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1. Inleiding.
Wel geslagen, maar niet verslagen.
In die positie bevond de VVD zich op 1 januari 1981.
Geslagen, vooral door het recente verlies van mevrouw Jacqueline
Wiegel-Frederiks, mevrouw Haya van Someren-Downer en mr.H.van Riel,
maar ook door zeer matige uitslagen van opiniepeilingen en het onontkoombaar gevoel, dat de· VVD in de regering misschien nog meer
had kunnen bereiken.
Januari, februari en maart stonden in het teken van de kandidaatstelling voor Eerste en Tweede Kamer, het vaststellen van het
verkiezingsprogramma en de voorbereiding van de campagne.
Diep onder de indruk waren alle leden van de geestkracht en de
levensmoed van Hans Wiegel, toen hij besloot door te gaan ondanks
zijn verdrietige persoonlijke omstandigheden. Als minister, zeker,
maar met name als politieke aanvoerder van de partij. Unaniem en
met een hartverwarmend applaus werd hij onze nummer één. Wiegel
vroeg de steun van de leden en als één man schaarde· de partij zich
achter hem.
De stemming in de partij werd steeds beter, het ledental nam toe,
de aanhang bij de kiezers groeide.
Toen D'66 in februari had besloten de VVD praktisch van regeringssamenwerking uit te sluiten, werd de verkiezingscampagne gericht
op een nadrukkelijk duidelijk maken van de innige politieke
relatie tussen PvdA en D'66. Het verlies volgens peilingen aan D'66
moest worden goedgemaakt. Voor het CDA werd gewaarschuwd, omdat
brede stromingen daar toch met de PvdA zouden willen samenwerken.
Centraal in de campagne stond de eigen kracht van de VVD: een
verkiezingsprogramma dat tot stand was gekomen, terwijl de leden
beide benen op de grond hielden. Als er geen groei meer is in
Nederland, kan je ook geen dingen beloven zonder elders iets weg
te nemen. Het programma werd door de kwaliteitspers zeer goed
ontvangen.
Tijdens de algemene vergadering van 20 en 21 maart deed zich een
tweetal opmerkelijke politieke feiten voor.
Mevrouw mr.A.Kappeyne van de Coppello trad terug als kandidaatKamerlid, omdat zij zich met één punt in het verkiezingsprogramma
niet kon verenigen, en de heer H.Wiegel, als lijsttrekker, vroeg
en kreeg van de vergadering de vrijheid op een tweetal punten
een ander beleid te voeren in de fracties dan hetgeen de partij
daarover in de vergadering had besloten.
Eén kwestie stond in beide feiten centraal: het kiesrecht voor
buitenlanders bij gemeenteraadsverkiezingen. In maart nog géén
kiesrecht volgens de partij, later in december, bij de afsluiting
van de discussie over het Liberaal Manifest, wel kiesrecht.
Gelukkig geen verschil meer in standpunt van de partij en beleid
van de fracties.
De verkiezingscampagnes van de verschillende partijen die volgden,
werden in brede kring als mat ervaren. Televisie-uitzendingen en
opiniepeilingen kregen opmerkelijk veel aandacht. De aanhang van
de VVD groeide en groeide.
Van 20 à 22 zetels in de peilingen van januari tot 29 vlak voor
de verkiezingen. Dat het resultaat uiteindelijk 26 zetels werd,

- 2 was vooral te wijten aan de nek-aan-nek-race die plotseling
ontstond. tussen CDA en PvdA. Tienduizenden hebben ten slotte
toch maar CDA gestemd in plaats van VVD om te voorkomen dat
Den Uyl.als premier zijn intrek zou nemen in het Catshuis.
Maar de VVD mocht niet ontevreden zijn: 0,63% verlies na vier
jaar regeren onder moeilijke omstandigheden is een morele overwinning.
Dat morele overwinningen slechts prettig zijn voor de eigen gemoedsrust zou snel blijken. De meerderheid met het CDA ging
juist verloren en dat zou vèrstrekkende gevolgen hebben.
Al eerder in het jaar verliepen de kandidaatstelling en later
de verkiezing van Eerste-Kamerleden helaas niet vlekkeloos.
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding interpreteerde een aantal
Gelderse Statenleden de eigen verantwoordelijkheid zodanig,
dat zij een ander in de,Eerste Kamer kozen dan degene die door
de partij als het meest geschikt was bevonden. Gelukkig behoren
de door deze situatie gerezen problemen inmiddels tot het verleden.
Na de Tweede-Kamerverkiezingen bleven de liberale bewindslieden
demissionair nog lang actief.
Terwijl ieder benadrukte dat er snel een sterk kabinet moest
komen, dat zou steunen op brede lagen in de samenleving, werd
er als in 1977 eindeloos gemodderd met de formatie.
En dat in een periode waarin Nederland zich door de economische
recessie geen stuurloos land kon veroorloven. Het werd helemaal
bont toen het kabinet van CDA, PvdA en D'66 al voor het in politieke zin bestond, reeds was gevallen. Nieuwe demissionaire bewindslieden en nauwelijks bestuur.
Eindelijk was er dan een kabinet, maar zonder VVD. Dit kabinet kon dus
nauwelijks iets te betekenen hebben, al besloot de VVD-fractie
met instemming van het hoofdbestuur een positieve, constructieve
oppositie te voeren.
Steunen waar mogelijk, kritiek waar nodig, zei de heer Wiegel en
dat gebeurde.
De laatste partijpolitieke handeling van 1981 was van groot belang. De discussie over de geactualiseerde Beginselverklaring en
het nieuwe Liberaal Manifest werd beëindigd. Twee jaren van studeren en vergaderen waren afgesloten en er was een basis gelegd
voor het verder denken in de partij in de jaren tachtig.
De Commissie tot Herziening van het Beginselprogramma, onder
leiding van de heer mr.W.J.Geertsema, heeft belangrijk werk verricht. De partij is de leden van de commissie veel dank verschuldigd.
In de beste stemming bereikte de VVD 31 december 1981. Prima
uitkomsten van opiniepeilingen, een groot enthousiasme bij de
voorbereiding van de verkiezingen in 1982 en grote eendracht in
alle geledingen deden de balans over 1981 in positieve richting
uitslaan.
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2. Tweede-Kamerverkiezingen.
Hoewel voor een politieke partij alle verkiezingen belangrijk
zijn, kan niet ontkend worden dat, als in het land wordt gesproken over verkiezingen, allereerst gedacht wordt aan verkiezingen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Zo stond dit verslagjaar in het teken van die verkiezingen.
~~~g~g~~~~-~~-~~~~~~
In het 33ste jaarverslag blz. 10 is reeds uitvoerig ingegaan
op de voorbereiding van de kandidaatstelling.
De procedure werd beëindigd op de 58ste algemene vergadering
toen de lijsten definitief werden vastgesteld (zie paragraaf 13) •
In de uitslag van de verkiezingsraad van 13 december 1980 kwamen
geen wijzigingen omdat geen der voorstellen tot verandering in
de volgorde van de kandidaten de vereiste 2/3 meerderheid behaalde. Wel werden de kandidaten voor de plaatsen 25 in de combinaties A, B en C (zoals neergelegd in het technisch advies)
onderling verwisseld. Doordat de heer Van de Ven zijn kandidatuur niet aanvaardde, besloot het hoofdbestuur de heer Krijger
in combinatie B een plaats naar boven te doen opschuiven.
De kamercentrales Gelderland, Utrecht en Limburg werd verzocht
de daar opengevallen plaats 28 in combinatie B per rijkskieskring op te vullen door een eigen kandidaat aan te wijzen, zoals
dit ook in alle rijkskieskringen was geschied voor de plaatsen
29 en 30.

Een voor de VVD onbekende situatie ontstond echter toen ten gevo~ge van het verwerpen van een amendement op het verkiezingsprogramma inzake het verlenen van kiesrecht aan Nederlandse
ingezetenen zonder Nederlandse nationaliteit mevrouw Kappeyne
van de Coppello zich van de definitieve kandidatenlijsten terugtrok, waardoor vlak voor de dag van de inlevering van de lijsten
(14 april) alle voor die inlevering relevante bescheiden moesten
worden herzien, en zodoende ook de 18 indieners zich voor extra
problemen zagen geplaatst. Met vereende krachten van indieners
en algemeen secretariaat werden echter ook deze problemen overwonnen.
De dag van de stemming was 26 mei. Hoewel velen ongetwijfeld
toch wat teleurgesteld waren over de uitslag (de VVD verkreeg
26 zetels tegen 28 in 1977) , was het op basis van de in de
voorafgaande maanden gehouden enquêtes duidelijk dat de VVD
een geweldige stijging doormaakte, wellicht mede veroorzaakt
door externe factoren, maar toch allereerst het gevolg van de
inzet van de lijstaanvoerder, de heer Wiegel, en van de overige
kandidaten, èn van de voortreffelijke campagne die met het oog
op de verkiezingen was gevoerd. (In paragraaf 18 wordt uitvoerig
op deze campagne ingegaan.)
Meer dan 1~ miljoen stemmen werden op de VVD uitgebracht. Nooit
eerder werd dit aantal door de ·VVD behaald!
Voor de samenstelling van de nieuwe fractie wordt verwezen naar
paragraaf 20.
Van de oude fractie keerden, in alfabetische volgorde vermeld,
de volgende leden niet terug: mr.A.Geurtsen, mevrouw mr.A.Kappeyne
van de Coppello, mevrouw J.H.Krijnen, mr.H.Th.M.Lauxtermann,
mevrouw drs.N.Rempt-Halrnmans de Jongh, J.rLvan de Ven··en J.D.à,e
Voogd.
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Enige tabellen, waarin de uitslag van de verkiezingen wordt
weergegeven, volgen hieronder.

r.

Verkiezingsuitslag in Eercentages.
Tweede

Provinciale

Kamer·.

Staten
1978%

1977%
87,57
33,83
31,89
17,95
5,44
2,13
1,69
1,72
0.95
0,94
0,84
0,72
1,90

Opkomst .. geldig

PVDA
CDA
VVD
D'66"
SGP
PPR
CPN '

GPV
PSP

RVP(lÎP)
DS'70

OVERIGEN

. 79,13
33,80
35,07
16,95
5,20
2,21
1,58
1,56
0,95 .
1,33
0,45.
0,08
0,82

Tweede Verschil Stemmen
1981- Tweede Kamer·
K'.amet
1981% -1977% !981

86,13
28,.27
30,81
17,32
11,05
1,97
1,97
2,05
0,82
2,12
0,20
0,51
2.85

-1,44
-5,56
. -1,08
-o,63
5,51
-o,16
0,28
0,33
0,!3
1,18
-o,64
-o,15
0,95

8 686 387
2455 424
2 676 525
1 504 293
959 661
171 370
170 759·
178 147
71090
184 03917 555
49 250
248 274

0,24

-o,16
0,01
0,01
0,10
0,06
0,01
0,60
0,03
0,02
-Q,.28
0,14
0,01
0.01
0,52
0,04

21 313
633
894
8 613
30 357
519
108 013
2 211
2 015
10 522
12.189
943
935
45 003'
3 796

Specificatie overig_eu·
0,40

RK.PN
PVR

0.01

GMO

t...'f
SP·

0,.29

VP

RPF

0,64

-·0~47

R'81

ID
NVU

0,02
0,40

CP
Pt...'f
WWB

EVP

o,sz

:'"'

0,04
0,00
0,00

_SOS

KP
NEP

OV. PART. 77/78 .
~

0,01
0,10
0,35
0,01
1,24
0,03
M2
0,12
0,14
(),01
0,01

0,17

183

75

. 0,33

Bron: ANP-verfáuinpdielut.

II. Uitslagen Eer Erovincie:
TwuiU

KllmD'
1977%
Nederland
Groniilgen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Hoiland
Zuid-Holland
Zeeland
:-!oord· Brabant.
Limburg

Prollinciaû
Statm
1978%

87,6
88.5
. 91,1.
90,5
91.5
89,4
88,4
86,9
37.1
88,2
85,5
83.1

Bron: ANP-verkietingsdil!nst

Twuá

KllmD'
1981%

79,i
83,5
85,4
84,8
85,9
81.1
80,0
77,9
78,2
79,4
75,0
74,0

Verschil
Stemmen
1981-1977% Twi!I!IUKamu
1981
86.1
88.5
91,1
90,9
90,7
85,0
87,4
85.0
85.3
87,6
84,9
83,4

-1,5
0,4

-0,8
-4,4
-1.0
-1.9
-1,8
-0,6
~.6

0,3

8686387
359149
374338
270 128639951
I 061934
560274
1414329
1885988
216799
12:3831
635960

.... 5 ..
III. Zetelverdeling.
Totaal
PvdA
CDA
VVD
D'66
SGP
PPR
CPN
GPV
PSP
RVP(BP)
DS'70

1977

/981

Verschil

ISO

150
44

-9

53
49
28
8
3
3
2
I
I
I
I

RPF

48

26
17
3
3
3
I

3
2

-I
..:2
9

2
-I
-I
2

Bron: ANP.IIerlcledng.JdletUt

Traditiegetrouw werd naast de stemmen op de lijstaanvoerder,
de heer Wiegel, op de overige kandidaten een groot aantal voorkeurstemmen uitgebracht, n.l. 119.835, een percentage van 7,97.
De verdeling van deze voorkeurstemmen wordt teruggevonden in
onderstaande tabel, waarin achter de naam van de kandidaat
tussen haakjes wordt vermeld het aantal kieskringen waarin deze
op de lijst voorkwam.

IV. Voorkeurstemmen.

-

2. Smit geb. Kroes, N. (18)
3. Nijpels, E.H.Th.M. (18)
4. _Rietkerk, J .G. (18)
5. Verkerk geb. Terpstra (18)
6 • Pleeg, A. ( 18)
7. v. Aardenne, G.M.V. (18)
8. de Korte, R.W. (18)
9. Tripels, M.J.M. (4)
10. Joekes, Th.M. (.18)
11. Evenhuis, A.J. (6)
12 • v. Rey , J • F • B • ( 1 )
13. v. Erp, A.A.M.E. (18)
14. Rempt geb. Halmmans de Jongh, N. (18)
15. Jacobse, H.H. (18)
16. Vonhoff, H.J .L. (2)
17. Ginjaar geb. Maas, N.J. (4)
18. Blauw, P.M. (18)
19. Kamminga, J. (4)
20. Fey, F.!-1. (1)
21. Braams, R. (18)
22. Scherpenhuizen, J.F. (6)
23. Keja, G.W. (4)
24. Dees, D.J.D. (6)
25. Remkes, J.W. (18)
26. Hermans, L.M.L.H.A. (4)
27. Blaauw, J.D. (18)
28. Weisglas, F.VJ. (18)
2 9 . St eenmei j er , F . G. J . ( 1 8 )
30. Koning, H.E. (4)
31. Visser geb. van den Berg, G.J.L. (6)
32. de Voogd, J .D. (18)

62.662
9.164
6.406

6.247
3.233
2.759
2.321
2.213
1.942
1.187

1.115
1.077
1.000

975
939

925
916
902

797
713
689
674
672
573
470
461
458
451
398

389
355

-

33.
34.
35.
36.
37 •
38.
39.
40.
41.
4 2.
43.
44.
45.
46.
4 7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59•
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
6 7.
6 8.

6 -

246
339
322
307
303
265
247
243
234
228
226
220
206
205
201
198
197
177
177
176
174
172
170
157
153
148
133
133
129
123
121
119
115
108
106
102

de Beer, L.M. (4)
Portheine, F. (4)
Lensing, F.A. (18)
Vortman geb. van Assen, I. (6)
Pais , A. ( 1 )
Lodewijks, M.H.C. (1)
Korthals Altes, F. (4)
Krijnen, J.H. (v) (4)
van Ee.ke1en, W.F. (5)
Ginjaar, L. ( 2)
Korthals, A.H. (4)
Bolkestein, F. (4)
Waalkens, H.P.H. (4)
Geerligs, C. (1)
Willems, T .E. ( 1)
v:tijsen, P.J.J.F. (1)
Vos geb. van Gortel, M.W.M. (1)
van den Broek geb. Laman Trip, N.H,. (1)
Bouma, E. ( 1)
Hilarides, L. (1)
v.d. Berg, R. (1)
Overwater, Sch. (1)
Bansen geb. van der Linden, J .R. (1)
Sengers geb. van Gijn, H.J. (1)
Groeneveld geb. van Oost, F.G. (1)
Dijkstal, H.F. (4)
van Beek, W. I. I. ( 1)
Franssen, J. (5)
Vos de Wael, A.B.I.M. (4)
van der Houwen, A.P.Z. (1)
Groothoff, R. (4)
de Boer, H.S. (1)
Veenhouwer, P. (1)
Kingma, H.T. (1)
Baggerman, W. ( 1)
Vos. D. F. ( 1)

V. Verkiezingsuitslag in percentages vier grootste politieke partijen.
Kamer '77
VVD
PvdA
CDA
D'66

staten '78

17,9
33,8
31,9
5,4

Kamer '81

17,0
33,8
35,1
5,2

17,3
28,3
30,9
11,0

De VVD verloor in bijna alle provincies stemmen - met uitzondering
van Friesland en Overijssel - maar het verlies was het grootste
in Limburg en Noord-Brabant. Het verlies ten opzichte van 1977 was
daar 2,1 % respectievelijk 1,2 %.
Aan de hand van de uitslagen van een enquête van Bureau Lagendijk
van 22 mei 1981 konden voorts de volgende tabellen worden opgesteld:
VI. Overzicht behaalde percentages, gesplitst naar de mate van
verstedelijking.
VVD

platteland
versted.plat.
forensen gem.
steden tot 100.000
steden groter dan
100.000

CDA

Kamer
'77

staten
'78

Kamer
'81

Kamer
'77

staten
'78

Kamer
'81

17,0
15,1
26,0
17,1

16,3
13,7
25,4
16,0

17,0
14,7
25,0
16,3

42,3
41,9
30,5
30,2

44,7
45,9
33,3
33,2

41,0
40,2
29,6
28,7

17,0

16,1

16,2

22,0

24,6

21,4

- 7 PvdA

platteland
versted.plat.
forensen gem.
steden tot 100.000
steden groter dan
100.000

0'66

Kamer
'77

staten
'78

Kamer
'81

Kamer
'77

staten
'78

26,3
28,4
26,9
30,2

26,3
27,9
26,6
33,2

22,4
24,2
21,8
31,0

3,9
4,0
7,2
5,5

3,6
3,5
7,2
5,3

8,8
9,8
12,6
11,5

42,3

43,4

35,5

6,2

6,1

11,7

Kamer
'81

Conclusies:
• Oe VVD heeft zich in de meer verstedelijkte gebieden niet volledig kunnen handhaven.
. Oe VVD is in verhouding nog steeds zeer sterk in de forensengemeenten .
• Het CDA is en blijft zeer sterk op het (verstedelijkt) platteland. In de grootste steden is de positie van het CDA vrij
zwak .
. Oe PvdA heeft overal vrij fors terrein prijs moeten geven,
alleen in de steden tot 100.000 inwoners is haar positie iets
verbeterd. Het PvdA-verlies is het grootst in de grootste
steden (- 6,8%).
, Ook 0'66 is relatief nog steeds het sterkst in de forensengemeenten.

vrr.

SEreidin~

VVD-kiezers.
staten '78

Kamer '77
platteland
versted.plat.
forensen gem.
steden tot 100.000
steden groter dan
100.000

10 '7
17,7
21,4
24,8

11,1
17,3
22,3
24,7

10,4
19,0
22,3
24,3

25,4

24,6

24,1

100%

vrrr.

Kamer '81

100%

100%

Onderstaande tabel geeft de 1eeftijdsoEbouw voor de verschillende
Eartijen weer.
VVD-kiezers

18
35
50
65

t/m 34 jaar
t/m 49 jaar
t/m 64 jaar
jaar en ouder

Ned.
kiezers
Kamer
Kamer
'81
'81

PvdA-kiezers

Kamer
'77

staten
'78

Kamer
'81

Kamer
'·77

staten
'78

41
26
20
11

40
29
20
11

42
30
19
9

43
19
22
15

41
23
23
13

44
23
21
12

98%

100%

100%

100%

100%

99%

39,6
24,5
20,0
15,9
100%
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CDA-kiezers

18
35
50
65

t/m 34 jaar
t/m 49 jaar
t/m 64 jaar
jaar en ouder

Kamer
'77

staten
'78

30
27
25
18

28
28
25
19

100%

100%

Ned.
kiezers

D'66-kiezers
Kamer
'81

Kamer
'77

staten
'78

Kamer
'81

30
27
24
19

54
24
19
3

i

61
24
11
4

100%

100%

!:'

0..

100%

Kamer
'81
39,6
24,5
20,0
15,9
100%

Conclusies:
. De aanhang van D'66 is duidelijk het jongst en is t.o.v. 1977
sterk verder "verjongd" •
. De aanhang van de VVD is duidelijk aan de jonge kant. Bijna
driekwart van de aanhang is jonger dan 50!
T.o.v. de Europese verkiezingen in 1979 is de samenstelling
van het VVD-electoraat ook weer "verjongd" .
• De samenstelling van het CDA-electoraat is - tegen de verwachting
in- niet verder vergrijsd. Nog steeds is 43% ouder.dan 50 jaar
(vgl. VVD 28% en PvdA 33%).
IX. Voor de stembusuitslag is altijd het stemgedrag van de jongste
groep kiezers (18 t/m 24 jaar) van belang. Een uitslag op basis
van Keesings Scholieren Verkiezingen :
Kamer '77
VVD
PvdA
CDA
D'66
overigen

staten '78

Eur.verk.'79

14
37
30
7
12

17
33
22
9
19

18
25
21
18
18

100%

100%

100%

Kamer '81
22,9
16,2
2111
19 '4
20,4
100%

Conclusies:
VVD en D'66 z~Jn onder de jongste kiezers even sterk geworden .
. De PvdA is haar greep op de jongste kiezers aan het verliezen.
De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk aan de sterke positie
van D'66 in deze leeftijdsgroep.
X. In het VVD-electoraat overheersen nog steeds de mannen.
Kamer '77
man
vrouw

60
40

Kamer '81
52,7
47,3

De situatie is t.o.v. 1977 duidelijk evenwichtiger geworden.
Van alle kiesgerechtigde mannen stemde in 1981 19,1% VVD en van
alle vrouwen 16,6% VVD.
Bij de verkiezingen in 1977, 1978 (Statenverkiezingen) en 1979
(Europese verkiezingen) heeft de VVD steeds gezien dat ongeveer
60% van het verlies naar het CDA ging. In electoraal opzicht
werkten VVD en CDA kennelijk als communicerende vaten.
In 1981 is deze situatie enigermate gewijzigd: 50% van het VVDverlies ging thans naar het CDA en 25% naar D'66. De politieke
winst voor de VVD kwam voor 32% van het CDA en voor 16% van
D'66, terwijl 27% van de winst van de nieuwe kiezers kwam.

- 9 Voorts is het belangrijk de verhoudingen in beschouwing te
nemen tussen Nederlandse kiezers, VVD-kiezers en VVD-leden.
XI. Overzicht leden en kiezers van de VVD - uitslag Tweede-Kamerverkiezingen 1981 (per provincie per 26 mei).
. -·--·-
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NAAM
PROVINCIE

-

t verdeling- ·t -verdëling. ' verdeling f\verdelin~ Ï-verdel'Eig"" --,-v-erdeling
VVD-ledenNed.Jd.eze.rs- Ned. kiezers- VVD-~ezers- VVD-~ezers- VVD-ledenbestand '81 bestand '77 bestand '81 bestand '77 bestand '81 bestand '77

G.ron.inqen

4,0

4,2

3,2

3,4

4,7

4,4

Friesland

4,1

4,3

3,2

2,9

3,8

3,3

Orenthe

2,9

3,0

3,2

3,2

4,5

4,2

overi.jssel

7,1

7,3

5,7

5,4

6,2

5,7

Gelderland

~2,4

12,2
-6,4

12,2

11,8

12,8

12,5

8,2

7,8

. 8,9

9,2

Utrecht

- 6,5

16,6

N-a:clland

16,5

16,9

20,0

20,5

z-a:clland

21,9

22,3

24,8

24,8

26,6

2,5

2,5

2,4

2,5

2,7

14,4

13,7

11,8

11,9

9,5

Zeeland
~-Brabant

Limburg
Nederland

7,7
100

5,3

7,2
100

100

3,7

5,8
100

.

17,2

I

27,7

!

2,4

I

9,7

I
II

3,7

!
I

.

100

j1oo
I

I
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o.rqa%U.satie- orqa%U.sati1 \ verkregen
graad VVD
qraad VVD
stemmen
1981
1977
1981

\ verk:eqen
stemmen
1977

meer of min~ meer of minder o.rqa%U.s~ der verkregen
tiegraad
i stemmen
1981/1977
i 1981/1977

8,SS

8, 72

13,4

14,4

+ 0, 1.3

1- 1,0

Friesland

7,24

7,43

12,8

12,3

- 0,19

I + o,5

Drenthe

8,66

8,77

17,8

18,2

- 0,11

I - o ,4

Overijssel

6,53

7,00

13,2

13,2

- 0,47

I

Gelderland

6,31

6,97

16,6

17,3

- 0,66

Utrecht

6,59

7,67

21,9

22,1

- 1,08

N-a:clland

4,95

5,45

21,3

21,7

- 0,50

z-a:clland

6,47.

7,29

19,8

19,9

- 0,82

Zeeland

6,65

6,72

17,1

17,3

- 0,07

N-Bra.bant

4,86

5 ,28·

14,5

15,7

- 0,42

-

Limburg

4,20

4,18

12,6

14,7

+ 0,02

- 2,1

Nederland

6,07

6,56

17,3

17,9

1- 0,49

- 0,6

G.ron.inqen

I

I

--

I

I-

o, 1

I-

a,2

1 -

a ,1

10,4
i

!-

0,2
1,2

Uit deze tabel blijkt eens te meer dat de VVD procentueel duidelijk ondervertegenwoordigd is in de provincies Noord-Brabant
en Limburg. Dit klemt te meer omdat zich in die provincies
22,1% van het Nederlandse kiezersbestand bevindt. Het VVDkiezersbestand komt slechts op een percentage van 17,1.
Voorts is het belangwekkend nader op de verhouding VVD-leden
tot VVD-kiezers in te gaan (zie paragraaf 5).
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In het 33ste jaarverslag, blz. 10 e.v., werd reeds melding gemaakt van het ontwerp-verkiezingsprogramma en van de besluitvormingsprocedure die gevolgd diende te worden.
Op 26 januari werd de procedure door de kamercentrales afgesloten.
Op 7 februari volgde een bijeenkomst van het hoofdbestuur met
vertegenwoordigers van de kamercentrales, de commissies van
advies (art. 60 h.r.) en de bijzondere groepen (art. 78 h.r.).
Tijdens deze bijeenkomst werden de amendementen c.q. moties
gescheiden in de groep die ter behandeling zou worden voorgedragen aan de 59ste algemene vergadering en een groep die
redactioneel werd verklaard.
Het resultaat van deze amendementenbeurs was als volgt:

aantal v66r

in % van
het totaal

aantal nà

in % van het
restant

% per
hoofdstuk

2

54

3,41

7

1,54

12, g 6.

3

179

11,34

71

15,57

39,66

4

291

18,43

85

18,64

29,/l

5

132

8,36

30

6,58

22,

6

116

7,35

39

8,55

33162

7

278

17,61

72

15,79

25,90

8

380

24,06

100

21,93

26,32

9

149

9,44

52

11,40

34*90

1579

100 '00

456

100,00

28,88

hfdst.nr.

totaal

/~1
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Uiteindelijk werden 456 amendementen c.q. moties door de algemene vergadering in behandeling genomen. Voor die behandeling
wordt verwezen naar paragraaf 13.
Het definitieve programma verscheen uiteindelijk in de tweede
helft van de maand april.
Gelet op verschillende reacties overheerste in de partij de
mening dat het verkiezingsprogramma voortaan eerder diende te
worden vastgesteld, opdat gelijk met het definitief worden
van de programma's van de overige grote partijen ook de VVD
het eigen programma ruim voor de aanvang van de campagne zou
kunnen gebruiken bij het uitdragen van de doelstellingen voor
de komende vier jaren.
Q~-~~!a~~2~2~~~~~

In Vrijheid en Democratie nr. 1252 van 8 september 1981,
blz. 3 e.v., en nr. 1253 van 22 september 1981, blz. 9 e.v.,
heeft de hoofdredacteur verslag gedaan van de gang van zaken
bij de kabinetsformatie.
In tegenstelling met het jaar 1977 werd geen enkele maal een
beroep gedaan op de VVD om aan de onderhandelingen deel te
nemen. In paragraaf 1 is uitvoerig bij dit verschijnsel stilgestaan.

- 12 3. Liberaal Manifest.
Het 33ste jaarverslag eindigde op bladzijde 7 met de zinsnede
ten aanzien van de werkzaamheden van de commissie tot Herzieningvan het
Beginselprogramma voor 1982 dat deze commissie "als huiswerk
meekreeg om, nu de hoofdlijnen waren vastgesteld, te zorgen
voor de verwerking daarvan en de tekst geheel te herschrijven."
Zoals ook tijdens de periode die vooraf ging aan het totstandkomen van de eerste versie van het Manifest (en de Beginselverklaring) is de "commissie-Geertsema" met grote voortvarendheid
doorgegaan met aan de opdracht van de 57ste algemene vergadering
gestalte te geven.
Na voorbereidend werk door de nieuwe secretaris van de commissie
drs.M.Wessels (opvolger in die functie van mevrouw mr.N.G.B.A.
Breitbarth-Dettmeijer), kon in een reeks van vergaderingen
worden vastgesteld of de amendementen c.q. moties, door de verschillende algemene vergaderingen aanvaard, ook in de tekst
konden worden verwerkt. Een groot probleem was tevens hoe te
handelen met de zgn. 85% amendementen c.q. moties die niet door
de algemene vergaderingen in behandeling waren genomen-.--Een keuze diende te worden gemaakt, wilde de tekst niet grote
t~genstellingen vertonen tussen de ene en de andere passage.
Er moest ook voor gewaakt worden dat de doelstellingen overeind
bleven en niet ten onder gingen hetzij in een veelheid van
woorden hetzij door hier en daar een grote mate van onevenwichtigheid.
Na deze werkzaamheden werd de heer Ph.C.la Chapelle (de oudhoofdredacteur van Vrijheid en Democratie) aangezocht om de
tekst die vorm en stijl te geven die het Liberaal Manifest tot
een leesbaar en hanteerbaar stuk zouden stempelen.
Zo ontstond de tweede versie die als bijlage van Vrijheid en
Democratie nr. 1252 van 8 september 1981 kon worden gepubliceerd.
Het hoofdbestuur had inmiddels in zijn vergadering van 29 juni
op basis van artikel 48 h.r. de bijzondere besluitvormingsprocedure vastgesteld, zij het met duidelijke restricties ten
aanzien van wat wel en niet toelaatbaar was, geheel ontworpen
aan de hand van de te Enschede (57ste algemene vergadering) ter
zake genomen besluiten.
Daarbij werd geïntroduceerd een zgn. "claimrecht", dat aan
afdelingen, centrales, commissies van advies-en bijzondere
groepen werd toegekend ten aanzien van alle eertijds gepubliceerde amendementen c.q. moties, ook die niet door het eigen
daartoe bevoegde orgaan waren ingediend, en voorts met betrek-.
king tot de amendementen c.q. moties, door deze organen van de
partij zelf ingediend, maar behorende tot de "85%".
Hoewel het hoofdbestuur verwachtte dat van dit claimrecht in
ruime mate gebruik zou worden gemaakt, kon op 26 september
worden vastgesteld dat "slechts" 131 amendementen c.q. moties
waren geclaimd.
Nu er geen sprake meer was van een behoefte aan samenvoeging
om tot een werkbaar aantal te komen, besloot het hoofdbestuur

- 13 niet verder gebruik te rnaken van de bijzondere besluitvorrningsprocedure. De amendernen~en en moties werden als bijlage gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1257 van 17 november
om alle te worden behandeld door de 6lste algemene vergadering
(zie voorts paragraaf 13) .
·
Na deze algemene vergadering restte de commissie tot Herziening
van het Beginselprogramma nog de definitieve tekst redactioneel
vast te stellen met de verwerking van de op die vergadering
aanvaarde amendementen en moties.
De status van het Liberaal Manifest werd door de algemene vergadering in die zin gewijzigd dat, waar eerst sprake was van een
eventuele onlosmakelijke binding in statutair opzicht, de partij
thans vaststelde dat het Liberaal Manifest niet een onderdeel
vormde van wat in artikel 4.2 van de statuten wordt vermeld:
"Deze beginselen worden nader omschreven in een door de algemene
vergadering vast te stellen beginselprogram." Alleen de in 1980
vastgestelde Beginselverklaring is daarmee het in gen9emd artikel
omschreven beginselprogram geworden. Wel werd nadrukkelijk vastgelegd dat naar letter en geest beide stukken met elkaar verbonden zijn.
Zo kwam een einde aan een discussie binnen de partij die menige
vriend en vijand ~et verbazing vervulde. Het was de voorzitter
van de partij, J.Kamminga, die in een interview in Vrijheid en
Democratie nr. 1252 van 8 september op de vraag of hij als voorzitter. gelukkig was met dit Liberaal Manifest, stelde: "Het is
een bewijs van kracht van de VVD. We zijn de enige partij die
op dit moment zo ver is met een actuele beginselverklaring en
met een op de jaren '80 afgestemd, eigen, uitgediept geluid.
Daaruit spreekt vooruitstrevendheid, levendigheid en enthousiasme.
Dat is de kracht van de VVD nil."

- 14 4. Overige verkiezingen.
In 1981 hadden nog meer verkiezingen plaats of werden voorbereidingen getroffen voor verkiezingen in 1982. Ongetwijfeld
zal bij veel leden de indruk zijn ontstaan dat de partij wederom
allereerst kiesvereniging was. Inderdaad was op alle niveaus
binnen de partij sprake van grote activiteit, die nu eenmaal
verbonden is aan het kandideren en kiezen.
a. ~~!2~~=~~~!Y~!~!~~!~g_1~~1·

Reeds in 1980 was de mogelijkheid voorzien dat in verband
met voorstellen tot wijziging van de Grondwet de beide Kamers
der Staten-Generaal (dus ook de Eerste Kamer} zouden worden
ontbonden. Dus wederom verkiezing van leden van de Eerste
Kamer, thans echter niet voor een deel, maar voor een geheel
nieuwe Eerste Kamer.
Op grond van de uitslag van de Statenverkiezingen 1978 mocht
de VVD rekenen op het bezetten van twaalf zetels, één minder
dan voorheen. Deze dertiende zetel werd verloren in Groep IV
(de provincie Zuid-Holland) •
·. De procedure was reeds in 1980 aangevangen met de gebruikelijke oproep aan de leden om namen te noemen aan het bestuur
van hun afdeling. Tegelijkertijd had het hoofdbestuur alle
zittende Kamerleden uitgenodigd hun eventuele bereidheid te
kennen te geven opnieuw zitting te nemen in de Eerste Kamer.
Daarop gaf mr.J.F.G.Schlingemann te Retranchement aan niet
meer voor herverkiezing in aanmerking te willen komen. Voorts
trok ir.J.Baas te Zutphen zich op een later tijdstip terug.
Het hoofdbestuur publiceerde technisch advies en groslijst
in Vrijheid en Democratie nr. 1242 van 27 januari (een nader
technisch advies was vervat in het schrijven van 24 februari
aan de leden van de kandidaatstellingsraad) .
Vervolgens brachten de kamercentrales hun advieslijsten uit,
waarna het hoofdbestuur in zijn vergadering van 21 februari
kennis kon nemen van de resultaten via het systeem "Modderman"
en daarmee het voorlopig ontwerp kon opstellen.
Het hoofdbestuur besloot tot een nader technisch advies, gelet op de daartoe door de kamercentrales geuite wensen om
een zgn. "ijzeren ring" in te voeren zoals deze ook vaak gebruikelijk is bij verkiezingen voor de Tweede Kamer.
De plaatsen 4 t/m 7 zouden in alle vier de groepen worden
ingenomen door dezelfde kandidaten in dezelfde volgorde.
In de toelichting op dit nader technisch advies stelde het
hoofdbestuur, dat het noodzakelijk was dat, in geval zich
in de groep van de eerste twaalf kandidaten door welke omstandigheid dan ook mutaties mochten voordoen, de opvolgende
kandidaten zoveel als mogelijk een discipline dienden te
beheersen die de Eerste-Kamerfractie in staat zou stellen
aan de behoefte aan spreiding van disciplines te blijven voldoen. Derhalve meende het hoofdbestuur dat door invoering
van een ijzeren ring meer aan deze behoefte tegemoet zou
kunnen worden gekomen dan met het formeren van een groep
van twaalf plaatsvervangers in vier groepen van drie over
de vier combinaties verspreid. Ook meende het hoofdbestuur

- 15 dat de partij zo een duidelijker inzicht kreeg in de volgorde van opvolging. Dit nader technisch advies kwam mede tot
stand na overleg op 21 februari met de voorzitters van de
kamercentrales en de voorzitters van de statenfracties of
hun plaatsvervangers, indien zij zelf kandidaat waren gesteld.
Op 28 maart kwam de kandidaatstellingsraad bijeen om een
definitieve lijst van kandidaten op te stellen, waarna de
afwerking van de procedure werd gedelegeerd aan een door het
hoofdbestuur in te stellen commissie. Deze commissie, waarin
zitting hadden de voorzitters van de kamercentrales en van
de statenfracties alsmede de leden·van.het dagelijks bestuur,
verdeelde de kandidaten over de lijsten voor zover dit nog
noodzakelijk was, gelet op de stemmingen in de kandidaatstellingsraad. Uiteindelijk werd het volgende resultaat verkregen:
Groep I
1. vm· der Wedf"

2.Ginjur.
3. Feij

aroevm ·

Groepril

Heijne Makkreel
mevr. Vonho&uyemiijk . mevr. Vedet-8mit
van den Berg.
Pais
Wiebenp_

Groep IV
Zoutendijk
.van Tets
KorthaJs Altes

4. Hei,iJDau

5.

Hóftnan~

ijzeresr riq; 6~. Beyen7. van Boyen:

8. Vos
9. van deo Oos1m,
10.
11.
12.
13.

vm den Noort
mevr. van deo Broek-

Laman Trip
Braas
vau Hemert·tot Dingshof Veea:
.
Rauwerde
mevr. .Lavell-da Vries.
I.ootmJorisaelr:

van Gruteiland

14. Knm;.
15. de; Locbt-

de Jong
mevr. de- Roo de la Fllille

Hamm
Talsm&>
.
mevr. de Bléc:ourt-Maas
Grootbotr

vanrOost

Troolt

Hofstee: HoltfOJt'

HijiD8Jll.

Verbeek
. Wallis de Vries
PortbeüJe.
van· Heugtm
Dake·
m~ Sicman-Har-'

demau

.

van der- Schaar

.Quweneet-

f: Noord-Brabant. Zeeland. Utrecht· en Limburg
Groep. 11: Gélderland.. Overijssel, GroDingen esv Drentba
Groep. m: Noord-Holland en Friesland
Gt:Ue~t IV: Zuid-Holland.
'

Groep

Doordat de heer Van der Schaar zich terugtrok, diende het
hoofdbestuur te elfder ure nog een wijziging aan te brengen
die resulteerde in de volgende verschuivingen: de heer Troost
van Groep III naar Groep IV, de heer Hijmans van plaats 15
naar plaats 14 in Groep IV, de heer Ouweneel van Groep IV
naar Groep III en ten slotte in het toevoegen in Groep IV
van de heer Goekoop aan de lijst.
Bij voorbaat stond dus vast dat, als geen voorkeurstemmen
zouden worden uitgebracht, de kandidaten op de plaatsen
1 t/m 3 in elk van de vier groepen zouden worden verkozen.
De dag van de kandidaatstelling was bepaald op vrijdag 8 mei;
de dag van de verkiezing op 1 juni.

?

- 16 Op 1 juni bleek dat in tegenstelling tot hetgeen de partij
als wenselijk had uitgesproken een deel der leden van de VVDstatenfractie in Gelderland een voorkeurstem had uitgebracht
zodat in Groep II niet de heer Van den Berg maar de heer
'
Veen werd verkozen.
Helaas moest dus worden geconstateerd dat thans ten tweeden
male de wens van de partij niet werd gehonoreerd.
Drs.A.van Boven, mr.G.A.W.C.baron van Hemert tot Dingshof
en G.de Jong werden niet herkozen, terwijl een aantal nieuwe
leden zijn intrede in de fractie deed, t.w. in alfabetische
volgorde: dr.L.Ginjaar, mr.F.Korthals Altes, dr.A.Pais en
mevrouw mr.E.Veder-Smit.
(Voor samenstelling en lotgevallen van deze fractie wordt
verwezen naar paragraaf 20.)

?
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In verband met een zeer ingrijpende herindeling van gemeenten
in Zuid-Limburg, waarbij een aantal van 58 gemeenten werd gebracht op 23, werden op 21 oktober in 20 nieuwe gemeenten
tussentijdse raadsverkiezingen gehouden.
In een artikel in Vrijheid en Democratie nr. 1254 van 6 oktober,
blz. 2 e.v., werd het hoe en waarom van deze verkiezingen
uitvoerig besproken.
Hoewel velen (ook VVD'ers) meenden dat deze verkiezingen een
doorbraak te zien zouden geven voor wat betreft het meedoen
van de landelijke politieke partijen in het kader van de gemeentelijke beslui.tvorming na 1 januari 1982·, moest op basis
van de uitslagen geconstateerd worden dat lokale lijsten nog
steeds een zeer grote aantrekkingskracht op de kiezers in
Zuid-Limburg uitoefenen. Het dagblad "De Limburger" had dan
ook als kop van het hoofdartikel "De dorpspolitiek blijft
floreren". Helaas kan ook niet onvermeld blijven dat het opkomstpercentage buitengewoon laag was. Een voorzichtige conclusie was echter ook dat vooral de PvdA een bijzonder grote
nederlaag had geleden.
De·VVD behaalde 19 raadszetels van de 378 (5,03%). Deze zetels
waren verdeeld over 11 gemeenten. Het CDA behaalde er 115,
een percentage van 30,42; ongeveer 1/3 van het vroegere KVPaandeel in de bezetting van de raadszetels. Opmerkelijk was
tevens dat in geen van de nieuwe gemeenten het CDA de absolute
meerderheid verkreeg.
(In een artikel in Vrijheid en Democratie nr. 1256 .van 3 november, blzz. 10 en 11, van de hand van de voorzitter van de
kamercentrale Limburg, de heer P.J.Derks, werd nader op de
uitslag ingegaan.)
In Amsterdam en Rotterdam werden deelraadsverkiezingen (of
wijkraadsverkiezingen geheten) gehouden, resp. op 28.oktober en op 4 november.
In Amsterdam werden in de wijken Noord en Osdorp verkiezingen
gehouden waarbij de CPN de grote winnaar werd. De uitslag
kon worden uitgelegd als een grote klap voor de PvdA, die
een dominerende positie in Amsterdam inneemt.
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Voor de VVD waren de belangrijkste cijfers:
Noord
Opkomst%.,-

'

1 ··

. VVD-stemmem . ·
%VVD. -

StD~R..

2e-K..81

GR. 7S;·

4S.4:.
2.677'
9-iJ: · ·.

84..Z
5:.79-3: .
UA·
1•-

4.831
10.9

70.0
i

. -.· -.-~--- '; _..,iètefs, ... ·--~(-van:
......·---de-.3-~-)---~------.
Osdorp<
Opkomst9& _

VVD-stemmmi: ..

•.,
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In Rotterdam werd gekozen in Overschie en Kralingen. Ook
hier een sterke teruggang van de PvdA. De VVD behaalde in
Kralingen een opmerkelijke winst van 8%, daarentegen werd
verlies geleden in Overschie.
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In dit verslagjaar werden voorbereidingen getroffen voor
nog meer verkiezingen, n.l. die voor de staten en gemeenteraden in 1982. In beide gevallen was sprake van een eerste toepassing van de nieuwe reglementen op de kandidaatstelling.
Procedureel vangen. de handelingen, verbonden met de Statenverkiezingen, het eerst aan. In Vri.jheid en Democratie
nr. 1248 van 5 mei, blz. 20 e.v., werden de juiste hoofdlijnen voor de kandidaatstelling afgedrukt. Oit het feit
dat deze hoofdlijnen ten tweede male moesten worden gepubliceerd, viel af te leiden dat het lezen en vooral toepassen
van het betrokken reglement een kunst op zich is.
Dat bleek ook in de maanden daarna, toen in verschillende
kamercentrales, gecombineerde of gezamenlijke kamercentrales,
moe~lijkheden ontstonden rond de toepassing. In veel provincies konden door toepassing van artikel 10.8 PS de lijsten
definitief worden verklaard,_waardoor een slepend vervolg
van de procedure kon worden voorkomen. In een aantal provincies lukte dit niet, zodat eerst begin 1982 ook daar de laatste
hamerslag zal vallen.
Het hoofdbestuur besloot in zijn vergadering van 7 december,
hoewel niet steeds gelukkig met alle van de kamercentrales
ontvangen technische adviezen en de daarmee verbonden opstelling van de kandidatenlijsten, geen advies ingevolge artikel
11.2 PS uit te brengen.
Het totale beeld voor het hele land, dat ontstond op basis
van de verschillende technische adviezen, was er een van grote
verscheidenheid. Werd in de ene provincie uitgegaan van één
lijstaanvoerder, in een andere werd juist geopteerd voor een
opstelling, waarbij in elke statenkieskring met een eigen
lijstaanvoerder werd gekomen. Tussen deze twee uitersten bevonden zich alle varianten ten aanzien van de positie van
één of meer lijstaanvoerders. Voorts werd in de provincies
Zuid-Holland en Utrecht voor alle kieskringen dezelfde lijst
opgesteld. Dit kon gebeuren doordat door verruiming van de
mogelijkheden in de Kieswet het aantal kandidaten dat op één
lijst kon voorkomen aanmerkelijk was vergroot, n.l. van 20
naar 30, met de mogelijkheid om op bepaalde voorwaarden tot
40 uit te groeien, terwijl eveneens onder bepaalde voorwaarden
andermaal een aantal aan de lijst kon worden toegevoegd. In
weinig provincies is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt,
mede omdat de juiste tekst van deze artikelen in de Kieswet
pas laat beschikbaar was. De voornaamste reden was echter dat
bij provinciale verkiezingen in belangrijke mate aan een
zekere behoefte aan·het handhaven van een regionaal karakter
werd vastgehouden, zodat een verscheidenheid van lijsten
ver uit de voorkeur genoot.
De hoofdlijnen van de kandidaatstelling gemeenteraden 1982
werden gepubliceerd in Vrijheid en Democratie nr. 1255 van
20 oktober, blz. 16 e.v.
De juiste toepassing van dit reglement ·leverde-eveneens problemen op in zeer veel afdelingen. De indruk bestond echter
dat dit, anders dan bij provinciale staten, niet lag aan
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onduidelijkheden in het reglement, doch veel meer aan de
sterke wisselingen in de bezetting van de afdelingsbesturen
(zie paragraaf 6), waardoor ervaring hoe te handelen ontbrak.
Mede om aan de in de partij levende wens tot standpuntbepaling inzake cumulatie van functies ~e voldoen en tevens
om enig houvast te bieden aan afdelingsbesturen hoe te
handelen o.a. met de kandidaatstellingsvergaderingen, publiceerde het hoofdbestuur in Vrijheid en Democratie nr. 1258
van 1 december, blzz.. 20 en 21, een artikel waarin nader op
de problematiek rond de raadsverkiezingen werd ingegaan.
Hoewel het hoofdbestuur, evenals vorige malen, een duidelijke
voor~teur uitsprak voor het uitkomen met een eigen VVD-lijst
waren er in verschillende gemeenten toch motieven om met een
gezam~nlijke lijst met anderen uit te komen.
Op het moment van afsluiten van dit jaarverslag was het aantal
afdelingen, dat dusdanige problemen had dat een beroep op het
kamercentralebestuur c.q. hoofdbestuur diende te worden gedaan om tussenbeide te komen, gelukkig nog zeer gering. Wel
werden door het algemeen secretariaat zeer veel adviezen verstrekt, meer dan bij de vorige raadsverkiezingen.
Voor zowel staten- als raadsverkiezingen stelde zoals te doen
gebruikelijk de Vereniging van Staten- en Raadsleden richtlijnen voor een programma c.q. een programma vast. Beide concepten verkregen de instemming van het hoofdbestuur (zie
voorts paragraaf 16b). In veel provincies zou met een eigen
statenprogramma worden uitgekomen.
Ook ten behoeve van de campagne voor de komende verkiezingen
werden eerste initiatieven ontwikkeld.
Door het hoofdbestuur werd vastgesteld dat voor deze campagnes
een bedrag van f.300.000.- beschikbaar kon worden gesteld,
waarbij werd uitgegaan van het feit dat bij zeer veel kamercentrales financiële middelen aanwezig waren, mede tot stand
gekomen door goed geslaagde financiële acties (zie paragraaf 8) •

i

---

···-

- 20 5. Ledenbestand.
De kentering in de ontwikkeling van het ledenbestand kwam in
dit verslagjaar tot stand. Voor het eerst na 1978 werd winst
geboekt ten opzichte van het voorafgaande jaar.
Deze ontwikkeling tekende zich reeds af v66r de verkiezingen
van 26 mei, maar een duidelijke, bijna explosieve groei deed
zich voor in de periode daarna. Het feit dat de VVD niet bij
de kabinetsformatie werd betrokken, zal hiervoor in hoge mate
verantwoordelijk zijn. Thans heeft de VVD-weer het peil van
1979 bereikt.

.

Per 31 december 1981 bedroeg het ledental 92.830 of wel 6949
leden meer dan aan het begin van het verslagjaar. Een procentuele stijging van 8,09 ten opzichte van het voorafgaande jaar.
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 1981

~------------~~~~~~~-~~~~~~~~_;=-~~-~~~~~~~~~~--------------

1972
41.536

1973
68.414

+

64,71

1974

1975

1976

78.759

82.831

87.571

+

15,12

+

5,17

+

~,-12

(aantal leden)
(% stijging of

teruggang t.o.v.
·het voorgaande
jaar)
+

64,71

+

89,62

+ . -99, 4"2

+ 110,83

(% stijging t.o.v.
1972)

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

1977

1978

97.396

+

11,22

+ 134,49

100.510

+

1979

1980

1981

92.314

85.881

92.830

8,15

6,97

+ 122,25

+ 106,76

3,28

+ 142,18

+

8,09

+ 123,47

(aantal leden)
(% stijging of
teruggang t.o.v.
het voorgaande
jaar)
(% stijging t.o.v.
1972)

De opbouw van het ledenbestand (zoals zichtbaar in het aan afdelingen en centrales toegezonden overzicht per 1 januari 1982 zie bijlage·IIJ toonde aan dat sprake was van groei ten opzichte
van 1 januari 1981 in alle kamercentrales, hoewel procentueel
grote verschillen voorkwamen. Tussen haakjes is.aangegeven of het
percentage boven of onder het landelijk gemiddelde lag.
~M:~f:S~!1:!:f:~1~ê.=

A
B

c
D
E
F
G
H
I

Den Bosch
Tilburg
Geld. (Arnhem)
Geld. (Nijm.)
Rotterdam
Den Haag
Leiden
Dordrecht
Amsterdam

8,82
15,38
7,59
8,36
5,62
4,58
5,66
6,38
11,60

( +)
( +)
(-)
( +)
(-)
(-)
(-)
(-)
( +)

J
K

L
M

N
0
p

Q

R

Den Helder
Haarlem
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg

6,55
8,59
8,54
10,56
16,22
11,18
7,39
4,64
12,76

(-)
( +)
( +)
( +)
( +)
( +)
(-)
(-)
( +)

- 21 De kamercentrales met de hoogste procentuele score waren Friesland, Tilburg en Limburg.
De fluctuaties in het ledenbestand bleven overigens bijzonder
groot, evenals in de voorafgaande jaren. Aan nieuwe leden kon
een aantal van 15.568 worden ingeschreven, zodat feitelijk
8.619 leden het lidmaatschap beëindigden. Een verhouding tussen
opgevoerde en afgevoerde leden van 1,81 : 1 (was in 1980
1 : 2,09).
Gebruikmakend van het feit dat bij Tweede-Kamerverkiezingen altijd
het moment geschikt is om te peilen hoe getalsmatig de verhouding
ligt tussen VVD-kiezers en VVD-leden (de zgn. organisatiegraad),
werd speciaal voor.dit doel de ledenstand per 26 mei opgemaakt,
zodat het mogelijk was tabel XI in paragraaf 2 tot stand te
brengen. Deze tabel geeft een inzicht hoe de ontwikkelingen
zich sedert de verkiezingen van 1977 in de verschillende provincies hebben voltrokken. O.a. blijkt daaruit dat de organisatiegraad enigszins is toegenomen in de provincies Groningen en
Limburg, terwijl in de provincie Utrecht sprake is van een forse
daling. Overigens dient daarbij rekening te worden gehouden met
de mate waarin het kiezersbestand stabiel is of zelfs een stijging vertoont ten opzichte van 1977. Want ook al was hier en
daar sprake van die daling of lichte stijging, het meest bepalende bleef toch of het kiezersbestand toe- of afnam.
Een hoge organisatiegraad kan dus betekenen dat het aantal VVDkiezers relatief afnam ten opzichte van het aantal VVD-leden.
Ook het omgekeerde kan zich voordoen, hetgeen dan betekent dat
de organisatiegraad aanzienlijk lager kan zijn. Bij deze ontwikkeling was één zaak echter niet voor discussie vatbaar:
De VVD is weer uit het dal en dus wellicht op weg naar de top!

- 22 6. Afdelingen.

Het aantal afdelingen nam·ten opzichte van 1980 in 1981 toe.
Het jaar werd afgesloten met een afdelingsbestand van 608
(7 meer dan in 1980). Dit ondanks het feit dat in Zuid-Limburg
het aantal gemeenten aanzienlijk werd ingekrompen in verband
met de noodzaak tot gemeentelijke herindeling. Het aantal afdelingen in dit gebied bleef echter hetzelfde, zij het dat afdelingen andere grenzen kregen, terwijl het ook voorkwam dat
aan een afdeling een andere naam werd gegeven. (In het Jaarboek '81-'82 werden de afdelingen conform de nieuwe indeling
opgenomen . )
Los van deze veranderingen waren de wijzigingen per kamercentrale
de volgende:
Gelderland
opgericht: Vuren/Herwijnen;
samengevoegd: de bestaande afdelingen Druten en Warnel tot één
afdeling Druten/Wamel;
Den Helder
opgericht: Marken;
Zeeland
opgericht Arnemuiden;
gesplitst: de afdeling Valkenisse/Westkapelle in een afdeling
Valkenisse en een afdeling Westkapelle;
Overijssel
opgericht: Zeewolde;
gesplitst: de afdeling Hardenberg/Gramsbergen in een afdeling
Hardenberg en een afdeling Gramsbergen;
Limburg
opgericht: Maasdorpen;
gesplitst: de afdeling Tegelen/Belfeld in een afdeling Belfeld
en een afdeling Tegelen;
Evenals vorige jaren moest ook nu weer geconstateerd worden dat
vele afdelingen hun verplichtingen ingevolge de artikelen 7.3
en 7.5 h.r. niet nakwamen om zowel een exemplaar van het jaarverslag van de afdeling als van de rekening en verantwoording
van hun penningmeester aan de algemeen secretaris te doen toekomen.
Waren er in 1980 300 van de 601 (correctie ten aanzien van
Jaarverslag over 1980) die hun verplichting nakwamen, in het
verslagjaar werd een aantal van 341 (van de 608) geregistreerd,
een percentage van 56,09 (in 1980 een percentage van 49,92).
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De verdeling over de kamercentrales was als volgt:
afdelingen
's-Hertogenbosch
Tilburg
Gelderland
Rotterdam
's-Gravenhage
Leiden
Dordrecht
Amsterdam
Den Helder
Haarlem
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg

31
26
34
1
1
35
29
1
18
20
15
35
11
18
27
18
21

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

47
33
82
1
1
54
64
1
48
24
22
42
36
45
43
33
32 .

Het percentage mutaties in het secretarissenbestand van de afafdelingen was in 1981 31,58 (in 1980 28,21). Helaas dus een
toename, hetgeen de stabiliteit in de afdelingsbesturen niet
ten goede komt.

- 24 7. Ondercentrales.
Evenals in 1980 hebben in 1981 de ondercentrales een belangrijke
rol gespeeld. Ditmaal in het kader van het verkiezingsprogranuna
"Samen aan 't werk" en wel met betrekking tot de behandeling
volgens de bijzondere besluitvormingsprocedure, zoals vastgelegd
in art. 48 h.r.
In paragraaf 2 is reeds op de behandeling van dit programma
ingegaan. Volstaan wordt dan ook met de constatering dat de
ondercentrales erin slaagden het totale aantal amendementen
c.q. moties met 26% te verminderen. Een nog beter resultaat
dan het jaar daarvoor tijdens de behandeling van het Liberaal
Manifest (25%) met de restrictie dat 11 ondercentrales, tevens
afdeling zijnde, in dit percentage zijn begrepen, hetgeen het
beeld ongunstiger doet zijn dan de werkelijkheid is.
Het verslag inzake het functioneren van de ondercentrales wordt
helaas eentonig. Waar niet onvermeld mag blijven dat ook .in
dit verslagjaar de indruk bleef overheersen dat de ondercentrales
aan betekenis winnen, moest toch ook gesteld worden dat in verschillende kamercentrales zowel afdelingen als de kamercentrale
zelf te weinig gebruik maken van de mogelijkheden deze organen
in te schakelen, zeker als het gaat om bundeling van activiteiten in het kader van propaganda en vorming en scholing.
In de besturen van de ondercentrales hebben zeer veel mutaties
plaatsgevonden, vooral waar het gaat om de secretarissen (in
dit verslagjaar 38,95%, in 1980 44,08%).
Van de 95 ondercentrales voldeden er 39 aan de verplichting om
een exemplaar van de rekening en verantwoording van de penningmeester en een exemplaar van het jaarverslag aan het algemeen
secretariaat te doen toekomen (conform de artikelen 7.3 en 7.5 h.r.).
Een percentage van 41,05 (in 1980 was dit 35,79).
De verdeling over de kamercentrales was als volgt:
totaal aantal ondercentrales
's-Hertogenbosch
7
Tilburg
3
Gelderland
11
Rotterdam
1
's-Gravenhage
1
Leiden
8
Dordrecht
11
Amsterdam
1
Den Helder
5
Haarlem
3
Zeeland
6
Utrecht
6
Friesland
5
Overijssel
8
Groningen
7
Drenthe
4
Limburg
8

ingezonden
3
0
3
1
1
7
2
1
3
1
3

2
1
1
6
2
2

Eén naamsverandering kwam bij de ondercentrales voor: de ondercentrale Hilversum (Kll3) heet nu Gooi en Vechtstreek.
Onder de ondercentrale Vijfheerenlanden (KC Dordrecht) ressorteren
nu de afdelingen Arkel en Meerkerk, die eerst waren ingedeeld bij
de ondercentrale Alblasserwaard, terwijl de afdeling Dinxperlo
(KC Gelderland), eerst ingedeeld bij de ondercentrale Winterswijk,
tha~s tot de ondercentrale Doetinchem behoort. Ten slotte: de afdel~ng Houten (KC Utrecht) , nu nog ingedeeld bij de ondercentrale
Weidegebied, valt onder de ondercentrale Heuvelrug-Noord.

- 25 8. Kamercentrales.
Naast een bijeenkomst van de voorzitters van de kamercentrales
met het hoofdbestuur op 21 februari, een tweetal bijeenkomsten
van de penningmeesters van de kamercentrales met de penningmeester van de partij op 7 mei en 19 november en een tweetal
bijeenkomsten van de secretarissen van de kamercentrales met de
staffunctionarissen van het algemeen secretariaat op 16 juni en
6 oktober, waren de kamercentrales nauw betrokken bij de procedures voor de kandidaatstelling van leden van de Eerste en
Tweede Kamer ten behoeve van de verkiezingen in dit verslagjaar.
Voorts waren de kamercentrales ingeschakeld bij de procedure ten
aanzien van het verkiezingsprogramma "Samen aan 't werk" (zie
paragraaf 2) •
Een zeer belangrijke rol speelden de kamercentrales in de procedure rond de kandidaatstelling leden provinciale staten (zie
paragraaf 4).
De onderwerpen die besproken werden tijdens d~ bijeenkomsten met
de penningmeester van de partij en met de staf van het algemeen
secretariaat waren in willekeurige volgorde:
-uitwerking nota Beleid '80 inzake mogelijke professionalisering
kamercentralesecretariaten
handleiding c.q. vademecum ten behoeve van secretarissen van
afdelingen en centrales
procedures inzake kandidaatstellingen
archief van kamercentrales en van het hoofdbestuur
opstellen van een activiteitenschema ten behoeve van het functioneren van een kamercentrale
ter beschikking stellen (tegen kostprijs) van etiketten van het
adressenbestand van de leden ten behoeve van de afdelingen en
kamercentrales
mogelijkheid tot het centraal aanschaffen van kantoormachines
(o.a. copieermachines en schrijfmachines) door het algemeen
secretariaat ten behoeve van de kamercentralesecretariaten
financieel verslag 1980 en begroting 1981
contributie-inning wanbetalers
financiële acties (hoofdbestuur - kamercentrales - afdelingen)
contributie-inning 1982
- kosten Tweede-KamerYerkiezingen 1981
financiële verantwoording afdelingen en centrales in verband
met contributie-afdracht
juridische status van afdelingen en centrales in verband met
aansprakelijkheid van besturen c.q. penningmeesters
Omdat zich in de eerste helft van 1981 grote veranderingen voltrokken in de samenstelling van het dagelijks bestuur, besloot
dit bestuur om in de tweede helft van 1981 in een verhoogde
frequentie de kamercentrales te bezoeken. Het streven was om
v66r de Statenverkiezingen 1982 alle kamercentrales bezocht te
hebben.
Achtereenvolgens werden in het verslagjaar bezocht:
9 september
kamercentrale Gelderland
23 september
kamercentrale Utrecht
30 september
kamercentrale Friesland
7 oktober
kamercentrale Rotterdam
15 oktober
kamercentrale Limburg
28 oktober
kamereen trale Amsterdam

- 26 -

4
11
18
9
16

kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale
kamercentrale

november
november
november
december
december

Overijssel
Zeeland
Leiden
Groningen
's-Hertogenbosch

De opzet van deze bezoeken onderging een wijziging omdat o.a.
de wens bij de kamercentrales bestond om meer functiegewijs
overleg te voeren met de functionarissen van afdelingen en
centrales, dus: voorzitter van de partij met voorzitters;
penningmeester van de partij met penningmeesters; algemeen
secretaris met secretarissen; secretaris voorlichting met
secretarissen voorlichting; ondervoorzitter met secretarissen
vorming en scholing, enz. enz.
Geconstateerd kan thans worden dat in veel kamercentrales nog
te weinig functionarissen de bijeenkomst bezochten, terwijl
anderzijds juist bij velen de wens leeft om aan deze opzet een
bijdrage te leveren.
Ten slotte werden de kamercentrales in het najaar in de gelegenheid gesteld een eigen financiële actie ten behoeve van de
Statenverkiezingen· 1982 te voeren, waarvoor de administratieve
begeleiding door het algemeen secretariaat werd verzorgd.
Een overzicht van deze acties volgt hieronder.
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9. Dagelijks bestuur en hoofdbestuur.
In 1981 werden vergaderingen van het hoofdbestuur gehouden op
19 januari, 16 februari, 21 februari (buitengewone vergadering),
23 maart, 13 april, 11 mei, 1 juni, 29 juni, 24 augustus,
14 september, 26 oktober, 9 november en 7 december, in totaal 13.
In dit verslagjaar had op 21 februari een bijeenkomst plaats van
het hoofdbestuur met de voorzitters van de kamercentrales over
de voorstellen inzake kandidatenlijsten Eerste Kamer.
Onderwerpen van bespreking op de hoofdbestuursvergaderingen waren
o.a. in.willekeurige volgorde:
- de politieke toestand
de verkiezingscampagne Tweede Kamer
kandidaatstelling leden dagelijks bèstuur
technisch advies ten behoeve van verkiezing leden Eerste Kamer
benoelning leden partijraad in de categorie 4 (15 door het
hoofdbestuur te benoemen leden)
- besluitvorming inzake nagedachtenis mevrouw H.V.van SomerenDowner en mr.H.van Riel
bestuursontwerp ten behoeve van de kandidatenlijsten EersteKamerverkiezing
financiële actie 1981
het ontwerp verkiezingsprogram, o.m.
- wijze van behandeling
- nota's van wijziging
adviezen ten aanzien van voorstellen van afdelingen en centrales ten behoeve van de 34ste jaarlijkse algemene vergadering
rapport van de commissie Cumulatie van Functies
- voorbereiding partijraad 25 april· en 19 september
rapporten van commissies, o.a.
- Liberale visie op sportbeleid
- Waar gaan we met de vrije tijd naar toe
- Referendum
- regeling inzake partijcommissies (art. 60 h.r.)
33ste jaarverslag
- jaarverslag van de penningmeester over 1980
- hoofdlijnen Statenverkiezingen 1982
automatisering ledenadministratie
taakverdeling nieuw dagelijks bestuur
- vaststelling procedure Liberaal Manifest
- taakverdeling staffunctionarissen
activiteitenschema 1981/1982
de status van de afdelingen BRD en Brussel
financiële acties kamercentrales
benoeming leden van de commissie Technisch Advies en Kandidaatstelling
richtlijnen provincieprogramma en ontwerp-gemeenteprogramma 1982
benoeming leden van commissies, zoals deze na 26 mei door het
hoofdbestuur zijn ingesteld
hoofdlijnen gemeenteraadsverkiezingen 1982
hoofdlijnen staten- en raadscampagne 1982
benoeming van een campagneleider voor 1982
kamercentralekaterns in Vrijheid en Democratie
de nota "Daarom een Organisatie Vrouwen in de VVD"
de beschrijvingsbrief voor de 35ste jaarlijkse algemene vergadering

... 28'Het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar 23.maal bijeen en
wel op 12 januari, 2 februari, 23 februari, 16 maart, 30 maart,
7 april, 4 mei, 25 mei, 15 juni, 22 juni, 17 augustus,
19 augustus, 31 augustus, 7 september, 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 3 november, 16 november, 23 november, 1 december en 14 december.
De onderwerpen die in deze vergaderingen werden besproken zijn
terug te vinden in de eerder vermelde lijst van onderwerpen
bij het hoofdbestuur.
Voorts werden die onderwerpen besproken die bij delegatie van
bevoegdheid aan het dagelijks bestuur zijn voorbehouden, o.a.
met betrekking tot het .l?ersoneelsbeleid (zie paragraaf 10).
Delegaties van het dagelijks bestuur hadden nog besprekingen
met het bestuur van de Organisatie Vrouwen in de VVD, met de
directeur van de Teldersstichting, met de Liberaal-Democratische
fractie in het Europese Parlement te Den Haag, met VVD-leden
in het Europese Parlement en met de heer Martin Bangemann en _
mevrouw Sirnone Veil te Straatsburg, met vertegenwoordigers van·
de commissie Buitenland en met de commissie tot Herziening van
het Beginselprogramma inzake het Liberaal Manifest.
Het dagelijks bestuur had op 26 en 27 juni een bijeenkomst te
Wolfheze, o.a. om in verband met het.grote aantal wijzigingen
in het dagelijks bestuur een aantal vraagstukken met betrekking
tot politiek en organisatie van de VVD diepgaand te behandelen.
Voorts waren dagelijks-bestuursleden aanwezig op het congres
van de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD en het
congres van de Vrouwen in de VVO.
In 1981 hadden met betrekking tot de door de centralevergaderingen van de kamercentrales te benoemen leden van het hoofdbestuur de volgen~e wijzigingen plaats:
voor de kamercentrale Tilburg volgde door periodiek aftreden
van de heer jhr.mr.J.J.van der Goes van Naters met ingang van 11 februari de heer mr.P.J.J.M.Mangelmans op;
voor de kamercentrale Gelderland (rijkskieskring Nijmegen)
volgde door tussentijds aftreden van de heer F.H.Cornelissen
per 7 december de heer G.M.Jacobs op;
voor de kamercentrale Rotterdam volgde door tussentijds aftreden
van de heer mr.J.de Monchy per 11 mei de heer W.H.van der Stek
op;
voor de kamercentrale 's-Gravenhage werd mevrouw drs.I.Günther,
die aan de beurt van periodiek aftreden was, per 26 oktober
opgevolgd door de heer mr.C.A.Troost;
voor de kamercentrale Amsterdam volgde door tussentijds aftreden
van de heer dr.J.Stork per 20 februari de heer dr.P.D.Coljee op en
ten slotte
voor de kamercentrale Overijssel volgde in verband met periodiek
aftreden van de heer G.Sparreboom per 14 september de heer
L.Bomhof op.

- 29 Niet onvermeld blijve dat per 1 juni de heer H.Niegel de heer
mr.J.G.Rietkerk opvolgde in zijn kwaliteit van adviserend lid
van het hoofdbestuur.
In de samenstelling van het dagelijks bestuur deden zich dit
verslagjaar belangrijke wijzigingen voor. Op de 59ste algemene
vergadering werd de heer drs.J.H.Klein Molekamp secretaris voor
de voorlichting, als opvolger van de in 1980 tussentijds afgetreden J .J?.van -der Meulen; tijdens de 34ste_ jaarlijkse algemene
vergadering werd een aantal nieuwe leden benoemd of had een
functieverandering plaats (zie paragraaf 12) en op de Slste algemene vergadering werd de heer P.M.Blauw als secretaris voor de
organisatie opgevolgd door de heer P.L.van den Bossche.
Het hoofdbestuur was op 31 december als volgt samengesteld:
~- dagelijks bestuur:
voorzitter: J.Kamminga te Groningen;
ondervoorzitter: mevr.E.van Raalte-Tuijnrnan te Leusden;
penningmeester: mr.J.de Monchy te Rhoon;
secretarissen: A.M.van Bammelen te 's-Gravenhage;
P.L.van den Bossche te Berkel-Enschot;
J.Combée te Weert;
drs.J.H.Klein Molekamp te Rotterdam;
J.den Ouden te Anna Paulowna;
ir.T.Thalharnrner te Waalre;
de voorzitter van de Eerste-Kamerfractie: dr.G.Zoutendijk
(met adviserende stem) ;
de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie: H.Wiegel
(met adviserende stem);
B. vertegenwoordigers van de kamercentrales:
's-Hertogenbosch: dr.ir.A.P.Kole te Nuenen;
Tilburg: mr.P.J.J.M.Mangelmans te Oudenbosch;
Gelderland (rkk. Arnhem): dr.L.Smeets te Wageningen;
Gelderland (rkk. Nijmegen) : G.M.Jacobs te Beusichem;
Rotterdam: W.H.van der Stek te Hendrik-Ido-Arnbacht;
's-Gravenhage: mr.C.A.Troost te Voorburg;
Leiden: drs.P.F.Regnault te Wassenaar;
Dordrecht: mevr.L.A.van Scherpenberg te Rijswijk;
Amsterdam: dr.P.D.Coljee te Amsterdam;
Den Helder: G.C.A.Mulder te Hoorn;
Haarlem: mr.R.R.Hazewinkel te Bussum;
Zeeland: R.T.Henkemans te Wemeldinge;
Utrecht: mr.R.Luchtenveld te Amersfoort;
Friesland: P.G.Mulder te Leeuwarden;
Overijssel: L.Bomhof te Kampen;
Groningen: L.H.Ruben te Oude Pekela;
Drenthe: G.Ziengs te Meppel;
Limburg: P.M.H.Crombag te Bunde;
f· een vertegenwoordigster van de Organisatie Vrouwen in de VVD:
mevr.A.C.van Wijngaarden-Terlouw te Bergambacht;
Q· de voorzitter van de Vereniging van Staten- en Raadsleden:
M.de Bruijne te Amersfoort (met adviserende stem)·.

- 30 10. Algemeen secretariaat.
Het personeelsbestand onderging in 1981, evenals in het jaar
daarvoor, nauwelijks een wijziging (24 personen). Wel ontstond
een vacature in de functie van adjunct-secretaris, doordat
mevrouw mr.N.G.B.A.Breitbarth-Dettmeijer de wens te kennen gaf
met ingang van 1 april haar dienstverband met de VVD te beeindigenw
Na een zorgvuldige selectie werd uit meer dan 45 sollicitanten
mejuffrouw A.W.J.Luyben te Amsterdam met ingang van 1 januari 1982
door het hoofdbestuur in deze vacante functie benoemd.
Doordat in verband met het aan mevrouw Breitbarth toegekende
zwangerschapsverlof in feite gedurende één jaar het aantal staffunctionarissen met één was verminderd, veroorzaakte dit in de
uitvoering van de werkzaamheden een duidelijke overbelasting
voor een aantal andere functionarissen.
De partij heeft overigens van deze overbelasting weinig of niets
gemerkt.
Om de coördinatie van werkzaamheden nog verder te verbeteren
werd mevrouw M.Th.M.Tangel op 29 juni door het hoofdbestuur tot
adjunct-algemeen secretaris benoemd, zodat bij afwezigheid van
de algemeen secretaris op enig moment leiding en coördinatie
op het algemeen secretariaat voortaan toch verzekerd zouden zijn.
De medewerkersgraad was bij een ledenbestand van 92.830 per
1000 leden te stellen op 25,85%, ook thans nog steeds beduidend
lager in vergelijking tot PvdA en CDA.
Naast de reeds aanwezige· medewerkers van de Vereniging van Statenen Raadsleden van de VVD hebben thans ook medewerkers van de
Organisatie Vrouwen in de VVD hun intrek in het Thorbeckehuis genomen.
In december 1979 werd door de algemeen secretaris aan dagelijks
bestuur c.q. hoofdbestuur van de partij een nota uitgebracht,
waarin centraal stond het functioneren van het partij-apparaat
in het algemeen en het functioneren van het algemeen secretariaat
in het bijzonder.
Als één van de resultaten van de besprekingen binnen het dagelijks
bestuur en binnen het algemeen secretariaat werden door het dagelijks bestuur op 14 december 1981 richtlijnen inzake het personeelsbeleid vastgesteld, genaamd Richtlijnen Thorbeckehuis (RITH),
waardoor enerzijds de rechten en plichten van de kant van de
medewerkers nader zijn omschreven, terwijl anderzijds het dagelijks bestuur c.q. de algemeen secretaris meer dan ooit mogelijkheden worden gegeven een evenwichtig beleid te voeren.
In dit verslagjaar werd ook weer een uitgave van het Jaarboek
verzorgd. Deze uitgave verscheen één maand later omdat prijs werd
gesteld op het opnemen van de herziene "Regeling partijcommissies"
en een geheel nieuwe regeling met betrekking tot de behandeling
van de rapporten van de Teldersstichting. Voorts werd de Nederlandse vertaling van de nieuwe statuten van de Liberale Internationale opgenomen. Ook konden de nieuw- of herbenoemde leden
van de commissies van advies (art. 60 h.r.) nog worden vermeld.
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bijzonder omvangrijk, hetgeen niet alleen werd veroorzaakt
door alle handelingen, verband houdend met de verkiezingen
(Tweede èn Eerste Kamer) , maar ook door de eindbehandeling van
het Liberaal Manifest, de voorbereiding van de staten- en raadsverkiezingen in 1982 en het opnieuw benoemen van leden van de
partijcommissies (art. 60 h.r.).
Enige getallen, waarin deze handelingen weerspiegeld worden,
zijn:
fotocopieën gemiddeld 150.792 per maand (in 1980 152.066}
ingeschreven brieven
7.605 gehela jaar(in 1980
6.835)
verzonden brieven
2.863
"
" (in 1980
3·.. 202)
Met betrekking tot de brieven dient vermeld te worden dat hierin
niet zijn begrepen ontvangen mutatieformulieren, folders, drukwerk en verzonden convocaten.
Van de ontvangen brieven werden 537 stuks doorgezonden naar de
Tweede-Kamerfractie. In verband met het politieke karakter van deze
stukken dienden zij door genoemde fractie te worden beantwoord.
In 1981 werd duidelijk (o.a. uit de verschillende enquêteuitslagen) dat de VVD zowel qua leden als qua mogelijkè kiezers
aan aanhang won. Dit bepaalde mede het resultaat van de zeer
geslaagde financiële actie.
Door 40.523 leden werd te zamen een bedrag van f. 863 .543.• 88
opgebracht; per lid gemiddeld f.21.31.
Ter vergelijking: in 1980 waren deze cijfers respectievelijk
35.487 leden, f.479.475.95, gemiddeld f.l3.51.
Ten slotte werd in juli het verkiezingscantrum Goudriaankade verwisseld voor een nieuw centrum, gelegen aan de lste Lulofsdwarsstraat 89 te 's-Gravenhage. Een centrum dat nog meer is aangepast
aan de toenemende vraag naar propagandamateriaal in het algemeen
en bij verkiezingen in het bijzonder.

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; H.M.G.Dittmar, adjunct-secretaris
voor voorlichting en propaganda; M.R.van der Heijden, adjunctsecretaris 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 Bemmelen-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.
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11. Partijraad.
In 1981 werden evenals in 1980 twee vergaderingen van de partijraad gehouden. De ene had plaats op 25 april te Hilversum, de
andere op 19. september te Utrecht.
Van de 190 leden die de partijraad telt, waren er op de eerste
bijeenkomst 71 aanwezig, een percentage van 37,37; op de tweede
bijeenkomst waren deze getallen resp. 113 en 59,47.
Beide vergaderingen waren openbaar; veel niet-leden van de
partijraad waren dan ook bij deze bijeenkomsten aanwezig.
Te Hilversum ving de vergadering aan met een redevoering van
de voorzitter, mr.F.Korthals Altes. Hij wees in zijn rede o.a.
op
- de gezamenlijke national.e ... aanpak van de uitzonderlijk grote
problemen die Nederland kent door s·amenwerking van zoveel
mogelijk politieke partijen
- de door de VVD in 1976 reeds bepleite noodzaak tot ombuiging
van de zgn. nullijn voor de collectieve uitgaven. Een operatie
van 16 miljard in vier jaren, waarmee anderen de VVD toen
weghoonden
- het feit dat de operatie uiteindelijk in 1981 kon worden afgesloten met een ombuiging van 17 miljard, echter in wezen
alweer achterhaald door het nog verder verslechteren van de
economische toestand
- het feit dat, wilde de werkloosheid echt effectief bestreden
worden, ondanks alles toch weer groei moest worden bereikt
- de noodzaak om de arbeidsplaatsen juist pij het bedrijfsleven
te creëren en dus niet in de overheidssector
- de noodzaak om de polarisatie tegen te gaan ten einde echt
blijvende resultaten te bereiken
- de noodzaak de woningbouw uit het slop te halen omdat deze de
motor is van de nationale economie
- het beëindigen van alle kraakacties (Groningen, Nijmegen)
omdat voor het merendeel niet goedwillenden daarmee bezig zijn,
maar vandalen die een anders eigendommen beschadigen
- het feit dat de VVD niet ongenuanceerd pleit voor meer kernenergie, maar wel pleit voor het openhouden van de bestaande
kerncentrales, omdat o.a. Borsele voor 4 cent per kWh levert
en een olie-gestookte centrale voor 11 cent per kWh
~ de noodzaak om in Europees verband de energievoorziening aan
te pakken
- het feit dat de standpunten van VVD en PvdA het verst uiteen
liggen waar het betreft het antwoord op de dreiging van de
SS'20-raketten van de USSR; de VVD wenst een goed bondgenootschappelijk optreden in het kader van de NAVO als eersta voorwaarde voor vrijheid en veiligheid
- de noodzaak te wijzen op het feit dat een stem op Van Agt nog
niet hetzelfde is als stem geven aan een kabinet Van Agt/Wiegel
omdat, naar mate er meer CDA'ers in de Tweede Kamer zouden
komen, er ook meer dissidenten (loyalisten) hun intrede zouden
doen: dus sternmen op Wiegel!
Vervolgens werden op deze vergadering de leden van de VVD-delegatie
naar het jaarlijkse ELD-congres benoemd (zie hiervoor paragraaf 21).
Verder werden behandeld de rapporten inzake mediabeleid en inzake
het beleid van de Europese Gemeenschap in zijn betrekkingen tot
"Derde landen'' (d.w.z. niet-EG lidstaten) J rapporten die ter
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te Kopenhagen.
Ook werd besproken en aanvaard een resolutie inzake informatie,
consultatie en gelijke rechtstoegang met betrekking tot activiteiten in grensgebieden die grensoverschrijdende gevolgen voor
het milieu kunnen veroorzaken. Deze resolutie was een bijzondere
inbreng voor het congres te Kopenhagen.
Ten slotte boog de vergadering zich over en aanvaardde de "Regeling behandeling rapporten Teldersstichting" (de tekst van deze
regeling is terug te vinden op blz. 311 en 312 van het Jaarboek '81-'82) .
.OP 19 september werd de gebruikelijke vergadering gehouden ter
bespreking van de politieke toestand nqar aanleiding van Troonrede en Miljoenennota.
Mede in verband met het nog niet functioneren van de commissies
van advies (art. 60 h.r.) werden de leden van de partijraad die
morgen in de gelegenheid gesteld groepsgewijze over een aantal
kernpunten met elkaar van gedachten te wisselen.
De plenaire bijeenkomst werd.geleid door de ondervoorzitter in
verband met het feit dat de voorzitter aanwezig diende te zijn
bij de gebruikelijke "Rooie Haan"-uitzending.
Zij sprak allereerst dank uit aan die leden van de Eerste- en
Tweede-Kamerfractie die na de verkiezingen niet meer in de
Staten-Generaal terugkeerden (zie verder paragraaf 20).
Voorts betrok zij in haar dankwoord de ex-bewindslieden van de
VVD in het kabinet Van Agt/Wiegel.
Vervolgens kreeg de nieuwe fractievoorzi-tter in de Tweede Kamer
en politiek leider, de heer Wiegel, het woord. Hij schetste op
de eerste plaats de grote verdiensten in de voorbije vier jaren
van zijn voorganger, mr.J.G.Rietkerk, die in een uitzonderlijk
moeilijke positie het beleid had te verdedigen naar twee kanten:
zowel naar het kabinet als n~ar de Tweede-Kamerfractie.
De heer Wiegel kondigde voorts een oppositiebeleid aan dat niet
verzuurd of verkrampt moest zijn: "Niet met de botte bijl, maar
met het floret."
Hij omschreef de Miljoenennota van het nieuwe kabinet als
"drassig" en daarmee ook als veel slechter dan de Miljoenennota
die er in concept van het oude kabinet lag.
Drie elementen zag hij voor de komende behandeling van deze nota
voor zich:
lo. Wordt de minimaal benodigde ombuiging van 4~ miljard gehandhaafd?
.
2o. Leidt het bijgestelde beleid tot terugbrenging van het
financieringstekort?
3o. Komen er geen lastenverzwaringen?
De heer Wiegel sprak zijn diepe twijfels uit over het zgn. werkgelegenheidsplan van de minister van Sociale Zaken, de heer
J .M. den Uyl.
Aan het eind stelde hij dat de VVD zich zal richten op het overeind houden van haar eigen beleid. "Niet naar rechts, ook niet
naar links, gewoon onze eigen koers." (Voor een uitgebreide
samenvatting wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1254
van 6 oktober, blz. 8 e.v.)
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Op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei werd in het Nederlands Congresgebouw te 's-Gravenhage de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
Op die vergadering waren slechts 239 van de 603 afdelingen vertegenwoordigd, een percentage van 39,64 (in 1979: 57,57; in
1980: 45,77).
De minder goede opkomst was wellicht mede te wijten aan de
bijzonder grote inspanningen die de leden van de partij zich
hadden getroost ten behoeve van de Tweede-Kamerverkiezingen.
Ook was mogelijk sprake van een zekere vergadermoeheid, daar
~eeds
twee algemene vergaderingen aan deze jaarvergadering
voorafgingen.
·
Oe vergadering had, evenals die van 1980, een bijzonder karakter en wel om meer dan êén reden. Allereerst omdat
mr.F.Korthals Altes afscheid nam als voorzitter, vervolgens
omdat de nagedachtenis aan mevrouw H.V.van Someren-Downer en
mr.H.van Riel werd geëerd, ten slotte omdat het de laatste
grote bijeenkomst van de VVD was v66r de dag van de TweedeKamerverkiezingen.
Op vrijdagavond· hield mr.F.Korthals Altes zijn laatste ·redevoering in zijn kwaliteit van voorzitter. Hij blikte vooruit
in de toekomst en stelde onder meer:
.
"In tal van opzichten bevindt onze Westerse wereld en bevinden
ons land en onze samenleving zich in een kritieke fase waarin
besluiten genomen worden die in sterke mate de toekomst bepalen. Het is van essentiële betekenis dat wij als liberalen
op die besluitvorming ons stempel kunnen drukken, en daarom
is de komende verkiezing zo belangrijk. Oe kritieke fase waarin
ons land en onze samenleving zich bevinden, betreft de toekomst van onze verzorgingsstaat die is vastgelopen, de kritieke
fase betreft onze plaats in de wereld: blijven wij loyaal deel
uitmaken van het Westers bondgenootschap of gaan wij de vooroorlogse onzijdigheid weer tegemoet! Oe kritieke fase waarin
wij ons bevinden betreft evenzeer de vraag of wij als deelgenoot van de Europese Gemeenschap gezamenlijk de energieproblemen
willen aanpakken of dat wij ook in dat opzicht het isolement
van het beter weten en de eigenzinnigheid tegemoetgaan. De kritieke fase betreft ten slotte de houding tegenover andere nieuwe
ontwikkelingen. Gaan we open en met vertrouwen in eigen kunnen
vèrstrekkende ontw~kkelingen en nieuwe technologie tegemoet •.....
of remmen we dat onderzoek af, kijken we niet naar de ontwikkelingen die overigens elders in de wereld wel plaatsvinden en
daar vooruitgang betekenen."
Ingaande op de problematiek rond het plaatsen van kernwapens
in Nederland zei hij:
" Levensgevaarlijk is de kreet van het IKV, waarmee het standpunt van de PvdA volgens de voorzitter van die partij, Max van
den Berg, .in essentie overeenkomt, en dat is de kreet dat de
kernwapens Nederland uit zouden moeten en dat ze dan ook wel
de wereld uitgaan. Nog nooit in de geschiedenis is een land
een oorlog begonnen tegen een tegenstander van wie je bij voorbaat wist dat hij nog sterker was en dat die strijd zou worden
verloren.
Het is een bewijs van de diepte van de crisis dat een groot aantal kerken in ons land en ook het Humanistisch Verbond het IKV
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met de boodschap van de Kerk bemoeien. De boodschap van het
tegengaan van de bewapeningswedloop is duidelijk. Het is aan
de politiek om daartoe een beleid te ontwikkelen. Als de Kerk
zich geroepen voelt zich met de politiek, met het politieke
beleid te gaan bezighouden, dan mag zij een antwoord van die
politiek verwachten. Dat antwoord geef ik: Ik vind het standpunt om te beginnen met Nederland en de wijze waarop de vertegenwoordigers van het IKV de eenzijdige ontwapening bepleiten,
rondweg verbijsterend .•.••. De Kerk lijkt nog verder achter bij
de werkelijkheid dan in het begin van de 17de eeuw. Toen bleef
zij tegen de wetenschapsbeoefenaar Galilei in volhouden qat de
aarde het middelpunt van het heelal was en eiste zij van Galilei
dat hij zijn wetenschappeli~ke integriteit geweld aandeed.
En nu blijkt de Kerk te denken dat Nederland het middelpunt van
de wereld is geworden •....•.• "
Terugblikkend op zoveel jaren voorzitterschap, zei hij ten
slotte:
"De VVD is een .zelfbewuste partij, de VVD is een grote en een
sterke partij geworden. De VVD heeft dat kunnen bereiken door
geloof in eigen overtuiging en door geloof in eigen idealen,
en ondanks het individualisme dat het liberalisme eigen is,
heeft de VVD een sterke positie kunnen opbouwen omdat wij
jegens elkaar loyaal zijn geweest .•..•.. die loyaliteit, die is
onze kracht geweest en die zal onze kracht moeten blijven.
Die loyaliteit heeft ook internationaal geleid tot de meest
hechte van de Europese politieke federaties. De kracht van onze
overtuiging willen wij ook blijven inzetten in dienst van ons
land: samen aan 't werk voor het behoud van onze vrijheid, voor
de verdieping van onze democratie, voor een menswaardige samenleving. Daar gaat het om: dinsdag!"
Na de slotrede van de voorzitter ging hij ertoe over de betekenis te schetsen van Haya van Someren voor de Nederlandse
politiek in het algemeen en voor de VVD in het bijzonder.
Hij memoreerde Haya als Tweede-Kamerlid (haar strijd voor het
onderwijs, haar strijd voor vrijheid in het omroepbestel),
als voorzitter (haar strijd voor een dynamische, sociaal bewogen liberale partij, haar strijd voor een partij met brede
aanhang onder de bevolking) en ten slotte haar betekenis als
lid van de Eerste Kamer en het voorzitterschap van de VVDfractie in die Kamer.
De algemene vergadering verleende- voor de eerste maal in het
bestaan van de VVD - Haya postuum het erelidmaatschap "als uiting van
de verbondenheid van de VVD met diegenen aan wie de partij grote
dank verschuldigd is."
Vervolgens bood het erelid mr.E.H.Toxopeus als voorzitter van
een daartoe ad hoc gevormd comité de partij twee geschilderde
portretten aan van mevrouw Van Someren en de heer Van Riel.
Twee schilderijen van de hand van de internationaal bekende
schilder J.H.Eversen.
Twee typeringen van de geportretteerde personen door de heer
Toxopeus:
"Harm van Riel, erudiet, belezen als weinig anderen; je kon het
al zien als je binnenkwam in een baaierd van boeken. Eigenzinnig
eigenlijk, geloof ik, met een zeker genoegen erin dingen te
zeggen die mensen een schok gaven. Met een heel eigen wijze van
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spreken in het openbaar, met eigen zinsopbouw, die hij dan
versierde met zijn accent, waarvan ik vaak dacht dat hij dat
dan nog opzettelijk hier en daar wel eens een beetje aanzette."
"Haya van Someren, een bezielde vrouw in de politiek, strijdbaar,
warmvoelend toch ook en hoe uiterst kundig als Tweede-Kamerlid.
Bovendien een voortreffelijk voo~zitter van de partij en daarna
nog een aantal jaren een zeer waardevol Eerste-Kamerlid.
Zeer verschillende mensen van heel verschillende aard en beiden
voortreffelijke, overtuigde liberalen."
Daarna kondigde mr.F.Korthals Altes aan dat met ingang van
23 mei de Stichting Vor.mings- en scholingsactiviteiten Vrijheid
en Democratie (Stichting V.V.D.) voortaan zou worden genoemd
Haya van Somerenstichting ter nagedachtenis aan haar die zeer
veel voor vorming en scholing van het partijkader heeft gedaan.
Na een korte pauze werd eerst het gebruikelijke telegram aan
H.M. de Koningin voorgelezen, overigens de eerste maal dat het
telegram niet werd gezonden naar Paleis Soestdijk. Immers, een
nieuw staatshoofd was sedert de 33ste jaarlijkse algemene vergadering opgetreden. De inhoud van het telegram luidde:
"De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op vrijdag 22 en
zaterdag 23 mei te 's-Gravenhage in jaarlijkse algemene vergadering bijeen, betuigt aan Uwe Majesteit en Haar Huis aanhankelijkheid en trouw.
Korthals Altes, voorzitter.
van den Berg, algemeen secretaris."
Vervolgens werd aandacht geschonken aan het aftreden van de
leden van het hoofdbestuur en aan het begroeten van de nieuwe
leden, door de centralevergaderingen van de kamercentrales benoemd.
·
In het bijzonder stond de vergadering stil bij het overlijden
van drs.J.Rietsema (hoofdbestuurslid voor Gelderland- rijkskiaskring Nijmegen) .
Afscheid werd verder genomen van jhr.mr.J.J.van der Goes van
Naters (karnercentrale Tilburg), mr.J.de Monchy (kamercentrale
Rotterdam), dr.J.Stork (kamercentrale Amsterdam), H.Maaten
(karnercentrale Haarlem) en H.l1.G.Lauwers (kamercentrale Utrecht) .
Begroet werden dr.G.Zoutendijk (in zijn kwaliteit van voorzitter
van de Eerste-Kamerfractie), rnr.P.J.J.M.Mangelmans (kamercentrale
Tilburg), F.H.Cornelissen (karnercentrale Gelderland - rijkskieskring Nijmegen), W.H.van der Stek (karnercentrale Rotterdam),
dr.P.D.Coljee (karnercentrale Amsterdam), mr.R.R.Hazewinkel
(karnercentrale Haarlem) en mr.R.Luchtenveld (karnercentrale
Utrecht) •"
Vervolgens werden tot nieuwe leden van het dagelijks bestuur
benoemd: de ondervoorzitter mevrouw E.van Raalte-Tuijnrnan te
Leusden (als opvolger van de heer J.Kamminga), de penningmeester
rnr.J.de Monchy teRhoon (als opvolger van de heer H.J.de Koster),
terwijl he·t dagelijks bestuur werd uitgebreid met een secretaris
voor de internationale contacten, de heer A.M.van Bernmelen te
' s-Gravenhage .
Veel woorden van lof en dank werden gesproken tot de afgetreden
penningmeester, die naast een reeds geweldige staat van dienst
bereid was als opvolger van mevrouw Van Someren in 1977 het penningmeesterschap te aanvaarden en die ook in die kwaliteit de
partij voortreffelijk heeft gediend. Thans moest hij wel aftreden
omdat het lidmaatschap van de Raad van State niet toelaat dit te
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combineren met het bestuurslidm83tschap van een politieke partij.
Daarna had de overdracht van het voorzitterschap plaats, waarbij
de scheidende voorzitter mr.F.Korthals Altes over de komende
voorzitter J.Kamminga zei: "Hij is de man op wie de partij heeft
gewacht om.de partij leiding te gaan geven in de jaren '80."
Nadat de nieuwe voorzitter in een toespraak zijn politieke visie
op heden en toekomst had gegeven (waarover later) sprak hij de
afgetreden voorzitter toe en zei onder meer:
"Frits Korthals Altes niet meer partijvoorzitter, dat kun je je
bijna niet voorstellen na 17~ jaar activiteit, dagelijkse acti~
viteit. Wie was Frits Korthals Altes als partijbestuurder; wat
deed hij in zijn functies? Hoe zou ik nu moeten zeggen wat hij
voor de partij betekende. Wie ben ik die hem nog maar zo kort
- een jaar of vier, vijf - van redelijk nabij. en later van zeer
nabij heb meegemaakt. Toen ik me dat realiseerde dacht ik: Zou
een ander het niet kunnen zeggen? Ik heb een 24-tal mensen
gevraagd iets over Frits te zeggen, iets over Frits te schrijven,
ieder vanuit zijn eigen verschillende invalshoek. Niemand v.oor
zich van die 24, maar samen weten ze precies, Frits, wie je bent
en wat je deed."
Hij bo9d vervolgens een boek aan met daarin opgenomen 24 brieven
van mensen die allen zeer nauwe en/of bijzondere contacten met
mr.F.Korthals Altes hebben gehad.
Het beste werden daarin persoon en werk van de heer Korthals
Altes getypeerd door het opnemen van de volgende citaten:
Als je voorzitter zo achter je staat, gaat er toch wel wat door je heen.
SCH. OVEilWATEll

Dank voor je hartelijkheid, die ik steeds van je heb ondervonden.
H. WD!OBL

Soms bracht je zelfs mij wel eens tot wanhoop omdat op een allerlaatst
moment iets geniaals aan je brein ontsproot.
W.1. A. VAN DI!N BEllO

Moge de warmte en de sympathie die jij nu dezer dagen diep zal
aanvoelen de ogenblikken dat het moeilijk was doen vergeten.
W. DE CLI!IlCQ

JJ.j wist alles wat ik niet wist, zonder jou was ik hulpeloos.
MR. IC. STAAll

Ik ben dankbaar dat ik Frits Korthals Altes op mijn levensweg ben
tegengekomen.
PROF. DR. P. A. J. 1\f. STEENKAMP

En de laatste kwellende vraag: waarom moet een (onleesbare) letter
zonder punt er boven per se een i zijn?
M. C. VAN DER LOC-VISSER

Ook voor jou komt er nu een einde aan het gekkenhuis.
!EN VAN DEN HEUVEL
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Ik zal hem mij altijd blijven herinneren als die scherpe jongeman, die
soms zo puntig kon zijn dat. ware niet ieder overtuigd van zijn
eerlijkheid geweest, hij best slaande ruzie had kunnen krijgen.
MR. .E. H. TOXOPEUS

De zachte toets van wantrouwen, men zag de revolutie al uitgebroken,
hebben wij beschaamd.
Jij hebt je uitermate keurig gedragen.
H. J. L. VONHOPF

Als ik ooit iemand heb leren kennen die altijd naast je stond, op wie
ik volledig kon bouwen en voor wie letterlijk niets te veel was, dan was
jij het.
MR. J. 0. lUBTKERK

Zou nu echt de gouden tijd voor de cliënten aanbreken?
M. PLESSAS-SCHALU!NBER.O

Deze citaten werden, in vergrote vorm en ingelijst, als wandversiering aangeboden door de firma Ten Brink, die zoveel jaren
nauw met hem h~d samengewerkt.
·
Vervolgens bood de heer Hoek uit Delft namens de hele partij
een bedrag aan ten behoeve van een nieuwe tuinaanleg voor de
familie Korthals Altes.
Ten slotte deelde de heer Wiegel mede dat de afgetreden voorzitter door H.M. de Koningin was benoemd tot officier in de
Orde van Oranje-Nassau.
Uit de eerder genoemde politieke redevoering van de nieuwe voorzitter volgen enige passages:
- ~'lij zullen beginnen met het aangeven van liberale oplossingen
voor de gigantische problemen waarvoor wij staan. De bouwstenen zijn aangedragen en het gereedschap, de instrumenten
liggen klaar.
·
Wij zullen bruggen slaan naar anderen. Wij zullen het onderdak
zijn voor al degenen, die een samenleving willen die liberaal
is.
Als wij zegge·n er moet gewerkt worden .. , dan geldt dat ook voor
u, dan geldt dat juist ook voor de VVD. Wij kunnen onze liberale
beginselen alleen laten overleven, wij kunnen alleen de VVD
de vooruitstrevende partij laten zijn die wij willen dat ze
is, als door de leden wordt meegedacht, neen, wordt v66rgedacht
datgene dat onze vertegenwoordigers in Kamers, staten en raden
zullen brengen.
11
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verstaan door hem vooruit te zijn.
- Wij zullen erin slagen duidelijk te maken dat het liberalisme,
juist het liberalisme in de jaren '80 een nieuwe bezieling
kan geven en een nieuw perspectief.
-Dames en heren, ik roep het uit: de toekomst is aan ons~~
In verband met alle activiteiten rond de verkiezingen waren
geen vertegenwoordigers van andere politieke partijen aanwezig.
~vel was er een bij za~_der woord van welkom tot die VVD' ers die
- zoals "later zou blijken voor de laatste maal - in hun kwaliteit
van minist'e~ of staatssecretaris in het kabinet Van Agt/Wiegel
een algemene vergadering van de·VVD met hun aanwezigheid eer
aandeden, te weten in alfabetische volgorde: drs.G.M.V.van
Aardenne, dr.W.F.van Eekelen, dr.L.Ginjaar, mr.H.E.Koning,
dr.A.Pais, mevrouw drs.N.Smit-Kroes, ir.D.S.Tuijnman, mevrouw
mr.E.Veder-Smit, G.C.Wallis de Vries en H.Wiegel, tot de ereleden
mr.D.A.Delprat, ir.K.van der Pols en mr.E.H.Toxopeus, tot de
·
secretaris-generaal van de ELD drs.F.A.Wijsenbeek, en ten slotte
tot de families Kamminga en Korthals Altes.
Op waardige wijze werd zo eer bewezen aan mr.F.Korthals Altes,
naar aanleiding van wiens benoeming tot voorzitter van de VVD
in 1975 de opsteller van het jaarverslag over dat jaar de voorzitterspositie omschreef met de woorden van Charles Colton
(1780-1832): "Wie zich aan het hoofd wil stellen van een partij,
zal bemerken dat het moeilijker is om zijn vrienden te behagen
dan om zijn vijanden in verlegenheid te brengen."
Op vrijdagmiddag was zoals gebruikelijk het huishoudelijk gedeelte van de vergadering begonnen. Goedgekeurd werd het jaarverslag over 1980 (33ste jaarverslag) - ingevolge art. 18.3
van de statuten -, waarbij de vergadering waardering uitsprak
voor indeling en verslaggeving. Echter wel met de kritische
kanttekening dat de verslaggeving op sommige punten uitvoeriger
had kunnen zijn. De voorzitter wees dit in algemene zin van de
hand omdat nu juist wel naar relevante stukken, zoals artikelen
in Vrijheid en Democratie, werd verwezen en omdat het jaarverslag toch al bezig·was omvangrijk te worden, waarbij de hoeveelheid werk, daaraan ten grondslag liggend, nauwelijks in verhouding staat tot het gebruik dat van het jaarverslag wordt gemaakt.
Vervolgens werden goedgekeurd de rekening en verantwoording en
het jaarverslag van de penningmeester (ingevolge art. 18.3 van
de statuten) . Het beleid van de penningmeester werd goedgekeurd
middels het verslag van de commissie ter voorlichting van de
algemene vergadering bij de behandeling van de rekening en
verantwoording van de penningmeester over het jaar 1980.
De leden van deze commissie waren in alfabetische volgorde:
E.L.van den Bergh te Bilthoven, mr.J.G.A.baron Sirtema van
Grovestins te Bloemendaal en J.Kraaijeveld van Hemert te
Dordrecht.
Benoemd c.q. herbenoemd werden de volgende leden van de commissie
ter voorlichting van de algemene vergadering bij de behandeling
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het jaar 1981 (art. 30.2 statuten), in alfabetische volgorde:
J.Kraaijeveld van Hemert te Dordrecht, mr.J.G.A.baron Sirtema
van Grovestins te Bloemendaal en L.H.Wurfbain te Laren (N.H.),
en als plaatsvervangende leden: J.A.Bouwens te Amstelveen en
mr.F.Martin te Delft.
Het voorstel van het hoofdbestuur tot verhoging van de contributie
met ingang van januari 1982 voor de groepen 93 en 92 (leden van
27 tot 65 jaar en van 18 tot 27 jaar) werd door de algemene vergadering aanvaard.
Ook werd bij dit punt van de agenda het voorstel van de afdeling
Doetinchem overgenomen tot invoeging van een nieuw artikel 64.2
met vernummering van de overige leden van het artikel:
"Op een daartoe strekkend verzoek aan de algemeen secretaris
worden gewone leden, vallende in de leeftijdsgroep als genoemd
in artikel 64.1 onder 2 (gewone leden van 27' tot 65 jaar), opgenomen in de groep als genoemd in artikel 64.1 onder 3 (gewone
leden van 65 jaar en ouder) indien daartoe naar hun mening in
verband met vervroegde uittreding of pensionering aanleiding is."
Vervolgens werden die middag nog de volgende besluiten genomen:
lo. Tot leden van de commissie van Beroep (art. 32 statuten}
werden benoemd mr.J.M.Polak te Ede (voorzitter),
mr.H.C.G.L.Polak te Rotterdam en mr.A.van Vuure te Wassenaar.
Tot plaatsvervangende leden werden benoemd drs.A.M.Bom te
Naarden, mevrouw mr.A.Nieuwenhuis-Nagtglas Boot te Haren en
mr.H.P.Talsma te Epse. Voor leden zowel als plaatsvervangende
leden betrof het een herbenoeming.
2o. Aanvaard werd een voorstel van de afdeling Groningen tot wijziging van artikel 48.3 onder 2 h.r., dat thans derhalve luidt:
"met ten minste één derde van·de uitgebrachte stemmen of een
amendement zal worden ingediend bij het hoofdbestuur."
3o. Naar aanleiding van het door de afdeling Groningen ingediende
voorstel werd toegezegd dat het hoofdbestuur zich zal beraden
over de vraag of er voorstellen zullen worden gedaan dan
wel initiatieven zullen worden ontplooid teneinde de bijzondere besluitvormingsprocedure (art. 48 h.r.) te wijzigen.
4o. Toegezegd werd dat het hoofdbestuur zoveel als maar mogelijk
is zal streven naar het gelijktijdig aan de pers presenteren
van ontwerp-programma's e.d. en het toezenden van dergelijke
stukken aan de leden van de partij.
5o. Het hoofdbestuur zal een conunissie ins·tellen om de systematiek
van d~ technische inrichting van de kandidatenlijsten en de
mogelijkheden en de onmogelijkheden daarvan, alsmede het
reglement op de kandidaatstelling voor leden van de Tweede
Kamer aan een ~ader onderzoek te onderwerpen en daarover te
rapporteren aan de 35ste jaarlijkse algemene vergadering.
6o. De secretaris voor de voorlichting zal zo spoedig mogelijk
voorstellen met betrekking tot de public relations uitwerken
en aan de partij voorleggen.
·
7o. Toegezegd werd dat de op aandrang van de 33ste jaarlijkse
algemene vergadering ingestelde commissie Cumulatie van
Functies haar bevindingen in het najaar zal afronden en ter
kennis zal brengen van de partij .
8o. Aan de problematiek van de grote steden zal speciale studie
worden gewijd, passend in de structuur van de partijcommissies.
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Op zaterdagmorgen 23 mei werd het beleid van de hoofdredacteur
van Vrijheid en Democratie besproken (art. 61.2 h.r.). ·
Veel waardering werd uitgesproken ten aanzien van het gevoerde
beleid, mede omdat juist v66r deze algemene vergadering hoofdbestuur en hoofdredacteur erin waren geslaagd de nieuwe opzet
zowel in verslaggeving als in lay-out te realiseren, zodat het
beleid dat tot deze verandering heeft geleid eri waartoe de aanzet werd gegeven in de nota Beleid '80, kon .worden verwezenlijkt.
Ook sprak de nieuwe voorzitter van de JOVD, de heer R.Houwing.
De kern van zijn betoog was neergelegd in deze zinsnede, naar
aanleiding van de woorden van de heer J.Kamminga op de 33ste
jaarlijkse algemene vergadering te Groningen dat het best ging
met de VVD: " •.... uitgangspunten ook, die de VVD niet in een
star conservatisme doen vervallen, die tonen dat de VVD een
anticiperende en sterk ideologische stroming wil zijn. De uitdagingen van de jaren '80 verdragen geen uitsluiting van de
politieke stromingen. Veran~woord beleid voeren betekent op dit
moment streven naar een breed maatschappelijk draagvlak ...... .
Het zal in de jaren '80 nog beter gaan voor de VVD. Durf en
realisme worden beloond. Het zijn beide eigenschappen die in
deze partij volop aanwezig zijn."
Van de mogelijkheid om vragen te stellen over het beleid van de
Kamerfracties en van de·VVD-leden van het Europese Parlement
werd ruimschoots gebruik gemaakt. (Een overzicht van de besproken onderwerpen en een korte conclusie van de antwoorden
zijn als bijlage I aan dit jaarverslag toegevoegd.)
Daarna kreeg die zaterdag de lijstaanvoerder H.Wiegel ~et woord.
In zijn inspirerende rede stipte hij aan:
- de positie van de partij op dat moment
- de opstelling van D'66 inzake het niet willen samenwerken
met de VVD
het afnemen van de aanhang van de PvdA en de daarbij behorende
confrontatie van die partij met de FNV
de trouw van de VVD aan het NAVO-bondgenootschap en
- de houding van de VVD ten opzichte van het CDA
Over het dragen van verantwoordelijkheid stelde hij ten slotte:
"Die moed tonen we, die moed tonen we juist nu, in deze moeilijke
situatie. En moed - wij kennen het Nederlandse volk - moed wordt
beloond."
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algemene vergaderingen) .
Bovenvermelde vergaderingen werden gehouden op resp. 24 januari
te Breda, 20 en 21 maart te Amersfoort en 11 en 12 december
te Hattem.
In procenten waren de afdelingen als volgt vertegenwoordigd:
te Breda 61,17, te Amersfoort S7,21 en te Hattem 30,30.
Oe saste algemene vergadering had tot taak om ingevolge artike~
12 TK de besluiten te bespreken die de verkiezingsraad (van
13 december 19aO) had genomen en tevens de in te dienen kandidatenlijsten definitief vast te stellen ten behoeve van de
Tweede-Kamerverkiezingen. Geen der zittende voorlopig gekandideerde
Tweede-Kamerleden maakte van de reglementaire mogelijkheid gebruik om het woord te voeren en eventueel door de algemene vergadering te stellen vragen te beantwoorden.
De technische inrichting van de kandidatenlijsten werd ongewijzigd gehandhaafd, terwijl ook de in de la rijkskieskringen
in te dienen lijsten onveranderd werden goedgekeurd. Daarmee
werd de heer Wiegel wederom (ten derde male) definitief lijstaanvoerder.
·
Bij het aanvaarden van zijn lijstaanvoerderschap stelde hij:
"Ik ben bereid om het lijsttrekkerschap ook bij de komende verkiezingen te aanvaarden en ik zeg u er bij dat ik met alle kracht
die in mij is zal inzetten om er mijn bijdrage toe te leveren
dat die verki.ezingsuitslag in mei voor onze partij een goede
uitslag zal zijn." (Zie verder paragraaf 2.)
Ook de S9ste algemene vergadering stond in het teken van die
verkiezingen. Nu ging het om de vaststelling van het verkiezingsprogramma "Samen aan 't werk".
.
De vergadering had een zeer levendig verloop. Twee mandagen vergaderen in de Flint gaf het beeld te zien van de partij - inderdaad
samen aan het werk - met veel discussies die op een uitstekend
niveau stonden, al betekende "samen" niet steeds dat de afgevaardigden het ook met elkaar eens waren. De discussies rond het
Liberaal Manifest werkten duidelijk zö inspirerend dat thans
over alle vraagstukken een veelheid van meningen mogelijk was.
Belangrijke punten, waarbij de meningen herhaaldelijk botsten,
waren in willekeurige volgorde:
1 - het vraagstuk van de uitbreiding van kerncentrales;
2 - het wetsontwerp inzake samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie tot één provinciaal politiecorps;
3 - het vraagstuk van het verlenen van kiesrecht aan buitenlanders
die ten minste vijf jaar in Nederland verblijven en
4 - het vraagstuk inzake mogelijke voorstellen tot een boycot
van Zuid-Afrika.
Met zeer grote instemming werd een amendement van de SociaalEconomische Commissie van de partij aanvaard dat de groeiverwachting in de economie tot nul terugbracht omdat "een·groei
met meer dan rond het nulpunt onrealistisch zou zijn."
Een voor de VVD uitzonderlijk moment was voorts dat aan het eind
van de vergadering de heer Wiegel voor de onder 2 en 3 genoemde
vraagstukken voor hemzelf en voor de Kamerfracties aan de vergadering de vrijheid vroeg om ondanks de aanvaarde amendementen
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toch op de ingeslagen weg te mogen voortgaan. De vergadering
stemde - zij het met meer verbazing dan begrip - daarin toe.
Eén van de meest bewogen vergaderingen in het bestaan van de
VVD kwam daarmee tot een einde. (Voor een uitgebreid verslag
wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1247 van
21 april, blz. 6 en 7.)
Ten slotte kwam de 6lste algemene vergadering tot de afronding
van het Liberaal Manifest. In. zekere zin was die vergadering
een voortzetting van de 59ste algemene vergadering. Herhaaldelijk werd verwezen naar het daar aangenomen verkiezingsprogramma.
Een bewogen gedeelte van de vergadering was wederom waar gesproken en beslist moest worden over het al of niet verlenen
van kiesrecht aan buitenlanders. Thans stemde de vergadering
wêl in met de in de tweede versie neergelegde zienswijze die
pleitte voor het verlenen van kiesrecht. Partij en fracties
kwamen hierdoor weer op één lijn te zitten.
Aan het einde van de vergadering werd door de voorz.i tter hulde
gebracht aan de "commissie-Geertsema", die in de volgende
samenstelling nog éénmaal op het podium had plaats genomen:
mr.W.J.Geertsema, voorzitter, J.J.van Aartsen~ meyrouw N.A.den
Haan-Groen, H.A.M.Hoefnagels r drs.•.l? .H .Labohm, mevrouw M.• J .H.den
Ouden-Dekkers, J.W.Remkes, mr.H.P.Talsma, .ir.T.C.Verheul en
drs.M.Wessels, secretaris.

/
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14. Commissie van Beroep (art. 32 statuten).
In 1981 behoefde de commissie geen enkele keer bijeen te komen,
waaruit overigens niet kon worden afgeleid dat zich in verschillende afdelingen geen problemen voordeden.
Gelukkig konden deze problemen hetzij op afdelingsniveau, hetzij
op kamercentraleniveau worden opgelost.
De indruk bestond dat zich meer dan in het verleden problemen
voordoen in afdelingen en centrales, vooral als het gaat om
persoonlijke verstandhoudingen in besturen, in fracties en/of
tussen besturen en fracties onderling. In het zicht van de
staten- en raadsverkiezingen zijn in verschillende afdelingen de
emoties hoog opgelaaid. In een artikel in Vrijheid en Democratie
nr. 1258 van 1 dècember, blz. 20 en 21, wees het hoofdbestuur
op mogelijkheden om door het hanteren van enkele "vuistregels"
bij voorbaat conflictstof te beperken.
De samenste·lling van de commissie onderging in het verslagjaar
geen wijziging, doordat de algemene vergadering de leden herbenoemde (zie paragraaf 12).
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15. Commissies van Advies (art. 60 h.r.).
Aangezien in dit jaar Tweede-Kamerverkiezingen werden gehouden,
zijn conform art. 60.3 van het huishoudelijk reglement alle
commissieleden afgetreden. De nieuwe commissies werden in de
loop van september benoemd. Hierdoor achtte~het hoofdbestuur
het niet zinvol dat de commissies afzon~erlijk een jaarverslag
zouden uitbrengen. Dit verslag over de commissie-activiteiten
heeft daardoor een zeer globaal karakter en is uitsluitend
onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur zelf tot stand
gekomen.
De activiteiten van de commissies in de oude samenstelling
(v66r mei) waren vrij beperkt. Een aantal lopende zaken werd
- na de actieve periode eind 1980 van amendering van het conceptverkiezingsprogramma - nog afgehandeld. Enkele commissies kwamen
daartoe ook na het formele aftreden van hun leden maar v66r
de benoeming van de nieuwe leden op informele wijze bijeen.
Een werkgroep van de Justitiecommissie bracht de discussienota
"Euthanasie" .en de Defensiecommissie de discussienota "Vrede,
Veiligheid en Defensie" uit.
De koepelcommissievoorzitters en enkele commissievoorzitters
werden door het dagelijks bestuur geraadpleegd over gewenste
wijzigingen in de organisatie van commissie-activiteiten. Op
basis daarvan werd door het hoofdbestuur een nieuwe regeling
met betrekking tot de commissies vastgesteld, opgenomen in
het Jaarboek '81-'82, blz. 309.
De samenstelling van de nieuwe commissies werd voor het eerst
volgens art. 60.1 h.r. geregeld. Dat hield onder meer in dat
aan het vroeger feitelijk nagenoeg bestaande automatisme van
herbenoeming van zitting hebbende commissieleden een einde
kwam. Daarnaast was een belangrijk aspect bij de benoemingsprocedure, d~t het hoofdbestuur vanwege de efficiency van de
commissievergaderingen en vanwege het kostenaspect besloten
had dat het aantal leden per commissie gelimiteerd diende te
worden. Ten einde een zo objectief mogelijke benoemingsprocedure
te bevorderen, kregen alle zitting hebbende commissieleden een
formulier toegestuurd waarop hen gevraagd werd een curriculum
vitae op te geven indien zij voor herbenoeming in aanmerking
wens~en te komen.Ook de door de kamercentralebesturen gekandideerden dienden een dergelijk formulier in te vullen.
Het hoofdbestuur besloot nagenoeg alle bestaande commissies te
handhaven. Alleen de commissie Sociaal Cultureel Werk en enkele
secties van de Landelijke Onderwijs Commissie werden niet gecontinueerd. Daarnaast stelde het hoofdbestuur de grote betekenis
van de coördinerende activiteiten van de koepelcommissies vast.
In elke koepelcommissie werd een representant van de Vereniging
van Staten- en Raadsleden van de VVD benoemd.
Tevens werden de commissies ervan in kennis gesteld dat het
hoofdbestuur zich voorstelt vaker dan in het verleden verzoeken
tot het opstellen van een advies te doen uitgaan.
Nieuw werden een aantal werkgroepen ingesteld, t.w. Grote Steden,
Vrijwilligerswerk, Wetenschapsbeleid, Innovatie en de Homowerkgroep.
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Alle voorzitters van de (koepel)commissies en werkgroepen
waren uitgenodigd voor een bespreking van een aantal algemene
punten voor deze nieuwe commissieperiode. Daarbij waren ook
aanwezig vertegenwoordigers van de fracties in Eerste en Tweede
Kamer en van de Prof.mr.B.M.Teldersstichting.
Samen met de nieuw aangewezen adviserende leden uit de fracties
zijn nagenoeg alle commissies en werkgroepen hun adviserende
activiteiten begonnen. Een aantal heeft reeds het jaarplan vastgesteld. Daarnaast hebben enkele commissies op verzoek van het
hoofdbestuur reeds enkele concrete punten gerealiseerd.
De Energiecommissie heeft een concept opgesteld voor een voorlopig standpunt van de VVD op het energiegebied ten behoeve van
de stuurgroep voor de Brede Maatschappelijke Discussie. Het
hoofdbestuur heeft.dit concept overgenomen en het als zijn standpunt doen toekomen aan de stuurgroep.
De Justitiecommissie heeft zich beraden over de mogelijkheid
om het rapport van de Teldersstichting "Rechtsbescherming tegen
de overheid" aan de hand van stellingen in de partijraad te
bespreken. Zij kwam tot de conclusie dat dit niet gewenst is,
aangezien het een zeer juridisch vaktechnisch rapport betreft,
dat niet zozeer aanleiding geeft tot politieke stellingname.
Het hoofdbestuur heeft zich aan dit standpunt geconformeerd.
De Financieel-Economische Commissie heeft zich beraden over de
mogelijkheid om het rapport van de Teldersstichting "Beheersing
van de overheidsuitgaven" in de partijraad aan de hand van stellingen te bespreken. Zij heeft daartoe een aantal conceptstellingen bij het hoofdbestuur ingediend, dat besloten heeft
op basis daarvan een aantal stellingen aan de partijraad voor
te leggen.
Ten slotte verdient vermelding dat de commissies Volksgezondheid en Woningbouw- en Huurbeleid verzocht hebben in een andere
koepel te worden geplaatst dan waarin zij momenteel ingedeeld
zijn. De besluitvorming dienaangaande moet nog plaatsvinden.

- 47 -

16. Bijzondere groepen (art. 78 h.r.).
~> Q~s~nb~~~b~-Y~gg~~n-!n_g~-YY~

Per 1 januari 1981 was de bestuurssamenstelling van de Organisatie Vrouwen·in_de VVD als volgt:
mevrouw A.C.van Wijngaarden-Terlouw, voorzitter; mevrouw
Th.L.Blom-de Koek van Leeuwen, vice-voorzitter; mevrouw L.Ruysvan der Hoek, secretaris; mevrouw s.van Heemskerk PillisDuvekot, penningmeester; mevrouw W.Pols-van der Spruit (Liberale
Vrouw) ; mevrouw A. Wagernakers (propaganda) ; mevrouw J. van
Baarsel-Crces (N.V.R.); mevrouw P.G.Lázár-Schilthuis (Vrijheid
en ~emocratie); mevrouw W.D.Klijn-van Woerden (vorming en
scholing); mevrouw T.Alma-Postumus (contacten binnen de partij};
mevrouw Y.E.Gruis, emancipatiewerker en mevrouw W.Joldersma,
bestuursassistente.
Mevrouw Th.L.Blom-de Koek van Leeuwen was in 1981 aftredend
en niet meer herkiesbaar. Zij werd opgevolgd door mevrouw
J.A.P.van Namen-van Eek. Wegens het aanvaarden van het raadslidmaatschap trad mevrouw P.G.Lázár-Schilthuis eveneens als
bestuurslid af.
Tot het bestuur zijn toegetreden mevrouw J.c.van Dijk-Stur.m,
mevrouw W.Stigter-Gonggrijp en mevrouw G.S.Kok-Visser, zodat
in de loop van het verslagjaar het bestuur gecompleteerd werd.
Het bestuur kwam zeer frequent-bijeen, ook met de leden van
de adviesraad.
Veel aandacht werd besteed aan de nota "Daarom Vrouwen in de
VVD 11 •• De nota. werd gepubliceerd in Vrijheid en Democratie
nr. 1259 van 15 december en zal tijdens de jaarlijkse algemene
vergadering 1982 in behandeling komen.
De door de organisatie ingestelde werkgroep Vrijwilligerswerk
heeft een themanummer .. Vrijwilligerswerk" opgesteld, dat is
uitgegeven in de blauwe reeks van de Liberale Vrouw.
De Liberale Vrouw verscheen in het verslagjaar viermaal. Geconstateerd mag· .worderi dat de belangstelling voor dit informatieblad nog steeds groeiende is.
Helaas kon de landdag 11 Consumentenbeleid" in verband met de
drukte voor de verkiezingen geen doorgang vinden.
Het onderwerp van de najaarsconferentie te Lunteren was
11
Herverdeling van werk". De goed voorbereide conferentie
kon bogen op een grote belangstelling. Tijdens dit congres
werden drie moties aangenomen.
Sprekers waren de heren drs.M.van Amelsvoort (herverdeling van
werk), J.Kamminga (politieke zaken) en prof.dr.H.Galjaard
(politiek, dat is niets voor mij meneer).
In nauw overleg met de VVD werd voor de Tweede-Kamerverkiezingen
een doelgroepfolder, speciaal gericht op de vrouw, opgesteld.
In het kader van de verkiezingscampagne werd door een werkgroep
uit het bestuur een grootse manifestatie voorbereid, die
plaatsvond in de Flint te Amersfoort. Deze bijeenkomst werd
door circa 700 vrouwen uit den lande bezocht.
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In het politiek overleg vrouwenorganisaties vertegenwoordigde
de vice-voorzitter, mevrouw Th.L.Blom-de Koek van Leeuwen,
de Organisatie Vrouwen in de VVD.
Tijdens de formatieperiode hebben de politieke vrouwenorganisaties een nota aan de informateurs aangeboden.
De voorzitter van de Organisatie Vrouwen in de VVD, mevrouw
A.C.van Wijngaarden-Terlouw, maakte deel uit van de delegatie
naar het ELD-congres te Kopenhagen.
In het hoofdbestuur van de VVD werd de organisatie vertegenwoordigd door mevrouw A.C.van Wijngaarden-Terlouw, terwijl
in de partijraad zitting hadden mevrouw Th.L.Blom-de Koek
van Leeuwen, mevrouw L.Ruys-van der Hoek, mevrouw E.van RaalteTuijnman en mevrouw C.H.A.de Vries-Reidt.
De Vrouwen in de VVD waren buiten partijverband vertegenwoordigd
in:
- Nederlandse Vrouwenraad
- Informatie en Documentatie Centrum van de Nederlandse Vrouwenraad
- Internationaal Archief van de Vrouwenbeweging (IAV)
Huwelijk/relaties, Ouderschap, zwangerschap (HOZ)
- Marie, word wijzer
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De Vereniging van Staten- en Raadsleden telde op 31 augustus
1981 1251 leden en 418 buitengewone leden (tegen per 1 september 1980 1281 leden en 374 buitengewone leden). Er traden
gedurende het verenigingsjaar vele mutaties in het ledenbestand op. Het totale aantal leden bleef echter nagenoeg
gelijk.
Tijdens de jaarvergadering te Lunteren op 7 november 1981
traden mevrouw M.K.van Langeveld-Berkel en de heren
B.A.Dingemans, L.Weinberg en T.E.Willems als bestuurslid af.
Als nieuwe leden werden benoemd mevrouw w.a.Rienks-Schiedon
(Noord-Brabant) en de heren J.W.van Dijk (Zuid-Holland),
ing.W.W.F.Moret (Drenthe) en W.F.Vriezen (Gelderland).
Aan de beurt van aftreden waren mevrouw E.F.M.Coenen-Vaessen
en de heer mr.I.W.Opstelten. Zij werden beiden herkozen.
Het op 6 november 1981 te Lunteren gehouden congres telde
een record aantal deelnemers: de vereniging vierde haar
35-jarig bestaan. De fractievoorzitter van de VVD in de
Tweede Kamer, de heer H.Wiegel, opende de congresavond met
een inleiding over de actuele politiek. De heer Pierre Huyskens,
redacteur van Elseviers Magazine, was uitgenodigd om op zijn
eigen wijze de actuele politiek te belichten, tot groot genoegen van vele aanwezigen.
Tijdens het congres en de jaarvergadering werd over het programma
voor de gemeenteraadsverkiezingen 1982 gediscussieerd, waarna
het werd vastgesteld.
In samenwerking met de Haya van Somerenstichting heeft de
vereniging in 1981 twee themadagen georganiseerd. Op 14 februari werd te Utrecht onder voorzitterschap van mr.J.Drijber
de Politiewet besproken. Op 3 oktober was het onderwerp:
"Analyse bestaand beleid, herschikking prioriteiten" terbespreking. Beide dagen werden druk bezocht.
Op 13 juni werden in vier plaatsen in·het land, te weten
Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle, regionale bijeenkomsten gehouden met als onderwerp van bespreking: "Specifiek
welzijn"~ De opkomst was niet bijzonder groot. Toch wil het
bestuur deze regionale bijeenkomsten in voorkomende gevallen
herhalen.
De wethouders hielden hun dag op 8 april te Utrecht. Hier
stond het onderwerp: "Bestemmingsplann!m en financiële consequenties" ter discussie.
Op 18 september waren de liberale burgemeesters te gast bij
de "Arnhemse Instellingen", waaronder GKN, KEMA en SEP vallen.
De discussie, die zeer levendig was, ging over Dodewaard,
energie en openbare orde.
De Statenleden en Eerste-Kamerleden waren op 4 september in
de provincie Groningen te gast. De commissie Provincieprogramma presenteerde de richtlijnen voor dit programma.
Na amendering werd het programma door de vergadering vastgesteld.
In de namiddag werd een bezoek gebracht aan de NAM.
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Evenals voorgaande jaren kwamen VVD-gedeputeerden, commissarissen der Koningin, fractievoorzitters van Eerste en
Tweede Kamer en voorzitter en secretaris van de vereniging
tweemaal bijeen.
In 1981 waren de commissies Financiën Lagere Overheden,
Binnenlands Bestuur en Personeelszaken, Organisatie en
Planning actief.
De werkzaamheden van de commissie Provincieprogramma en de
commissie Gemeenteprogramma werden voltooid.
De vereniging nam ad hoc deel aan de werkgroep Herziening
Gemeentewet, in samenwerking met haar commissie Binnenlands
Bestuur en de commissie Binnenlandse Zaken van de VVD.
In 1981 werden 15 liberale burgemeesters voor het eerst of
in· een andere standplaats benoemd.
(Het jaarverslag van de Vereniging van Staten- en Raadsleden
van de VVD van 1 september 1980 - 31 augustus 1981 is bij
het secretariaat van de vereniging te verkrijgen.)
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De werkgroep van de Groep Nederland, onder leiding van de
heer J.P.van der Meulen, die zich bezighield met de voorbereiding van het Nederlandse standpunt voor het in september
te Rome gehouden congres van de Liberale·_ Internationale, hield
in het voorjaar en de zomer van dit verslagjaar een aantal
vergaderingen.
Resultaat hiervan is geweest dat enige ontwerp-resoluties
werden opgesteld, onder meer over Iran, Polen en de noodzaak
het opkomend protectionisme tegen te gaan. Ook werden amendementen opgesteld op het "Liberal appeal 1981", dat tijdens
het congres te Rome werd vastgesteld (zie verder paragraaf 22).
In het voorjaar werd een toespraak tot de leden van de Groep
Nederland gehouden aoor mr.H.R.Nord, lid van de ELD-fractie
in het Europese Parlement. De heer Nord sprak over de niet
geringe problemen in de Europese Gemeenschap en over een
liberale visie op de toekomst van Europa.
Na zijn rede volgde een interessante en diepgaande discussie,
waarin nog eens duidelijk werd hoe belangrijk het is om met
betrekking tot de situatie in de .ilU.l':opese Gemeenschap voortdurend aandacht te geven en te vragen, al was het alleen
maar om te voorkomen dat de verkiezingen voor het Europese
Parlement in 1984 een mislukking worden.
In november nam het lid van de Groep Nederland, mevrouw
H.M.W.Markerink-de Leede, deel aan een werkbezoek van de
Liberale Internationale aan Latijns Amerika.
Aan het eind van het jaar werd begonnen met de voorbereidingen
voor het in september 1982 te 's-Gravenhage te houden internationale congres van de Liberale Internationale. Het bestuur
van de Groep Nederland stelde hiertoe een voorbereidingscommissie in, die onder dagelijkse leiding staat van het
lid van het dagelijks bestuur van de groep, mevrouw L.A.van
Scherpenberg.
Juist met het oog op dit te 's-Gravenhage te houden congres
is het van belang om nog eens te vermelden dat het lidrnaatschap van de Groep Nederland uiteraard voor alle leden van
de VVD openstaat. Aan het eind van het verslagjaar bedroeg
het aantal leden circa 180.
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17. Vrijheid en Democratie.
Het partij-orgaan onderging in 1981 de nodige w~Jz~gingen.
Met ingang van 1 februari aanvaardde Reny Dijkman haar functie
van full-time hoofdredacteur, waardoor aan Vrijheid en Democratie meer tijd dan voorheen kon worden besteed.
.
Als voorloper op de wisselkaterns (Beleid '80) werd in het
blad tot en met de verkiezingen voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal een oranje verkiezingskatarn met campagnenieuws opgenomen.
In 1981 verschenen 18 nummers van Vrijheid en Democratie;
wederom één nummer minder dan vorig jaar. Dit nummer werd "ingeleverd" voor de glanscover, waarmee Vrijheid en Democratie
sinds 19 mei 1981 verschijnt. De. keuze viel op de glanscover,
deels om het partij-orgaan een aantrekkelijker uiterlijk te
geven, deels om meer adverteerders te trekken door een betere
kwaliteit van het papier.
Het totaal aantal pagina's - inclusief covers -van Vrijheid
en Democratie bedroeg in 1981 624. Dat betekent 16 pagina's
minder dan vorig jaar. Na de verkiezingen zijn aanzienlijk
dunnere nummers gedrukt in verband met de financiële positie
van het blad.
Op 24 maart werd een tijdloos kandidatennummer uitgegeven,
waarin alle kandidaten voor de Tweede Kamer tot nummer 31 van
de landelijke lijst werden geportretteerd.
In het nummer van 8 september verscheen als inleg de tweede
versie van het Liberaal Manifest en in het nummer van 15 december de nota Organisatie Vrouwen in de VVD.
Een poging om in januari 1982 over te gaan op wisselende katerns, waarin o.a. alle kamercentrales zesmaal per jaar ruimte
zouden krijgen (Beleid '80) voor de eigen regio, strandde
voortijdig. Van de 17 kamercentrales wilden er slechts 3 aan
de katerns deelnemen. Kosten en sluitingstijd vormden onoverkomelijke bezwaren. Het hoofdbestuur besloot dan ook van de
katerns af te zien.
De altijd perfect verlopende samenwerking maakt het contact met
de drukkerij bijzonder plezierig~·
Het hoofdbestuur heeft de indruk dat Vrijheid en Democratie
meer dan ooit gelezen wordt, wellicht omdat èn inhoud èn layout aansluiten bij de behoefte aan informatie ten behoeve van
de leden en overige belangstellenden.
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18. Propaganda en voorlichting.
Het verslagjaar 1981 stond, zoals eerder is vermeld, in het
teken van de Tweede-Kamerverkiezingen op dinsdag 26 mei.
Door de Landelijke Propaganda Commissie werd relatief minder
plenair vergaderd; bijeenkomsten vonden plaats op 7 januari,
4 maart, 1 april, 1 juli, 16 september, 22 oktober en 25 november, in totaal 7.
Meer werd in werkgroep-verband bijeengekomen, waarbij vooral
de werkgroepen Media, Wiegel-avonden, Jongerencampagne en
Vrouwencampagne tot het laatst toe gefunctioneerd hebben.
Voor de eerste maal trad bij deze verkiezingen een campagneleider op, en wel drs.G.Ch.O.Boosman.
In het campagneteam, dat vanaf medio februari wekelijks vergaderde, hadden zitting: mr.F.Korthals Altes, voorzitter,
H.Wiegel, mr.J.G.Rietkerk, J.Kamminga, drs.J.H.Klein Molekamp,
de algemeen secretaris, de campagneleider en de adjunctsecretaris voor voorlichting en propaganda.
De belangrijkste projecten, waarop de campagne steunde en waarin
dus LPC en campagneteam hun activiteiten ontplooiden, waren de
aanloopcampagnes van november 1980 tot april 1981. Reeds vanaf
1 november 1980 vond een serie van propagandisten-avonden per
kamercentrale plaats, waar de propagandisten door leden van het
dagelijks bestuur en landelijke functionarissen op hun werk in
deze campagne werden voorbereid. Van eind januari af werden
werkbezoeken van Tweede-Kamerleden aan alle kamercentrales georganiseerd, ter verkrijging van de noodzakelijke regionale
publiciteit en interne motivatie·.
Op 5 en 12 maart werden voor de propagandisten van een 40-tal
kerngemeenten aparte instructie-avonden belegd.
Op 23 maart kwamen te Utrecht de leden van de vrijwilligerssprekerspool uit alle kamercentrales bijeen om extra geïnformeerd
te worden in woord Xdoor middel van prominente sprekers) en in
geschrift (door middel van het campagne-vragenboek, dat aan hen
werd uitgereikt).
De "publiekscampagne" startte op 6 april met een tot landelijke
gebeurtenis verheven eerste provinciale spreekbeurt door lijsttrekker Wiegel te Uitgeest. In totaal werden 19 van deze "Wiegelavonden" georganiseerd, die resulteerden in vele artikelen in
zowel landelijke als regionale pers.
Voorts waren prominente sprekers over het gehele land en over
de gehele campagne verdeeld.
Een door reclamebureau NAVAR, na briefing uit de VVD, opgesteld
mediaplan vormde de professionele basis, waarbij voor het eerst
geen gebruik meer werd gemaakt van de Publex-affichering.
Voor vier Brandpunt-uitzendingen rond de persoon van de lijsttrekker van de vier grootste partijen werden steeds viQ de.LPC
25 VVD'ers aangetrokken om daarin éénmaal ondersteunend en driemaal kritisch aanwezig te zijn.
Om de tien dagen werd een zgn. "weekthema" aan alle sprekerspoolvrijwilligers gezonden, zodat de VVD als geheel in deze periode
over hetzelfde actuele thema een eensluidende mening verkondigde.
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Van 5 tot 9 mei werd een speciale vrouwencampagne georganiseerd
en van 11 tot 16 mei een jongerencampagne, alles als onderdeel
van de totale publiekscampagne.
Het containerproject, een VVD-Tweede Kamer op wielen, trok van
5 mei tot aan de verkiezingen door het land en deed een 50-tal
steden aan.
Een VVD-promotieteam, vijf hostessen begeleid door een Kamerlid,
bezocht drukbezochte plaatsen (winkelcentra, badplaatsen) gedurende vier zaterdagen in mei om de kiezers een liberaal geluid te laten horen.
Een campagnefilm, opgebouwd rond de lijsttrekker en de eerste
hem volgende kandidaten op de lijst, werd zowel op· 16 mm. film
als op video~cassetteband gebruikt.
Een lijst van het campagnemateriaal dat ter beschikking was
alsmede van de verbruikte aantallen is als bijlage III bij
dit jaarverslag gevoegd.
Bovendien werd een huis-aan-huis-krant in een oplage van
2.3 miljoen exemplaren verspreid.
Op 26 mei werd een grote slotavond te 's-Hertogenbosch georganiseerd, die door zeer velen werd bezocht.
De radio-uitzendingen vonden·om de"veertien dagen op de vrijdagavond plaats, te beginnen op 2 januari en eindigend op 30 april.
In de maand mei waren de VVD radio-uitzendingen op 9 en 22 mei
te beluisteren, in de maand juni en - na de vacantieperiode met ingang van september tot het eind van het jaar weer om de
veertien dagen, nu op (de maandagavond.
De televisie-uitzendingen van de VVD vonden plaats op 11 februari,
22 april, 1 mei, 13 mei, 16 september en 17 november. De eerste
vier uitzendingen leverden per uitzending een winst van 100 à 200
nieuwe leden op. Sinds de VVD op 14 september oppositiepartij
werd, schoten deze resultaten omhoog. Na de uitzending van
16 september werden 1000 nieuwe leden geboekt, na die van 17 november 750. Rond alle televisie-uitzendingen werd op de dag zelf
en de ochtend daarna geadverteerd.
De brochures "Euthanasie", "Door Vrijheid Verbonden" en "U en de
VVD" zagen als nieuwe of vernieuwde producties het licht, buiten
de campagnefolders om.
Ten behoeve van de campagne werden de folders "Samen aan 't Werk"
(standpuntenfolder), de Vrouwenfolder, de Jongerenfolder en de
Onder Dak-folder geproduceerd.
Duidelijk werd aan alle drukwerk en overige publicaties gedurende
de campagne vorm gegeven door middel van één campagnestijl.
Op basis van continuïteit werd een nauw contact onderhouden met
de redacteuren en journalisten van alle media.
Vooral gedurenqe de campagnetijd is.de VVD veel in de publiciteit
geweest, doch ook buiten de campagne om, via de laatste discussies
over het Liberaal Manifest, heeft de VVD zich als actieve partij
goed kunnen profileren.

- ss 19. Vorming en scholing.
Op 22 mei 1981 werd de naam Stichting Vormings- en scholingsactiviteiten Vrijheid en Democratie gewijzigd in "Haya van
Somerenstichting" (zie paragraaf 12) .
De heer ir.T.Thalhammer, voorzitter van de stuurgroep, tevens
voorzitter van de Landelijke Commissie voor Vorming en scholing,
werd opgevolgd door mevrouw E.van Raalte-Tuijnman, ondervoorzitter van de VVD.
Na deze wijziging was de stuurgroep als volgt samengesteld:
mevrouw E.van Raalte-Tuijnman, voorzitter, P.M.Blauw, H.F.Dijkstal
en L.H.Ruben, terwijl de adjunct-secretaris voor vorming en
scholing optrad als secreta.ris van zowel de stuu;-groep als van
de Landelijke Commissie voor Vorming en scholing.
Tegen het einde van 1981 werd door de Haya van Somerenstichting
en door de VVD bij de stuurgroep Maatschappelijke-Discussie
Energiebeleid een subsidiebedrag aangevraagd ten behoeve van een
aantal activiteiten, dat ten dàel heeft de discussie over de gehele energieproblematiek vanuit een liberale zienswij ze aan te ·
wakkeren en te verlevendigen.
rn dit verband werden namens de VVD en de Haya van Somerenstichting
gesprekken gevoerd me.t de stuurgroep Maats.chappeli.jke Discussie
Energiebeleid.
·
Eind 1981 waren van de zijde van de stuurgroep nog geen definitieve toezeggingen ontvangen.
In 1981 werden de volgende bijeenkomsten door de Haya van Somerenstichting centraal georganiseerd:
~~~~~~~g~~~9~s~n-Y22~_n!~~~~-Y22~~!~~~~~-~n-~~s~~~~~!~~~B-Y~
~!g~1!ns~n·

Deze dagen werden gehouden op 4 april, 27 juni en 31 oktober,
steeds te Utrecht.
Als onderwerpen kwamen aan de orde: de structuur van de VVD,
communicatie met partijcommissies, communicatie met ondercentrales
en kamercentrales en het opzetten van studiewerkgroepen in de
afdelingen.
De voorzitters werden o.a. geïnformeerd over het technisch leiden
van vergaderingen, het leiden van stemmingen en de relatie van
het bestuur met gemeenteraadsfractie en pers.
De secretarissen werden o.a. geïnformeerd over reglementenkennis,
ledenadministratie, wijze van notuleren en archivering.
Inleiders waren: mevrouw L.A.van Scherpenberg, K.Weide, W.J.A.van
den Berg en dr.L.Smeets.
~~ng~1!j~~-Y2~!nS~S~~~~~-lY~~21S_Y~B-12~QL_2E_1~L-~Q-~n
~1_j~g!_12~1-~~-g~~1~~ID·

onderwerpen
"De VVD en de verkiezingen"
"Waarom eigendomsrecht als thema"
"Eigendom binnen een veranderend
maatschappelijk bestel"
"Zijn er grenzen aan het eigendom?"
"Het eigendomsrecht van effecten"

inleiders
mevr.E.van Raalte-Tuijnman
drs.Ed H.T.M.Nijpels
prof.mr.J.G.Steenbeek en
mr.e.M.van den Hoff
A.G.van der Spek
drs.H.van der Schalie en
mr.D.Cross

-
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Thema: "Nederland in de wereld".
onderwerpen
Algemene inleiding .over de veranderingen in de wereldverhoudingen in de
periode 1945-heden: machtsverhoudingen;
invloed op vrede en veiligheid
"De rol van Nederland in de wereld"
"De rol van Nederland in de Europese
samenwerking" (economisch-politiek)
"De rol van Nederland in de
industriële verhoudingen"
"Veiligheidsmodellen in West-Europa"
"Perspectieven van wapenbeheersing"
"De liberale benadering van de veiligheidsproblematiek" (actuele situatieschets)
"Alternatieve ontwikkelingsstrategieën/
aanpak armoedeprobleem"
"Doelm~tige ontwikkelingssamenwerking"

inleiders

prof.mr.A.van Staden
prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve
mr.H.R.Nerd
F.Swarttouw en
ir.J.Hillige
prof.dr.H.W.Tromp
mr.S.Rozemond
mr.drs.F.Bolkestein
prof.dr.C.A.O.van Nieuwenhuijze
mevr.mr.E.Herfkens

Q~~2~~~~~=-~~-Y~~g~g~~~~2h~~~~

te Amersfoort op 7 en 21 februari en 7 maart (bureau Interactie);
te Boskoop op 7 en 21 februari en 7 maart (Maatschap De Zuilen) ;
te Nijmegen op 12 en 26 september en 10 oktober (Maatschap de Zuilen) .
[2~~~~~~~~~g~~

te Utrecht op 14 maart (bureau Interactie) en te Rotterdam op
28 maart (bureau Interactie) .
Op 23 november werd te Amersfoort een politieke scholingsbijeenkomst voor vrouwen gehouden over de onderwerpen:
"Invloed van de vr9uw op de gezondheidszorg" (naar aanleiding van
de nieuwe wet Voorzieningen Gezondheidszorg) en
"Invloed van de vrouw op haar leefomgeving (leven en overleven)".
Dit laatste onderwerp betrof met name de gemeentelijke ruimtelijke
ordening (grondbestemming) en de milieuvervuiling.
Inleiders waren drs.D.J.D.Dees en drs.L.M.L.H.A.Hermans.
Decentraal werden de volgende cursussen georganiseerd:
~~E!~2~~=g~m~~~~~~22g~2~~~~~~~~

op 12 · en ·lg noveinbeE mët als onde+Werp: ...'~ziberale·. gemeente-·
raadspolitiek" en op 21 en 28 november met als onderwerp:
"Vergader- en discussietechniek en organisatie van de VVD".
!~~2fm2~!~2~~~~2~~~-J!~l·

Tijdens deze bijeenkomsten werden de volgende onderwerpen behandeld: discussie- en vergadertechniek, structuur van de VVD,
actuele politiek, politieke reclame, pers en p.r., en werkwijze
politieke instellingen.
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Tijdens deze bijeenkomsten kwamen de volgende onderwerpen aan
de orde:
.
"Hoe kunnen plaatselijke en regionale afdelingen van Vrouwen in
de VVD beter functioneren?"
"Hoe kun je de politieke weerbaarheid van vrouwen in de VVD vergroten?"
"Organisatie van de VVD en vrouwen in de VVD, Tweede Kamer en
provincie en gemeente".
"Gesprekstechniek".
"Vrijwilligerswerk".
In 1981 zijn 12 introductiebijeenkomsten gehouden.
~2US~~~BSY~2Y22~U-l1l

werden georganiseerd in de kamercentrales Groningen~ Rotterdam,
Haarlem, 's-Hertogenbosch, Amsterdam, Utrecht en Gelderland.
De Haya van Somerenstichting heeft in 1981 meegewerkt aan de
volgende studiebijeenkomsten van de Vereniging van Staten- en
Raadsleden :
.
studiedag Politiewet op 14 februari te Utrecht;
studiedag "Analyse bestaand beleid, herschikking prioriteiten"
op 3 oktober te Utrecht.
De Landelijke Commissie voor Vorming en scholing kwam in 1981
vier maal bijeen.
De Informatiemap had ultimo 1981 1300 abonnees.
De redactieraad kwam in het verslagjaar om de 14 dagen bijeen,
en bestond uit vertegenwoordigers van de Haya van Somerenstichting,
de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het algemeen secretariaat,
alle fractiemedewerkers, de Prof.mr.B.M.Teldersstichting en de
Vereniging van Staten- en Raadsleden.
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In de paragrafen 2 en 4 is reeds uitvoerig ingegaan op de verkiezingen, die er toe leidden dat medio 1981 de samenstelling
van de fracties in de Staten-Generaal een wijziging onderging.
Relatief het grootste aantal wijzigingen voltrok zich in ~e
fractie van de Eerste Kamer. De heren Baas, Van Boven, Van
Hemert tot Dingshof, De Jong en Schlingemann keerden niet terug,
terwijl mevrouw Veder en de heren Ginjaar, Korthals Altes en
Pais hun intrede deden. Daarmee werd het aantal leden teruggebracht tot 12.
De Eerste-Kamerfractie was op 31 december als volgt samengesteld:
dr.G.Zoutendijk, voorzitter, drs.Y.P.W.van der Werff, ondervoorzitter, mr.ir.H.Heijne Makkreel, eerste secretaris,
drs.F.M.Feij, tweede secretaris, dr.L.Ginjaar, mr.F.Kor.thals
Altes, dr."A.Pais, jhr.mr.G.O.J.van Tets, mevrouw mr.E.Veder-Smit,
drs.T.R.A.Veen, mevrouw L.Vonhoff-Luij~ndijk en mr.J.G.C.Wiebenga.
Voor de wijziging in de samenstelling van de Tweede-Kamerfractie
wordt verwezen naar paragraaf 2.
Als enig nieuw lid deed zijn intrede de heer P.M.Blauw te
Nieuwe Pekela.
Daarmee was het aantal leden gebracht op 26.
De samenstelling van de Tweede-Kamerfractie was op 31 december
als volgt:
·
H.Wiegel, voorzitter, mr.tr.G.Rietkerk, ondervoorzitter,
drs.D.J.D.Dees, secretaris, G.W.Keja, secretaris, mr.H.E.Koning,
penningmeester, drs.G.M.V.van Aardenne, L.M.de Beer, J.D.Blaauw,
P.M.Blauw, mr.drs.F.Bolkestein, dr.R.Braams, dr.W.F.van Eekelen,
A.A.M.E.van Erp, A.J.Evenhuis, mevrouw drs.N.J.Ginjaar-Maas,
drs.L.M.L.H.A.Hermans, H.H.Jacobse, drs.Th.H.Joekes, dr.R.W.de
Korte, drs.Ed H.T.M.Nijpels, A.Ploeg, drs.J.F.Scherpenhuizen,
mevrouw drs.N.Smit-Kroes, mr.M.J.M.Tripels, mevrouw E.VerkerkTerpstra en H.P.H.Waalkens.
In de samenstelling van de VVD-leden in de Europese LiberaalDemocratische fractie deed zich geen wijziging voor.
De VVD-leden in deze fractie waren op 31 december de volgende:
mr.dr.C.Berkhouwer, mr.A.Geurtsen, ir.H.J.Louwes en mr.H.R.Nord.
De fracties van de Staten-Generaal betreurden in dit verslagjaar
het overlijden van twee oud-leden.
Op 28 februari over~eed mr.C.H.F.Polak, lid van de Eerste Kamer
van 1971- 1977, en eminent minister van Justitie in het kabinetDe Jong van 1967 - 1971.
Dr.G.Zoutendijk herdacht hem in een artikel in Vrijheid en
Democratie nr. 1245 van 10 maart, blz. 5.
In een artikel in Vrijheid en Democratie nr. 1252 van 8 september,
blz. 12, herdacht drs.Th.H.Joekes het overleden oud-lid van de
Tweede Kamer, mevrouw mr.J.J.Th.ten Broecke Hoekstra, die van
1956 - 1967 voor de VVD zitting in deze Kamer had. Naast Kamerlid
.was zij ook vele jaren lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage.
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21. Federatie van Liberale en Democratische Partijen van de
Europese Gemeenschap (ELD).
Het afgelopen jaar is zowel voor.de Federatie als voor het Europese Parlement in zekere mate een overgangsjaar geweest. Halverwege de Europese verkiezingen van 1979 en die van 1984 was de
nieuwheid van de eerste directe verkiezing er een beetje af en
was men nog te ver verwijderd van de tweede verkiezing in 1984
om al door de verkiezingskoorts gegrepen te zijn.
Nochtans is het voor de liberale samenwerking in Europa geen
jaar van stilstand geweest; eerder kan gezegd worden dat enkele
belangrijke init±atieven werden genomen en de bestaande contacten
werden verstevigd. Nog steeds kan gesteld worden dat de liberale
partij-samenwerking hechter en verdergaand is dan die van de
andere Europese politieke stromingen, zoals bij de socialisten,
waar aanmerkelijke meningsverschillen blijven bestaan en bij de
christen-democraten, die enerzijds te sterke en herkenbare vleugels hebben en anderzijds door een sterk Duits-Italiaans overwicht gekenmerkt worden. In tegenstelling tot wat anderen graag
beweren zijn er onder liberalen noch ideologisch noch naar nationaliteit duidelijke scheidslijnen te trekken.
Het beste kon dit geconstateerd worden tijdens het jaarlijkse
congres dat van 12 - 14 juni te Kopenhagen werd gehouden, waar
de stemmingen zoals gebruikelijk soms wél dwars door nationale
delegaties heenliepen, maar toch ook geen grote ideologische
breuklijnen aangaven.
De delegatie naar dit congres was als volgt samengesteld:
~~me~~2-2~-~h~-~~~s~~!~~-sQ~~~~~

Frits Korthals Altes (leader of the delegation)
Jan Kamminga
Tom van Bernmelen
mrs.Alie van Wijngaarden
Matti de Bruijne
~~me~~-2~-~h~-ê~n~~~

mrs. Lees Vonhoff
~~ffie~~2-2~-~~-tlQ~2~-2~-B~E~~2~B~~~!Y~~

Jan-Dirk Blaauw
Frits Bolkestein
Wim Keja
~?SE~~~-2

mrs.Louise van Scherpenberg
Antonie Dake
Doede Kok
Jaap van der Meulen
Henk Talsma
Frans Weisglas
De leden van de delegatie werden benoemd in een vergadering van
de partijraad op 25 april. Om budgettaire redenen werd besloten
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dat de delegatie in tegenstelling tot voorgaande jaren zou
bestaan uit 15 personen; met dit aantal is het nog mogelijk
de 21 stemmen, die de VVD heeft (+ 11% van het totaal) uit te
brengen.
De VVD had op het congres een zeer werkzaam aandeel:
een resolutie over internationale economische betrekkingen,
verdedigd door mr.drs.F.Bolkestein, werd aanvaard; eveneens
werd aangenomen een resolutie over grensoverschrijdende milieuverontreiniging, ingediend door mr.D.H.Kok, om genoemde problematiek verder uit te werken ter behandeling op het jaarcongres van de ELD in 1982 te Venetië.
Dr.A.C.A.Dake maakte deel uit van de redactiecommissie van het
rapport over een Europees mediabeleid en de VVD-Europarlementariërs
mr.H.R.Nord, ir.H.J.Louwes en mr.A.Geurtsen namen de beantwoording
van vele aan de fractie gestelde vragen voor hun rekening.
Eveneens op dit congres volgde voorzitter Kamminga zijn voorganger Korthals Altes op als lid van de executieve commissie,
waarvan sinds de oprichting tevens mr.H.P.Talsma deel uitmaakt.
De executieve kwam in 1981 vijfmaal bijeen onder leiding van
Willy de Clercq, die sinds november 1980 het voorzitterschap
waarnam voor Gaston Thorn, die tot voorzitter van de Europese
Commissie werd benoemd. Tijdens het congres te Kopenhagen werd
Willy de Clercq in het voorzitterschap bevestigd.
(Een verslag van het congres te Kopenhagen werd opgenomen in
Vrijheid en Democratie nr. 1251 van 23 juni.)
Een belangrijke vergadering van het executive committee werd
begin september te Aix-en-Provence gehouden, waar een samenspraak plaatsvond met de Europese Liberaal-Democratische fractie
over de Europese buitenlandse politiek, liberale antwoorden op
de economische crisis, energiebeleid, Europese begroting en de
instellingen van de Gemeenschap, een liberaal toekomstbeeld en
ten slotte handelspolitiek, geredigeerd door ir.H.J.Louwes.
De redactiecommissie voor het verkiezingsprogramma 1984 begon
in oktober haar werkzaamheden onder voorzitterschap van
mr.H.R.Nord, met als vertegenwoordiger van de VVD de secretaris
buitenland A.M.van Bernmelen en als diens plaatsvervanger J.den
Ouden.
Tegelijkertijd werd een technische commissie voor de campagne
ingesteld onder voorzitterschap van Euro-Parlementslid Mechtild
von Alemann, met als VVD-vertegenwoordigers het lid van het
dagelijks bestuur, tevens secretaris voor de voorlichting,
drs.J.H.Klein Malekamp en de adjunct-secretaris voor voorlichting
en propaganda, H.M.G.Dittmar.
De commissie tot herziening van de statuten van de Federatie, dat
na een praktijkervaring van vijf jaar toch wel enige aanpassing
behoefde, staat eveneens onder voorzitterschap van een VVD-er,
mr.H.P.Talsma, met als vertegenwoordiger namens het hoofdbestuur
van de VVD, mr.F.Korthals Altes.
Al deze vergaderingen werden voorbereid en bijgestaan door de
secretaris-generaal van de ELD, drs.F.A.Wijsenbeek, lid van de VVD .
Ten slotte dient in dit Europese activiteitenverslag nog vermeld
te worden dat de voltallige Europese fractie in het kader van de
verkiezingscampagne van 27 - 29 april haar halfjaarlijkse studie-

.
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dagen te 's-Gravenhage hield. De leden van de fractie werden
door de partij in de Eerste Kamer ontvangen, terwijl zij voorts
verkiezingsbijeenkomsten te 's-Gravenhage en Delft bijwoonden.
Een eveneens in deze periode te houden vergadering van fractievoorzitters vond geen doorgang. Een 1iberale·topconferentie
werd echter voorbereid voor 6 januari 1982 te Stuttgart, waar
de VVD vertegenwoordigd zou worden door mr.J.G.Rietkerk en
de secretaris buitenland A.M.van Bemmelen.
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22. Liberale Internationale.
Het jaarlijkse congres, waaraan ook een groot aantal Nederlandse
leden deelnam, vond dit jaar plaats te Rome van 24 - 27 september.
Het hoofdthema van het congres werd gevormd door het bespreken
en vaststellen van het "Liberal Appeal 1981", een stuk met geactualiseerde programmapunten voor een liberale politiek en een
liberaal beleid met internationale geldingskracht.
Uitgangspunten voor dit Appeal waren het Liberaal Manifest van
Oxford van 1947 en de Verklaring van Oxford van 1967. Het concept
was opgesteld door een internationaal samengestelde werkgroep,
waarin voor de Nederlandse liberalen mr.H.P.Talsma zitting had.
Zoals gebruikelijk was de Nederlandse inbreng goed voorbereid,
met gevolg dat verscheidene Nederlandse amendementen werden
aanvaard. Het eindresultaat stemde de delegatie tot grote tevredenheid.
Belangrijk waren voorts de verslagen uit de verschillende landen,
waarbij bijzonder de aandacht trokken het verslag over de
situatie in het Verenigd Koninkrijk (de verhouding Liberal Party
Social Demoeratic Party) , dat over de inbreng van Israëlische
liberalen in het kabinet-Begin en tenslotte dat over de positie
van de liberalen in Latijns Amerika.
Voor een meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar Vrijheid
en Democratie nr. 1255 van 20 oktober, blz. 10 en 11.
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23. Prof.mr.B.M.Teldersstichting.
In 1981 heeft de Teldersstichting de volgende geschriften uitgebracht:
no.38 - De Raad van Commissarissen in de Onderneming van Morgen;
De Liberalen: Schets van een Politieke Stroming;
no.39
no.40 - Rechtsbescherming tegen de Overheid;
no.41 - Beheersing van de Overheidsuitgaven.
Daarnaast is nog een tweetal "Liberale Nota's" verschenen, t.w.:
Sowjet Onderhandelingstaetiek (drs.A.W.Kröner) en
De Modernisering van Kernwapens (prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve).
Per 31 december 1981 was het curatorium van de Teldersstichting
als volgt samengesteld:
mr.drs.H.Langman (voorzitter), prof.dr.J.A.A.van Doorn, J.Kamminga,
dr.A.Pais, mr.J.M.Polak, mr.J.G.Rietkerk, drs.A.Schuitemaker (penningmeester), prof.mr.W.J.Slagter, mr.H.P.Talsma, ir.T.Thalhammer
en dr.G.Zoutendijk.
De heren mr.F.Korthals Altes en mr.F.Portheine hebben het curatorium in de loop van 1981 verlaten.
De staf van de Teldersstichting bestond per 31 december 1981 uit:
prof.dr.ir.J.J.C.Voorhoeve (directeur), J.Milders (administratief
directeur), mevrouw E.Bottinga-Lindhout, drs.A.W.Kröner,
drs.P.Luijten, mevrouw M.C.H.van der Luur, mr.R.A.F.Verschoor,
drs.M.Wessels en mevrouw drs.M.I.Wolff-Craandijk.
In het verslagjaar verlieten de heren drs.P.H.Labohm en H.Markovski
de Teldersstichting.
Gedurende 1981 is een start gemaakt met de volgende projecten:
"Emancipatie", "De politiek van de Sowjet-Unie ten opzichte van
West-Europa", "Hard Drugs Beleid" en "De NCO en haar pupillen".
Dit laatste project werd in 1981 afgerond.
Voor een aantal andere projecten.werden reeds voorstudies verricht. Het betreft hier o.a. "Toekomst van de Onderneming" en
"Jeugd- en Jongerenproblematiek".
Op 30 en 31 oktober organiseerde de Teldersstichting een symposium
over de politiek van de Sowjet-Unie ten opzichte van West-Europa.
Op dit symposium werden lezingen verzorgd door een groot aantal
vooraanstaande Sowjetalogen uit het buitenland.
De lezingen, alsmede een samenvatting van de daarop volgende
discussies, zullen in de loop van 1982 worden uitgebracht.
·op 14 december organiseerde de Teldersstichting een colloquium
over de verdeling van inkomen en vermogen.
Hier werden inleidingen verzorgd door vertegenwoordigers van de
wetenschappelijke bureaus van de vier grote partijen.

-
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24. Slot.
Na het lezen van dit jaarverslag rest een conclusie: De VVD
bruist van activiteit. Verkiezingen voor provinciale staten en
gemeenteraden staan voor de deur. Programma's worden geschreven,
kandidatenlijsten gemaakt en campagnes voorbereid. De tijd
lijkt gunstig, zo rond het einde van dit jaar 1981. De partij
zal er het beste van maken. Behalve verkiezingen werpen andere
zaken hun schaduw vooruit. De discussie in de partij zal worden
voortgezet en uitgebouwd. Dat beleid wordt deze dagen voorbereid.
Een bijzonder woord ten slotte moet worden gewijd aan de medewerkers aan de Koninginnegracht. Nooit is het rustig op het
algemeen secretariaat. Vaak is het druk of heel druk, soms is
het erg. Toch zetten staf en andere medewerkers telkens door en
met een inzet, die de partij nauwelijks mag vragen. Een brok
idealisme en een goede onderlinge verstandhouding maken het
mogelijk.
Dank aan allen, zonder hen zou het niet gaan.

's-Gravenhage, 15 februari 1982.
Het hoofdbestuur·van de VVD:
J.Kamminga, voorzitter.
W.J.A.van den Berg, algemeen secretaris.

Bijlage I
i

.

SAMENVATTING BELEID EERSTE- EN TWEEDE KAMERFRACTIE
EN NEDERLANDSE LIBEREN IN EUROPEES PARLEMENT

Beantwoord door:

Samenvatting antwoord

a. Israel-PLO

mr.dr. C.Berkhouwer

Standpunt liberale fractie luidt: men kan met de PLO tot zaken
komen wanneer deze o~ganisatie het bestaansrecht van de staat
Israel en Israels recht op veilige en gegarandeerde grenzen erkent,
en wanneer uit het handvest van de PLO de paragrafen worden
geschrapt waarin staat dat Israel dient te worden vernietigd.

b. Olympische Spelen

mr.dr.

De liberale fractie steunt:.initiatieven om de Olympische Spelen
in de toekomst te laten plaatsvinden in het land van herkomst,
en dan zulks in de opitiek van een internationaal rechterlijk
geneutraliseerde zone in de Peleponesos.

Onderwerp
Europese Zaken:

c. Wat betekent de aflossing van
de wacht in Frankrijk voor de
Europese politiek

d. toetreding Spanje en Portugal

C.Ber~houwer

mr. H.R. Nord

mr. H.R. Nord

0'1
U1

Een ~~~E!~E!2 antwoord: gevreesd wordt dat de machtsovername
I
door de socialisten Frankrijk weer zal doen terugglijden naar
situaties van dirigisme en protectionisme. Oo~ een positieve
benadering: goede en bekwame socialisten zijn aangezocht om van de
· regering~itterand deel uit te maken

De liberale fractie heeft voortdurend voor toetreding van deze beide
landen gepleit, alhoewel de moeilijkheden in het kader van de
besluitvorming in een groter Europees Parlement niet moeten worden
onderschat. Het is echter de taak van de Gemeenschap deze landen
die de weg naar de democratische rechtstaat hebben teruggevonden
te helpen.

Onderwerp

Beantwoord doo;r:

Samenvatting antwoord

Anderstalige leerlingen in
ons onderwijs

mevr.drs.N.Ginjaar-Maas

Minister Pais heeft ondanks financiële problemen 180 miljoen gulden
beschikbaar gesteld voor een onderwijsbeleid, gericht op' culturele
minderheden. Dit is echter minder gericht op voortgezet onderwijs
en op onderwijs voor Surinaamse en Antilliaanse leerlingen.
De vaste Kamercommissie zal op 11 ·juni 1981 met de minister-juist
over de Surinaamse en Antilliaanse leerlingen en het voortgezet
onderwijs praten.

Minimum eindniveau basisonderwijs (Wet basisonderwijs)

A.J. Evenhuis

Experimenten in dit verband zijn afgerond thans moet dit politiek
verder operationeel worden gemaakt.
•
De kwaliteit van het onderwijs dient hierbij centraal te staan.
De VVD heeft een voorstel van haar kant in de wet zien opnemen dat
zegt dat de positie van de inspectie in aanzienlijke mate wordt ver~
sterkt, en dat er toezicht moet worden gehouden op de deugdelijkheid van het onderwijs.
I
0\
0\

I

ABOP

A.J. Evenhuis

De VVD dient een appel op de leden te doen om uit deze organisatie
te stappen: het is geen verbond meer, doch een politieke organisatie.

Grondwetswijziging krijgsmacht;
koning niet meer als hoofd van
de krijgsmacht

A.J. Evenhuis

VVD-fractie is na grondige disaussie tot de slotsom gekomen dat het
hier een opschoning van de grondwet betrof, en is met het regeringsvoorstel accoord gegaan. Deze zaak komt terug omdat de Eerste
Kamer haar heeft afgewezen.
De nieuwe fractie zal de ontwikkelingen in dit verband nauwgezet
dienen te volgen.

Eenmalige uitkeringen krijgsgevangenen in Nederlands-Indië

A.J. Evenhuis

VVD-fractie met name heeft systematisch aange~rongen op een
regeling die recht doet aan de betrokkenen.

Onderwerp

Beantwoord door:

Samenvatting antwoord

Dumping van radio-actief afval
in zee

mevr.drs.N.Rempt-Halmmans
de Jongh

Er is heden een commissie door minister Ginjaar samengesteld om
het probleem te behandelen. Alhoewel de methode van dumping is
geaccepteerd, is de VVD vàn mening dat er naar alternatieven gezocht
dient te worden.

relatie Nederland - PLO

mr.drs.F.Bolkestein

Er kan geen sprake zijn van officiële contacten tussen Nederland
en de PLO zolang deze organisatie haar houding niet wijzigt.

H.H. Jacobse

De VVD is van mening d~t het gaat om het zeer fundementele recht
om zich vrij en onbedreigd in het openbaar te kunnen bewegen.
VVD dient ernstig aandacht te besteden aan het treffen van maatregelen teneinde onze vrijheid volledig te kunnen waarborgen.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft in zijn beleid de sterkte
van de politie opgevoerd. Er is tevens een nieuw ontwerp Politiewet gemaakt.

Ontwikkeling van de persoonlijke
. en materiële vrijheid in
Nederland

~

~

Technologische ontwikkelingen
in de toekomst

dr. G. Zoutendijk

Aan de anti-technologische houding van vele linkse groeperingen!
zal een eind moeten komen, omdat anders nieuwe arbeidsplaatsen
ten gevolge van nieuwe technologie buiten ons land ontstaan, ten
koste van de werkgelegenheid in ons land.
Het innovatiebeleid van het huidige kabinet dienen te worden voortgezet.
De technologie dient dienstbaar gemaakt te worden aan de mens
en niet aan de collectiviteit.
Het individu dient meer ruimte te krijgen.

I
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Bijlage II

LEDENLIJST VVD PER l. .JANUARI 1982
totaal

kamercentrale

aantal partijraadsleden 1981 1)

aantal partijraadsleden 1982 !

06

91

92

93

94

95
920
874

4

4

3

4 2)

1382

6

6

926
346

4

4
2

826
1913
1577

2
4
7

7

A

,. s-Hertogen.bosch

4674

4

a

249

2956

537

B

Tilburg

4343

4

4

205

2710

546

c

Gelderland (Arnhem)
Gelderland (Nijmegen)

7282
4472
2331

ll
3

6

239
177

3812 1832
2756 605

3

2

4585
9485

7
17
17

5
2l

155
164

2

395
323

1215 610
1692 1891
5659 1480

6

6

3

4

146

1162

703

242

2

2

14

5

155

3235

806

1006

4

4

16
6

5

4314 1802

6

388

1374
491

6

;3

266
63

2

2

7

331

6

3

15

114
260

1667
763

6

3
10

4577 1.728
2164 642

15
12

2

200
72

3
5
4

l

3419
207

5

13

2

0

163.
3

2l70
118

1222
982
957
786

5

4388
4174

3300 1039
2237 952
2290 842

92.830

173

0

:e:
F

Rotterdam
's-Gravenhage

G
ll

Leiden
oordrecht;

I

Amsterdam

J

Den Belder

K

Haarlem

r.

Zeeland

2465

Utrecht
Friesland
Overijssel

8325

M

N

0
p

Groningen

R

Drenthe
I.imburg

s

H.S.-rechtstreeks

Q

7885
2260
5221
7777

5

15
4

3690
5846

4841 1125

1514

282
49

4

4

4

4

3

3

75

76

35

106 3.680 52.722 17.859 18.289

ll conform artikel 50.1 onder 6 huishoudelijk reglement, juncto artikel 14.5 statuten
2) wijziging in aantal - vergelijk 1981

N.B. In algemene vergadering totaal 2053 stemmen
Áantal afdelingen per l januari 1982: 608

LEDENLIJST
Code
A

s
c
0

:e:
li'

G

a
I

J
K

L
!of.

N

0
!?'
Q

R

s
w

x

Kamercentrale

Totaal

4295·
3764
Gelderland (Arnhem) 6768
Gelderland (Nijmegen)4127
's-Hertogenbosch
Tilburg

Rotterdam
' s-Gravenhage
Leiden
Dordrecht
Amsterdam
Oen Belder
Haarlem
"'zeeland
Utrecht
Friesland
OVerijssel
Groningen
Drenthe
Limburg
H.S.-rechtstreeks
B.R.O.
Brussel

2207
4384
8977
7412
2025
4900
7162
2271
7530
3175
5258
4088
3989
3032
204
99
214

VVD PER 1 JANUARI 1981
Aantal partij- 1
raadsleden 1980 >

Aantal partij~
raadsleden 1981 1 )

06

91

92

93

94

95

4

3
3
1

170
136

2759
2398

474
460

885·-

4

4

3
12

764

4

32)

3616
2607

1666
·s48

6

6

2

159
117

1314

4

849

4

4

3
8
17
17
3
15
14

2

114
138
291

1174
1654
5434

572
1780
1374

342
800
1852

2

2

4
8

4
72)

224
102
111
179
61

4622
1046
3045
4032
1396

1057
639
746
1636
347

1492
231
980
1298
460.:

6

6

2

2

2

2

239
66
168
129
59
103
1
12
ll

4193
1885
3055
2138
2210
1996
119
72
127

1544

1538

6

6

590
929
885
802
247
45
4
39

629
1088
922
906
678
37
ll
36

3

3

5

5

4

4

4
9

0
4

3
3

6
14

2

4

1

14
14
10

0

4

4

2

0

0

0

1

4

2

0

48 2.590 49.578 16.384 17.112
169
85.881
1) conform artikel 50.1 onder 6 huishoudelijk reglement, juncto artikel 14.5
2) wijziging in aantal- vergelijk 1980

N.B. In algemene vergadering totaal 2000 stemmen
Aantal afdelingen per 1 januari 1981 603

4

4

6

6

4

4

3

3

0

0

0

0

77
statuten

75

-

6~

-

B'tjlage III
I

overzicht verbruikt materiaal tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen 198l
;
(in aantallen)
l

-----------------------·t
Groep I
affiches (groot)
"
(middel)
"
(klein)
zaalaffiches
affichestickers
Groep II
ballonnen
buttons
kunststof draagtassen
lucifers ·
pepermuntrollen
stickers
bierviltjes
aanmeldingskaarten
visitekaartje Wiegel
(laatste nachtactie)
Groep III
verkiezingsprogranuna "Samen aan 't werk"
gemeenteprogramma '78-'82

20.965
47.255
62.000
8.100
780

15.700
33.100
62.400
82.700
206.700
444.550
24.000
51.000
1.400.000

48.950.
4.000

!2~2~hg~~§.:

Aan de basis
Om de Vrijheid
VVD uw Partij
Vierstromenschool
Energiebesparing
Natuur- en Landschapsbeleid
Euthanasie
Door Vrijheid Verbonden
Groep rv·
stropdassen
T-shirts
barbecueschorten
damessjaals
vlaggen (groot)
vlaggen (klein)
grammofoonplaten

1.000
925
28.000
1.727
1.812
59
220
2.141

1.788
2.494
1.069
3.062
22
82
7.457

Groep V
~21S!~f§:

Standpuntenfolder
Vrouwenfolder
Jongerenfolder
Onderdak
Huis-aan-huis krant

440.000
260.00Ö
300.000
300.000
2.299.500

r

