-Gra.venha.ge); 
Mevrouw J. Leemans ('s-Gravenhage); 
Dr C.N. Peijster ('s-Gravenhage); 
Mr J.I. Sanders (Amsterdam); 
Mr H.P. Ta.lsma. (Epse); 
Mevrouw Mr M. Tra.gter- Schubart (Kropswolde): 
Mevrouw Mr J .M. va.n Vloten/. r-,.,...... <:.t-~-~ J 
In de loop van het verslagjaar werd door het Hoofdbestuur 
de heer Mr R. Cleton ('s-Gra.venhage) tot lid van de commies~ 
benoemd. 
In december 1982 legde de secretaris na. een periode van 4t * 
jaar zijn functie neer; de commissie heeft het Hoofdbestuur 
voorgesteld mevrouw Mr M.M. Amorison tot secretaris te benoemen. 

De commissie is in 1982 vanwege de verschillende verkiezings
campagnes slechts 7 keer bijeengekomen, t.w. op: 
19 januari, 3 maart, 30 ma.a.rt, 25 mei, 28 september, 20 oktober 
en 1 december 1982. 

In 1982 behandelde de comm~ms~e weer vele onderwerpen. 
Daarvan kunnen hier o.m. de volgende genoemd worden: 

-De mogelijkheid c.q. wenselijkheid om de vele verschillende 
wetten m.b.t. tuchtrechtspraak te vervangen door één kaderwet 
tuchtrechtspraak; 

-Mede naar aanleiding van het rapport va.n de werkgroep Euthanasie, 
de hulp bij zelfdoding ; 

-Burgerlijke ongehoorzaamheid; 
-Wetgeving m.b.t. het Nederlanderschap; 
-Wetsontwerp 16947 m.b.t. na.turalisatiewetgeving; 
-Voorontwerp van Wet Gelijke behandeling; 
-Wetsontwerp 17 207 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ••• 
-Wetsontwerp 17 367 Regels betreffende de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten; 

-Rapport Grenzen a.a.n de alimentatieduur; 
-Jaarverslag 1981 Nationale Ombudsman en 
-Begroting 1983 voor Justitie. 

In de vergaderingen is eveneens voortdurend aandacht besteed aan 
het programma va.n de Vaste -Commissie voor Justitie van de Tweede 
Kamer. 
Met de adviserende leden werd voorts steeds van gedachten 
gewisseld over actuele zaken. 
In dit verband hecht de commissie er aan zijn dank uit te spreken 
aan het adres van de heer/Ëd. Nijpels die tot aan zijn benoeming 
tot fractievoorzitter bijna elke vergadering heeft bijgewoond. 

Voorzover mogelijk was de Justitiecommissie aanwezig hij de 
bijeenkomst~van de Koepelcommissie Binnenlandse Zaken/ Justitie. 
Op verzoek van de Tweede Kamerfractie vertegenwoordigde de 
secretaris genoemde fractie bij de manifestatie van de 

. 
' 

Stichting Organisatie Gescheiden Mensen (S.O.G.M.) in november 1982. 
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COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN 

Jaarverslag 1982 

Tijdens de verslagperiode heefL de commissie zever~aal plenair 

vergaderd. Daarnaast beoben diverse vergaderingen pl~atsgevonaen 

van werkgroepen waarvan leden van de commissie deel uitllia~kten, 

te weten: de werkgroep herziening ge~eentewet en de werkgroep 

referendum. De onderwerpen waarmee weide werkgroepen zich bez~g
hielden hebben diverse malen eveneens onderwerp van bespreking 
uiLgemaakt in de commissie. 
Werkgroen referendum. 

Overeenkomstig een daartoe strekkend verzoek van het hoofdbestuur 

heeft de commissie in 1981 een interim-rapport uitgebracht over de 

wenselijkheid van het invoeren van een vorm van referendum. Van de 
zijde van het Hoofdbestuur is een ~antal kanttekeningen geplaatst 
bij het rapport. Aan de commissie werd verzocht een definiLieve 

tekst van het rapport op te stellen, met inachtneming v~~ deze 

opmerkingen. 

Een werkgroep uit de cor::missie, welke aan het einde van de verslag

periode bestond uit de heren: prof.mr. M.C.B. Burkens, F.H. Cornelis

sen, J.F. Meijeraan en P.A. van Vugt, heeft zich een en andermaal 
over de materie gebogen. Van de vorderingen van haar werkzaamheden 

heeft de werkgroep periodiek gerapporteerd aan de commissie. In de 

commissie heeft het onderwerp derhalve diverse malen aandacht ge
kregen. 

Aan het eind van de verslagperiode had de werkgroep een concept

eindtekst nagenoeg afgerond, zodat de commissie in het voorjaar 

van 1983 het rapport kan vaststellen. 
Werkgroep herziening gemeentewet. 

De commissie Binnenlands Bestuur van de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden en de onderhavige partijcommissie achtten het raadzaam 

een gezamenlijke werkgroep in te stellen, die tot taak had een 
rapport op te stellen over het concept-wetsontwerp voor een nieuwe 
gemeentewet. Uit de commissie namen aan de werkgroep deel de heren 

mr. J.H.J. van Blommestein, H. Maatenen P.A. van Vugt. 
De werkgroep heeft in het najaar van 1981 haar interim-rapport 

uitgebrscht. Op verzoek van het Hoofdbestuur heeft de commissie 
haar commentaar op het interim-rapport gegeven. De cow~issie heeft 

hiertoe mondeling overleg ge0leegd met de leden van de werkgroep. 

Dit overleg heeft geleid tot enkele aanpassingen in de tekst van 

het rar.port, waarna àe definitieve tekst in juni 1982 aan het 

Hoo~dbestuur en aan het Bestuur van eerdergenoemde vereniging is 
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aangeboden. 

De com~issie heeft zich voorts over diverse onderwerpen welke 

op haar wer~terrein lagen, ~eraden, waarvan genoemd kunnen worden 

de raaporten van de Commissie Herziening Rijksdienst (commissie-Von

hoff) en de beleidsvoorne~ens van de ministers van Binnenlandse 

Zaken m.b.t. de benoemingsprocedure voor burgemeesters. 

De commissie streeft ernaar in î983 haar werkzaamheden méér af te 

ste~men op de werkzaamheden van de leden der Tweede Kamer en hoopt 

daartoe op periodi~k overleg met de betreffende kamerleden. 

Rest nog slechts dank uit te spreken voor de accurate wijze 

waarop ook weer in 1982 het Algemeen Seèretariaat de commissiewerk

zaamheden heeft ondersteund. 

De secretaris van de coomissie, 

P.A. van Vugt. 
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Jaarverslag 1982 Werkqroep Grote Steden. 

Nadat de eerste twee bijeenkomsten van de werkgroep hadden plaats
gevonden op 20 oktober en 2 december 1981, zijn in 1982 vergaderingen 
gehouden op 3 februari, 17 maart, 28 april, 9 juni, 14 september, 26 
oktober en 14 december. Daarnaast is er vergaderd in subgroepen, ter 
voorbehandeling van een aantal deelonderwerpen. Deze onderwerpen vormen 
naar het oordeel van de werkgroep de grootste problemen in de grote 
steden en moeten daarom met de hoogste prioriteit worden behandeld. Het 
zijn drugs, financiën, minderheden, politie, stadsvernieuwing en werk
gelegenheid. 
Over de deelonderwerpen drugs, minderheden en stadsvernieuwing kwamen 
notities gereed, aan die inzake financiën, politie en werkgelegenheid 
werd aan het eind van het verslagjaar nog gewerkt, maar afronding kan 
op korte termijn worden verwacht. 
Regelmatig is ook in de totale werkgroep gesproken over deelonderwerpen, 
veelal na tussentijdse rapportage. Vooral is echter in de werkgroep -
vergaderingen aandacht besteed aan het meest essentiële probleem in 
de ~r grote steden, n.l. dat alle bezwaarlijke omstandigheden - waarvan 
één of meer zich ook wel in andere gemeenten voordoen - er op 
excessieve wijze vóórkomen en vooral ook elkaar versterken. Dit zoge
naamde samenballingseffect is het meest zorgwekkende verschijnsel in 
de vier grote steden, vooral omdat dit met zich meebrengt, dat oplossin
gen niet bereikt kunnen worden door maatregelen op één of enkele deel
terreinen. Het geheel moet in samenhang worden aangepakt en dat ge
beurt vrijwel niet, vooral ook door de grote afnankelijkheid van deze 
gemeenten van diverse rijksregelingen, afkomstig van evenzovele de
partementen. 
De werkgroep wil in het komende jaar, behalve aan de afronding van 
notities over alle deelonderwerpen, vooral aandacht besteden aan deze 
cumulatie-problematiek en proberen daarvoor oplossingen aan te dragen. 
Het is de bedoeling om in de loop van 1983 tot een eind-rapport te 
komen. 
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Jaarverslag 1982 VVD-Werkgroep Politie 

Leden: dr.C.N. Peijster, voorz., B.A.H.M. Lok-Knap, secr., mr.J.H~J. 

1~. 

van Blommestein, H. Dubbelboer, mr.A.D. Peiffer, mr.M. Zonnevylle 
Adviserende leden: H.H. Jacobse tot sept. 1982 drs. Ed H.T.M. Nijpels 
na sept. drs.L.M.L.H.A. Hermans. 

De Commissie kwam bijeen op de volgende data: A 21 januari, 25 februari, 
17 maart, 27 mei, 23 juni, 16 september, 28 oktober, 8 december. 
Overleg met de Vereniging van Staten- en Raadsleden vond plaats op: 
B. 13 maart, 22 april, 7 juni. 
Bijeenkomsten van afgevaardigden uit de werkgroep Politie en de 
koepelcommissie Justitie en Binnenlandse Zaken vond plaats op: 
c. 15 januari, 11 mei, 2 8 september, 16 december. 

ad A. Uitgangspunten bij de vergaderingen in 1982 waren: 
1. het adviseren omtrent het voorlopig verslag van de Nieuwe 

Politiewet; 
2. behandeling begroting Politie; 
3. bespreking ministeriële brief inzake Dodewaard; (in een later 

stadium met een algemene discussie over de adequate bestrijding 
van grootschalige ordeverstoringen) 

4. het ontwikkelen van een lange termijn visie op het instituut 
Politie. 

sub 1 en 2. Met de Vereniging van Staten- en Raadsleden werd over het 
in te nemen standpunt m.b.t. de nieuwe Politiewet veelvuldig over
leg gepleegd (zie onder B) . 
Aan de kamerleden Jacobse en Nijpels werd geadviseerd terzake 
het voorlopig verslag Politiewet (vastgesteld op 28 augustus 1982) 
en terzake van het merendeel Politie in het regeeraccoord (hfd. 
stuk Vrede en Veiligheid) . 
Op verzoek van de heer Nijpels, die in 1982 van de fractie de 
begrotingen Justitie en Binnenlandse Zaken in de kamer behandelde 
zijn suggesties gedaan voor het stellen van feitelijke vragen aan 
de ministers. 

sub 3 Met de wnd. burgemeester van Dodewaard werd gediscussieerd over 
de (in het verleden en de eventueel te verwachten) ordever
storingen terplaatse. De discussie over te treffen maatregelen 
bij dergelijke ongehoorzaamheid, zal het komend jaar nog worden 
voortgezet. 

sub 4 Een advies inzake lange termijnvisie van het instituut''Politi:e zal 
het komend jaar meer geconcretiseerd en nader ingevuld worden. 

B. Overleg met de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD. 
Tijdens dit overleg is geprobeerd een brug te slaan tussen het 
standpunt inzake de nieuwe politieorganisatie van de werkgroep 
en dat van de vereniging. Dit laatste standpunt was erg verwant 
aan de ideëen van de vereniging van Nederlande Gemeenten, zoals 
zou blijken uit de door de vereniging gepubliceerde "Proeven van 
een nieuwe Politiewet". 
Op verschillende punten l.AJerd tijdens het overleg overeenstemming 
bereikt. Met betrekking tot het moeilijke punt van het beheer 
der politie werd in de derde vergadering een gemeenschappelijk 
uitgangspunt geformuleerd, te weten de aanbeveling te streven naar 
eensoortige politie, uitgaande van het provinciale model uit het 
wetsontwerp, met een verdergaande decentrale sectie door de ge
meentelijke beheersbevoegdheden van de burgemeester verder uit te 
breiden. 
Het overleg tussen de werkgroep en de Ve.reniging van Staten- en 
Raadsleden zal in het nieuwe jaar worden voortgezet. Op 28 
januari is op initiatief van de vereniging een vergadering uitge-
schreven. ' 
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C. De voorzitter (resp. secretaris) bezocht de bijeenkomsten met de 
Koepelcommissie aan de orde kwamen o.a. de herbenoeming van 
leden in commissies; 
- jaarplannen van commissies 
- rapportage uit de commiRsies. 

De vergadering van 16 december j.l. onder voorzitterschap van de 
heer Thalhammer had als onderwerp de werkwijze van de koepels, 
commissies en werkgroepen en de relatie tot de adviserende kamer
leden. 
Geconstateerd kan worden dat door het opstellen van concrete 
vraagpunten de interesse (en daarom de aanwezigheid) van zowel 
commissie als fractiel.eden gewaarborgd is. 
De heer Dees (namens de fractie) stelde o.a. voor de werkgroep 
te "verheffen" tot commissie (gezien de instelling van de 
vaste kamercommissie Politie). 
De werkgroep zag het voorstel van de heer Dees in het komend 
vergaderjaar graag gehonoreerd. 

B.A.H.M. Lok-Knap 
secretaris. 
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TEN GELEIDE 

Na inventarisatie van in het Thorbeckehuis aanwezige documenten 
heeft het algemeen secretariaat een register opgesteld, waarin 
niet alleen zijn opgenomen stukken die de VVD betreffen, maar 
ook stukken met betrekking tot de liberale c.q. vrijzinnige 
partijen, die_ aan het totstandkomen van de VVD in 1948 vooraf
gingen. 

Het register pretendeert niet compleet te zijn, aangezien zich 
wellicht in het Rijksarchief te 's-Gravenhage of bij het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen te Groningen 
nog relevante stukken bevinden. 
Met beide instellingen worden overigens bijzonder goede be
trekkingen onderhouden. O.a. om die reden zullen VVD'ers en 
belangstellenden zich tot deze archieven kunnen wenden. 

De aard van de stukken, die in dit register zijn opgenomen, 
betreft verkiezingsprogramma's, statuten en huishoudelijke 
reglementen, manifesten, nota's, brochures, folders e.d. 

Buiten het register vallen o.a. stukken als notulen van ver
gaderingen, correspondentie en de uitgave van liberale bladen 
als Vrijheid en Democratie. 

Het is voor een ieder mogelijk stukken te bestellen onder 
opgave van het codenummer. 
Wel moet rekening worden gehouden met reproductie- en verzend
kosten. 

29 december 1982. 

W.J.A.VAN DEN BERG, 

algemeen secretaris. 
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