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l. TEN GBLJJ:PE 

Bet hoofdbestuurb~edt. ~erb~1 het 42ste Jaarverslag aan. •' 
Ben jaarverslag dat helaas niet in het teken staat van. triomf, 
maar veeleer een verslag is van handelingen waarover de partij 
intern vaak verdeeld is geweest en van uitkomsten van 
gebeurtenissen die door velen met een gevoel van 
teleurstelling zijn ervaren. 

Bet verslag over het jaar 1989 verschilt in zoverre van 
voorgaande· verslagen dat het helaa& ook een afspiegeling is 
van de noodzakelijke bezuinigingen op het centrale-apparaat 
van de partij waartoe in het verleden is besloten. 
Bet algemeen secretariaat is aanmerkelijk, wat het 
medewerkersbestand betreft, in mogelijkheden beperkt geworden. 
Gevolg. van een en ander is dat de dienstverlening aan de 
vr~jwilligers, c.q. de afdelingen, de centrales maar ook aan 
het hoofdbestuur zelf daar ernstig onder heeft te lijden. 
Dat desalniettemin zo veel tot stand is gebracht is een teken 
dat de medewerkers met buitengewone inzet er in geslaagd zijn 
toch een absoluut max~ aan handelingen te verrichten. Bet 
hoofdbestuur is hen daarvoor zeer erkentelijk. 

Bet jaarverslag staat. in het teken van drie verkiezingen, 
waarvan de, partij er op 1 januari 1989 twee heeft kunnen 
voorzien, maar een tussentijdse Tweede-Kamerverkiezing is ook 
voor de meest betrokkenen als een verrassing gekomen. 
Europese-,. Tweede-Kamer- en raadsverkiezingen '90 hebben zeer 
veel van de vrijwilligers en professionals gevergd. 
Dankzij het feit dat de VVD over een zeer goed werkend 
organisatorisch verband beschikt is de partij in staat geweest 
ook deze· verkiezingen voor te bereiden en is: zij voorts· erin 
geslaagd energiek de· plannen uit te voeren. 

Bet jaarverslag geeft. als gebruikelijk een getrouwe weergave 
van de cijfer.matige ontwikkeling van leden en kiezersbestand. 
Ha de zeer desastreuze, ontwikkelingen van de voorbije· zeven 
jaren maq geconstateerd worden dat thans sprake is van 
stabilisatie. Bchter stilstand. is ook achteruitgang. Bet 
hoofdbestuur is dan ook van mening dat vooral inde· komende 
jarèn getracht zal moeten worden het dal te verlaten. 
Alleen echte ledenwinst kan er immers voor zorgen· dat de VVD 
de derde partij van het land blijft. 

Dat constaterende rust niet alleen een zware· taak op de 
politieke vertegenwoordigers, het hoofdbestuur en het kader, 
maar op allen die zich op enigerlei wijze verbonden weten met 
hun VVD. Dat verschillend wordt gedacht over de weg die de 
partij heeft te gaan is voor ~ liberale partij van Nederland 
niet uitzonderlijk. Eensgezindheid in verscheidenheid met 
respect voor ieders persoonlijke zienswijze is een vast 
gegeven. Bet Verenigingsplan, in het najaar van 1989 
o~twikkeld biedt - gelet op de uitgangspunten --· volgens het 
hoofdbestuur voldoende aanknopingspunten om juist die 
eensgezindheid te benadrukken. Bet is de hoogste·tijd de daad 

· ·· bij- het woord te voegen. 

1 



Of zoals mr.F. Kortha1s A1tes toen in zijn kwaliteit van 
voorzitter van de VVD reeds in 1976 heeft geconstateerd: 
wBovendien moet d& sterk gegroeide VVD weer eens worden • 1 

geconfronteerd met een handzam& studie over het liberalisme. 
Bet is nuttig de contouren van het liberalisme van de toekomst 
te schetsen, een en ander "ook uit propagandistisch ooqpunt". 

Bet hoofdbestuur onderschrijft die zienswijze en het hoopt en 
verwacht dat besturen en leden, wederom net als in de jaren 
zeventig, in de jaren negentig die sterke groei van de VVD 
verwezenlijken .. Bet liberalisme van de toekomst is meer dan 
ooit een inspanning tot studie en zelfbeschouwing waard. "De 
VVD werkt" in 1989; maar bovenal in het komend decennium. 

's-Gravenhage, 7 mei 1990 
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2. TWEEDE-KAMERVERKIEZING 

In het 4lste Jaarverslaq werd in paragraaf 10 reeds aandacht 
geschonken aan de voorbereidingen tot de reguliere Tweede-· 
Kamerverkiezing 1990. 
In de maanden januari t/m april van 1989 werd met veel 
enthousiasme op de ingeslagen weg voortgegaan. De stand van 
zaken was na die vier maanden zo dat nog maar enige 
handelingen verricht dienden te worden en de partij was 
gereed .. 
Op 2 mei ontstond echter een Kabinetscrisis, daarmee kwam een 
einde aan het tweede kabinet Lubbers, waardoor de Nederlandse 
kiezers werden opgeroepen om op 6 september, dus voortijdig, 
naar de stembus te gaan. De VVD was echter, gelet op het 
voorgaande, zeer wel in staat om én de kandidaatstelling én de 
vaststelling partijprogramma in zeer korte tijd af te ronden. 

a. Kandidaatstelling 

--------------------Op 4 maart werd de 79ste algemene vergadering gehouden.-Die 
vergadering (zie voor overige onderwerpen paragraaf 5) stelde 
het technisch advies conform het voorstel van het hoofdbestuur 
zonder enig bezwaar vast. 

Inmiddels hadden de afdelingen (voor 8 januari) en vervolgens 
de kamercentrales (voor 1 maart) hun voorlopige lijsten van 
voorlopige kandidaten ingediend. Op 13 maart stelde het 
dagelijks bestuur de groslijst vast .. Deze groslijst werd 
gepubliceerd in Vrijheid en Democratie van april, blz. I e.v. 
Opgegeven werden 76 kandidaten voor een verkiesba~e en 15 
kandidaten voor een niet-verkiesbare plaats. In totaal 91. 

~er vergelijk met de overige Tweede-Kamerverkiezingen van de 
tachtiger jaren nog enige gegevens: 

mannen (t van het vrouwen (t van het totaal 
totaal) totaal) 

1981 111 (90,24) 12 ( 9,76) 123 
1982 208 (87,39) 30 ( 12, 61) 238 
1986 119 (80,96) 28 ( 19, 04-) 147 
1989 75 (82,42) 16 (17,58) 91 

OVerigens voor dat sprake- was van terugtrekking van kandidaten 
van de groslijst. 
Betgeen ook nu weer geschiedde in de periode die volgde. 
Bet betrof o.a. de zittende leden: A.J. Evenhuis, drs.Th.B. 
Joekes, drs.J.F. Scherpenhuizen en drs.N. Smit-Kroes. 
Zij trokken zich terug of voor dat de afdelingen gingen 
vergaderen of nä het tijdstip waarop afdelingen c.q. 
kamercentrales hun definitieve lijsten vaststelden. 

Op ~ en. 8 april werden in organisatorische samenwerking met de 
kamercentrale Utrecht te De Meern presentatiedagen voor 
zittende- en niet.-zittende kandidaten gehouden. 
Vervolgens stelden de afdelingen ten laatste op 15 mei de 
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advieslijsten vast. Van deze mogelijkheid maakten (ingevolge 
gegevens in het bezit van de algemeen secretaris) 333 
afdelingen gebruik (58,01%). In het volgende overzicht . l.S • l 

aantal en percentage per kamercentrale ver.meld met de 
vergelijkbare cijfers van 1986. 

% v.h. % v.h. 1986 1989 
totaal totaal . TK-ver-
1986 1989 gadering 

A 1 s-Hertogenbosch 37,25 33,33 19 17 
B Tilburg 50,00 47,37 19 18 
C Gelderland (rkk Arnhem) 51,85 74,07 14 20 
D Gelderland (rkk Nijmegen) 18,52 32,08 10 17 
E Rotterdam 100,00 100,00 1 1 
F 1 s-Gravenhage 100,00 100,00 1 1 
G Leiden 70,00 79,17 35 38 
H Dordrecht 60,87 71,74 28 33 
I Amsterdam 100,00 100,00 1 1 
J Den Helder 42,86 62,22 21 28 
K Haarlem 71,17 100,00 19 24 
L Zeeland 72,73 54,55 16 12 
M Utrecht 34,88 63,16 15 24 
N Friesland 56,67 53,33 17 16 
0 OVerijssel. 59,09 38,64 26 17 
P Groningen 52,38 84,00 22 21 
Q Drenthe 61,76 58,82 21 20 
R Limburg 61,90 48,78 26 20 
S Flevoland 100,00 100,00 5 5 
Totaal 51,72 58,01 316 333 

Vervolgens vergaderden op zaterdag· 10 juni alle kamercentrales 
waarna door het algemeen secretariaat de "Moddermanlijsten" 
werden opgesteld. 
In het algemeen bleef de partij moeite houden zin en betekenis 
van gescheiden Moddermanlijsten op de juiste waarde te 
schatten. 
De Moddermanlijsten zagen er na enig· rekenwerk als volgt uit: 
(zittende· leden): 
1. Voorhoeve 
2. Hermans 
3. Bolkestein 
4. Terpstra 
5. Nijpels 
6. Koning 
7. De Grave 
8. Franssen 
9. Korthals Altes 

10. Wiebenga 
11. LiDschoten 
12. De Korte 
13. Blauw P.M. 
14 • Weisglas 
15. Ginjaar-Maas 

3270 
2872 
2758 
2727 
2588 
2418 
2024 
1993 
1979 
1944 
1914 
1894 
1884 
1845 
1827 

16. Jorritsma-Lebbink 
17. Dijkstal 
18. v. Heemskarek P.-D 
19. Te Veldhuis 
20. Dees 
21. Nijhuis 
22. Korthals 
23. Kamp 
24. Blaauw J.D. 
25. Rempt-Balmmans de J 
26. Van Erp 
27 • Evenhuis 
2 8. Lauxtermann 
29. Van Rey 
30. Joekas 

1803 
1803 
1529 
1493 
1288 
1244 
1182 
1149 

975 
916 
897 
891 
840 
519 
125 



(niet-zittende leden): 
l. Labohm 2a43 19. Bakker 1016 . ' 
2. Remkes 2652 20. Brummel 1006 
3. Luchtenveld 2477 21. Den Dunnen 1004 
4. Van Hoof 2412 22. Lestraden-K a35 
5. De Graaff-v.M 2407 23. Coers ao3 
6. Neeb 2405 24. Van de Val! 799 
7. Klein 2391 25. Ketelaars 79a 
a. Verbugt 23a1 26. Ten Veen 776 
9. Van Beek 22ao 27. Huysman 757 

10. Brilstra-0 2157 2a. Meijers 579 
11. Muntinga 19a5 29. Van Gent 351 
12. De Bakker 175a 30. Grave 333 
13 •. Cupido-P 1724 31. Handriks 330 
14. Kokshoorn 1633 32. Klerks 304 
15. Van Dulm 1494 33. Breukers 260 
16. Ditewig 1327 34. Beers 230 
17. Bokkalkamp 1119 35. Lucardie 193 
1a. De Boer 105a 

Het hoofdbestuur vergaderde vervolgens op 19 juni om het 
ontwerp definitief vast te· stellen, mede op basis van deze 
lijsten,. na raadpleging op 16 juni. van het OVerleg ingevolge 
art.. 2 7. 2 statuten met de voorzitters of zij die hen vervangen 
van de kamercentrales. 
Aan die besluitvorming nam de· voorzitter van de partij geen 
deel omdat hij zelf vond dat het niet paste ook maar zelfs in 
schijn op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de 
kandidaatstelling i.v.m. de familierelatie met een der 
kandidaten. De ondervoorzitter,·mr.I.W. Opstelten, nam diens 
taak dan ook over. Dit gold eveneens t.a.v. de leiding in 
verkiezingsraad en algemene vergadering. 
Deze instellingen dienden op zeer korte termijn bijeen te 
komen. Het hoofdbestuur gaf er namelijk de voorkeur aan om -
hoewel in deze· zgn. verkorte procedure niet voorgeschreven 
toch deze raad bijeen te· laten komen. 

Op 30 juni vergaderde te Hilversum derhalve de 
verkiezingsraad7 142 van de mogelijke 1a1 leden waren aanwezig 

- (7a.45%). In 19a5 was dit percentage a6,34%. 

Zowel ontwerp als resultaat van de beslissing in de 
verkiezingsraad ingevolge art. 1a.4 TK worden in volgend 
overzicht vergelijkenderwijs vermeld: 

Ontwerp hoofdbestuur: 
· 1. Voorhoeve 

2. Hermans 
3. Bolkestein 
4. Terpstra 
5. Nijpels 
6. Koning 
7. Korthals Al tes 
a. De Korte 
9. Ginjaar-Maas 

Resultaat verkiezingsraad: 
1. Voorhoeve 
2. Hermans 
3. Bolkestein 
4. Terpstra 
5. Nijpels 
6. Koning 
7. Korthals Al tes 
a. De Korte 
9. Ginjaar-Maas 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1S. 
16 •. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2S. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34 •. 
3S. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
4S. 
46. 
47. 
48. 
49. 
so. 
S1. 
S2. 
S3. 
S4. 
ss. 
S6. 
S7. 
sa. 
S9 •. 
60. 

De Grave 
Frans sen. 
Wiebenga. 
Linschoten 
Blauw P.M. 
Weisglas 
Jorritsma-L 
Dijkstal 
De es 
Te Veldhuis 
v.Beemskerck P.-D 
Nijhuis 
Van Erp 
Korthals 
Evenhuis 
Kamp 
Blaauw J.D. 
Van. Reij 
Rempt-a de Jongh 
Lauxtermann 
Remkes 
Labohm 
Verbuqt 
Joekes 
Luchtenveld 
Van Hoof 
De Graaff-v.M 
Neeb 
Klein 
Van Beek 
Brilstra-0 
Muntinga 
De Bakker 
Cupido-P 
Kokshoorn 
Van Dulm 
Ditewig 
Sokkelkamp 
De Boer 
Bakker 
Brummel 
Den Dunnen 
Lestraden-M 
Coers 
Van de Vall 
Ketelaars 
Ten Veen 
Buysman 
Meijers 
Van Gent 
Grave 

10. De Grave 
11. Franssen 
12. Wiebenga 
13. Linschoten 
14. Blauw P.M. 
1S. Weisglas 
16. Jorritsma-L 
17. Dijkstal 
18. Dees 
19. Te Veldhuis 
20. v. Beemskerck P.-D 
21., Hijhuis 
22. Korthals 
23. Van Erp 
24. Kamp 
2S. Blaauw J.D. 
26. Rempt-H de Jongh 
27. Van Reij 
2 8. Lauxtermann 
29. Remkes 
30. Labohm 
31. Van Hoof 
32. Verbuqt 
33. Luchtenveld 
34. Klein 
35. Muntinga 
36. De Graaff-v.M 
37. Neeb 
38. Van Beek 
39. Brilstra-0 
40. Brummel 
41. De Bakker 
4-2. Cupido-P 
43. Kokshoorn 
44. Van Dulm 
4S. Ditewig 
4 6. Sokkelkamp 
47. De Boer 
48. Bakker 
49. Den Dunne 
SO. Lestraden-M 
S1. Coers 
S2. Van de Vall 
S3. Ketelaars 
S4. Ten Veen 
SS. Buysman 
S6. Meijers 
S7. Van Gent 
SS. Grave 
S9. Bandriks 
60. Klerks 

De volgende dag (een unicum!) -dus 1 juli- kwam de 82ste 
algemene vergadering bijeen. Eveneens in de Schouwburg te · 
Hilversum. Vertegenwoordigd waren 282 van de 604 afdelingen 

-- '(4-6~69')· Was in 1986 6S,47'! 
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Hoewel eniqe poqinqen werden ondernomen om het resultaat van 
de verkiezinqsraad tewijziqen, werd bij stemminqen door de 
afqevaardiqden de reqlementaire qrens. van 2/3 van het tota~l 
aantaL qeldiq uitqebracht& stemmen niet doorbroken. De 
verdelinq over de 19 kieslijsten werd na daartoe 
overeenstemminq te hebben bereikt met de voorzitters van de 
kamercentrales aldus vastqesteld: 

ABCDE 

------------------------------------------------------------------A B c D E 

------------------------------------------------------------------1. Voorhoeve 

~---------------------------------------------------------------2 •. Nijpels* 
3. Weisglas* 
4. Dees* 
s. Te Veldhuis* 

Hermans* 
Terpstra* 
De Korte* 
De Grave* 

Koninq* 
Korthal s-A* 
Ginjaar-M* 
Dijkstal* 

Bolkestein* 
Frans sen* 
Wiebenqa* 
v. Heemskerck* 

Linschoten* 
Blauw P.M.* 
Jorritsma-L* 
Nijhuis* 

------------------------------------------------------------------6. 
7. 
a. 
9. 

10 •. 
l:l. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 •. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Korthals 
Van Erp 
Kamp 
Blaauw J.D. 
Rampt-H 
Van Reij 
Lauxtermann 
Remkas 
Labohm 
Van· Hoof 
Verbugt 
Luchtenveld 
Klein 
Muntinqa 
De Graaff-v.M 
Neeb 
Van Beek 
Brilstra-o 
Brummel 

----------------------------------------------------------------------- 25~- oitewiq 
2 6. · Bokkalkamp 
27. Vaa de Val! 
28. Me:ljers 

Kokshoorn De Bakker 
Bakker Lestraden 
Ketelaars Ten Veen 
Van Gent Klerks 

Van Dulm 
De Boer 
Huysman 
Handriks 

Cupido-P 
Den Dunnen 
Coers 
Grave 

------------------~--------------------------------------------------~ 29. kandidaten door kamercentrales opgegeven 
30. kandidaten op "onverkiesbare, plaatsen" 

-----------------~---------------------------------------------------~ * Deze kandidaten te plaatsen binnen de combinatie en in de volgorde 
2, 3, 4 en 5 per rijkskiaskring door de kamercentrales zelf. 

Hoewel de hele partij sedert 4 maart wist wat deze verdeling 
inhield werd door kiezers (wellicht begrijpelijk) én door 
leden (wellicht onbegrijpelijk) in de weken daarna. kritiek-
geu;lt op het feit dat niet alle kandidaten op alle kieslijsten 
voorkwamen. 
OVeriqens een gevolq van het systeem dat sedert de jaren -
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zestiq binnen de VVD z'n intrede had qedaan, waaraan mede ten 
qrondslaq laq de· tot dan toe·viqerende Kieswet. 
oe, definitieve kandidaten~ijst met de verde~inq over de • l 
rijkskieskrinqen werd openbaar qemaakt door publikatie in 
Vrijheid en Democratie nr. 1377 van juni/ju~i, blz. 6. 
Op de. dag der kandidaatste~~inq, 25 juli, werden zonder 
wezenlijke bezwaren met medewerking van de kamercentrales de 
lijsten ingediend, met gebruikmaking van de in eigen beheer, 
op basis van de mode~len van de Kieswet, Opgemaakte 
formu~ieren. 

b. Bet verkiezingsprogramma 

-------------------------.. In het 44ste Jaarverslag over 1988 werd reeds uitvoerig 
stilgestaan bij de voorbereiding om tot een programma te 
komen .. De commissie, "Toxopeus" slaagde er in om voor 31 
januari met het concept te komen, waarna op 30 januari in het 
dagelijks bestuur en op 13 februari in het hoofdbestuur de 
tekst in het bijzijn van de leden van genoemde commissie van 
eerste kanttekeningen werd voorzien. 
In het maart nummer van Vrijheid en Democratie werd het 
ontwerp als bijlage gepubliceerd. 
Bet proqramma kreeg de tite~ mee: "Verkiezingsproqramma 1990-
199~- een kansvolle toekomst- naar een nieuw evenwicht". 

Tot 22 meL kregen de afdelingen de gelegenheid om amendementen 
c.q. moties in te dienen. 
Van toepassing van art. 48 hr. inzake de bijzondere 
besluitvorming kon geen sprake· zijn. Baast was geboden. De 
commissie zorgde zelf - onder auspiciën van het hoofdbestuur -
voor de selectie. Want in een algemene vergadering diende het 
verkiezingsprogramma definitief te worden vastgesteld. 
Circa 2600 amendementen c.q. moties waren ingediend. Om een 
kans te hebben de twee dagen van de 81ste algemene vergadering 
te overleven dienden ca. 400 amendementen c.q. moties aan de 
afqevaardigden te worden voorgelegd. 
Op 23 en 24 juni kwam genoemde vergadering te Amersfoort 
bijeen. Van vrijdagmiddag 13.00 uur tot zaterdagmiddag ca. 
17.30 uur_ werd in een strak tempo op zeer adequate wijze door 
de afgevaardigden met de commissie Toxopeus van·gedachte 
"gewisseld. Ben uitstekend programma was het resultaat. Een 

_ p;:oqramma. dat indien er zich geen tussentijdse Tweede• 
Kamerverkiezing zal voordoen zal gelden tot 1994. (De 
eerstvolgende reguliere verkiezing). 
(Voor meer informatie over de activiteiten van de commissie 

.Toxopeus en de 81ste algemene vergadering wordt verwezen naar 
resp. paragraaf 16 en 5). 

c. Bet resultaat 

De dag van de stemming was bij KB bepaald op 6 september. 
Daaraan ging evenals in 1982 een bijzondere campagne vooraf 
omdat anders dan te doen gebruikelijk juist in een 
vakantieperiode, als veel kiezers zich niet in hun woonplaats 
ophouden, activiteiten dienden te worden ondernomen. In 
paragraaf 19 wordt nader op dit fenomeen ingegaan;-
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Evenals in 1982 werd de verkiezingsdag een opmerkelijke. Nu 
omdat het resu~taat voor menigeen b~jzonder tegenvie~. • 1 

Opnieuw leed de partij t.o.v. 1986 een verlies, en we~ van· 
vijf zetels. Ook nu weer ondanks het feit dat kader en leden 
zich als vanouds op voortreffelijke wijze weerden. 

In de hierna volgende cijfermatige overzichten wordt een en 
ander nog eens in beeld gebracht (zie ook Vrijheid en 
Democratie van september, blz. 1 en 2) waarbij steeds de 
vergelijking met 1986 wordt gemaakt •. 

Tabel A. 

KC. geldige stemmen 
per rkk. ( 1989) 

geldige stemmen 
per rkk. (1986) 

% verdeling 
geldige 
stemmen 
(1989) 

% verdeling 
geldige· 
stemmen 
(1986) 

-----------~--------------------------------------------------A.757.705 
B.523.258 
c.565.757 
0.548.609 
E.300.017 
F.233.679 
G.628.309 
8.691.138 
:t.360.611 
J.511.784 
K.509.753 
L.215.746 
M.608.858 
N.388.125 
0.641.351 
P.360.531 
Q.289.696 
R.643.804 
8.112.777 
w. 

----------
*) exclusief 

Tabel B 

KC. opkomst 
% (1989) 

A. 88,7 
B. 84,7 
c. 82,7 
D. 85,1 

770.601 
546.383 
578.245 
557.949 
332.893 
264.053 
650.031 
715.249 
393.110 
520.948 
533.751 
224.343 
602.708 
392.113 
645.432 
371.831 
288.880 
675.868 
103.127 

----------
9.167 .. 515 

stemmers per brief 

8,52 
5,88 
6,36 
6,17 
3,37 
2,63 
7,07 
7,77 
4,06 
5;76 
5,73 
2,43 
6,85 
4,37 
7,21 
4,05 
3,26 
7,24 
1,27 

------
100,00 

opkomst aantal VVD-
% (1986) kiezers 

(1989) 

85,1 86.132 
83,6 69.717 
88,4 86.237 
87,3 63.829 
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8,41 
5,96 
6,31 
6,09 
3,63 
2,88 
7,09 
7,80 
4,29 
5,68 
5,82 
2,45 
6,57 
4,28 
7,04 
4,06 
3,15 
7,37 
1,12 

-· ----
r- •••• -· -~. "o< W= ~ -------

100,00 

aantal VVD-
kiezers 
(1986) 

112.407 
90.321 

107.485 
79.538 



E. 86,7 
1!. 71,0 
G. 86,8 
a. 83,7 
I. 13,5 
J. 81,1 
K. 83,2 
L. 90,7 
M. 83,6 
N. 81,7 
a. 84,1 
P. 86,7 
Q. 88,5 
R. 85,4 
s. 71,8 
w. 

----------gem. 80,1 

Tabel C 

78,0 
79,1 
88,0 
86,4-
76,7 
86,4 
86,6 
86,5 
87,2 
90,3 
89,8 
87,7 
90,5 
83,0 
86,4 

---------gem. 85,5 

35.942 
44.496 

122.841 
109.572 
49.501 
97.480 

114.329 
30.464 

110.114 
42.722 
68.400 
41.780 
44.200 
58.481 
19.812 

1.296.049 

46.672 
59.369 

150.729 
132.554 

62.960 
110.020 
139.694 

40.057 
130.536 
51.133 
85.612 
50.175 
51.594 
76.757 
17.764 

1.595.377 

KC. VVD % 1989 VVD % 1986 % daling c.q. stijgirq 
absoluut kiezerstal 
(t.o.v. 1986) 

A. 11,4 14,6 - 23,37 (**) 
B. 13,3 16,5 - 22,81 ( **·) 
c. 15,2 18,6 - 19,77 (**) 
o. 11,6 14,3 - 19,75 (**) 
E·. 12,0 14,0 - 22,99 (**) 
F. 19,0 22,5 - 25,05 (**) 
G. 19,6 23,2 - 18,50 (*) 
a. 15,9 18,5 - 17,34 ( *) 
I. 13,7 16,0 - 21,38 (**) 
J. 19,0 21,1. - 11,40 ( *) 
K. 22,4 26,2 - 18,16 ( *) 
L. 14,1 17,9 - 23,95 (**) 
M. 18,1 21,7 - 15,64 ( *) 
N. 11,0 13,0 - 16,45 ( *) 
o. 10,7 13,3 - 20,10 (**) 
P. 11,6 13,5 - 16,73 ( *) 
Q. 15,3 17,9 - 14,33 ( *) 
R. 9,1 11,4 23,81 (**) 
s .. 17,6 17,2 + 11,53 ( *) 
w. ------

----------gem.14,6 gem .. 17,4 gem. - 18,76 

N.B. (**) • sterkere daling dan landelijk gemiddelde 
(*) • lagere· daling dan landelijk gemiddelde 
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Tabe~ D 
.j 1 

KC. % verdeling % verdeling ledental ledental 
VVD-kiezers VVD-kiezers 6-9-1989 21-5-1986 
(1989) (1986) 

A. 6,65 7,05 3.436 4.855 
B. 5,38 5,66 3.126 4.303 
c. 6,65 6,74 5.014 6.623 
o. 4,92 4,98 3.107 4.280 
E. 2,77 2,93 1.377 2.048 
F. 3,43 3,72 2.729 3.685 
G. 9,49 9,45 6.596 9.045 
a. 8,45 8,31 5.394 7.440 
I. 3,82 3,95 1.426 2.061 
J. 7,52 6,90 3.581 5.041 
K. 8,82 8,75 5.208 7.256 
L. 2,35 2,51 2.139 2.673 
M. 8,50 8,17 6.149 7.954 
N. 3,30 3,21 2.954 3.972 
o. 5,28 5,37 3.829 5.032 
P. 3,22 3,15 2.923 4.199 
Q. 3,41 3,23 3.235 4.013 
R. 4,51 4,81 2.467 3.628 
s. 1,53 1,11 782 1.050 
w. 253 412 

------- ------ -----~ ------
100,00 100,00 65.725 89.570 

Tabel E 

KC. %· verdeling % verdeling % daling org. graad org. 
graad 

ledenbestand ledenbestand absoluut per per 
(1989) (1986) ledental 6-9-1989 

21-5-1986 
(t.o.v. '86) 

A. 5,23 5,42 29,23 (**) 3,99 4,32 
B. 4,75 4,80 27,35 (**) 4,48 4,76 
c. 7,63 7,39 24,29 ( * ) 5,81 6,16 
o. 4,73 4,79 27,41 (**) 4,87 5,38 
E. 2,10 2,29 32,76 (**) 3,83 4,39 
F. 4,15 4,11 25,94 ( *) 6,13 6,21 
G. 10,04 10,10 27,08 (**) 5,37 6,00 
a. 8,21 8,31 27,50 (**) 4,92 5,61 
I .. 2,17 2,30 30,81 (**) 2,88 3,27 
J. 5,45 5,63 28,96 (**) 3,67 4,58 
K. 7,92 8,10 28,22 (**) 4,56 5,19 
L. 3,25 2,98 19,98 (*) 7,02 6,67 
M. 9,36 8,88 22,69 (*) 5,58 6,09 
N. 4-,49 4,43 25,63 (*) 6,91 7,77 
o. 5,83 5,62 23,91 ( *) 5,60 5,88 
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P. 4,45 4,69 30,39 (**) 6,70 8,37 
Q. 4,92 4,48 19,39 (*) 7,32 7,78 
R •. 3,75 4,05 32,00 (**) 4,22 4t73 
s. 1,19 1,17 25,52 (*) 3,95 5,91 
w. 0,38 0,46 38,59 (**) 

-------- ------ ----------- -------- -----
100,00 100,00 gem. 26,62 gem. 5,07 gem.5,61 

Verklaring: 
A • 's-Bertogenbosch (**) • hogere· daling dan landelijk 

gemiddelde B • Tilburg 
c =-Arnhem (*) 
D • Nijmegen 
E •· Rotterdam 
F • 's-Gravenhage 
G = Leiden 
B • Dordrecht 
I • Amsterdam 
J = Den Belder 
K • Haarlem 
L • Zeeland 
M • Utrecht 
N • Friesland 
0 • OVerijssel 
P • Groningen 
Q • Drenthe 
R • Limburg 
S • Flevoland 
W • algemeen secretariaat 

• lagere daling dan landelijk 
gemiddelde 

Opmerkelijk was dat evenals in 1986 zeer veel voorkeurstemmen 
werden uitgebracht. 
Het volgende overzicht i~lustreert dit feit. 

naam: 

1. Voorhoeve 
2. Winsemius 
3. Nijpels 
4. Terpstra 
5. Van Rey 
6. Jorritsma-Lebbink 
7. Korthals 
8. Korthals Altes 
9. Bolkestsin 

10. Kamp 
11. Hermans 
12. Blauw P.M. 
13. Koning 
14. Ginjaar-Maas 
15. De Korte 
16. v. Heemskarek P-D. 
17. Kamminga 
18. Linschoten 
19. Rempt-B. de Jongh 

aantal 
stemmen: 
1.004.263 

12 

73.721 
36.663 
24.033 
15.053 
11.443 
11.307 
11.038 

9.150 
8.901 
8.114 
6.595 
5.495 
5.364 
4.699 
4.632 
4.555 
4.490 
4.193 

op aantal 
lijsten: 
19 
15 

4 
3 

19 
6 

19 
3 
3 

19 
3 
6 
3 
3 
3 
3 

12 
6 

19 



20 .. Van Erp 
21. Blaauw J.D. 
22. Wiebenga 
23. Verbuqt 
24. Remkes 
25., Dees 
26. Te Veldhuis 
27. De Graaff-v.M. 
28. Franssen 
29. Labohm 
30. Varekamp 
31. Dijkstal 
32. De Grave 
33. Van Hoof 
34. Brilstra-0 
35. Muntinga 
36. Brummel 
37. Nijhuis 
38. Lauxtermann 
39. de Baze Winkelman 
40. Neeb 
41. Luchtenveld 
42. Weisglas. 
43. Klein 
44. Van Beek 
45. Keja 
46. Buysman 
47·. Bartman 
48. Cupido-P 
49 •. De Boer 
50. Bandriks 
51. Ten Veen 
52. Bennekij 
53. Kokshoorn 
54. Lestraden-M 
55. Klerks 
56. Van Dijk-Stur.m 
57. Van Dullll 
58. Van de Vall 
59. Scherpenhuizen 
60. Bakker 
61. Brans 
62. Grave 
63 • Sokkelkamp 
64. Meijers· 
65. Van Gent 
66. Coers 
67 • De Bakker· 
68. Di.tewig 
69. Ketelaars 
70. Den Dunnen 

4.139 
3.401 
2.567 
2.505 
2.382 
2.295 
1.991 
1.703 
1.452 
1.328 
1.322 
1.264 
1.144 
1.048 
1.117 

882 
815 
779 
778 
546 
545 
532 
525 
499 
460 
453 
419 
393 
387 
346 
343 
315 
307 
306 
254 
251 
245 
198 
167 
166 
166 
152 
152 
147" 
123 
116 

65 
42 
36 
27 
15 

19 
19 

3 
19 
19 

4 
4 

19 
3 

19 
2 
3 
3 

19 
19 
19 
19 

6 
19 

1 
19 
19 

4· 
19 
19 

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

• l 

In totaal werden 291.139 voorkeurstemmen uitgebracht, hetgeen· 
22,47% was van het officiële door de Kiesraad vastgestelde 
aantal geldig uitgebrachte stemmen van 1.295.402 (afwijking 
van ANP-opgave). 
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In 1986 bracht 32,84% van alle kiezers op de VVD een 
voorkeurstem uit. 

De volgende kandidaten werden door de Kiesraad op 11 september 
1989 benoemd verklaard: 

rijkskieskring: 

I 's-Hertogenbosch 
II Tilburg 
III Arnhem 
IV Nijmegen 
V Rotterdam 
VI 's-Gravenhage 
VII Leiden 
VIII Dordrecht 
IX Amsterdam en XI Haarlem 

X Den Helder 
XII Middelburg 
XIII Utrecht 
XIV Leeuwarden 
XV Zwolle 
XVI Groningen 
XVII Assen 
XVIII Maastricht 
XIX Lelystad 

naam: zeteltal: 

Nijpéls 1 
Dees 1 
Her.mans 1 
De Grave 1 
Dijkstal 1 
Linschoten 1 
Ginjaar-Maas; Korthals Altea 2 
Voorhoeve, Koning 2 
Bolkestein, Wiebenga, 
Van Heemskarek Pillis-Duvekot3 
Franssen, Van Erp 2 

------------------------- 0 Terpstra 1 
Jorritsma-Lebbink 1 
Hijhuis 1 
Korthals 1 
Blauw 1 
Te Veldhuis 1 
---~---------~---- 0 

Op vrijwillige basis werd na terugtrekking van de heer Van Erp 
bereikt dat de heer Weisglas zijn plaats innam in de kieskring 
Middelburg, waaraan alsnog een zetel werd toegekend door 
medewerking van de kandidaten 7 t/m 30 op de lijst van de 
kieskring Den Helder, geheel overeenkomstig de mogelijkheden 
die de Kieswet daartoe bood. De door de 82ste algemene 
vergadering vastgestelde landelijke volgorde werd zo 
gerealiseerd. 

d. Analyse van de uitslag 
---------~-------------~ Reeqs sinds lang tijd wordt een analyse gemaakt van- de 
resultaten van Tweede- Kamerverkiezingen. · 
In het bijzonder wordt dan bezien hoe het resultaat zich 
verhoudt tot de ontwikkeling in het ledenbestand. 
Ook de uitslag van de jongste Tweede-Kamerverkiezing is aan 
een nader onderzoek onderworpen. Voorop zij gesteld dat niet 
wordt ingegaan op de politieke factoren die hebben geleid tot 
het gevoelige verlies. Enig doel van deze analyse is om te 
informeren over de cijfermatige ontwikkelingen. 
Als bronnen waaraan de gegevens ontleend zijn gelden: 
l._ _ de officieuze uitslagen als geproduceerd door het ANP op 

6 september~ 
2. de computer-output van het ADP in de nacht van 6 op 7 

september~ 
3. het onderzoek van Intomart op 6 september~ 
4. de jaarverslagen van het hoofdbestuur over 1982 en 1986~ 
5. -- het Jaarboek 1988 van het DNPP. 

ft· .. 14 



In 1982 en 1986 hebben respectievelijk 1.899.346 en 1.595.377 
kiezers. hun. stem gegeven aan de- VVD. Thans. is dit aantal • 1 

1.296.049. 
Exact zeven jaren minus twee dagen zijn verstreken na het 
behalen in 1982 van het grootste verkiezingsresultaat in de 
meer dan 41 jarige· geschiedenis van de partij. 
Het aantal verkregen zetels van (36) toen is thans 22. Een 
verlies van 14 zetels sedert 1982 (38,89%). Het aantal kiezers 
is sedertdien verminderd met 603.297 (een vermindering van 
31, 76%) •. 

De partij heeft in 1989 evenveel zetels in de Tweede Kamer als 
in het verkiezingsjaar 1972. Na een periode van 10 jaren van 
gestage groei is. een periode van zeven jaren van gestage· 
neergang gevolgd. 
Die ontwikkeling tekent zich ook af in die van het 
ledenbestand. Eind 1972 68.414 leden, in 1982 101.309 leden, 
in 1986 89.570 leden en in september 1989: 65.725 ·leden. (Een 
vermindering sedert 1982 van 35,12%). Ook daarmee is de partij 
terug op het niveau van 1972. 
De conclusie is steeds dat ontwikkelingen in het ledenbestand 
zich vertalen in de ontwikkelingen in het kiezersbestand. 
Prof. Oud heeft die· ontwikkelingen altijd kernachtig genoemd 
"de golfbewegingen in de geschiedenis". 

De· achterban van de VVD bestaat thans voor ca. 5% uit de 
leden. Dit getal wordt dan de organisatiegraad genoemd. Bij de 
VVD beweegt deze zich in de voorbije jaren tussen 5 en 6%. 

Voor insiders is het derhalve niet zo moeilijk om het aantal 
te behalen zetels in te schatten waarbij het aanhouden van een 
marge van + 2 c.q. - 2 zetels noodzakelijk is. 
Is het aantal leden bekend dan is het mogelijk het aantal 
kiezers in te schatten nl. 100/5 x aantal leden geeft als 
resultaat ca. 1.300.000 kiezers. Het uiteindelijke resultaat 
blijft dan mede afhankelijk van de opkomst van de eigen 
aanhanq en die van de concurrenten. In 1982 heeft b.v. de PvdA 
geen kans gezien de achterban in voldoende mate te 
mobiliseren. 
De VVD heeft toen med& door het wegblijven van potentiële 
PvdA.,;..kiezers de 36 zetels behaald. Deze- "voorspelling" betreft 
overigens uitsluitend politieke partijen die ook 
organisatorisch in de Nederlandse samenleving geworteld zijn, 
dus beschikken over een vaste achterban. 

Zoals eerder opgemerkt, is een aantal basisgegevens van groot 
belang. In tabel C komt tot uitdrukking in welke 
kamercentrales de grote verliezen voor de partij zijn geleden. 
Het gemiddelde verlies is 18,76% sedert 1986. In de 
rijkskiaskringen (kamercentrales) Den Haag, Zeeland, Limburg, 
Den Bosch, Rotterdam en Tilburg werd meer. dan 23% of rond dat 

·· percentage verlies geboekt. Flevoland steekt zeer· gunstig af 
· doordat zelfs een winst van 11,53% is behaald • 
. Ongetwijfeld veroorzaakt door een instroom van kiezers in deze 

-- · "nieuwe" kamercentrale· (zie tabel A eerste kolom) • ·· 
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In tabe~ R (3e kolom) valt op hoe in de kamercentrales 
Rotterdam, Limburg, Amsterdam, Groningen en Den Bosch het • 1 
ledenta~ met meer dan rond de 30% sedert 1986 is teruqqelopen. 
Ook hier is treffend het verlies in het zuiden. 
Een en ander heeft tot qevolq dat zowel het VVD kiezersbestand 
als het VVD ledenbestand een relatieve verschuiving in 
geografische zin sedert 1986 heeft ondergaan. 
Zeer opmerkelijk is daarbij de gerinqe teruqganq (19,39%) in 
ledental in Drenthe. Vanouds een van de liberale bolwerken! 

Gelet op het aantal potentiële kiezers (zie tabel A) is het 
dus van het grootste belanq de kiezers· van de VVD in het 
zuiden en de overige typische CDA gebieden, waarbij steeds 
sprake is van het stelsel van cummunicerende vaten tussen 
kiezers van VVD en CDA, te reactiveren, zoals dat ook 
geschiedde in de periode '72 - '82. 
Want een verlies van bijna 25% aan kiezers in de gebieden 
bezuiden de Moerdijk is voor de VVD, wil ooit weer sprake zijn 
van groei niet te accepteren. 

Kortom: Er is voor de VVD meer dan voorheen in de wereld te 
doen". 
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3. EUROPESE VERKIEZINGEN 

Voor de derde, maa~ in de geschiedenis van het Europese ~ 
1 Parlement werden de kiezers: opgeroepen om hun stem uit te 

brengen in een rechtstreekse verkiezing van leden voor genoemd 
parlement. In Nederland betrof het de verkiezing van een 
vijfentwintigtal vertegenwoordigers. 

De VVD had reeds in 1988 de procedure rond de 
kandidaatstelling in belangrijke mate afgerond. (zie 41ste 
Jaarverslag, paragraaf 10). Slechts verkiezingsraad en 
algemene vergadering dienden nog bijeen te komen om de· 
besluitvorming finaa~ te doen zijn. 
Op 28 januari kwam de verkiezingsraad in Congrescentrum 
Ouwehand te Rhenen bijeen •. Aanwezig waren 149 van de 220 
mogelijke leden van de raad (67,73%). In 1984 was dit 
percentage 7 4 , 2 4% •. 

De raad bracht enige wijzigingen aan, na een drietal 
stemmingen, in de lijst zoals ontworpen door het hoofdbestuur. 
Voor dit ontwerp van het hoofdbestuur en de lijsten van 
gewogen gemiddelden (Moddermanlijsten) wordt verwezen naar 
Vrijheid en Democratie nr. 1372 van januari, blz. 1 

De door de verkiezingsraad vastgestelde lijst zaq er als volgt 
uit: 
1. 
2' .. 

·. 3· • 
. 4. 
·s. 
6. 
7. 
8 .• 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

drs.G.M. de· Vries 
mr.J.E.S. Larive 
drs.F.A. Wijsenbeek 
ir. J.. Mulder 
drs.Chr.R.J. Laffree 
drs.R.J. Goedbloed 
ir.H.E. Clavering 
ir.M.H. Lodewijks 
J. Maaten 
drs.T.Th. van Blommestein-Buttinger 
A. J. Geluk-Geluk 
dr. ir.K .A. Nater· 
drs.W.J .F. van Dam 
J. K. Muntinga 
ir. G. van Winkoop 
L.J. Mout-Kedde 
Joh.P. Witteveen 
drs.M.M. van der Me.ij 
mr.drs.J.R. van Reekum 
ir. P. Alberti 
drs.J.R.A. Boertjens 
T.F.J. Jansen (kc. Leiden) 
mr.J .G.C. Wiebenga (kc. Haarlem) 
J. van Hamert (kc. Dordrecht) 
drs.M.W.M. Vos-van Gortel (kc. Utrecht) 
H.J. Sengers-van Gijn (kc. 's-Hertogenbosch) 
drs.A. van Voskuilen (kc. Den Helder) 
J. de Boer (rkk. Arnhem) 
drs.F.M. Feij (kc. Tilburg) 
mr.J.C. van Hasselt (kc. OVerijssel) 
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31 .. 
32 .. 
33 .. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

N.H. van den Broek-Laman~ Trip (rkk. Nijmegen) 
drs.G.M.J.M. Breukers (kc. Limburg) 
mr.J.M.H. Hosman. (kc. Amsterdam) 
mevr. drs. J. Buzeman (kc. 's-Gravenhage) 
F. Mulder (kc. Drenthe) 
F. de Wolf (kc. Friesland) 
J.W. Remlees (kc. Groningen) 
Y.P.P.M. Bagen-Merkus (kc. Rotterdam) 
J.J. Hennekey (kc. Zeeland) 
W. P. Keur (kc. Flevoland) 

• l 

De plaatsen 22 t/m 40 werden bezet door kandidaten die, door 
de centralevergadering van de desbetreffende kamercentrale, op 
de aan die centrale toegekende plaats werden gesteld. 

De 79ste algemene vergadering van 4 maart bracht in deze lijst 
geen wijziging. 
Gijs de Vries werd aldus bij acclamatie lijstaanvoerder bij 
deze verkiezingen die, indien de gang der dingen een normale 
zou zijn geweest, alle aandacht op Europa zou hebben gericht. 
Echter de vroegtijdige· Tweede-Kamerverkiezing stelde veel in 
de schaduw. Op 3 me~ was de dag der kandidaatstelling. Een dag 
te· voren viel het Nederlandse· Kabinet. 

Op· 15 juni ging Nederland naar de stembus. Helaas werd door 
menigeen die handeling als een vooroefening beschouwd voor de 
Tweede-Kamerverkiezing van 6 september. Slechts drie VVD
kandidaten werden in het Europese Parlement verkozen. In een 
eigen jaarverslag hebben deze gekozenen te weten~ Gijs de 
Vries., Jessica Larive en Florus Wijsenbeek aldus lucht gegeven 
aan hun gevoelens: 
"Er schuilt een wrange ironie in het feit dat de VVD
afvaardiging in het Europese Parlement fors is verkleind, 
juist nu l~erale inzichten over vrijheid en democratie in 
Europa op een spectaculaire manier veld winnen. Als gevolg van 
de kabinetscrisis en de er.mee verbonden onenigheid tussen VVD
leden in kabinet en Tweede Kamer verloor de VVD de 
verkiezingen. Niet alleen· de nationale in september~ ook die 
voor het Europees Parlement in juni" • 

"Ben week voor het u~tbreken van de crisis over de 
fin~iaJ:ing van het Nationale Milieubeleidsplan-stond de- VVD
nog op ruim vier, mogelijk. vijf EP-zetels •. Met 13,6 procent 
van de stemmen zijn het er uiteindelijk drie geworden. Het is 
een teleurstellend resultaat, te meer omdat de VVD dit keer 
zelfs niet van de lage opkomst wist te profiteren, hetgeen in 
beide vorige EP-verkiezingen wel het geval was". 
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De opkomst bleef. overigens. in alle- lidstaten ver beneden de 
verwachtingen. • 1 

In Nederland lag de opkomst met 47,2% lager dan in 1984 en· 
1979, terwijl alom op een betere opkomst was gerekend. Bij de 
regeringspartijen was er een winst. van 2 zetels voor het CDA 
en. een verlies van 2 zetels voor de VVD. D66 kwam weer terug 
in het Europees Parlement, dit keer met één ze~el. De PvdA 
verloor een zetel. 

1989 1984 1979 

stemmen % zetels % zetels % zetels 

p vdA 
DA c 

VVD 
R eqenboog 
SGP/RPF/GPV 
D66 
SP 
GMO 
IDE 
Lijst Janmaat 
OVerige 

----

Totaal 
-- ·-· -· .. -· - -· 

Opkomst 1989: 

1984: 
1979: 

1.609.408 30,7 8 33,70 9 30,4 
1.813.935 34,6 10 30,02 8 35,6 

714.721 13,6 3 18,93 5 16,1 
365.527 7,0 2 5,60 2 
309.059 5,9 1 5,21 2 
311.973 5,9 1 2,28 1 9,0 

34.330 0,7 - -
18.854 0,4 -
23.297 0,4 -
40.779 0,8 - 2,5'5 

8,8 
---- ~·- ---· 

25 25 
---· ·- -·- -· 

47,2% (5.241.883 van de 11.121.477 
kiesgerechtigden) 
50,57% 
57,8% 

Wrang was het bovenal dat de VVD niet kon profiteren van de 
algemene tendens, dat juist door goede resultaten in andere 
landen de Liberaal-Democratische fractie werd versterkt. 

9 
10 

4 

2 

25 

Van de 518 leden van het parlement was de- fractie nl. gegroeid 
van 44 naar 49 zetels. 
ZJ.j __ werd daarmee in grootte van vijfde tot derde fractie!· 
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Het ondervolgende overzicht geeft een beeld van de ~dige 
situatie:. • l 

B DK D GR E F IRL I L NL p EUR Tot. 

Soc.Fr. 8 4 31 9 27 22 1 14 2 8 8 46 180 

Eur.Volk. 7 2 32 10 16 6 4 27 3 10 3 1 121 

Lib.Dem.Fr. 4 3 4 - 6 13 2. 3 1 4 9 - 49 

Eur.Dem.Fr. - 2 - - - - - - - - - 32 34-

Gr. in het EP 3 - 8 - 1 8 - 7 - 2 1 -· 30 

Ver.Eur. Links - 1 - 1 4 - - 22 - - - - 28 

Ver.Eur.Dem. - - - 1 2 13 6 - - - - - 22 

Eur. Rechts 1 - 6 - - 10 - - - - - - 17 

Linkse Coalitie - - - 3 - 7 1 - - - 3 - 14 

Regenboog 1 4- - - 2 1 1 3 - - - 1 13 
-. 

niet-ingeschr. - - - - 2 1 - 5 - -1 - 1- 1 10 1-
... --- ·- ~ .. 

- -- .. ·---
Totaal 24 16 81 24 60 81 15 81 6 25 24 81 518 

Ondanks de handicap voor een deel samen te vallen met de 
voorbereiding tot de Tweede-Kamerverkiezing is toch zo veel 
mogelijk een eigen op Europa gerichte campagne gevoerd. De 
opzet daarbij was in de eerste plaats gericht op het bereiken 
en motiveren van de eigen. VVD-achterban. Dat deze maar beslist 
we~ naar de stembus zou gaan l 
Helaas bleek - uit onderzoek - dat zulks maar ten dele 
gelukte. (Voor meer details van de campagne wordt verwezen 
naar paragraaf 19. Voor de wetenswaardigheden van de Liberaal
Democratische, fractie wordt verwezen naar paragraaf 22c.). 
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4 •. 42STJ JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
(BOste algemene vergadering) 

.j 1 

In 1959 kwam de algemene vergadering te Vlissingen bijeen. · 
Dertig jaren verstreken voordat de VVD opnieuw in Zeeland een 
algemene vergadering belegde, ditmaal in De Schouwburg te 
Middelburg en wel op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei. 
196 van. de 604 afdelingen waren op deze· algemene vergadering 
vertegenwoordigd, een percentage van 32,45%. Uit ondervolgend 
staatje blijkt dat sedert 1978 nog nimmer een zo lage· 
vertegenwoordigingagraad werd bereikt. 
De vertegenwoordigingagraad sedert de 31ste jaarlijkse 
algemene vergadering (voordien werd het percentage nimmer 
bijgehouden) is nl.: 
31ste jaarlijkse algemene vergadering 
32ste " " " 
33ste " " 11 

34ste " " 11 

35ste· " " " 
36ste " " 11 

37ste " " 11 

38ste " 11 " 
39ste " " " 
40ste " ... 
41ste " " " 
42ste " • 

56,46 
57, 57' 
45,77 
39,64 
39,14 
47,99 
42,51 
46,44 
4-3,74 
43,69 
72,18 
32,45 

(1978) 
(1979) 
(1980) 
(1981) 
(1982) 
(1983) 
(1984) 
(1985) 
(1986) 
(1987) 
(1988) 
(1989) 

De beschrijvingsbrief voor deze vergadering werd gepubliceerd 
in Vri.jheid en Democratie· nr. 1373 van februari. 
De gebruikelijke bescheiden inzake het financiële verslag over 
1988 met de prognoses voor 1989 werden gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie nr. 1376 van mei waarin ook alle 
amendementen en moties waren opgenomen. 
Deze jaarlijkse algemene vergadering was in zoverre een 
bijzondere dat de vrijdag en de zaterdag qua karakter 
verschilden. De vrijdag was gereserveerd voor de gebruikelijke 
huishoudelijke onderwerpen terwijl de zaterdag geheel in het 
teken stond van de naderende Europese verkiezingen. 
Niemand tekort doende en ook niet aan de betekenis van de 
behandelde onderwerpen temend, was het hoogtepunt van die 
twee dagen de benoeming bij acclamatie van mr.a.R. Nerd tot 
erelid van de VVD. 

Een groots moment was het te noemen omdat voor de eerste maal 
in de geschiedenis van Nederlandse politieke partijen een 
echte "Europeaan" deze eer te beurt viel. 
Op indringende wijze schetste een aantal sprekers de grote 
verdiensten van de "Monsieur l'Europe". De voorzitter van de 
partij, dr L. Ginjaar, schetste de lange Europese weg die Hans 
Nord was gegaan. 
"Rond 1960 werd hij door de grote liberale voor.man van die 
dagen, prof.mr.P.J. Oud en mede op aanbeveling van de 

~toenmalige algemeen secretaris van de VVD, de internationaal 
denkende o.w. Dettmeijer, gevraagd om een programma te 

. schrijven voor de Europese verkiezingen. Dat die verkiezingen 
: nog twee decennia op zich zouden laten wachten, kon op dat 
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mement door niemand worden voorzien. Nu Z1Jn inmiddels aan de 
horizon de contouren van het nieuwe Europa zichtbaar. Een 
Europa dat hopelijk niet bedreigd is, waarin verdeeldheid uot 
het verleden behoort. Hans Nord heeft op geheel eigen wijze 
als overtuigd liberaa~ dat Europa mede gestalte gegeven. Zijn 
verdienste is en voor zijn VVD m voor zijn liberaal Europa 
onmiskenbaar groot. De VVD blijft hem eren als een van haar 
grote voormannen" • 
(Voor een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen op die 
zaterdag wordt verwezen naar Vrijheid en Democratie nr. 1377 
van juni/juli, blz. 5). 

De gebruikelijke belangrijke politieke· redevoeringen werden 
eveneens op die zaterdag gehouden en stonden zowel in het 
teken van "Europa" als van de binnenlandse situatie. 
Tot de vergadering spraken dr L. Ginjaar, dr.ir.J.J.C. 
Voorhoeve, ir.D. Luteijn, dr.R.W. de Korte en Mark Rutte (als 
voorzitter van de JOVD). In de visie van deze laatste op de 
toekomst van het liberalisme in het algemeen en van de VVD in 
het bijzonder konden zeer velen zich vinden "Een grote 
liberale partij kan in deze tijd niet meer volstaan met het 
zijn van een kiesvereniging. Een grote liberale partij anno 
1989 moet het lef hebben· het liberale gedachtengoed om . te 
zetten in een concept voor de toekomst dat mensen aanspreekt•. 

Op vrijdag boog de algemene vergadering zich over een aantal 
voorstellen en over de gebruikelijke· jaarstukken. 
De rekening en verantwoording van de penningmeester over 1988 
werd goedgekeurd op basis van het verslag van de cammissie van 
drie· leden ter voorlichting van de algemene vergadering bij de 
behandeling van genoemde rekening en verantwoording. De 
controle door voornoemde commissie vond plaats door de leden 
mevr.drs.M. Brouwer-van Wijk te Sneek en de heren G. Kappelle 
te Groningen en dr.ir.A.P. Kole- te Nuenen. 
Tot leden voor de "commissie van drie" over het jaar 1989 
werden benoemd: mevr.drs.M. Brouwer-van Wijk te Sneek, 
drs.Th.A.J. Meijs te Amsterdam, ir.T. Thallammer te Sen en als 
plv •. leden ir.J. Boeve te Zuid-Beijerland, mevr.W.J .M. 
Breq.man-Kaaks te Roden; w. Donker te Lelystad. -

Veel aandacht werd besteed aan de invulling van dé · - - -
taakstelling van ondercentrales en partijraad en voorts werd 
in principe de positie en taakstelling van de LCJ door 
opneming in het huishoudelijk reglement geformaliseerd. 
Zeer belangrijk was de verkiezing (overigens zonder stemming) 
van de leden van het hoofdbestuur nieuwe stijl. Daarm~e kwam 
een. eind aan een proces dat sedert het aantreden van dr L. 
Ginjaar als voorzitter van. de partij was aangevangen. •oe 
verantwoordelijkheid ook laten dragen door degenen die ook die 
verantwoording wezenlijk kunnen afleggen aan de algemene 
vergadering• (zie voor samenstelling paragraaf 9t• 

_Op-de algemene vergadering werd ook afscheid genomen van de 
leden van het • oude" hoofdbestuur. 
_N~ar volgorde van de kamercentrales waren deze leden: 
W-.P.T.M. van der Voorn, kc. 's-Hertogenbosch, jhr·.R.G.P. 

22 



Sandberg, kc. Tilburg, mevr.M.J.A. Kombrink-Boot, kc. 
Gelderland/Arnhem, drs.N.P.M. Klein, kc. Gelderland/Nijmegen, 
drs.A.R.M. Vredenbreqt, kc·. Rotterdam, mevr.drs.J. Buzeman; 1 

kc. 's-Gravenhage, drs.B.A. Meulemans, kc. Leiden, ir.J. 
Boeve, kc. Dordrecht, drs.c.a.J. ten Broek, kc. Amsterdam, 
drs.A. van Voskuilen, kc. Den Helder, mr.J.F.B.M. van Exter, 
kc. Haarlem, mr.D.F. Vos, kc. Zeeland, mevr.drs.H. Gonda
Wijnholt, kc. Utrecht, w. Pitlo, kc. Friesland, mevr.H. 
Woltjer, kc. OVerijssel, L. Hardenberg, kc. Groningen, 
mevr.W.J.M. Breq.man-Kaaks, kc. Drenthe, mevr.E.F.M. Coenen
Vaessen, kc. Limburg en mr.drs.J .J. Bartman, kc. Flevoland. 

Dat de partij verontrust was over de interne tegenstellingen 
die zich bij de kabinetscrisis hadden geopenbaard kwam tot 
uitdrukking in de algemeen aanvaarde motie van de afdeling 
Maassluis: "De jaarlijkse algemene vergadering van de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in vergadering bijeen 
op 26 en 27 mei 1989 te Middelburg, spreekt uit dat de naar 
buiten getreden fundamentele meningsverschillen snel zullen 
worden bijgelegd en dat het gekibbel van leden van onze partij 
in en via de media wordt beëindigd, opdat in eensgezindheid 
naar de verkiezingen kan. worden toegewerkt". 

Het was voor een ieder· een wens. Of deze ook vervuld werd, was 
een vraag waarop de leden tot op heden zelf een antwoord 
mochten geven. Zeeland, in het bijzonder de afdeling 
Middelburg, heeft getracht met succes de juiste ambiance te 
creëren, zodat los van de politieke toestand "de algemene 
vergadering een ontmoetingsplaats bleef voor allen die de VVD 
een war.m hart toedragen". 
(Voor de besluiten van de 42ste jaarlijkse algemene 
vergadering wordt verwezen naar bijlage I van dit verslag.) 
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5 .. BU];'rENGEWQNB ALGEMENE VBRGAQER];NG!jN 

In 1989 werden drie' buitenqewone al.qemene verqaderinqen • 1 
qehouden: 
de 79ste algemene vergaderinq op 4 maart te Maassluis; 
de 81ste algemene vergadering op 23 en 24 juni te Amersfoort; 
de 82ste algemene vergaderinq op l julL te Hilversum. 

Procentueel waren de afdelingen als volgt verteqeriwoordigd: 
op de 79ste 124 van de 604 • 20,52% 
op de 81ste 207 van de 604 • 34,27% 
op de 82ste 282 van de 604 • 46,69%. 

De 81ste en de 82ste alqemene vergaderinq betroffen 
vergaderingen in het kader van de Tweede-Kamerverkiezing. 
De verteqenwoordiqinq op die, vergaderingen bleef duidelijk 
achter bij die op dergelijke vergaderingen in 1986. 
Immers de 81ste algemene vergaderinq stelde het verkiezings
proqramma vast (in 1986 bij de vaststelling van het vorige 
programma 37,97%). 
De 82ste algemene vergaderinq stelde vervolgens de 
kandidatenlijst definitief vast (in. 1986 65,47% van de 
afdelinqen vertegenwoordigd!). 

a. 79ste algemene vergadering 

---~-------------------------· Op die vergaderinq werden besluiten genomen t.a.v. het 
technisch advies· t.b.v.. de Tweede-Kamerverkiezinq, een aantal 
beslispunten inzake algemene reqelgevinq binnen de partij, 
voorstellen. inzake reqelgevinq i.h.b. ten aanzien van de 
statuten en het huishoudelijk reqlement, en inzake de 
definitieve vaststellinq van de kandidatenlijst VVD/Europese 
Liberaal-Democraten. 

Bet technisch advies werd met algemene stemmen zonder 
wijziginq aanvaard. Bet was een technisch advies dat gelet op 
de toen vigerende Kieswet, gelet op de sedert de jaren zestig 
gevolgde richtlijnen en gelet op de toen aanwezige verwachting 
in zetels (24-28) volstrekt schematisch voldeed aan de wens 
van de leden van de partij. Pa• rond de 82ste.algemene 
vergadering, toen zicht was gekreqen op de invullinq van de 
naam der geplaatste kandidaten, ontstond de kritiek. De 
kritiek richtte zich op het hoofdbestuur, terwijl in feite de 
kritiek gericht was op de eigen 79ste algemene vergaderinq, en 
op de reglementen die door de algemene· vergadering in 1985 
waren vastgesteld. 
De partij kwam, zoals wel meer is voorgekomen, zichzelve 
tegen. De interpretatie van Kieswet en eigen reglementen bleef 
een "voorwerp van aanhoudende zorg"! 

Over de wijze van regelgeving werden al dan niet geamendeerd 
inqrijpende besluiten genomen •. 
De kern van een en ander was dat in de nabije toekomst èn 
gestreefd diende te worden naar vereenvoudiging èn naar een 
verdere decentralisatie, zodat ook de "gewone" leden de 
reglementen zouden weten te hanteren. De algemene vergadering 



bracht tenslotte geen w~jz~g~nq in de adviesl~jst EP zoals 
opgesteld door de verkiezingsraad van 28 januari. 
G~js. de Vr~es werd def~n~t~ef l~jstaanvoerder. De Europese. 1 

campagne kon beginnen (zie voor een verslag en. besluitvorming 
Vrijheid en Democratie nr. 1375 van apr~_l, blz. 1, 2 en 8 en 
IV) • 

b. 81ste algemene vergadering 

-----------------------------Deze vergadering had maar twee onderwerpen: 
1. de vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de 

Tweede-Kamerverkiez~ng van 6 september. 
In par~graaf 16 werd. reeds aandacht besteed aan de 
voorgeschieden~s: van het tot standkomen van het concept 
en de reactie uit de afdelingen en centrales. 

2. De verleng~ng c.q. wijziging van de Samenwerkingsover
eenkomst VVD/JOVD. Kern van het voorstel was het aantal 
wederzijdse verplichtingen (zoals neergelegd in de oude 
overeenkomst) te verminderen. 

Het was de twaalfde maal dat de VVD in haar bestaan een 
verkiezingsprogramma vaststelde. Maar voor dit programma gold 
niet de benadering "twaalf in een dozijn ••. Want het programma 
was voortreffelijk geconcipieerd. Op een zinvolle wijze 
vergaderden de afgevaardigden. Indringend werd van gedachten 
gewisseld over onderwerpen als uitbreiding kerncentrales en de 
hoogte van de defensie-begroting. Achter de blauwe tafel had 
de commissie - genoemd naar haar voorzitter mr. Edzo 
Toxopeus - plaats genomen. 

Alle leden van de commissie namen aan de discussie deel. Maar 
zonder iemand ook maar tekort te willen doen was het toch 
vooral het erelid Toxopeus dat als een rots in de branding 

• maar bovenal als de ware oud-politieke leider zijn stempel op 
humane wijze op de vergadering drukte. Op een wijze die hem 
lof en bewondering ten deel deed vallen. 
Dr L. Ginjaar verwoordde die lof aldus: "We kunnen rustig 
stellen dat de commissie voor het verkiezingsprogramma onder 
leiding van Toxopeus iets groots tot stand heeft gebracht" •. 
Na twee dagen intensief vergaderen klonk op zaterdagmiddag 
18-.0o uur de laatste hamerslag. De partij had een programma. 
Nu nog een kandidatenlijst en het werk kon beginnen (zie voor 
een verslag Vrijheid en Democratie nr. 1377 van juni/juli, 
blz. 3). 

c. 82ste algemene vergadering 

Één dag na de bijeenkomst van de verkiezingsraad TK kwam de 
algemene vergadering bijeen om de kandidatenlijst te 
bevestigen die door voornoemde raad was vastgesteld. 
Ook deze vergadering stond, evenals die van de vorige dag, 
onder leiding van de ondervoorzitter van de partij, mr.r.w. 
Opstelten. De voorzitter was immers (zie paragraaf 2) op eigen 
verzoek afwezig. Onder de bekwame leiding van de heer 
Opstelten kwam de vergadering, na enige pogingen nog wijziging 
in de lijst te brengen, tot het in paragraaf 2 reeds vermelde 
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bekende resultaat. Wilde de vergadering wijziging brengen in 
de volgorde van de lijst dan diende zulks confor.m het 
reglement TK te· geschieden met een meerderheid van twee· de~en 
der geldig uitgebrachte stemmen. Evenals in 1986 was het iD 
het algemeen een illusie dat de vergadering daartoe ook 
werkelijk noq in staat zou zijn. 

De meer dan slechte opkomst was ongetwijfeld mede veroorzaakt 
door deze reglementaire bepaling. Bij voorbaat voelden vele 
afgevaardigden zich kansloos. Een slechte, zaak voor de werking 
van de partij-demoeratiet Desalniettemin waren de 
afgevaardigden voora~ verheugd met de aanwijzing van de heer 
dr.ir.J.J.C. Voorhoeve tot lijstaanvoerder, en daaJ:mee tot 
politiek leider van de partij. Aan het "stadhouderloos 
tijdperk" was een einde gekomen. In een rede riep de heer 
Voorhoeve op tot grote eensgezindheid. Bet zou volgens hem bij 
de verkiezingen gaan om een keus tussen "VVD - of PvdA
beleid" (zie voor verslaglegging Vrijheid en Democratie nr. 
1378 van auqustus). 
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6. AfDELINGEN 

Bet aanta~ afde~ingen nam~ evena~s in 1988, af en we~ met 1?• 
Een. aanta~ afde~ingen werd samengevoegd omdat de levensvat~ 
baarbeid ernstig was aangetast door vermindering van het 
aantal leden, voorts verminderde het aantal door gemeentelijke 
herindelingen. 
Resultaat van een en ander was dat het afdelingenbestand per 
31 december 585 bedroeg (in 1988: 604). 

De wijzigingen. in het afdelingenbestand waren per kamer
centrale als volgt: 

Kamercentrale Gelderland (D): afdeling Angerlo gevoegd bij 
afdeling Doesburg. 

Kamercentrale Amsterdam (I): de afdeling Amsterdam is verdeeld 
in de (onder)afdelingen: Algemeen, Centrum, Noord, Oost, West, 
Zuid, Zuid-Oost en Buitenveldert. 

Kamercentrale Den Belder (J): afdeling Callantsoog gevoegd bij 
afdeling Zijpe; afdeling st. Pancras gevoegd bij afdeling 
Langedijk; afdeling· st. Maarten en afdeling Warmenhuizen 
gevoegd bij afdeling Harenkarspel; afdeling Barsingerhorn 
gesplist en het ene gedeelte gevoegd bij Anna Paulowna en het 
andere gedeelte· bij de afdeling Niedorp; afdeling Langedijk en 
Heerhugowaard van ondercentrale Waarlanden naar ondercentrale 
Noord-Kennemer land. 

Kamercentrale Haarlem (K): afdeling Weesp van ondercentrale 
Amstelveen naar ondercentrale Gooi- en Vechtstreek. 

Kamercentrale Groningen (P): afdeling Aduard, Grijpskerk en 
Oldehove samengevoegd met afdeling Zuidhorn; afdeling Eenrum 
gevoegd bij afdeling Ulrum (voorheen Marne genaamd); afdeling 
Adorp, Ezinge· en Baflo gevoegd bij afdeling Winsum; afde~ing 
Kantens, Usquert en Warffum gevoegd bij afdeling Befshuizen; 
gemeente Middelstam (behorende· bij afde~ing Bedum) en afdeling 
Stedum en 't Zandt gevoegd bij afdeling Loppersum, nadien 
afdeling Loppersum e.o. genaamd; afdeling Bierum en afdeling_ 
Termunten gevoegd bij afdeling Delfzijl; gemeente Meeden (deel 
van afdeling Winschoten) en gemeente Muntendam (deel van 
afdeling Veendam) gevoegd bij afdeling Oosterbroek; gemeente· 
Midwo~da (dee~ van afdeling Winschoten) en afdeling Nieuwolda 
gevoegd bij afdeling Scheemda; afdeling Nieuweschans en 
afdeling Finsterwelde gevoegd bij afdeling Beerta; afdeling 
Oude Pekela gevoegd bij afdeling Nieuwe Pekela, nadien Pekela 
genaamd. 

Kamercentrale Limburg (R): afdeling Beythuisen gevoegd bij 
afde~ing Leuda~; afde~ing Susteren gevoegd bij afdeling 
Sittard. 

Buitenland (W): afdeling Washington en afdeling New York z~Jn 
opqehe~en~ de leden zijn bij de afdeling algemeen secretariaat 
gevoegd. 
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totaa~ aanta~ afdelingen (• inc~ Buitenland)t 
(zia voor codering paragraaf 13) 

A 
B 
C/D 
E 
F 
G 
H 
r 
J 

totaa~: 585 

50 
40*" 
80 

1 
1 

49* 
46 

7 
45 

K 
L 
M 
N 
0 
p 

Q 
R 
s 

24 
22 
38 
30 
44 
27• 
34 
42* 

5 

• l 

Hoewel er een indicatie is dat veel afdelingen de 
verplichting, vastgelegd in de artikelen 7.3 en 7.5 van het 
huishoudelijk reglement niet nakwamen, om zowel een exemplaar 
van het jaarverslag als van de rekening en verantwoording van 
de penningmeester van de afdeling te doen toekomen, is 
registratie- door bezuiniging op de personele bezetting (zie 
paragraaf 11) achterwege gelaten. 

De wijzigingen in het secretarissenbestand van de afdelingen 
nam af t.o.v. die in 1988 
was is' 1982 • 45,03% 

1983 - 22,22% 
1984 - 34,14% 
1985 - 31,42% 
1986 = 35' 11% 
1987 - 28,15% 
1988 - 35,24% 
1989 - 29,05% 

De afdelingen waren in 1989 betrokken bij de verkiezingen voor 
het Europese- Parlement, in de eerste helft van 1989 bij die 
voor de TWeede Kamer terwijl in de tweede helft van 1989 de 

_raadsverkiezingen '90 alle· aandacht opeisten. Voorts zijn in 
-een aantal gebieden, i.v.m. gemeentelijke herindeling-, 

- ---afdelingen zeer actief geweest. 

Voor de beeldvorming inzake activiteiten van afdelingen Z1Jn 
overigens ook de ondervolgende cijfers relevant. Dit jaar werd 
nl. wederom door afdelingen ruimschoots gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid bij het algemeen secretariaat zelfklevende 
etiketten te bestellen om verzending van poststukken te 
vergemakkelijken. 
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DOOR AFDELINGEN BESTELDE ZELFJLJVBNDE ADRESDRAGERS IN 1989 

MAAND 1 2 3 4 TOTAAL 

JAN 7081 5302 4346 4529 21258 
FEB 5762 4001 5139 2488 17390 
MRT 5728 4735 4906 5442 20811 
APR 7193 6297 5870 4713 24073 
MEI 5658 5360 5469 5889 22376 
JON 4588 1954 5354- 2592 14488 
JUL 2136 2605 1825 3157 9723 
AUG 4187 5133 3278 4499 17097 
SEP 6731 5165 5690 6374- 23960 
OKT 7927 8132 7066 7515 30640 
NOV 3300 3236 2112 4521 13169 
DEC 4403 3081 6419 5268 19171 

totaal 64.694 55.001 57.474 56.987 234.156 

maandgemiddelde: 19.513 

jaar 
- -- .. 
1988 
1989 

VERGELIJK- MET VOORGAANDE JAREN EN GEMIDDELD 
AANTAL BESTELDE ZEr,m·EYENDE 

ADRESDRAGERS PER LID 

leden 1 2 3 4 totaal 

68.735 58.084 83.386 50.508 72.842 264.820 
64.554 64.694 55.001 57.474 56.987 234.156 

1. = inclusief gezinsleden op naam gesorteerd 
2. • inclusief gezinsleden op postcode gesorteerd 
3. • exclusief gezinsleden op naam gesorteerd 
4. • exclusief gezinsleden op postcode gesorteerd 
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7. ONDERCENTRAI.BS 

Bet aantal ondercentrales nam in 1989 af met 1, doordat de 
ondercentrale-Waardlanden werd opgeheven t.g.v. de gemeente~ 
lijke herindelingen in de Kop van Noord-Bolland. De afdelingen 
Langedijk en Heerhugowaard werden bij de ondercentrale Noord
Kennemerland gevoegd. 
Bet aantal ondercentrales kwam daar.mee op 97. 

De verdeling van de ondercentrales over de 18 kamercentrales 
was op 31 december als volgt: 
's-Bertogenbosch 6 
Tilburg 4* 
Gelderland 11 
Rotterdam 1 
's-Gravenhage 1 
Leiden 8 
Dordrecht 11 
Amsterdam 1 
Den Belder 5 
Haarlem 3 
Zeeland 6 
Utrecht 6 
Friesland 5 
Overijssel 7 
Groningen 8* 
Drenthe 4 
Limburg 9* 
Flevoland · 1 
totaal: 97 

*) inclusief die in. het buitenland. 

Bet percentage mutaties in het secretarissenbestand van de 
ondercentrales bedroeg 21,64%. 
Was in 1982 • 35,05, 1983 • 22,45%, 1984 • 34,69%, 1985 • 
35,71%, 1986 • 24,49, 1987 • 32,65 en in 1988 • 34,69%. 

Boewel er in 1988 grote verwachtingen bestonden - gelet op de 
uitspraken van de 41ste jaarlijkse algemene vergadering -
werden deze niet bewaarheid. De indruk bestond dat na een 
kortstondige opleving, behoudens in enige gebieden, de · ·· 
act~viteiten eerder af dan toenamen. De informele discussie 
over betekenis en taakstelling van de ondercentrales zette 
zich voort. Evenals bij de afdelingen kon om organisatorische 
redenen geen registratie worden bijgehouden van de ingeleverde 
jaarstukken van deze centrales bij het hoofdbestuur • 

• 
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8. Kl\MERCENTBAI.ES 

Oe kamercentrales. vormen de overkoepelende organisatorische
1 eenheden binnen de partij. Bun taakstellinq en functioneren 

zijn van fundamenteel belang voor de wijze waarop coordinatie 
van handelingen, uitdragen van meningen, uitvoerinq van door 
het hoofdbestuur c.q. algemene vergadering genomen besluiten, 
wordt gerealiseerd. 

Dat de· 18 kamercentrales onderling grote verschillen vertonen 
wordt duidelijk uit de door de centrales- ingezonden 
jaarverslagen, maar kan vooral worden vastgesteld bij de 
bezoeken van delegaties, van het dagelijks· bestuur aan de 
kamercentrales. Bet is o.a. om die reden dat in het kader van 
de discussies over functie en structuur van de VVD wordt 
uitgegaan van de specifieke verantwoordelijkheid van de 
kamercentrales. 

Voor de kamercentrales was ook 1989 een arbeidsintensief jaar. 
Zij dienden zich bezig te houden met de Europese verkiezingen 
en met die voor de Tweede Kamer (zie paragraaf 2 en 3) 
daarnaast ook met het begeleiden van de raadsverkiezingen 1990 
in de afdelingen (zie paragraaf 12) • Voorts vergde de 
behandeling van de beschrijvingsbrief voor de 42ste jaarlijkse, 
algemene vergadering hun aandacht. Daarnaast waren enige 
kamercentrales actief in het begeleiden van gemeentelijke 
herindelingen binnen hun gebied (in het bijzonder de 
kamercentrale Groningen). 

Juist met het oog op de betekenis van de kamercentrales als 
steunpunten voor de· landelijke organisatie is continuiteit van 
de· desbetreffende functionarissen onontbeerlijk. Het aantal 
mutaties geeft daartoe een indicatie. 
In 1985 • 33,33% 

1986 = 27,78% 
1987 - 44,44% 
1988 - 38,88% 
1989 - 55,55% 

In 1989 werden, zoals reeds vermeld, de bezoeken van 
delegaties uit het dagelijks c.q. hoofdbestuur aan de 
kamercentrales voortgezet. 

Achtereenvolgens 
18 januari 
25 januari 

1 februari 
8 februari 

15 februari 
1 maart 

15 maart 
22 maart 
29 maart 
12 september 
13 september 
20 september 

werden bezocht: 
kc. Leiden 
kc. Limburg 
kc. Overijssel 
kc. Den Belder 
kc. Tilburq 
kc. Flevoland 
kc. Rotterdam 
kc. Utrecht 
kc. Dordrecht 
kc. Drenthe 
kc. Den Helder 
kc. Tilburg 
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4 oktober kc. Overijssel 
10 oktober ke. Gelderland 
11 oktober kc .. Utrecht 

.j J 
18 oktober kc. 's-Gravenhaqe 
19 oktober kc. Rotterdan 
25 oktober kc. Friesland 

1 november kc. Limburg 
7 november kc. Haarlem 
8 november kc .. Leiden 

15 november kc. Dordrecht 
22 november kc. 's-Bertoqenbosch 

6 december kc. Zeeland. 
13 december kc. Flevoland 
20 december kc. Amsterdam 

Geconcludeerd kon worden dat de belanqstellinq voor en ook de 
instemminq met bepaalde onderwerpen per centrale verschilden. 
De aanwezigheid op de verschillende bijeenkomsten was in het 
alqemeen groot, waarbij noq eens werd bevestigd dat het kader, 
nietteqenstaande fundamentele kritiek op de gang van zaken in 
de laatste jaren, toch met een zeker vertrouwen de toekomst 
teqemoet zag. 
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9. HOOFDBESTUUR 

In. 1989 waa het jaar van de uitvoering van het zo belangrij~e 
bes~uit van de 41ste- jaarlijkse algemene vergadering van 1988 
om alle leden van het hoofdbestuur rechtstreeks door de 
algemene vergadering te doen verkiezen. 
Op de 42ste jaarlijkse algemene vergadering kwam zonder 
stemming het nieuwe hoofdbestuur tot stand (zie paragraaf 4). 
Vanaf dat moment hield het dagelijks bestuur op te 
functioneren. Voor het zo ver was kwam het dagelijks bestuur 
nog 8 malen bijeen en wel op 16 januari, 30 januari, 20 
februari, 13 maart, 10 april, 17 april, 3 mei en 19 mei met 
een afscheidsweekeinde op 20 en 21 mei te Ootmarsum. 
De werkzaamheden van het dagelijks bestuur lagen in 

- belangrijke mate in het vlak van voorbereiding van de nieuwe 
bestuurlijke organisatie die na de eerder genoemde jaarlijkse 
algemene vergadering zou aanvangen. 

Bet hoofdbestuur "oude stijl" kwam eveneens nog relatief een 
groot aantal malen bijeen. 
De data waren: 23 januari, 13 februari, 6 maart, 24 april, 8 
mei en 22 mei. 
Dat de vergaderfrequentie aan het eind toenam had in 
belangrijke· mate te maken met het feit dat gesproken en 
besloten diende te worden inzake de mogelijke. opzegging van 
het lidmaatschap van de partij van een der leden van de 
zittende statenfractie in Drenthe. (Voor achtergrond wordt 
verwezen naar paragraaf 14). 
Zich van hun verantwoordelijkheid bewust werd uitvoerig van 
gedachten gewisseld, waarbij alle voors en tegens t .• a.v. de te 
nemen beslissing werden afgewogen. Met 12 stemmen voor en 6 
tegen werd tenslotte op 22 mei besloten tot de opzegging over 
te gaan. 

Naast de bespreking over een dergelijk treurig onderwerp 
hielden het dagelijks bestuur en in zijn verlengde het 
hoofdbestuur zich bezig met een veelheid (meer opwekkende) 
onderwerpen: 

de beschrijvingsbrief voor de 42ste jaarlijkse algemene 
vergadering; 
de notitie over kadervorming; 
de Europese campaqne; 
de amendementen voor de 79ste en BOste algemene
vergadering; 
de adviezen inzake het concept van de Leidraad 
Gemeenteprogramma; 
het ontwerp van het verkiezingsprogramma; 
de herziening van de regelgeving in de partij; 
de procedure GR '90; 
de ledenwerfcampaqne; 
de financiële verantwoording van de penningmeester; 
de FPÖ-kwestie; 
de herziening van de SWO 1990-1995; 
de vaststelling van het 41ste Jaarverslag~ 
de bijgestelde kandidaatstellingsprocedure voor de 
. Tweede-Kamerverkiezing van 6 september; . en bovenal · mét 
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de kabinetscrisis van 2 me~ 1989. 

Op 26 en 27 me~ kwam dec 42ste jaarlijkse algemene: vergadering 
b~jeen. · • 1 

In die vergaderingwerd uitvoering gegeven aan het besluit van 
de 41ste jaarlijkse· algemene vergadering tot het doen · 
verkiezen van leden voor het hoofdbestuur nieuwe stijl. Alle 
leden rechtstreeks verkozen! Voor de laatste maal had dit 
fenomeen zich voorgedaan in de periode 1948-1963. 
Gekozen werden: 
dr L. Ginjaar, voorzitter; mr.I.w. Opstelten, ondervoor
zitter; drs.P. Ressenaar, penningmeester; mevr.A.A. Aeyelts 
Averink-Winsemius, J.D. Blaauw, mevr.J.C. van Dijk-Sturm, 
drs.J. Gmelich Me~jling, drs.M.A.J. Knip, mevr.M.J.B. den 
OUden-Dekkers, drs.F.G.J. Steenmeijer, drs.B.J.M. Verwaayen, 
mr·.o. Vogelenzang; adviseurs: ir.D .. Luteijn, namens de Eerste
Kamerfractie, dr.ir.J.J.C. Voorhoeve, namens de Tweede
Kamerfractie, drs.G.M. de Vries, namens het Europese 
parlement, J.W. Remkes, namens de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden, mevr.drs.J.M. de Vries, namens de Organisatie 
Vrouwen in de VVD en mevr.A.C. den Ottelander, in haar 
kwaliteit de jongeren te vertegenwoordigen in de leeftijd 18 
t/m 30 jaar juncto de Samenwerkingsovereenkomst VVD/JOVD. (Zie 
voorts- paragraaf. 4 ) • 

Bet. nieuwe hoofdbestuur hield zijn eerste vergadering op 29 
mei. In die vergadering werd de taakverdel~g van de leden 
nader geregeld en vervolgens werd deze vastgesteld. 
Bet nieuwe hoofdbestuur zag zich daarna voor de taak gesteld 
de verkiez~gen zowel voor Europese als van de Tweede Kamer te 
begeleiden.·oit gold in het bijzonder voor die van de Tweede 
Kamer waarbij het vaststellen van het verkiezingsprogramma, de 
vaststelling van de kandidatenlijsten en vervolgens het voeren 
van de campagnes van grote importantie was. Al het andere was 
feitelijk gedurende de daarop volgende maanden van 
ondergeschikt belang. 

Na 6 september kwamen de "gewone" zaken weer aan de orde. 
Na de vergadering van. 29 mei kwam het hoofdbestuur bijeen op: 
12 juni, 19 juni, 3 juli, 29 augustus, 11 september, 18 

_ september, 2 oktober, 23 oktober, 13 november, 20 november, 11 
december en 18 december. 
Voorts werd op 14 en 15 oktober een weeke~de georganiseerd 
t.b.v. de verstevig~g van het onderling contact en werd het 
Verenigingsplan - voorbereid door de algemeen secretaris - in 
eerste lezing opgesteld. 
In die vergaderingen werd o.a. behandeld: 

de besluitenlijsten van het "oude" hoofdbestuur van 24 
april, 8 en 12 mei en van het dagelijks bestuur van 19 
mei; 
het bijgestelde activiteitenschema; 
de bijstelling c.q. wijzigi~g van kandidaatstellings
procedures; 
het instellen van een permanente commissie t.b.v. 
Europa; 
de problemen in·de afdeling Apeldoorn; 
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de opzet en invulling van de· commissies van advies; 
de- FPÖ-kwestie1 
de vacatures in het hoofdbestuur in 1990; 
de voorbereiding van de vergadering van de partijraa4lop 
23 september en. 11 november; 
de interne organisatie van het periodiek overleg; 
de taakomschrijving van de landelijke commissie 
jongerenbeleid (LCJ)J 
de beleidsnotities van de verschillende 
portefeuillehouders; 
het Verenigingsplan; 
de· notitie van de heer Voorhoeve over de verschillende 
politieke· modaliteiten; 
het voorstellen van kandidaten voor de Commissie van 
Beroep; 
de notities t.b.v •. het congres te Parijs van de Liberale 
Internationale; 
de notities over functioneren hoofdbestuur en het 
gehonoreerd voorzitterschap; 
de kandidaatstelling van leden van het hoofdbestuur in 
1990; 
de notitie over trouble-shooting; 
de campaqne voor de raadsverkiezingen '90; 
de wijziging in en de aanpassing van de besturen van de 
Haya van Samerenstichting en de Stichting Vrijheid en 
Democratie· (waarvan tevens de naam werd gewijzigd in· 
A.w. Abspoelstichting - het. hoofdbestuur werd bestuur 
van de beide: stichtingen); 
de opzet van de inhoudelijke discussies- in de partij; 
de wijziging van het huishoudelijk reglement m.b.t. 
functie en taak partijraad; 
de beschrijvingsbrief voor de 43ste jaarlijkse algemene 
vergadering; 
het initiatief tot het doen ontstaan van een stichting 
t.b.v. hulp aan Oost-Europa. 

Een nieuw fenomeen dat eveneens verband hield met de grote 
bestuurlijke reorganisatie· van 1988 was het formaliseren van 
de bijeenkomsten van het hoofdbestuur met de voorzitters van 
de kamercentrales zoals. neergelegd in artikel 27.2 van de 
statuten. 

Dit geformaliseerde overleg met voortaan de aanduiding 
"periodiek overleg" kwam na mei 1989 op de volgende data 
bijeen: 16 juni, 9 september, 28 oktober en 16 december. 
In vertrouwelijke sfeer werd vaak op indringende wijze van 
gedachten gewisseld over "wel en wee .. van de partij. 

Door het dagelijks bestuur (bij delegatie) en vanaf 1 juni 
door het hoofdbestuur werden in 1989 aan de volgende leden de 
VVD-Thorbeckepenningen uitgereikt (in alfabetische volgorde): 
J. Beugans te Bleiswijk; G.A. Mak te Wormerveer; 
J.L. Poortvliet te Dirksland; ir.G.A. Schoonkind te Velsen; 
mr.H.P. Talsma te Epse; mevr.C.M.J. Verschuren te Vlaardingen; 
mevr.J.c. Waisfisch-Homeyer te Amsterdam. 
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10. PABTIJBADlDJ 

In 1989 werd een drietal bijeenkomsten van d& partijraad 
belegd. Daal:lllee werd het proces gecontinueerd (in 1988 in gäng 
gezet) om de partijraad. meer dan voorheen bijeen te roepen. 
De partijraad vergaderde op 20 mei (in beslotenheid) te 
Bussum, op 23 september (in openbaarheid) te Utrecht en op 11 
november (wederom in beslotenheid) te Apeldoorn. 

De vergadering van 20 mei diende ter voorbereiding van de 
42ste jaarlijkse algemene vergadering en ter bespreking van de 
gevolgen van de Kabinetscrisis. Die van 23 september was de 
reguliere i.v.m. Troonrede en Miljoenennota (door enige leden 
met gevoel van humor wel "klapjesdag" genoemd) en die van 11 
november ter bespreking van de interne politieke toestand en 
het kort daar aan voorafgaand gepubliceerde Verenigingsplan. 

Van het aantal leden dat de partijraad telde was op 20 mei 
79,14%, op 23 september 56,07% en op 11 november 76,61% 
aanwezig. 

Opmerkelijk was dat meer dan voorheen de bijeenkomsten zeer 
goed bezocht werden in vergelijking tot de jaren daarvoor. 
Ondervolgend overzicht (met tussen haakjes het aantal 
bijeenkomsten) bevestigt. deze constatering. 

Presentiegraad leden partijraad: 
1979 46,56 ( 3) 
1980 52,02 ( 2) 
1981 48,42 ( 2) 
1982 54,48 ( 2) 
1983 61,96 ( 3) 
198~ 58,64 ( 3) 
1985 50,89 ( 4) 
1986 52,79 ( 2) 
1987 60,36 ( 2) 
1988 50,80 ( 3) 
1989 70,61 ( 3) 
totaal gem. 55,44 (29) 

. Vooral de besloten vergaderingen hadden op de presèntieqraad· 
een positieve invloed. Bet dilemma openbaarheid of 
beslotenheid boette daar.mee niet aan betekenis in. De partij 
zal zich in de toekomst voortdurend bewust moeten zijn van 
voornoemde vraagstelling, ook al gaat het Verenigingsplan in 
principe uit van openbaarheid. 

De verslaglegging van de vergaderingen werd ook wat de 
besloten vergaderingen betreft geregeld d.m.v. op papier 
uitgewerkte geluidsbanden. Voor de uitwerking werden 
vrijwilligers bereid gevonden de daar.mee verbonden zeer 
arbeidsintensieve werkzaamheden te verrichten. 
(Een. verslag van de openbare vergadering werd gepubliceerd in 
Vrijheid en Democratie nr. 1380 van oktober/november, blz. 15 
en van de vergadering van 11 november in Vrijheid en 
Democratie nr. 1381 van december). 
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In deze laatst genoemde vergadering werd het Verenigingsplan 
besproken, terwij.l voorts een "streep werd getrokken onder de 
VVD onlusten na pittige discussie .... 

.; 1 

Een en ander resulteerde in. een bij acclamatie aanvaarde mótie 
die door de voorzitter van de kamercentrale Drenthe, de heer 
J.J •. van Heukelum was ingediend. 

De tekst van de motie luidde· als volgt: 
"De partijraad van de VVD, in vergadering bijeen te Apeldoorn 
op zaterdag 11 november 1989. 
Kennisgenomen hebbende· van de perspublikaties waarin gesteld 
wordt dat de positie: van dr L. Ginjaar binnen de VVD omstreden 
zou zijn, 
overwegende dat dergelLjke publikaties, feitelijk onjuist 
zijnde, grote schade aan de partij en haar leiding toebrengen, 
constaterende dat tijdens een indringende discussie op de 
partijraadsvergadering van vandaag, de positie van de leiding 
van de partij in geen enkel opzic~t- ter discussie heeft 
gestaan; 
spreekt uit: het volste vertrouwen te hebben in de 
partijleiding, en in het bijzonder in de partijvoorzitter en 
in de fractievoorzitters. van. de VVD in de Staten-Generaal 
alsmede in het door hen gevoerde beleid~ 
verzoekt het hoofdbestuur dezemotie ter kennis te brengen aan 
de media en aan de gehele partij ... 

Voor het zo ver was had de heer Van Heukelum op indringende 
wijze de algemeen levende gevoelens verwoord. 
Voor hem - en hopelijk voor alle· aanwezigen - stond vast dat 
het nog steeds bij liberalen gaat om het gestalte geven aan de 
begrippen "Vrijheid- Gelijkheid en Broederschap". Treffender 
kon het niet zijn, vooral niet omdat in 1989 het twee eeuwen 
geleden was dat de Franse Revolutie uitbrak, die als meer dan 
enige andere gebeurtenis, gezien kan worden als de eerste 
grote uiting van de toen opkamende liberale gedachte. 
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11 .. ALGEMEEN SECMTABIMT 

De bezuinigingen in de partij, die voora.l aanzienlijk genoemd 
konden worden waar het personeelskosten betrof, drukten hun 
stempel in 1989 op de activiteiten van het algemeen 
secretariaat. 

Aan het eind van het verslagjaar was sprake van het bezetten 
van 14~ for.matie-plaatsen. 
En dat terwij 1 zich naast de campagne voor de Europese 
verkiezingen nog een onverwachte voordeed nl. die voor de 
Tweede-Kamerverkiezing in september .. Met ondersteuning van 
enige vrijwilliger~ wisten de medewerkers beide professioneel 
opgezette campagnes op bijzondere wijze met grote inzet te 
organiseren. · 

Dat de service-verlening mede door die campagnes leed, was 
duidelijk te merken en veroorzaakte vaak een gevoel van 
onbehagen bij de medewerkers. 

Bet hoofdbestuur constateerde eveneens dat de grens van het 
menselijk kunnen was bereikt en de vraag liet zich dan ook 
ste.llen of zo'n bezuiniginq noq feitelijk we.l te verantwoorden 
wa&. Voor hoofdbestuur en medewerkers· zou die vraag ook voor 
1990 indringend blijven. Bet besef· bleef dat afbraak van de 
organisatie zich allereerst manifesteerde met afbraak van het 
centrale-apparaat. Een besef dat mede gevoed werd door de 
sedert 1986 geuite waarschuwingen van de zijde van de· algemeen 
secretaris als opsteller namens het hoofdbestuur van het 
Jaarverslag •. 

Een harde kern van medewerkers bleef ondanks de ongunstige 
ontwikkelingen de VVD trouw. Ook in 1989 passeerden 
medewerkers de grens van 12~-jarig dienstverband, mevr.P. van 
Bemmelen-van Duijn, mevr.E •. Gans en mevrouw G.J. Koopman
Stieber. Op hun verzoek werd op eigen wijze aan hun jubileum 
aandacht geschonken. Deze medewerkers, in de sectoren 
propaqanda/voorlichting, ledenadministratie/boekhouding is de 
partij veel dank verschuldigd voor hun inzet en voor hun 
onvoorwaardelijke loyaliteit aan de partij. 

De adjunct-secretaris voor vorminq en scholing, mr.B.J. Lutke 
Schipholt aanvaarde met inganq van 1 november een betrekking 
bij de overheid (stafmedewerker van de· secretaris-generaal van 
WVC). Gedurende vier jaren waarvan er drie t.b.v. de 
werkzaamheden van de Baya van Somerenstichting heeft hij zich 
op voortreffelijke wijze van zijn taak. gekweten. Ook hem is de 
partij dank verschuldigd. De heer Schipholt werd opgevolgd 
door de heer D. van Ka.lkeren. 
Twee· andere medewerkers verlieten na een kort dienstverband 
het Thorbeckehuis. Bun plaatsen werden niet of door 
uitzendkrachten ingenomen. 

Sedert 1983 wordt van enige handelingen van het algemeen 
secretariaat een overzicht gegeven. 
Aan aantallen fotocopieën,· ontvangen brieven en verzonden 
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brieven zijn uitvoeringsbesluiten verbonden. Daar.mee Z~Jn zij 
in belangrijke mate een indicatie voor hetgeen de partij c.q. 
het hoofdbestuur van het algemeen secretariaat vraagt. • 1 
Bet ondervolgende overzicht laat aan duidelijkheid niets. te 
wensen over. 

OVerzicht 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987' 
1988 
1989 

aantal fotocopieën 
88.977 

101.642 
147.046 
98.405 
66 .877' 
95.409 
81.507 

gem. per maand: 

Overzicht aantal. 
1983 

ontvangen 
7.103 
7.084 
7.059 
6.994 
5.153 
5.272 
3.209 

brieven per jaar: 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

OVerzicht aantal verzonden brieven per jaar: 
1983 3.647 
1984 4.191 
1985 4.816 
1986 3.958 
1987 3. 916 
1988 3.659 
1989 3.480 

Met betrekking tot de brieven dient ver.meld te worden dat 
daarin niet zijn begrepen ontvangen mutatie-formulieren, 
folders, drukwerk en. verzonden convocaten en_mededelingen. Van 
de ontvangen brieven werd ca. 1/5 doorgezonden naar de Tweede
Kamerfractie omdat de .. inhoud betrekking had .op :het door deze 
fractie gevoerde beleid. 

_Het aantal mutaties (verhuizingen eta~t bedroeq in 1989 15.048 
voor het. totale ledenbestand. 
Mutaties- in een.~ zo complex ledenbestand als dat van een 
politieke partij laten zich door de aard van·de mutaties 
overigens zeer slecht _vergelijken met die -van. andere.:.. (semi) 
vrijwilligersorganisaties. 

Ten slotte moge niet ·onver.meld blij:'Cl'en ·dat .:.het::-algemeen 
secretariaat op !-maart -"vereerd" werd ::-met .:een c:bezoek 
(bezetting) van -protesterende.-:akkerbouwerse.""_Hoewel z-ich geen 
calamiteiten voordeden, ·was ·het voor,·7de·-.medewerkers.::opnieuw 
geen prettige ervaring. 
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Per 31 december waren de volgende-medewerkers in dienst van de 
partij: 
J.J. Alberts, W.J.A. van def:l Berq, mevr.P.G.M. Beijersberq~",_, 
mevr.P. van Bemmelen-van DuJ.jn, mevr.J .B.S .. Boot, B.M.G. 
Dittmar, A.W. Dijk, mevr.B. Gans, mevr.C.M.'l'. de Goede
Ammerlaan, o. van Kalkeren, mevr.G.J. Koopman-Stieber, mevr.c. 
de Ruiter, mevr.M.Th.M. Tanqel, a. van Vliet, mevr.M.J. 
Wassenaar, mr.o.w. Zwart. 
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12.. OVERIGE VERXIEZINGEN 

Los van d& in de· paragrafen 2 en 3 beschreven verkiezingen 1 
waren het vooral verkiezingen op gemeentelijk niveau waar de 
partij in haar gehee~ mee te maken (had) kreeg. 

In Groningen, Noord-Holland en noq enige andere gebieden was 
het noodzakelijk de kiezers naar de stembus te roepen i.v.m. 
gemeentelijke herindelingen. De verkiezingen werden in het 
najaar gehouden. Zij vormden tevens een eerste peiling naar de 
politieke verhoudingen. in Nederland. De VVD bleef, voorzover 
een en ander te vergelijken is, in een zelfde ongunstige 
positie verkeren (zie· voorts Vrijheid en Democratie nr. 1381 
van december, blz • 1 ) • 

Inmiddels maakte de rest van het land zich op om met energie 
de raadsverkiezingen 1990 tegemoet te zien. In december 1988 
had uit naam van het hoofdbestuur de algemeen secretaris een 
artikel in Vrijheid en Democratie geschreven onder de titel 
"Verwachtingen, Voetangels en Valluiken". 
In het artikel onder punt 5 werd met nadruk gewezen op de 
consequenties voor betrokkenen als leden van de VVD zich 
kandidaat stellen voor een plaats. op een lijst van een 
politieke groepering als- in de desbetreffende gemeente ook. de 
VVD met een eigen lijst zou. uitkomen •. Royement was dan de 
enige mogelijkheid. Hoewel alle leden op de hooqte konden zijn 
van dit sedert jaren gevoerde beleid van het hoofdbestuur, 
kwam· het in enige gemeenten toch tot deze voor de VVD 
schadelijke handeling,. in die zin dat in veel gevallen door 
onderlinge twisten (een liberale burgeroorlog) VVD'ers op 
verschillende lijsten kwamen te staan. In paragraaf 14 wordt 
hier nader op ingegaan. 

Op een of andere wijze kwam zo ca. een derde van alle 
afdelingen in de problemen, die overigens van karakter en 
omvang van het probleem verschilden. 
Ook voorlichtingsavonden die op diverse· plaatsen in het land 
werden gehouden namens. het hoofdbestuur door de heren 
Steenmeijer en Van den. Berq veranderden helaas weinig aan dit 

- beeld. Zij bezochten Meppel op 16 februari, Weert op 23 . 
februari, Dordrecht op 2 maart en Hilversum op 9 maart-. In het 
algemeen was- de opkomst van bestuursleden voldoende tot goed 
te noemen. 

De problematiek werd in de tweede helft van het jaar nog 
vergroot doordat op l november de nieuwe Kieswet van kracht 
werd die een groot aantal fundamentele veranderingen met zich 
meebracht. 
In het algemeen hielden de veranderingen een vereenvoudiging 
van handelingen in maar niet altijd was de vereenvoudiginq 
voor die bestuurderen even duidelijk. Op een buitengewoon druk 
bezochte voorlichtingsdag op 16 december te Utrecht werden 
door de secretaris van de Kiesraad, mr. F.J.W.M. van Doeren en 
de algemeen secretaris van de VVD, de heer W.J.A. van den 
Berg, inleidingen gehouden over deze ingewikkelde materie. -
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De afdelingsbesturen hadden inmiddels op 27 november de 
Richtlijnen voor opmaak en indiening van de lijsten ontvangen. 
Voor 6 februari 1990 diende een en ander gerealiseerd te 

1 worden. Voor de· insider~ was het duidelijk dat ondanks • 
schriftelijke· en mondelinge informatie de kans groot zou zijn 
dat bij de uitvoering van de nieuwe-bepalingen van de Kieswet 
zich in diverse afdelingen c.q. gemeenten problemen zouden 
voordien. In 1990 werd zulks bevestigd. 
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13 •. LEDENBESTANP 

Bet wordt eentonig: ook. in 1989· kwam aan de teruggang in h•1:j 
ledenbestand helaas geen einde·. 

Bet netto-verlies van 4181 leden was zowel in absoluut. aantal 
als- procentueel (6,08%) gelukkig minder dan in 1988. 

Bet verlies werd vooral geleden na de kabinetscrisis, terwijl 
pas vanaf september sprake was van enig herstel. De partij had 
duidelijk moeite met de omschakeling van regeringspartij naar 
oppositiepartij. 
De verwachting was nl. dat zoals te doen gebruikelijk het 
aantal leden in een oppositieperiode zou toenemen. Belaas 
bleef zo'n sterke ommekeer noq achterwege. Wel was het aantal 
afmeldingen na ontvangst van de accept-girokaart voor de 
contributie-inning gering, in tegenstelling tot de 
voorafgaande twee jaren. 

Bet volgende overzicht van de ledenbestanden (sedert de 
invoering van de centrale-contributieheffing) brengt de 
ontwikkeling in die bestanden nadrukkelijk in beeld: 

ledentallen per 31 december in de jaren 1972 t/m 1989 

~-------------------------------------~------------~ 1972 1973 1974 1975 1976 1977 ---
41.536· 68.414 78.759 82.831 87.571 97.396 .". . +64,71 +15, 12 +5,17 + 5,72 + 11,22 ** 

+64,71 +89,62 +99,42 +110,83 +134,49 *** 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

100.510 92.314 85.881 92.830 102.888 95.528 * 
+ 3,28 - 8,15 -6,97 + 8,09 + 10,83 7,15 ** 
+142,18 +122,25 +106,76 +123,47 +147,71 +129 ,99 *** 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

89.120 86.821 84.617 76.282 68.735 64.554 .". 
6,71 2,58 2,54 . 9,85 9,89 6,08 ... 

+114,56 +109,03 +103,72 + 83,65 + 65,48 + 55,42 *** 

*' aantal leden ... % stijging of teruggang 
t.o.v. het voorafgaande jaar 

*** ~ stijging t.o.v. 1972 

Bet verlies van 6,08% t.o.v. 1988 is overigens het landelijk 
gemiddelde. Bij vergelijking tussen de ontwikkelingen in de 19 
rijkskiaskringen (de 18 kamercentrales) ontstaat een 
gedif.ferentieerd beeld (zie tabel 1) • 

43 



Da betekenis der letters in de volgende tabellen is: 
A 's-Bertogenbosch B Dordrecht 0 Overijsse~ 
B 'l!iThurg I Amsterdam P Groningen • 1 

c Gelderland (Arnhem) J Den Belder Q Drenthe 
D Gelderland (Nijmegen) K Haarlem R Limburg 
E Rotterdam L Zeeland S Flevoland 
F 's-Gravenhage M Utrecht W algemeen secr. 

G Leiden 

'l!abe~ 1 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
R 
:r 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 
Q 
R 
s 
w 

leden 
'89 

3394 
3098 
4791 
3084 
1342 
2621 
6526 
5347 
1403 
3536 
5088 
2093 
5989 
2895 
3760 
2857 
3175 
2515 

791 
249 

Tot. 64554 

leden 
'88 

3684 
3173 
5157 
3274 
1478 
2848 
6857 
5696 
1571 
3785 
5444 
2217 
6335 
3094 
3918 
3129 
3370 
2628 

804 
273 

68735 

N Friesland 

verlies·-

290 
75 

366 
190 
136 
227 
331 
349-
168 
249 
356 
124-
346 
199 
158 
272 
195 
113 

13 
24 

4181 

% achter
uitgang 

7",87 
2,36 
7,10 
5,80 
9,20 
7,97 
4,83 
6,13 

10,69 
6,58 
6,54 
5,59 
5,46 
6,43 
4,03 
8,69 
5,79 
4,30 
1,62 
8,79 

6,08 

en USA 

+ • meer 
- • minder 

dan land. gem. 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

I 

Procentuee~ werden dus zeer grote verliezen geleden in Den 
Bosch, Rot~erdam, 's-Gravenhage, Dordrecht, Den Helder, 
Haarlem, Friesland, Groningen, en bovena~ in Amsterdam 
(I0,69%). 
Daarentegen waren de verliezen in Tilburg, Leiden, Overijssel, 
Limburg en Flevoland van veel geringer omvang. Deze 
verschillen veroorzaakten ook een wijziging in de % spreiding 
van de leden over geheel Nederland. Tabe~ 2 brengt een en 
ander in beeld: 
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,. - • ~r --.., 

Tabel. 2 -------
verdel.inq 
leden '89 
% over kc's 

A 5,26 
B 4,80 
c 7,42 
D 4,78 
E 2,08 
F 4,06 
G 10,10 
B 8,28 
I 2,17 
J 5,48 
K 7,88 
L 3,24 
M 9,28 
N 4,48 
0 5,82 
p 4-,43 
Q 4,92 
R 3,90 
s 1,23 
w 0,39 

Tot. 100,00 

verdel.ing· 
leden '88 
% over kc's 

5,36 
4,62 
7,50 
4,76 
2,15 
4,14 
9,98 
8,29 
2,29 
5,51 
7,92 
3,23 
9,22 
4,49 
5,70 
4,55 
4,90 
3,82 
1,17 
0,40 

100,00 

negatieve/positiéve 
verschuiving 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

I 

In bijlage· II van dit verslag is het overzicht opgenomen per 
categorie-leden waarbij vergelijking met de situatie in 1988 
mogelijk is door weergave van de ledenoverzichten per 31 
december 1988 en 1989. 

De ledenontwikkel.ing sedert 1986 wordt weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3 --------
ONTWIKKELING BRUTO/NETTO LEDENVERLIES '86-'89 

jaar aantal. bruto bruto netto % achter 
~- - - ·- leden afm. verl. uitgang aanm. 

1986 84.617 
1987 76.282 2.508 10.843 8.335 9,85 
1988 68.735 2.102 9.649 7.547 9,89 
1989 64.554 5.026 9.207 4.181 6,08 

------------------------------------------------------------- - .. --
64.554 9.636 29.699 20.063 23,71 

Bet netto-verlies komt steeds tot stand vanuit een situatie· 
.waarbij zowel sprake is van aanmelding als van afvoering. In 

1989 waren dat resp. 5.026 aanmeldingen waar 9.207 afvoeringen 
tegenover stonden. De totale achteruitgang sedert 1986 in 
ledental bedroeg 23,71%. 29.699 afvoeringen waar-9;636 

45 



aanmeldinqen teqenover stonden. Totaal 39.355 mutaties! 
Opmerkelijk is dus wel in deze ontwikkeling dat voor het eerst 
sedert 1986 het aantal aanmeldinqen een forsa toename te zien 
geeft, terwijl het aantal afvoeringen een constant beeld • 1 

vertoont. · 
De verhouding tussen opqevoerde en afgevoerde leden wordt 
duidelijk in de onderstaande tabel: 

Tabel 4 

jaar: 
1987 
1988 
1989 

opqevoerde leden 
1,00 .. 

• 
afgevoerde leden 

4,32 
1,00 
1,00 

• • 
• • 

4,59 
1,83 

Dat deze ontwikkeling niet voor alle cateqorieën in de 
contributie-inninq dezelfde is, moge blijken uit tabel 5. 

Tabel 5 -------
Procentuele verdelinq van de verschillende groepen leden *) 

(sedert 1972 - aanvang centrale contributie-inning) 

1973 1974- 1975 1976 ' 1977 1978 1979 1980 1981 
************************************************************** 
A 0,07 0,12 0,13 0,13 0,12 0,14 0,14 0,17 0,20 
B 0,07 0,34 0,66 0,14 0,29 0,23 0,16 0,09 0,06 
c 1,17 5,04 6,08 4,08 3,75 4,51 5,05 4,12 3,02 
D72,86 62,93 61,52 61,74 61,51 60,15 58,96 58,21 57,72 
B 9,37 13,80 13,39 15,76 16,46 16,48 16,64 17,86 19,08 
F16,46 17,77 18,22 18,15 17,87 18,49· 19,05 19,55 19,92 

----~-------------------------------------------------------~ 100 100 

1982 

100 

1983 

100 

1984 

100 

1985 

100 

1986 

100 

1987 

100 

1988 

100 

1989 
************************************************************* 
A 0,19 0,19 0,21 0,23 0,23 0,25 0,28 0,30 
B 0,11 0,26 0,15 0,07 0,05 0,09 0,05 0,08 
c 3,96 5,40 4,60 4,05 3,46 3,48 2,78 2,76 
D 56,79 55,66 54,75 54,01 53,58 52,97 53,31 52,02 
B** 19,24 18,95 20,31 21,64 22,29 22,79 23,98 24,11 
F 19,71 19,54 19,98 20,00 20,39 20,42 20,60- 20,73 

~------ ·-·- ----------. --·.....- -~··· -------------------------------------------------------------100 100 100 100 

1990 gem. o.d. jaren 
**************************** 
A 0,31 
B 0,06 
c 2,61 
D 51,78 
B 24,36 
F 20,88 

0,19 
0,15 
3,88 

57,80 
18,68 
19,30 

------------------~ 100 100 

100 100 100 100 
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* peildatum 1 januar.L van het opvolgende jaar 
VERKLARING VAN LE'l'TERS: 
A • ereleden en leden. van verdienste 
B • aspirant-leden ( 16 - 18 jaar) 
C • leden 18 t/m 26 jaar 
D = leden 27 t/m 64 jaar 

• l 

E • leden 65 jaar en ouder en ** ingevolge artikel 64.2 h.r. 
(sedert 1984) 

F • gezinsleden (leeftijd onbepaald). 

Tabel 5 geeft een duidelijk beeld van de verschuivingen die 
zich sedert 1972 in het ledenbestand hebben voorgedaan. 
Het meest opvallend is het feit dat ook in 1989 het aandeel 
van de groepen E en F is toegenomenJ daarentegen is duidelijk 
sprake van een afname in het procentuele aandeel van de 
groepen C en D. 
Er is dus sprake van een zekere mate van vergrijzing in het 
bestand. De gezinsleden omvatten 1/5 van het bestand. In deze 
groep bevinden zich overigens ook leden in de leeftijd van 16 
t/m 27 jaar, maar duidelijk is dat deze categorie F het meest 
vrouwelijke leden omvat, omdat in veel gevallen sprake is van 
één lidmaatschap per gezin. 

Sedert. 1984 wordt een peiling gehouden inzake de opbouw van 
het ledenbestand naar sexe. 
De tabellen 6 en 7 geven de verdeling van de vrouwelijke leden 
over de verschillende rijkskiaskringen weer, waarbij tevens 
het verlies of de winst per kamercentrale is weergegeven en 
het procentuele aandeel van de vrouwelijke leden t.o.v. het 
totale ledenbestand van een kamercentrale. 

Tabel 6 
--------

vrouw. vrouw. verlies/ % achter- + =meer· 
leden leden winst uitgang c.q. - =minder 
'89 '88 voortgang dan land. 

gem. 
A 1.035 1.106 - 71 - 6,42 + 
B 912 896 + 16 + 1,79 
c 1.734 1.835 .-101 - 5,50 + 
D 944 999 - 55 - 5,51 + 
E 441 482 - 41 - 8,51 + 
F 1.153 1.257 -104 - 8,27 + 
G 2.171 2.254 - 83 - 3,68 
B 1.729 1.834 -105 - 5,73 + 
I 485 553 - 68 -12,30 + 
J 1.094 1.150 - 56 - 4,87 
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K 1.710 
Ia. 639· 
M 2.140 
N 937 
0 1.257 
p 1.086 
Q 1.138 
R 751 
s 248 
w 78 

Tot.21.682 

Tabel 7 -------
% gedeelte 
vr. leden 
van kc '89 

A 30,49 
B 29,44 
c 36,19 
D 30,61 
E 32,86 
p 43,99 
G 33,21· 
a 32,34 
I 34,57 
J 30,94 
K 33,61 
L 30,53 
M 35,73 
N 32,37 
0 33,43 
p 38,01 
Q 35,84, 
R 29,86 
s 31,35 
w 31,33 

Tot.33,59 

1.834 
668 

2.274 
974 

1.297 
1.191 
1.183 

775 
241 

83 

22.886 

% gedeelte 
vr. leden 
van kc '88 

30,02 
28,24 
35,58 
30,51 
32,61 
44,14 
32,87 
32,20 
35,20 
30,38 
33,69 
30,13 
35,90 
31,48 
33,10 
38,06 
35,10 
29,49 

. 29,98 
30,40 

33,30 

-124 
- 29 
-134 
- 37 
- 40 
-105 
- 45 
- 24 
+ 7 
- 5. 

1.204 

verdeling 

- 6,76 
- 4,34 
- 5,89 
- 3,80 

3,08 
- 8,82 
- 3,80 
- 3,10 
+ 2,90 
- 6,02 

- 5,26 

+ 

+ 
.j ) 

+ 

+ 

I 

vr. leden '89 
% over kc's 

verdeling neg. 
vr. leden '88 pos. 
% over kc's vers. 

4,77 
4,21 
8,00 
4,35 
2,03 
5,32 

10,01 
7,97 
2,24 
5,05 
7,89 
2,95 
9,87 
4,32 
5,80 
5,01 
5,25 
3,46 
1,14 
0,36 

100,00 

4,83 
3,92 
8,02 
4,37 
2,11 
5,49 
9,85 
8,01 
2,42 
5,02 
8,01 
2,92 
9.,93 
4,26 
5,67 
5,20 
5,17 
3,39 
1,05 
0,36 

100,00 

+ 

+ 

·+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
I 

I 

In de kamercentrales 's-Gravenhage, Utrecht, Groningen,--·· 
Arnhem, Drenthe en Amsterdam worden als immer procentueel van 
het ledenbestand per kamercentrale de hoogste aantallen 
vrouwelijke leden aangetroffen, terwijl in Tilburg, Limburg en 
Flevoland de vertegenwoordiging nog steeds ver onder het 
landelijk gemiddelde blijft. 

Gelet op-de betekenis die aan het jongerenbeleid binnen de VVD 
---wordt toegekend (zie paragraaf 21) is het van enige 

important~e om tevens een inzicht te hebben in het aandeel van 
de.jonge leden (16 tlm 27 jaar) in de totaliteit van het 

--ledenbestand. 
Daarbij doet zich de moeilijkheid voor dat zich een deel van 

. dëz~ geregistreerde leden bevindt in de categoriè P, c de ·· 
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gezinsleden~ Dat dee~ is niet ~ absolut& cijfers uit te 
drukken, maar na analyse van het beschikbare materiaal mag 
gesteld worden dat ca. 1/3 van het ledenbestand in categoriEf' F 
jonge leden omvat. • 

In ondervolgende tabel 8 wordt een indicatie gegeven van de 
ontwikkeling van het relatieve percentage en het relatieve 
aantal jonge leden sedert 1 januari 1973 (A is het percentage, 
B het absolute aantal). 

Tabel 8 

1973 

A 6,24 
B 2.592 

1980 

A 10,71 
B 9.886 

1987 

A 10,37 
B 8.775 

1974 

10,58 
7.238 

1981 

10,83 
9.301 

1988 

9,63 
7.345 

1975 

12,74 
10.034 

1982 

1976 

10,22 
8.465 

1983 

10,57 12,16 
9.812 12.511 

1989 

9,74 
6.695 

1990 

9,64 
6.221 

1977 1978 1979 

9,79 10,84 11,71 
8.573 10.558 11.770 

1984 1985 

11,50 10,87 
10.985 9.687 

1986 

10,31 
8.951 

Tenslotte is het van. belang dat bij de ontvangst van de 
contributiegelden niet het aantal leden bepalend is, maar het 
aantal inningen. 
In 1989 werden ca. 67.222 inningen geregistreerd, dus 
beduidend meer dan het aantal van 64.554 leden zou doen 
vermoeden. De ontwikkeling is dus nog niet geheel en al zonder 
zorgen, maar na september jl. is een tendens te signaleren dat 
zich een positieve wijziging zal voordoen. 
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14. OPLOSSIN VAN PROBLEMEN IN AFDELINGEN EN CENTRa!§ EN DB 
COMHISSIE VAN BEROEP lABT• 32 STATUTJUl 

De Commissie van Beroep • l _____________________ ... 
De commissie stond per 31 december uit: 
prof.mr.J.M. Polak te Ede, voorzitter, mevr.mr.A. Hieuwenhuis
Nagtglas Boot te Baren en ir.T. Thalhammer te Son, met als 
plaatsvervangende leden: A. Bos te Apeldoorn, prof.M.C.B. 
Burkens te Leersum en mr.a.c.G.L. Polak te Rotterdam. 

De commissie kwam in het verslagjaar eenmaal bijeen; het 
betrof een beroep dat was ingesteld tegen een besluit van het 
hoofdbestuur tot opzegging van het lidmaatschap van een lid 
van de-VVD-statenfractie in Drenthe. 
De commissie achtte het beroep gegrond. Bij deze beslissinq 
stelde de commissie zich op het standpunt dat zij het 
aangevochten besluit diende te toetsen met inachtneming van de 
algemene regels die gelden voor het bindend advies; dit bracht 
met zich mee dat de commissie volledige toetsing van het 
besluit van het hoofdbestuur uitvoerde en tot de conclusie 
kwam dat de bijzondere positie die gekozen vertegenwoordigers 
van de VVD innemen een extra mate van zorgvuldigheid van het 
hoofdbestuur eist bij het nemen van een dergelijk besluit. 
Zonder overigens uit te sluiten dat zich omstandigheden kunnen 
voordoen waarbij opzegging door het hoofdbestuur van het 
lidmaatschap van een lid in een vertegenwoordigend lichaam 
gerechtvaardigd is • 

. De commissie kwam tot d- conclusie dat de aangevoerde bezwaren 
·niet van zodanige aard waren dat zi-j de hoofdbestuurs
-beslissing konden dragen. 

Bet oplossen van problemen in afdelingen en centrales 

-----------------------------------------------------In het verslagjaar vond de kandidaatstellinq van de leden van 
de gemeenteraad plaats. Daarbij plegen er gemakkelijk 
problemen in afdelingen te ontstaan en ook dit jaar was dat 
niet anders. Ben exponent vormde in dit verband de zogenaamde 

_ kwestie Apeldoorn, waar de gang van zaken rond de bouw van een 
nieuw stadhuis de gemoederen zeer bezig hield. 

_ .. _ Teneinde problemen rond de kandidaatstelling te voorkomen- had 
-~~het hoofdbestuur ultimo 1988 in Vrijheid en Democratie een 

:: · - overzicht.. gepubliceerd van de te verrichten handelingen; voor 
-··veel afdelingen bleek dat een houvast. Voorts werd in elk 

kamercentralebestuur een bestuurslid belast met het oplossen 
van problemen die zich rond de kandidaatstelling voordeden en 

. dat bleek in de meeste gevallen goed te functioneren. 

Boewel moet worden geconstateerd dat de problemen niet 
_·veelvuldiger waren. dan in vergelijkbare eerdere perioden van 
··· kàndidaà.tstelling, bleken in meer afdelingen dan in het 

·· verleden personen uit een voor hen onbevredigende gang van 
zakeabij de kandidaatstelling de conclusie te trekken met een 

. ~- __ eig~ lijst aan de verkiezingen te moeten deelnemen. Belaas 
· bleek dit, ook door de ingeschakelde trouble-shooters van het 
··hoofdbestuur, niet altijd te, voorkomen. 
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Ten slotte kan melding gemaakt worden van een voorlichtingsdag 
voor besturen van afdelingen in het kader van de nieuwe 
Kieswet om te voorkomen dat zich in een: later stadium door~ 1 

onbekendheid met de· materie problemen zouden voordoen (zie· 
daartoe ook paragraaf 12 ) • 
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15. CQMMISSIES VAN ADYIES CARTIJEL 60 H.R. I 

De 21 landelijke partijcommissies ex. artikel 60 H.R .. hebbe~ 
in 1989 een groot aantal onderwerpen van specifieke aard • 
besproken en bestudeerd. 
De commissies. kwamen gemiddeld 1 maal per maand bijeen. Deze 
bijeenkomsten vonden in het algemeen plaats in het gebouw van 
de Tweede Kamer. Een overzicht van de jaarverslagen van de te 
onderscheiden partijcommissies is opgenomen in bijlage III. 

Na de val van het kabinet moest de vorming van nieuwe partij
commissies worden voorbereid. Hiertoe· werden door mevr. Den . 
OUden-Dekkers, het hoofdbestuurslid belast met de 
partijcommissies, diverse gesprekken gevoerd met voorzitters 
van partijcommissies. Tevens werd het gevoelen van de te 
onderscheiden commissies gepeild omtrent hun visie m.b.t. het 
functioneren en de samenstelling van de commissies in de 
toekomst. 
In 1989 kwam het helaas nog niet tot de vorming van nieuwe 
partijcommissies. 
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16. COMMISSIES EN WERKGROEPEN AD BOC 

Commissie ter opstelling van het concept-verkiezingsprogr~ 
1990-1994. ~ 

In het begin van het verslagjaar was de commissie zo ver met 
haar werkzaamheden gevorderd dat na een vijftal intensieve 
vergaderingen het concept-programma "een kansvolle toekomst -
naar een nieuw evenwicht" op 9 maart kon worden gepresenteerd. 
Bet werd gepubliceerd in het maartnumme~ van Vrijheid en 
Democratie. 
De door de val van het kabinet veroorzaakte vervroegde 
verkiezingen maakte het noodzakelijk d~ behandelingaprocedure 
van het programma in de partij te wijzigen. De termijn waarin 
moties en amendementen konden worden ingediend werd verlengd 
tot 29 mei; op het tijdstip van sluiting waren zo'n 2600 
amendementen ontvangen. 
Onder auspiciën van het hoofdbestuur werden daaruit door de 
commissie ca. 400 amendementen geselecteerd die werden 
behandeld in een buitengewone algemene vergadering op 24/25 
juni. In die vergadering kwamen tevens moties en amendementen 
ter sprake die door afdelingen en centrales alsnog voor 
behandelinq konden worden geclaimd. Begin auqustus kwam de 
definitieve- tekst in druk beschikbaar. 
Het hoofdbestuur is veel dank verschuldigd aan de· leden van de 
commissie - onder de inspirerende en deskundige leiding van 
mr.E.B •. Toxopeus - en aan de "ambtelijke" ondersteuning van dr 
K. Groenveld als. scribent en.mevr.M.Th.M. Tangel. 
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17. BIJZONPERI GROEPEN <ABT. 78.1 BR. l 

Ook in. 1989 zetten de bijzondere groepen, naar eigen aard en 
betekenis, hun werkzaamheden voort. De ontwikkeling van hun J 

ledenbestand bleef qua omvanq en positie eveneens verschillen 
tonen. 

In totaal waren in 1989 VVD-leden verbonden met een of meer 
van deze groepen. 

aantal VVD-leden %van het VVD bestand 
1984 3938 4,42 
198"5 4710 5,42 
1986 5479 6,48 
1987 5390 7,07 
1988 5341 7,77 
1989 4976 7,71 

Zowel absoluut als procentueel was sprake van een verdere 
terugqanq in het aandeel van deze groepen t.o.v. het totale 
ledenbestand van de VVD, nl. 3032 aanqeslotenen bij de 
Organisatie Vrouwen in de VVD, 1723 leden van de Vereniginq 
van Staten- en Raadsleden een 221 leden van de Groep 
Nederland. 

De bijzondere groepen hebben een eigen jaarverslaq zodat 
volstaan wordt met een drietaL "korte" overzichten van hun wel 
en wee. 

a. Orqanisatie Vrouwen in de VVD 

---------------------------------Op 1 januari 1989 was het Landelijk Bestuur als volqt 
samenqesteld: drs J.M. de Vries, voorzitter; drs J.E. de 
Bruin-Scheepens, vice-voorzitter; mr E. Duyfjes-Vos, 
penningmeester; mr A.J. Snoep-Mook, secretaris; J. Weeder-van 
't Hof, 2e secretaris en secretaris organisatie; J.A.M. 
Robertson-Olgers, secretaris politiek; drs B.L. Pieters, 
secretaris Propaqanda en PR en hoofdredacteur van de Liberale 
Vrouw; C.J .M. Resink-v.d. Luqt, secretaris vorminq en 
scholing; J.J.F. Biewenqa-Lubbers, secretaris externe 
verteqeawoordiqinqen/NVR. De administratieve kracht was P.S. 
Snoep. 

Op de jaarverqaderinq in mei werden in de plaats-van drs J.E. 
de Bruin-Scheepens en C.J.M. Resink-v.d. Luqt respectievelijk 
benoemd E.A. Blonet-Beijnekamp en D. v.d. Plas-v.d. Plas. 

Het Landelijk Bestuur verqaderde 14 maal. De vergaderingen 
werden bijgewoond door de Emancipatiewerker Positieve Actie 
mevrouw drs K .E. J. van den Berg. Ook de adviseur vanuit het 
Hoofdbestuur van de VVD, mevrouw A.A. Aeyelts Averink-

. Winsemius was bij een aantal vergaderingen aanwezig. 
De adviseurs van de Vrouwen in de VVD uit de Tweede Kamer 

. bezochten reqelmatig de vergaderinqen om over politieke zaken
-· -van gedachten te wisselen. 
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De voorzitter vertegenwoordigd& de Organisatie in het 
Hoofdbestuur van de VVD. 

In de Parti.jraad hadden op 1 januari 1989 namens de • 1 

Organisatie· zitting: Th.L. Blom-de Koek van Leeuwen; B.A.H.M. 
Lok-Knap;· drs J .E. de Bruin-Scheepens; J .A.M. Robertsen
Olgers en qq de voorzitter van de Organisatie. In de loop van 
het jaar trad B.A.H.M. Lok-Knap af en mr E. Duyfjes-Vos trad 
toe tot de Partijraad. 
De secretaris vorming en scholing en de secretaris propaganda 
en pr en hun plaatsvervangers waren actief betrokken bij het 
werk van de LCV resp. LPC. Voor de samenstelling van de 
Partijcommissies na. de Tweede-Kamerverkiezing in september 
1989 werd aan het hoofdbestuur een lijst gezonden met namen 
van vrouwen uit het deskundigenbestand van de Organisatie. 

De voorzitter en de secretaris politiek woonden de 
vergaderingen bij van het Politiek Vrouwen OVerleg; het 
voorzitterschap berustte bij D66 en het secretariaat bij de 
Vrouwen in de VVD. Voorts was de Organisatie vertegenwoordigd 
in het Breed Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid, de Associatie voor Herverdeling van Betaalde 
en Onbetaalde Arbeid en. het Landelijk Platfor.m Kinderopvang. 

Tevens was de Organisatie vertegenwoordigd in het Algemeen 
Bestuur van de Nede~landse Vrouwen Raad. In september werd 
J .J .F. Biewenga-Lubbers, lid. van het Landeli.jk Bestuur, tot 
lid van het Dagelijks Bestuur van. de· NVR benoemd. 

De Adviesraad van de Organisatie Vrouwen in de VVD vergaderde 
vijf maal: vier vergaderingen waren gewijd aan huishoudelijk 
organisatorische en politieke zaken, waarbij soms een 
inleiding werd gehouden door een Tweede-Kamerlid. In mei werd 
een vergadering gehouden met leden van de Provinciale Besturen 
met als onderwerp het functioneren van de Organisatie. 

Het jaarlijks Congres in Lunteren op 17 en 18 februari met de 
titel "van 18 tot 80 plus, economische zelfstandigheid voor 
iedereen", had als onderwerp de "1990-maatregel". Naast een 
aantal zeer deskundige inleiders onder wie de dames Van 
Leeuwen-Schut, Rempt-Halmmanns de Jongh, Larive-en de heer 
Jansweyer, voerde de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid drs J. de Koning het woord •. Na afloop van het 
congres heeft de Organisatie de verschillende inleidingen 
gebundeld •. 

In het tweede en laatste jaar ~an het project 
Emancipatiewerker Positieve Actie leidde het werk van drs 
K.E.J. van den Berg tot het beleidsplan Positieve Actie en tot 
een voorstel aan het hoofdbestuur om planmatig door te gaan 
met Positieve Actie. 

Met medewerking van de Emancipatiewerker werden in 1989 twee 
cursussen opgezet nl. Vrouwen Interesseren voor de 
Plaatselijke Politiek (VIPP) en Vrouw en Bestuur. 

_ ~ Doel van deze cursussen was meer vrouwen te interesseren voor 
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politieke en bestuurlijke functies. Voor eerstgenoemde cursus 
werd een geringa subsidie ontvangen van het Ministerie van 
WVC .. 

• J 

Bet kwartaalblad "de Liberale Vrouw" kwam vier maal uit, 
waarvan éénmaal als Europanwmner in verband met de Europese 
verkiezingen. Bet informatieblad ~Intern" van het Landelijk 
Bestuur werd in 1989 tweamaal aan alle aangaslotenen 
gezonden. 

Bet aantal aangaslotenen liep in het verslagjaar enigszins 
terug. 

Voor een uitgebreider verslag wordt verwezen naar het 
jaarverslag van. de Organisatie Vrouwen in de VVD. 

b. Vereniging van Staten- en Raadsleden 

---------------------------------------Voor de Vereniging van Staten- en Raadsleden was 1989 een jaar 
waarin verkiezingen hun schaduwen vooruit wierpen. In januari 
verscheen de concept-Leidraad Gemeenteprogramma 1990-1994, 
welk concept op 22 april in een definitieve versie veranderde, 
terwijl in december de· concept-Leidraad Provincieprogramma 
1991-1995 kon worden gepresenteerd. De 
gemeenteraadsverkiezingen~ van 1990 hadden ook een intensieve 
samenwerking met de Baya van Somerenstichting tot gevolg, 
hetgeen zich concretiseerde in de werkqroep Leergang 
Gemeenteraad, die met veel enthousiasme, kundigheid en succes 
de, Leergang Gemeenteraad opzette. 
Bet bestuur bestond tot 4 november uit de heren J.W.Remkes 
(voorzitter) , mr J. a. Ekkers ( secretaris ) , j hr R. G. P. Sandberg 
tot Essenburg (penningmeester), A.Auer (Noord-Bolland), mr 
M.J.J.M.Boelen (Zuid-Bolland), M.J.W.M.Brooijmans (Noord
Brabant) , K. a. Bruinewoud (Flevoland) , J. van Doorneveld 
(Overijssel), J.de Groot (Gelderland), T.Maagendans 
(Friesland) en de dames A.van den Berg (ondervoorzitter), 
C.P.Th.Oijkstra-Janssen (Limburg), mr C.J.Geldorp-Pantekoek 
(Drenthe) , mr E. Korthuis-Elion (Utrecht) , 
J .L. Niemantsverdriet-Leenheer (Zeeland) , P. T. Sierteema-Smid 
(Groningen) en A.A.Aeyelts Averink-Winsemius (lid van advies 
namens· het hoofdbestuur van de VVD) • Op 4 november_ werden tot 
bestuurlid voor Friesland respectievelijk Zeeland benoemd 
mevrouw P.van Zandbergen-Scheffer en de heer B.F.Tijdens, 
terwijl de heren Sandberq, Auer en Boelen in hun functie 
werden herbenoemd. 

De personele bezetting van het bureau (de heer A.W.Dijk, 
adjunct-secretaris, en mevrouw C.M.T.de Goede-Ammerlaan, 
administratrice) onderging geen verandering. 
Bet ledental van de Vereniging kende een negatieve 
ontwikkeling.·De gemeentelijke herindelingen in Reeuwijk, 
Vorden, Warnsveld,. Woerden en het westelijk deel van de 
provincie Utrecht leidden tot een vermindering van het aantal 
VVD-gemeenteraadsleden. Daarnaast wenst een aantal"VVD
gemeente- en provinciebestuurders geen lid te worden van de 
Veren~ging, hoewel een niet onaanzienlijk deel daarvan wel 
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gebruik maakt van hetgeen. de Vereniging biedt. Een en ander 
was, mede gelet op de prognoses voor de komende raadsver
kiezingen, reden een discussie· te· starten over een meer • 1 
verplichtende vor.m· van lidmaatschap. In 1990 zal dat verder 
aan de orde komen. Per 31 december 1989 kende de Vereniging 5 
ereleden, 1464 gewone· leden, 290 buitengewone leden en 91 
abonnees op het blad Provincie & Gemeente. 
Provincie & Gemeente verscheen in 1989 tienmaal. Over een 
breed scala onderwerpen werd gepubliceerd, terwijl ook de 
diverse Verenigingsactiviteiten rûime aandacht kregen. 

De jaarlijkse bijeenkomst van wethouders, burgemeesters en 
gemeentesecretarissen vond op 19 maart plaats in het 
Dolfinarium te Harderwijk en op een boot op de Wijderwold. 
Sprekers over het thema Toerisme· en gemeenten waren de heren 
ir R.G.de Clercq (directeur van het Dolfinarium), A.J.Evenhuis 
(Staatssecretaris van Economische Zaken) en mr P.A.Nouwen 
(hoofddirecteur van de ANWB). Tijdens een buitengewone 
algemene vergadering op 22 april werd, zoals reeds genoemd, de 
Leidraad Gemeenteprogramma 1990-1994 (Lokaal Liberaal 
Negentig) vastgesteld. Op 15 september vond de jaarlijkse 
bijeenkomst van staten- en Eersta Kamerleden plaats, ditmaal 
in de provincie Utrecht. Na een welkomstwoord van de 
commissaris van de Koningin, jhr drs P.A.C.Beelaerts van 
Blokland, volgde in het Spoorwegmuseum een. inleiding door de 
heer drs G.W.Gustafsonn, hoofd van de afdeling 
Ondernemingsplanning van de Nederlandse Spoorwegen, over RAIL 
21. Tijdens de· lunch 's middags. gaf de: heer C.G.J.van den 
Oosten,. VVD-gedeputeerde van Utrecht, een toelichting over het 
wel en wee van. zijn provincie·, waarna onder leiding· van de 
heer drs W.P.C.van Willigenburg, VVD-wethouder van Utrecht, 
een rondvaart door de Utrechtse grachten werd gemaakt. Na een 
busrit langs de Vecht werd het gezelschap ontvangen op Kasteel 
Nijenrode, waar de heer ir F.Schijff, voorzitter van het 
college van bestuur van de Universiteit voor Bedrijfkunde, 
inging op verleden, heden en toekomst. van het instituut 
Nijenrode. Aansluitend ging het per boot verder over de Vecht 
naar het Loosdrechtse plassengebied, waarbij de heer 
J.J.Gieskens, burgemeester van Loosdrecht, de recreatie
(problemen) belichtte. 

De jaarlijkse burgemeestersdag viel op 22 september. In Best 
ontving de heer J.de· Widt, burgemeester van Best, zijn 
ambtsgenoten. De heer ir N.A.J.Booijmaaijer, directeur van IBC 
Holding B.V., sprak over veranderingen in de bouw en de 
relatie bouwbedrijf-overheid. De heer ir J.~.van Soest, 
adjunct-directeur van Philips Medica! Systems, verzorgde een 
korte inleiding over de ontwikkeling van medische apparatuur, 
hetgeen werd gevolgd door een rondleiding in de 
expositieruimte van zijn bedrijf. Tot. slot werd een bezoek 
gebracht aan de Golf- en Countryclub Best, waar de heer 
ing.J.J.van Rozen, directeur en initiatiefnemer van deze· club, 
sprak over de problemen en mogelijkheden van het beginnen van 
een golfbaan. Ook dit werd afgerond met een excursie. Op 3 
november kwamen de burgemeesters weer bijeen, ditmaal in de 
Blije Werelt te Lunteren, waar zij met de heer drs 
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L.M.L.H.A.Ber.mans spraken over een aantal actuele 
burgemeestersaangelegenheden. 

Op 3 en 4- november vonden in dezelfde locatie het jaarcongrès 
en de jaarvergadering plaats .• Vrijdagavond sprak na een · 
openingswoord van de voorzitter van de Vereniging, de heer 
J.W.Remkes, de heer dr ir J.J.C.Voorhoeve, voorzitter van de 
VVD-Tweede Kamerfractie, over de actuele politieke situatie, 
terwijl de heer dr L.Ginjaar, voorzitter van de VVD, het 
Verenigingsplan van de VVD belichtte. Oe heer mr B.A.F. Velu, 
adviseur van de raad van de bestuur van de NMB Bank, ging in 
op het marktgericht opereren van gemeenten en provincies. Oe 
zaterdagmorgen startte met de jaarvergadering, waarin de al 
genoemde bestuursmutaties werden vol tz:okken. Daarnaast was er 
een discussie. over de wijze waarop het ledental van de 
Vereniging zou kunnen worden vergroot. Vervolgens werden door 
de heren mr J.Orijber, oud-burgemeester van Arnhem, dr 
C.J.Verplanke, burgemeester van Ridderkerk, mr B.V.van Walsum, 
burgemeester van Delft, voorzitter van het platform 
gemeentelijk vredesbeleid en voorzitter van de VNG-commissie 
voor internationale aangelegenheden, en mr J.G.C.Wiebenga, 
VVD-Tweede Kamerlid, over gemeenten en buitenlandse politiek 
gesproken. Naast deze landelLjke bijeenkomsten vonden diverse 
provinciale/regionale bijeenkomsten plaats alsmede twee 
overleggen tussen de gedeputeerden, commissarissen van de 
Koningin, de fractievoorzitters in de Staten-Generaal en het 
dagelijks bestuur van de Vereniging. 

Oe·· commissie Gemeenteprogramma 1990 beëindigde haar 
werkzaamheden, de commissie Provincieprogramma startte. Door 
de werkgroep Taakverdeling rijk, provincies en gemeenten werd 
een advies inzake de verdeling van taken en bevoegdheden van 
de drie bestuurslagen uitgebracht. Ingesteld werd een 
werkgroep die een advies moest opstellen over de ideeën van de 
commissie Montijn. Door de Vereniging werd ten behoeve van een 
notitie van de Tweede-Kamerfractie over de materiële 
rechtspositie van gekozen politieke ambtsdragers een 
klankbordgroep gevor.md; in april verscheen dat uitgewerkte 
voorstel van de hand van de heer mr B. Th .M. Lauxter.mann. De 
door de· Tweede-Kamerfractie opgestelde notitie inzake 
internationaal beleid van gemeenten en provincies werd via de 

_Vereniging uitgegeven. Een aantal leden van de Vereniging 
maakte op voordracht van het Verenigingsbestuur deel uit van 
het Wethoudersoverleg van de VNG. Oe voorzitter van de 
Vereniging trad toe tot de Raad van Advies en Aanbeveling van 
het SIOO-programma. voor wethouders. 

Oe Vereniging diende een aantal wijzigingsvoorstellen in op 
het programma voor de Tweede-Kamerverkiezing. Eerder had de 
commissie.Gemeenteproqramma al met de commissie Toxopeus over 
het_ c~ncèpt-verkiezingsprogramma gesproken. Met de Tweede
Kamerfractie vond overleg plaats over de campagne voor de 

_ gemeenteraadsverkiezingen. Eerder was met de Tweede
Kamerfractie o.a. contact over het. regeringsvoornemen het 
gemeentelijk aandeel in de bijstandsuitkeringen te verhogen. 
Met de bestuurdersorganisaties van de PvdA en het CDA vond 
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overleq plaats over een gezamenl~jk standpunt en een 
gezamenl~jke· actie inzake, de materiële rechtspositie van 
gekozen gemeente- en provinciebestuurders. In begin 1990 z~ 
dat concrete·vor.m krijgen. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van 
de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD over 
1988/1989. 

c. Groep Nederland van de L~erale Internationale · 

-------------------------------------------------De jaarlijkse· algemene ledenvergadering werd op 20 april in 
hotel Sofitel te 's-Gravenhage gehouden (de notuelan daarvan 
werden aan de leden gestuurd op 10 jul~ met de convocatie voor 
de ledenvergadering van 16 auqustus). De ledenvergadering werd 
gevolg door een lez~q door dr.W.F. van Eekelan , de 
secretaris-generaal van de WEU die· de recente ontwikkelingen 
~ Europa onder de loep nam. 
Op 16 auqustus vond er een ledenvergadering plaats ~ het 
zalencentrum van het CS te 's-Gravenhage waar het 
jaarprogramma 1989 besproken werd evenals het thema van het 
jaarlijkse congres van de Liberale Internationale dat van 12-
14 oktober te Parijs plaatsvond. 
Op 13 september werd er een~ avond georganiseerd rond het thema 
"Ontwikkelingssamenwerking" waarbij als sprekers optraden: 
drs.P. Bukman, de (demossionaire) minister van Ontwikkelings
samenwerking; hij sprak over. de·overheidsvisie op langere 
ter.mijn, met name de kwaliteit van hulpverlening. Vervolgens 
sprak drs.F.P. Luttmer, directeur van Euroconsult te Arnhem 
(een. dochterondernemingvan Heidemij, die zich toelegt op 
ontwikkelingsprojecten); h~j- benadrukte de rol van het 
bedrijfsleven en gaf aan dat er nog al eens problemen met de 
overheid waren op het gebied van samenwerking in projecten. 
Als laatste sprak drs.F.W. Weisglas, die de l~erale visie op 
ontwikkelingssamenwerking gaf. · 
Op 5 oktober was er in Boliday Inn te Utrecht een vergadering 
van de delegatieleden naar het congres te Parijs. Besproken 
werd het congresthema: "~eralism and the French 
revolution" - L~erté, Egalité, Fraternité - today" en de door 
de Groep Nederland in te dienen resoluties. De heer Van 
Alderwe~elt bereidde een resolutie voor. over drughandel 
{ lllicit traffic 'in naretic drugs and psuchotropic.· substances) 
u.itgaande, van de resolutie die aanvaard was op het congres in 
Ottawa. (1987). De heer Kröner bereidde een motie voor over 
Cambodia en Vietnam (met behulp van een notitie van de heer a. 
van Baalen) waarin. de rol van de Rode Khmer aan de kaak 
gesteld werd. 

Bet congres van de L~erale Internationale vond plaats van 
12 - 14 oktober te Parijs. De Nederlandse delegatie, onder 
voorzitterschap van de secretaris buitenland, de heer J.D. 

· Blaauw, bestond uit 18 leden. De door de Groep Nederland 
ingediende resoluties werden in de algemene vergadering 
toegelicht en verdedigd. De resolutie over illicit drug 
traffic werd na amender~g door het congres aangen~en; de 
resolutie over Cambodia werd, nadat het essentiële element 
over de Rode Kmer was ingevoegd in een resolutie over human & 
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politica! rights in South-East Asia van het International 
Resolutions Committee, ingetrokken. 
De deelnemers aan het congres waren overigens van mening dat 
het congres "rommelig• was in die zin dat een behoorlijke ~ 1 

discussie over resoluties en emergency resolutions bijna niet 
mogelijk was. Men was voorts van mening dat een betere 
voorbereiding en participatie van delegatieleden, zowel in 
Nederland als op het congres zelf, de betrokkenheid van de 
delegatie zou verhogen. 

Op 21 oktober werd in het voorlichtingscentrum van het 
ministerie van Defensie te 's-Gravenhage, in samenwerking met 
de commissies Buitenland en Defensie van de VVD, een themadag 
georganiseerd in het kader van het 40-jariq bestaan van de 
NAVO. Er werden inleidingen gehouden door dr.ir.J.J.C. 
Voorhoeve, mr.drs.F. Bolkestein, dr.W.F. van Eekelen, M. Tromp 
en M. Patijn. In vier werkgroepen werd vervolgens 
gediscussieerd over de onderwerpen waarvan later door de 
voorzitters aan de zaal verslag werd uitgebracht. Er namen ± 
75 mensen deel aan deze dag (voor een uitgebreid verslag wordt 
verwezen naar Vrijheid en Democratie van december). 

De samenstelling van het bestuur per 31 december is als volgt: 
dr.L. van Leeuwen, voorzitter, mr.D.H. Kok, ondervoorzitter, 
drs.A.W. Kröner, secretaris, ir.B.P. Rauwerda, penningmeester; 
leden: s. van Heemskarek Pillis-Duvekot, M.A. Zoutendijk
Meijs, mr.J.G.C. Wiebenga en J.D. Blaauw (als. adviserend lid 
namens het hoofdbestuur). 
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18. VRIJJIEJ:D EN DEMOCRATJ:E 

De twee verkiezingen, de daaraan gekoppelde campagnes, drie 
congressen, zoweL als· het vertrek van VVD-prominenten hebbérl 
een duideli.jk stempel gezet op de inhoud van het ledenblad· in 
1989. 
Planningen konden naar de prullenmand, want de politiek voerde 
een andere koers. 
Op het nieuwe A-3 formaat - waarvan één nummer al uitkwam in 
december 1988 - legde de redactie in 134 en het bestuur in 26 
pagina's de turbulente geschiedenis vast van het voor de· VVD 
stormachtige jaar 1989. Bet formaat bood de redactie t.a.v. de 
oude magazinevor.m meer ruimte, maar het budget beperkte de 
mogel.ijkheden •. 

Door de kabinetsval op 2 mei 1989 veranderde het. hele schema. 
Bet oktobernummer werd ingeruild voor een verkiezingsnummer in 
augustus, waarin het gebruikelijke affiche weer was 
bijgevoegd. In de herfst werden daarop het oktober- en 
novembernummer samengevoegd, hetgeen de actualiteitswaarde van 
het ledenblad in die maanden niet ten goede kwam. In maart 
werd het concept-verkiezingsprogramma bijgevoegd en in 
december het Verenigingsplan. 

Oe opheffinq van de VVD-Expresse leidde ertoe dat dit verlies 
voor het kader in het ledenblad zo goed mogelijk moest worden 
opgevangen. Redactioneel leverde dit het dilemma op dat twee 
doelgroepen via één verenigingsergaan moesten worden bediend. 
De interessesfeer ligt. - zo blijkt uit ervaring en enquêtes 
uit. het verleden - meer politiek en bestuurlijk gericht bij 
het kader dan bij de grote groep niet-actieve, sympatiserende 
leden. 

Voor de eerste groep werd meer berichtgeving over het 
parlementaire gebeuren in Den Haag geplaatst, terwijl voor 
sympatisant-leden de redactie, in samenwerking met de 
landelijke propaganda commissie (LPC), het regio-katern 
opwaardeerde en de VVD-politiek meer vertaalde in sfeer/human 
interest-artikelen. 
Vee~ aandacht werd ook besteed aan het Europese Parlement. Bet 
zogenaamde Eurokatern is een vast onderdeel van Vrijheid en 
Delliocratie geworden. 

In 1989 kwam de redactieraad driemaaL bijeen om over de 
redactionele koers en de totale inhoud van het blad te 
brainstor.men. 

Advertentie-technisch gezien zijn de resultaten noq matig. Bet 
stichtingsbestuur keerde per l januari 1989 teruq naar het 
media-adviesbureau Van Vliet. De advertentie-acquisitie blijft 
echter -ondanks vele inspanningen - buitengewoon moeilijk. 

Op 18 december 1989 werd de naam van de Stichting Vrijheid en 
Democratie gewijzigd in de A.W. Abspoelstichting. Tevens 
werden de richtlijnen voor Vrijheid en Democratie aan de 
nieuwe situatie aangepast. 
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19... PROPAGANDA VOORLICHTING EN C.AMPAGUS 

Twee verkiezingscampaqnes,. een ledenwerfcampaqne plus een 
campaqne-voorbereiding maakt& het boekjaar 1989- tot een • 1 

waarlijk tropenjaar voor public-relations functionarissen en 
trouwens voor alle actieven in de partij. 

De ledenwerfcamgagne, voorbereid in het najaar van 1988, ging 
direct na het kerstreces van start. De heer Jan Schout, LPC
lid voor de KC. Zeeland, voltooide zijn toernee langs alle 
kamercentrales in de eerste weken van dit jaar, zodat allen 
die dat wilden medio januari op de hooqte konden zijn van het 
verloop van de actie. 
Het doel (en meteen de doelgroep) was tweeledig: 

tussen 15-1 en 15-2 het werven van ex-leden (de zqn. 
opzeggers en wanbetalers 
tussen 15-2 en 1-5 het werven van nieuwe leden. 

Ten behoeve van de ex-leden ontvingen afdelingen een 
computeruitdraai van de ledenadministratie die samen met de 
heer Zwart voor de communicatie en de fellow-up in deze 
campagne gezorgd hebben. 
Als werkmateriaal konden de afdelingen zqn. "pakketten" 
bestellen die· bestonden uit een ledenwerffolder·, een 
begeleidende brief en antwoordkaart plus enveloppe. De 
bedoeling was dat men zich persoonlijk tot de potentiële leden 
wendde, en hen overhaalde (weer) tot de VVD toe te treden. 
Vaak diende men hiervoor een tweede bezoek af te leggen, 
terwijl de "beloning" gelegen was in twee maanden gratis. 
Vrijheid en Democratie ontvangen. 
Voor de actieven in d& partijorganisatie was de· beloning 
gevonden in prijzen voor drie categorieën: 
1) Een prijs voor de afdeling die het eerst een 

ledenwinst van 10% (sedert 1 december 1988) boekte; 
2) Een prijs voor die afdeling die per 1 mei 1989 

procentueel de hoogste winst behaalde; 
3) Een prijs voor die afdeling die qua absoluut aantal op 

1 mei 1989 de meeste leden had verworven. 
Ondanks een per streek soms verschillende perceptie van en 
daardoor actiebereidheid in de: campaqne, vormde het resultaat 
van 2000 nieuwe leden, een opsteker voor het kader en was deze· 
ledenwerfcampaqne het keerpunt in de dalende trend die· het 
ledenbestand lange tijd kenmerkte. De prijzen aan de winnende· 
afdelingen, Riethoven, Ossendrecht en Den Haag werden tijdens 
de jaarlijkse algemene vergadering te Middelburg op 27 mei 
uitgereikt: een werkbezoek voor 2 personen aan het Europees 
Parlement te Straatsburg. Tijdens de zitting van het parlement 
in december zijn de prijzen aldaar "opgehaald".-
" 
De Europese campagne t.b.v. de verkiezingen op 15- juni.
Doelstellinq van de campagne was: het behoud van de vijf 
zetels in. het Europese Parlement, of het dreigende verlies tot 
een zate~ beperken. Daarnaast het profileren van lijsttrekker 
Gijs de Vries, die een beperkte bekendheid genoot. 
Daartoe werd gekozen voor een strategie van Europese 
verkiezingen met nationale ondersteuning. 
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De campagne-issues die daarbij als belangrijkste fiCJUreerden, 
waren: - milieu. 

- economie en werkgelegenheid 
- criminaliteit en veiligheid • 1 

- het totaal thema: d.w.z. de actualiteit van de 
dag. 

De belangrijkste "koppen" in de campagne waren die van 
lijsttrekker Gijs de Vries en de twee zittende EP-leden 
Jessica Larive en Florus Wijsenbeek. Direct ondersteund door 
de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, Joris Voorhoeve, 
vice-premier Rudolf de Korte en de overige bewindslieden en 
Tweede-Kamerleden. 

Er werd een "strategisch overleg" ingevoerd waarbij vanaf 
medio februari Ginjaar, De Vries, Voorhoeve, Hermans, 
Verwaayen, Van den Berg, mevr. Tangel, Kummel en Dittmar 
beraadslaagden. De laatste trad tevens als campagneleider op. 

Tijdens de zgn. voorcampagne diende de Europese-tournee voor 
het opwarmen van het kader. Op 20 februari in de KC OVerijssel 
(samen met Voorhoeve en De Korte), op 24 april in de KC Den 
Bosch (samen. met Nijpels en Voorhoeve) en op 8 mei in de KC 
Dordrecht. te Ronselersdijk (samen met mevr. Smit-Kroes en 
Voorhoeve) sprak lijsttrekker Gijs de Vries voor goed gevulde 
zalen. Zoveel als mogelijk waren daarbij Tweede-Kamerleden, 
bewindslieden en de Europese kandidaten van de plaatsen 4 t/m 
10 aanwezig. 

Bet in. het najaar van 1988 gevormde kader van opinieleiders, 
werd in deze periode van extra inhoudelijke achtergrond
informatie voorzien. 
Bet spreekbeurtenraamwerk werd met veel verve opgezet door 
Sandra Boot, terwijl de Landelijke Propaganda Commissie zich 
met de invulling van activiteiten in de regio belastte. 

Als projectleider voor het "Mobiel Spreekuur" werd de heer 
Harry Boelaars, als kort verband medewerker ingezet, terwijl 
het decor voor de "Europese Cirkel" door vrijwillige 
kwartiermakers met twee bussen door het land werd vervoerd. 

Nauw werd voorts samengewerkt met de medewerkers van de _ 
Europarlementariërs als daar waren Simene Snijders eJT Brigitte 
Swagenmakers aan het Lange Voorhout en mevrouw Annemiek Arno 
en Marion van Hoof te Brussel. Terwijl de algemeen secretaris 
de heer v.d. Berg met ijzeren hand de campagnefinanciën 
beheerde. Ten behoeve van sprekers werd- een. issue-boek 
samengesteld. 

De val van het kabinet op 2 mei. bracht de voorcampagne in een 
stroomversnelling, zeker waar het de belangstelling van de 
media betrof. 
De eigenlijke campagnestart was gepland tijdens de zaterdag 
van de_ jaarlijkse algemene vergadering te Middelburg. Door een 
afwisselend programma van sprekers, muziek en audiovisuals 

_ e~ onder overweldigende belangstelling van de parlementaire 
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pers werd voor de campaqne qoed de toon gezet. 

Belanqrijkste. projecten waren het "Mobiel. Spreekuur.. en de 
•Europese Cirkel" • • 1 

Het eerstqenoemde stond voor een rijdend VVD-kantoor, dat 
gedurende de werkdaqen tussen maandaq 29 mei en dinsdaq 13 
juni alle provincies aandeed, waarbij lijsttrekker, kandidaten 
en nationale politici vraaqbaak waren voor maatschappelijke 
groeperinqen en toevallige passanten. 
Veel qoede gesprekken hebben plaatsqevonden, echter een 
intensievere vóórbewerkinq~ die centraal zou moeten 
qeschieden, zou noq tot rendementsverbeterinq kunnen leiden. 
De factor "dalend personeelsbestand" speelde ook hier een 
wezenl.ijke rol. 

De "Europese Cirkel" was: een lint van 12 spreekbeurten in 12 
provinciest Vijf korte inleidinqen door De Vries, Voorhoeve 
e.a. van gemiddeld 7 à 10 minuten in een speciaal vervaardigd 
"actualiteitenrubriek" decor; alles onder de strakke leidinq 
van mevrouw Alie van Wijnqaarden, die sprekers zelfs met 
tafelbel herinnerde aan het einde van hun spreektijd. Een 
formule die zeer goed beviel en een en ander voor de zaal ook 
veel aansprekender maakte·, zoals· bleek uit de oneindige stroom 
van vraqen, die door de- qesprekleidster eerlijk werden 
verdeeld. 

Andere gebeurtenissen in de campaqne waren de op 3 juni door 
het bestuur van de Organisatie Vrouwen in de VVD, in het 
bijzonder door Lody Pieters:, op. touw gezette "Vrouwendaq .. in 
Mus·~s Sacrum te Arnhem. Met name de gespreksleidinq door Anne 
Lize van der Stoel verdient ver.meldinq. 
De geplande Jonqeren Debatinq Day die in samenwerking met JOVD 
en VVD-jonqeren zou worden opqezet op 10 juni werd afgelast om 
voorranq te kunnen geven aan de vele straatactiviteiten op 
deze laatste campaqnedaq. 

Er waren drie- themafolders, qua onderwerpen sporend met de 
campaqne-issues plus de alqemene folders VVD en Europa. Voorts 
een speciale verkiezinqskrant op Enqels krantenformaat. 

De mediacampaqne beperkte zich na ampele overweqinqen in het 
strateqisch overleq tot een 1-paqina qrote advertentie· in de 
landelijke bladen op de avond/morqen van 14 en 15 juni. 
Gewerkt werd met reclamebureau ARA te Rotterdam. 

Een speciale campaqnevideo werd gerealiseerd, in samenwerkinq 
met Studio A waarin nr. 1 t/m 3 op de lijst aan de kiezers 
werden voorgesteld. 

Ook werd hier en daar een voorzichtiq beqin gemaakt met 
telefoon~banken: vanuit de VVD kiezers per telefoon benaderen 
om naar bijeenkomsten te komen of te gaan stemmen. 

De verkoop van campaqne-artikelen door Hans Alberts via het 
verzendcentrum aan de Lulofdwarsstraat verliep succesvol en 
voorspoediq. 
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D& lijsttrekkers; gingen op woensdagavond 14 juni met elkaar in 
debat op TV·. • 1 

De slotavond vond plaats ten huize van Florus Wijsenbeek. 

De Tweede-Kamercampagne t.b.v. de verkiezingen op 6 september 
begon feitelijk op 3 mei, de dag na de val van het kabinet 
Lubbers-De Korte, met de wezenlijke voorbereiding werd op 
maandag 19 juni aangevangen 1 geschoeid op dezelfde 
organisatorische leest als die van de Europese campagne. Met 
dien verstande dat de Europese lijsttrekker zich deels ook 
weer op het Europes& Parlement concentreerde. 

Gekozen werd, gezien de vakantieperiode voor een korte, hevige 
campagne van 23 augustus t/m 5 september, waarbij het 
eenduidige lijsttrekkerschap van Joris Voorhoeve door allen 
geschraagd zou worden. Met als belangrijkste thema's onder de 
campagneslogan: DE VVD WERKT: 
1) aan voortgaande lastenverlichting 
2) een verantwoord gefinancierd gezond milieu 
3) aan de toekomst van ons radio- en televisiebestel 
4) aan het Eigen Huis 
5) aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Ter verbreding van het draagvlak voor de campagne werden er 
speciale- avonden belegd. om de marsroute door te spreken en wel 
met~ de LPC in de Jaarbeurs, met de kandidaten in Pulcbri
Studio met een 500 vertegenwoordigers van kc' s en afdelingen 
in de Meern. 

De belangrijkste activiteiten in de campagne waren de vijf 
grote publieksavenden op woensdag 23 augustus te Breda op 
maandag 28 augustus te Hoogeveen, op woensdag 30 augustus te 
Venlo, op vrijdag 1 september te Arnhem en de grote slotavond 
op maandag 4 september te Bleiswijk. Deze avonden, waar de 
lijsttrekker Joris Voorhoeve steeds sprak tasamen met andere 
prominente VVD-ers (Nijpels, De Korte, Vonhoff, Hermans, De 
Grave, Winsemius, Luteijn, PPV-er Verhofstadten Wiegel), 
vormden de ruggeqraat van de campagne. Via Joop v.d Ende 
productions werden licht, geluid, audiovisuals en artiesten 
ingehuurd, waardoor een goed, strak gelijnd programma 
ontstond, zonder de bekende· vragen uit de zaal. 

Vooral de slotavond op 4 september in Bleiswijk kan worden 
bijgeschreven als een hoogtepunt in de annalen van de VVD. 
Allereerst door de ongelofelijke inzet van een werkgroep uit 
de vier randstedelijke KC's Leiden, Dordrecht, Den Haag en 
Rotterdam, ondersteund door tientallen vrijwilligers. 
Ten tweede door de indrukwekkende opkomst van ± 6500 
belangstellenden, waardoor velen op rijksweg 12 in de file 
stonden en daarna soms meer dan een uur moesten lopen vanaf 
hun auto naar de hal waar een en ander plaatsvond. 
En ten derde door de uitzonderlijke leiding van Hugo Dittmar, 
die op professionele wijze, als ware hij reeds jaren daarvoor 
"ingehuurd", het programma op het podium gestalte gaf. 
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Belangrijk was voorts de Tweede Kamer op Wielen, een door het 
land rijdende truck, waarin de Tweede Kamer. was nagebouwd, 
zodanig dat eenmaa~ geparkeerd op centra~ gelegen pleinen en 
markten, de toevallige (?) passant via een op straat • 1 

geplaatste interruptiemicrofoon kon discussiëren met VVD- · 
kandidaten "op de kar", zoa~s dit project a~ gauw genoemd 
werd. 
Een laagdrempelig communicatieproject, dat net als in 1982 
weer een goede functie in de campagne vervulde: publicitair 
scorend, geliefd bij de kandidaten en verrassend voor de 
kiezer. Rowan Tiesma bereidde de routing en de logistieke 
organisatie voor, Riane Kombrink was projectleidster .ter 
plaatse en Alie van Wijngaarden leidde· de discussies. 
Plaatsen en data waren als volgt: 23 auqustus Groningen/Sneek, 
24 auqustus Amsterdam/Zandvoort, 25 auqustus Bergen {NB), 26 
auqustus Ermelo, 28 auqustus Zwo~le, 29 auqustus 
Eindhoven/Valkenswaard, 30 auqustus Valkenburg/Maastricht, 31 
auqustus Bergen op Zoom/Middelburg, 1 september Utrecht/Gouda, 
2 september 's-Gravenhage/Scheveningen, 5 september 
Amsterdam/Noordwijk. 

De mediacampagne bestond uit 5 pagina's grote advertenties, 
sporend met de· vijf campaqnethema's, gevisualiseerd door 
actiefoto's van Joris Voorhoeve. 

Naast de betaalde publiciteit een stroom van vrije publiciteit 
waar de fractievoorlichters Marcel Kummel en Miehiel Krom zorg 
voor droegen. 

De papieren kant van de campaqne bestond uit het volledige 
verkiezingsprogramma, een verkorte versie en een 10-punten
strooibiljet. Daarnaast affiches VVD en een groot for.maat 
Joris Voorhoeve-poster in kleur. 
Voorts voorbeeldglansdrukken voor de afdelingen om zelf 
advertenties in stijl te kunnen plaatsen. 

Ook nu werd een speciale· campaqnefilm samengesteld, en werd de 
materiaal verspreiding via de Lulofdwarsstraat geregeld. 
(zie voor omzetten bijlage rv). 
De lijsttrekkers van CDA, PvdA, VVD, D'66 en Groen-Links, 
Lubbers, Kok, Voorhoeve, v. Mierlo en mevrouw Beekers 
debatteerden, na het gebruikelijke touwtrekken in·het wederom 
goed functionerende overleg tussen de politieke partijen, op 
donderdagavond bij de NOS. 

De slotavond van de campaqne werd op uitnodiging van 
restaurant 't Goude Hooft te Den Haag aldaar belegd. 

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen op 21 maa;t--1990. 
-rn--oktober startte in de LPC de voorbereiding voor de 
gemeenteraadscampaqne. Gekozen werd voor een · 
gedecentraliseerde aanpak, waarin de Koninginnegracht een
zeker aantal zaken als een menu à la carte zou aanbieden aan 
de leden van de LPC bij de aanvanq van 1990. _ 
ZLj ~ouden als scharnierpunten in de· campaqne fungeren en zo 
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ieder op hun eigen wijze leiding geven aan de campagnes in hun 
kamercentrales. 
In november en december kregen de plannen. gestalte, zodat y~ór 
Kerstmis alle leden van de· LPC bevoorraad werden. De daarna 
volgende activiteiten voor de gemeenteraadscampaqne kregen hun 
beslag in het volgende boekjaar. 

Voor de statistiek nog enige relevante gegevens: 

Radio uitzendingen l maal per 14 dagen 

TV-uitzendingen badden plaats op: 
16 - 1 
13 - 3 

8 - 5 
1 6 
5 - 6 
9 - 6 

17 - 8 
23 - 8 
25 - 8 
31 - 8 
27 - 9 
22 11 

De LPC vergaderda op: 
11 1 
22. 2 

5 4-
17 - 5 
28 - 6 

8 - 11 
27 - 9 

I 22 - 11• 

In 1989· werden 520 spreekbeurten door bet algemeen 
secretariaat georganiseerd. Deze· spreekbeurten betroffen zowel 
activiteiten in bet verband van de VVD-organisatie als 
activiteiten t. b • v. deelneming van VVD' e_rs aan activiteiten 
die door niet-VVD organen werden ondernamen~ 
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2 0. VOBMING EN SCHOLING. 

De jaarlijkse· bijeenkomst van vorminqs- en scholi.nqsfuncti.ona
rissen werd op 25 februari. 1989 in Utrecht qeorganiseerd. • 1 

De heer Klaassen heeft op deze bijeenkomst een uitvoerige 
uiteenzettinq geqeven over de Leerganq Gemeenteraad met een 
toelichtinq op alle onderdelen van deze, Leerganq. 
De circa 100 aanweziqen kreqen allen de informatiefolder van 
deze Leerqanq uitgereikt. 

Op 11 en 12 februari 1989 kwam een veertiqtal jonqeren uit VVD 
en. JOVD bijeen voor de· jonqerentopkadercursus in Borne. Thema 
dit weekend was "hervor.minq staatsbestel". H.F. Dijkstal was 
cursusvoorzitter, mr. J.M. Polak, drs .. A.G. v.d. Spek en 
prof·.mr.dr. A. Postma verzorgden een inleidinq die betrekkinq 
had op het weekend-thema. H.H. Jacobse, voorzitter van de 
commissie Jonqerenbeleid VVD/JOVD hield de slotrede. 

In 1989 werden relatief weiniq traininqen en cursussen uit het 
ganqbare proqramma georganiseerd door de Haya van Someren
stichtinq. De val het kabinet en de hieruit voortvloeiende 
aandacht voor de campaqne voor de Tweede-Kamerverkiezinq was 
hiervan de oorzaak .. Tevens eiste- de uitvoerinq van de Leerganq 
Gemeenteraad een enorme capaciteit op. 

De volqende traininqen en cursussen konden desalniettemin 
worden georqaniseerd: 

- Startcursus- discussietechniek 3 
- Vervolgcursus discussietechniek 1 
- Cursus presentatietechniek I 2 
- Cursus p~esentatietechniek II 2 
- Cursus kandidaat-qemeenteraadsleden (oude stijl) 1 
- Manaqement voor raadsleden 1 
- Bestuurderscursus 1 
- Conflicthanterinq 1 
- Topkadercursus 1 

Da Landelijke Commissie· Vor.minq en Scholinq is dit verslaqjaar 
bijeen geweest op: 
22 februari, 5 april, 17 mei, 13 september, 1 november en 

-13 december. 

De stuurgroep is dit verslaqjaar bijeen geweest op: 
11 januari, 22 februari, 22 maart, 9 mei, 17 mei, 31 mei, 
13 september, 11 oktober, 1 november, 22 november en 
13 december. 

Drs. F.G.J. Steenmeijer, portefeuillehouder vorminq en scho
. linq in het hoofdbestuur zat de LCV- en stuurgroep
verqaderinqen voor. 

In samenwerkinq met de Vereniqinq van Staten- en Raadsleden 
_ ~ont~ikkeld~ de Haya van Somerenstichtinq de Leerqanq Gemeente

raad. Aan de volqende onderdelen van de Leerganq·werd in 1989 
uitvoerinq geqeven: 
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Onderdeel: AagtaJ. J.oca;t:;ï.es :. aagtêl deelneme•s 
:g~• losAt~e: 

.j 1 

- informatie-avond 5 ca. 25 
VIPP-eursus 12 ca. 15 
introductiecursus 22 ca •. 15 
Gemeenteraad 

- cursus Gemeenteraad* 9 ca. 22 

* Het grootste deel van de cursus Gemeenteraad (nog 43 
locaties) zaL in 1990 plaatsvinden. 

Eind 1988 organ2seerden de Haya van Somerenstichting en de 
prof. mr. B.M. Teldersstichting een symposium met als titel 
"Liberalisme, een speurtocht naar de filosofische grondsla
gen". De inleidingen welke op dit symposium werden gehouden 
zijn bijeengebracht in geschrift 69 van de prof. mr. B.M. 
Teldersstichting met als titel "De liberale speurtocht voort
gezet". Dit geschrift verscheen in december 1989. 

Circa dertig deelnemers hebben gedurende vier weekenden (drie 
in 1989 en één in 1990) deelgenomen aan de· Topkadertrainingen 
in Wolfheze. Elk weekend. bestond uit een combinatie van inhou-· 
delijke kennisoverdracht en sociale vaardigheidstrainingen. 
Thema's van de drie weekenden in 1989 waren respectievelijk: 
sociaal-economisch beleid, infrastructuur en milieu en maat
schappelijke ontwikkeling (vergrijzing, minderheden.)- en volks
gezondheid· ... 
De· trainers R. W·.A. Klaassen en J. Broekhuis hebben vooral het 
accent gelegd op forum-, presentatie- en discussietechnieken. 
Drs. L.M.L.H.A. Hermans zat de cursusweekenden voor. 

Op 13 november stelde het hoofdbestuur het Verenigingsplan 
vast. Belangrijk onderdeel van dit Verenigingsplan vor.mt 
vorming en scholing •. Hierover wordt een aantal beleidslijnen 
uitgezet naar de toekomst .. Sleutelbegrippen daarbij zijn 
verhoging van de kwaliteit en verlaging van de vrijblijvend
heid. 
In dit kader werd in 1989 een voorbereiding gemaakt met: 
- een nieuwe opzet van de cursus Liberalisme I en II; 
- ontwikkeling van een cursus public-relations; · 
- opzet van themacongressen; 
- werving trainers (hiertoe werd in december een oproep ge-

plaatst in Vrijheid en Democratie); 
- certificering als bewijs van deelname aan een cursus. 

Op 1 oktober benoemde het hoofdbestuur D. van Kalkeren als 
adjunct-secretaris in het bijzonder belast met vorming en 
scholing. Hij volgde mr.H.J. Lutke Schipholt op. 
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21. UITVOERING SAMENWBRKINGSOVERQNKOMS'l' VVD/JOVD 

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst zijn drie 
cOJIIIDissies te onderscheiden die· aan de samenwerking tussen4 J 

VVD en JOVD nader vor.m en inhoud moeten geven: 
- de commissie Jeugdbeleid; 
- de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD; 
- de Landelijke Commissie Jongerenbeleid. 

De commissie Jeugdbeleid. 

--~---------------------~ De cOJIIIDissie-· Jeugdbeleid is een partijcommissie ex. art. 
60 h.r. Een jaarverslaq van deze partijcommissie is opgenomen 
als bijlaqe in dit jaarverslag. 

De commissie- adviseert het hoofdbestuur en de VVD-fractie in 
de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer en in het Europees 
Parlement in de ruimste zin van het woord. 

De commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD. 

-------------------------------------Door het hoofdbestuur van de VVD en het hoofdbestuur van de 
JOVD gezamenlijk is de commissie Jongerenbeleid ingesteld. 
De commissie heeft in 1989 op 10 januari en 30 november 
vergaderd. 
Met het uitbrengen van een advies inzake de verdere samen
werking tussen VVD en JOVD na l januari 1990 en het vast
stellen van het jaarverslag 1988 heeft de commissie haar taak 
voltooid .. 

Op ll december 1989 was de commissie als volgt samengesteld: 
H. Jacobse (voorzitter), M. Gubbels (secretaris JOVD), 
mw. A.A. Aeyelts Averink-Winsemius (VVD), E. Balemans (JOVD), 
R. van Goudoever ( JOVD) , W. Hoving ( JOVD) , M. P iëtte (VVD) , 
mw. E. Tuynman (VVD), G. Verkerk (VVD), H. Vermeer (JOVD). 

De- Landelijke Commissie· Jongerenbexeid. 

-----------~--------------------------De Landelijke Commissie Jongerenbeleid kwam in 1989 bijeen op 
17 januari, 6 juni, 10 oktober en 28 november. 

Davergaderingen werden door mevrouw A.A. Aeyelts Averin~
Winsemius, lid van het hoofdbestuur belast met jongerenbeleid, 
voorgezeten •. 
Leden van de LCJ zijn de bestuursleden van kamercentrales in 
het bijzonder belast met jongerenbeleid. 

De commissie inventariseerde op welke wijze in de kamer- -
centrales vorm en inhoud werd wordt gegeven aan het 
jongerenbeleid. Regelmatig werden praktijkervaringen en 

-aandachtspunten uitgewisseld. 
Besproken werd de jongerenfolder "Weet dat je welkom bent", de 
topkadercutsus VVD/ JOVD en de regionale kadercursussen (samen
werking tussen VVD en JOVD). 
Overige. punten van aandacht worden onder de paraqraaf jaarplan 
1989 vermeld. 
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Aan het einde van het verslagjaar waren alle kamercentrales 
vertegenwoordigd in de LCJ. Als lid van het hoofdbestuur met 
adviserende stem,. ingevolge de samenwerkingsovereenkomst, • 1 

woonde mw. A.C. den Ottelander de vergaderingen bij. 

Jaarplan 1989. 

Ten aanzien van de volgende punten uit hét jaarplan 1989 is 
een concrete invulling gegeven aan: 
1) vorming en scholing; 
2) opvang jongeren; 
3) topkadercursus. 

Ad. 1: 

Aan de vertegenwoordigers van VVD en JOVD in kamercentrales en 
districten, resp. afdelingen, werd het initiatief overgelaten, 
waar mogelijk gezamenlijk, cursussen te organiseren. In dit 
kader vond een eerste gedachtenwisseling plaats over te 
organiseren regionale- topkadercursussen. 

Ad •. 2: 

Aan nieuwe jonge leden wordt de landelijke jongerenfolder 
toegezonden. 

Ad .. 3: 
-------
In februari 1989 vond een succesvolle topkadercursus VVD/JOVD 
plaats. Thema was deze keer "Hervormingen staatsbestel". De 40 
deelnemers waren afkomstig uit VVD en JOVD (50/50). 

swo 

De· samenwerking met de JOVD is vastgelegd in de samenwerkings
overeenkomst VVD/JOVD, kortweg swo. In 1989 werd voor de 
periode 1990-1995 een nieuwe SWO vastgesteld door de 
jaarlijkse algemene vergadering. 
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22. FRACTIES IN DB STATEW-GENERAAL EN IN HET EUROPJSB 
fART.RMBN'!' 

Sedert enige jaren nemen de VVD-fracties in de Staten-Generàal 
en het Europees Parlement deel aan het opstellen van dit 
verslaq. Ook thans geven deze bijdragen een globale indruk van 
hun werkwijze en hun problemen. 

a. Eerste Kamer 

-----------------De samenstelling van zowel de fractie als van het 
fractiebestuur onderging geen wijziging. 

De werkzaamheden van de fractie- betroffen, zoals gebruikelijk, 
voornamelijk het behandelen van voorstellen van wet die na 
aannemen in de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer werden 
toegezonden. Daarbij beziet de Eerste Kamer deze voorstellen 
globaal, vooral lettende· op grondwettelijke toelaatbaarheid en 
ook overigens juridische correctheid. 

Te~ voorbereiding daarvan vergaderde de fractie in het 
algemeen op dinsdag, voorafgaande- aan_de op die dag gehouden 
wekelijkse openbare vergadering van de kamer, en omstreeks één 
maal per maand - al dan niet bovendien - op de eraan 
voorafgaaride maandagavond. Voor de op maandagavond gehouden 
vergaderingen werd een lid van de fractie van Liberaal
Democraten in het Europees Parlement uitgenodigd. Daarenboven 
werd veelal op zo'n avond een. van de geestverwante 

·_ · ·bf!w.iáldslieden betrokken bij aangelegl!nheden die tot zijn/haar 
c~etentie behoren. Voorts streefden de leden van de fractie 

·ernaar z-~veel mogelijk. deel te nemen aan vergaderingen van 
·pa.rtijcómmissies; al naar de mogelijkheden waarover de 
individuele· leden beschikten, was het resultaat verschillend. 
Daarbij dient in het oog te worden gehouden dat de vaste 
afspraak werd gemaakt dat de leden als contactpersoon (in 
tegenstelling tot de taakopvatting van adviserend lid) 
optreden en kennis nemen van de hun toegezonden stukken. 

Op 31 december was de fractie als volgt samengesteld: 
ir.D. Luteijn te Goes, voorzitter, drs.Y.P.W. van der-werff te 
Breda, ondervoorzitter, J.A. van Graafeiland te Venlo,
secretaris, B. F. Beijmans te Hengelo, tweede secretaris-, 
drs.A. van Boven te 's-Gravenhage, drs.T.C. Braakman te 
Rijswijk, dr L. Ginjaar te Leidschendam, mr.ir.B. Beijne 
Makkreel te Aerdenhout, mr.H.P. Talsma te Epse, mevr.mr.E. 
Veder-Smit te Leeuwarden, J.W. Verbeek te Rotterdam en mevr.L. 
Vonhoff-Luijendijk te Groningen. 
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b. Tweede Kamer ______________ ... 
Samenstelling fractie 

.j 1 

Bij de aanvanq van dit verslaqjaar bestond de fractie uit 27 
leden. In de maand apri~ ontstond er een groot politiek 
conflict tussen de VVD-fractie en het kabinet over de 
financierinq van het in de komende jaren te voeren 
milieubeleid. Het geschi~ concentreerde zich uiteindelijk op 
de voorgestelde afschaffinq van het reiskostenforfait. Het 
hierover gehouden. Kamerdebat op 2 mei 1989 resulteerde in het 
aftreden van het vo~tallige· kabinet en ontbindinqvan de 
Tweede Kamer. De kamerverkiezinq werd gehouden op 6 september 
1989. Na een. korte campagne behaalde de· VVD 22 zetels. 

Op 13 september 1989 werd de Kamer ontbonden. Op grond van de 
verkiezingsuitslag werden· de volgende kandidaten door de 
Kiesraad verkozen verklaard en op 14 september 1989 beëdigd 
tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: P.M. Blauw, 
mr.drs.F. Bolkestein, drs.D.J.D. Dees, S.F. Dijkstal, J. 
Franssen, mevr.drs.N.J •. Ginjaar-Maas, mr.F.B.G. de Grave, 
mevr.S. van Heemskarek Pillis-Duvekot, drs.L.M.L.H.A. Hermans, 
mevr.A. Jorri.tsma-Lebbink, mr.B.B. Koning, dr.R.W. de Korte, 
mr.A.B .. Korthals, mr.F. Korthals Altes, R.L.O .. Linschoten, 
mr.G.B. Nijhuis, drs.R.B.T'.M. Nijpels, mevr.E. Terpstra, 
mr.A.J. te Veldhuis, dr.ir.J.J.C. Voorhoeve, drs.F.W. 
Weisglas, mr.J .G.C .. Wiebenga. 

In de eerste fractievergadering n~ de verkiezingen, 7 
september· 1989, koos de fractie tot haar voorzitter de heer 
dr.ir •. J .J.C. Voorhoeve. Na afloop van de formatie werd op 14 
november 1989 de rest van. het fractiebestuur gekozen: 
drs .. L.M.L.li.A .. Hermans, vice-voorzitter; J. Franssen, 
secretaris; mr.A.li. Korthals, penningmeester en S.F. Dijkstal, 
secretaris-personeel. 

Als gevolg van de· verkiezingsuitslag· en de formatie maakte de 
VVD geen dee~ uit van de coalitie. Tot het eindvan de 
formatie vervulden de volgende leden daardoor een dubbel
functie, t.w.: 
dr.R.W .. de Korte (minister voor EZ en vice-pr~er); 
mr.drs •. F. Bolkestsin (minister voor Defensie); _ . -
mr.F. Korthals Altes (minister voor Justitie); 
drs.R.B.T.M. Nijpels (minister voor VROM); 
mevr.drs.N.J. Ginjaar-Maas (staatssecretaris voor Onderwijs); 
drs.D.J.D. Dees (staatssecretaris voor Volksgezondheid) en 
mr.B.B. Koning (staatssecretaris voor Financiën). 
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Vergaderingen fractie 

Buiten ~e reguliere fractievergaderingen op dinsdagochtend 
werd.een aanta~ themavergaderingen gehouden ter besprekinq#van 
onder.meer de volgende onderwerpen: euthanasie, grenzen aan de 
zorg, kunstmatige bevruchting en draagmoederschap, studie
financiering en oppositiestrategie. 
Ter bespreking van de gevolgen van het kabinetsbesluit tot 
afschaffing van het reiskostenforfait in samenhang met de 
presentatie van het Nationaal Milieubeleidsplan is een extra 
fractievergadering gehouden op Koninginnedag, zaterdag 29 
april 1989 in aanwezigheid van de partijvoorzitter en de 
voorzitter van de VVD-Eerste-Kamerfractie. 

Verkiezinqsactiviteiten 

In dit verslagjaar drukten de verkiezingen een stempel op het 
werk van de fractie. De verkiezingen voor het Europees 
Parlement vonden op 15 juni 1989 plaats. Ter ondersteuning 
werd mede vanuit de fractie een campaqneteam gefor.meerd. Dit 
team kwam regelmatig bijeen ter begeleiding van de campaqne. 
Ter voorbereidinq bracht een delegatie van de fractie op 20 
maart 1989 een bezoek aan de VVD/ELD-fractie in Brussel. 
Vanuit de fractie werd in samenwerking met de bewindslieden 
steun gegeven aan de eurocirkel, het containerproject en bij 
diverse" spreekbeurten. 

Ook ter voorbereiding van de kamerverkiezing werd een 
campagneteam gefor.meerd van bijna gelijke samenstelling. De 
campaqne was kort maar zeer intensief. Ter voorbereiding werd 
een fractieweekend gehouden op 7 juli 1989, waarvoor 
uitgenodigd werden de eerste 30 kandidaten, de toen zittende 
leden en bewindslieden. 

OV 
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Naast de bezoeken en gesprekken met organisaties uit het 
bedrijfsleven en belangenorganisaties is dit jaar door de 
gehele fractie een werkbezoek gebracht aan de provincie 
Limburq •. 

Op 27 april 1989 werden de leden drs.L .• M.L.B.A. Hermans,-
mevr. E. Terpstra en dr. R. Braams benoemd tot Ridder in d&- ·Orde 
van de Nederlandse Leeuw. 

Op 26 september 1989 heeft de fractie afscheid genomen van de 
vrijwillig en vanwege de verkiezingsuitslag niet terugkerende 
leden t.w.: L.M. de Beer, J.D. Blaauw, dr.R. Braams, A.A.M.E. 
van Erp, drs.Th. Joekes, mevr.drs.M.M.B. Kamp, G.W. Keja, 
mr.R.Th..M. Lauxter.mann, A. Ploeg, mevr.drs.N. Rempt-BaJmmans 
de Jongh, J.F.B. van Rey, drs.J.F. Scherpenhuizen en de oud
bewindslieden mevr.drs.N. Smit-Kroes (minister voor Verkeer en 
Waterstaat) en A.J. Evenhuis (staatssecretaris voor 
Economische Zaken). 
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Op Prinsjesdag, 19 september 1989, is de jaarlijkse informele 
gezamenlijke bijeenkomst gehouden van Eerste- en Tweede
Kamerfracties, hoofdbestuur, medewerkers van Vrijheid en • 

1 Democratie, fractie, Teldersstichtinq en algemeen 
secretariaat. 

Diversen 

De fractie ontving gedurende het verslagjaar 46 groepen en 826 
brieven. 

Vanwege de demissionaire status van het kabinet lag de 
wetgevende en controlerende functie van de- kamer gedurende 
circa een half jaar praktisch stil. 

Contacten met partijgeledingen 

Door leden van de fractie werden dit jaar wederom 
vergaderingen bijgewoond. van: het hoofdbestuur van de partij, 
de partijcommissies, de Organisatie Vrouwen in de VVO, de 
Vereniging van Staten- en Raadsleden, de algemene 
vergaderingen, de deelcongressen, de Liberale Internationale 
en de BLO-vergaderingen. 

c. Europees Parlement 

Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks gekozen 
internationale parlement ter wereld. De 518 leden uit twaalf 
lidstaten krijgen hun mandaat direct van de kiesgerechtigde 
Europese burgers. Vergeleken met de vorige zittingsperiode is 
de Liberaal-Democratische Fractie erop vooruit gegaan, zowel 
absoluut als relatief. Voordien hadden zij 44 zetels en waren 
de liberalen in grootte de vijfde fractie7 nu hebben de 
liberalen er 49 en zijn zij nummer drie. 

De liberalen zijn kleiner dan de socialisten en de christen
democraten, maar groter dan de conservatieven, de communisten, 
de gaullisten, de groenen en de rechtsen. De liberalen 
verloren in België, Italië en Nederland, bleven gelijk in 
Frankrijk, Luxemburg en Portugal en wonnen in Denemarken. 
De absolute groei van de fractie was het gevolg van de 
toetreding van twee nieuwe partijen - de Ierse Pro.qressive 
Democrats en de COS uit Spanje - en van de winst van de FDP in 
de Duitse Bondsrepubliek. Zi~ keerde na een afwezigheid van 
vijf jaar met vier leden in het Europees Parlement terug. Na 
het verkiezingsprogramma van de Europese federatie van 
liberale partijen te hebben ondertekend, trad ook het 
Nederlandse Europees Parlementslid drs.J.w. Bertens (D66) toe 
tot de fractie. 
De relatieve verbetering van de liberale positie was onder 
meer het gevolg van het verlies van communisten en 
conservatieven plus het overlopen van de Spaanse Partido 
Popular van de Britse conservatieven naar de christen
democraten. Deze stap heeft het behoudende karakter van de 
christen-democratische fractie verder versterkt. 
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Niet alleen kwantitatief is de fractie versterkt, ook 
kwalitatief is dat het geval. Zij telt van alle fracties 
relatief het grootste aantal oud-bewindslieden: dertien leden 
zijn voormaliq minister of staatssecretaris. Bovendien wordt 
zij nu geleid door Valéry Giscard d'Estaing, die van 1974 tot 
1981 president van Frankrijk was. 

Binnen het Europees Parlement bekleden de liberalen vier 
belangrijke posten. Antonio Capucho en Yves Galland werden 
gekozen tot ondervoorzitters, Ru~ Amaral werd voorzitter van 
de parlementa~e commissie vervoer en Willy de Clercq - als 
vooraanstaand lid van de Vlaamse zusterpartij PVV een goede 
bekende op VVD-congressen - is nu voorzitter van de commissie 
handelspolitiek. 
Ondanks het verlies bij de verkiezingen is de positie van de 
Nederlandse liberalen in de fractie verstevigd: de drie VVD
leden bekleden een kwart van de fractiecoördinatieschappen. 

Bet systeem van verdeling van commissies en andere posten over 
de fractie komt overigens vooral de grootste twee ten goede. 
De wetgeving aangaande de totstandkoming van de interne markt 
zoals- die in de Europese Akte- is vastgelegd, vereist voor 
stemmingen de goedkeuring van minimaal de helft van· het 
effectieve aantaL EP-leden (dus- 260). 

Deze regeling haä de socialisten en de christen-democraten al 
tot elkaar gebracht. Nu hebben ze die toenadering bevestigd en 
als het ware een qrote coalitie gevormd, zowel voor wat 
betreft de inhoud van parlementaire amendering op wetgeving, 
als ten aanzien van de verdeling van functies in het bestuur 
van. het Europees Parlement. 

Bet toekomstige beeld zal er - net als op het nationale vlak -
op gericht moeten zijn waar nodig de twee grote fracties zowel 
op immaterieel als economisch terrein uit elkaar te spelen. 
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2 3. LIBEQT.B INTERNATIONAT,'R 

Na een diepgaande discussie over de vervulling van het 
presidentschap van de Liberale Internationale· ontstond een, 1 
consensus om het systeem te veranderen. 
De tot op heden gebruikte periode waarin een president in 
functie is, namelijk zes jaar, is te lang. Door te kiezen voor 
kortere periodes kan beter gebruik gemaakt worden van het 
politieke potentieel dat de LI heeft onder haar vele 
prominente leden. Vanaf 1989 zal gewerkt worden· met het 
systeem van de troika, een driemanschap gevormd door de 
afgetreden president, de president in functie, en de gekozen 
kandidaat voor het. volgende jaar, de president elect. Na de 
for.mele bevestiging van dit systeem tijdens het Congres te 
Parijs wordt het driemanschap vanaf oktober· 1989 gevormd door 
Senator Malagodi (afgetreden president), Adolfo Suarez (acting 
president) en Graf Lambsdorff (president elect). Na enige 
jaren zal het systeem worden geëvalueerd. 
De Liberale Internationale heeft gedurende 1989 haar positie 
in Midden- en Zuid-Amerika verder uitgebouwd. 
Vertegenwoordigers van de LI waren aanwezig bij verkiezingen 
in enkele landen in de functie van officiële waarnemer. 
Uiteraard is de LI ook intensief aan de slag gegaan om haar 
bijdrage te leveren aan de steun van het democratisering&- en 
liberaliseringsproces. in Midden- en. Oost-Europa. Dit proces 
zal de LI nog vele jaren. in beslag nemen, naast de vele andere 
zaken die thans aan importantie winnen. 

De financiële situatie i~ nog steeds niet rooskleurig te 
noemen, hoewel de for.mele uitbreiding van de LI met wat meer 
kapitaalkrachtige lid-partijen tijdelijk lucht heeft gegeven. 
Wil de LI haar werkzaamheden kunnen vervolgen of zelfs 
uitbouwen, dan dienen er mogelijkheden te komen. 

Gedurende 1989 is door de VVD binnen de LI vele malen gewezen 
op ongunstige voorvallen binnen de FPÖ. Daarbij is door het 
Bureau van de· Lr op redelijk adequate wijze gereageerd. Het is 
ook gebleken dat in ieder geval een deel van de FPÖ de 
inzichten van de VVD ernstig neemt. In die gevallen waarbij 
leden/kandidaten van de FPÖ zich te buiten gingen aan in de 
zin van mensenrechten onwelgevoegelijke uitingen heeft het 
bestuur van. de FPÖ hard ingegrepen en deze personen gedwongen 
teruq te treden als kandidaat. Ook zijn royementsprocedures 
ingezet. 

Gedurende 1989 was de VVD vertegenwoordigd in: 
het Bureau door mr.H.P. Talsma tot 12 oktober in zijn 
functie van penningmeester, daarna als Patron7 
de Executieve door mr.drs.F. Bolkestein, in zijn functie 
van een van de vice-presidenten, en J.D. Blaauw, in zijn 
functie van secretaris buitenland7 
de Human Rights Working Group door J.D. Blaauw, sedert 
31 oktober als voorzitter van de nieuw benoemde Human 
Rights Committee. 
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Vergaderingene van de Executieve -----------------------------· 
a. 

b. 

c. 

10 en. 11 februar.i. te Madrid. 
De· belangrijkste onderwerpen waren: 

de ontwikkeling in Latijns Amerika; 
opbouwen van relaties met mogelijke liberale 
groeperingen in Hongarije; 

.; 1 

voorbereiding congres te Parijs en de toekenning 
van de "Prize for Freedom". Besloten werd dat de 
prijs zou worden toegekend aan Benazir Bhutto 
wegens haar inspanningen voor de terugkeer naar de 
democratie door Pakistan. 

24 en 25 juni in Reykjavik. 
Veel aandacht werd besteed aan de uitslag van de 
verkiezingen voor het Europese Parlement. Ondanks de 
vergroting van de liberale fractie naar uiteindelijk 50 
leden waardoor de fractie derde in grootte werd, was de 
grote winst van de socialisten zorgelijk. Ook de 
samenwerking van hen met de christendemocraten voor de 
deling van de macht werpt een zorgelijk licht op de 
toekomst voor waar het bestreft de invloed van de 
liberalen in het reilen en zeilen van het Europese 
Parlement. 
Naar aanleiding van rapportages van bezoeken aan Midden
en Oosteuropese landen werd van gedachten gewisseld over 
een verdere strategie ten opzichte van deze gebieden. 
Vooral de leden uit West-Europa werd aanbevolen de 
grootst mogelijke krachtsinspanning te betrachten voor 
hulp aan deze gebieden. · 
Op deze vergadering werd besloten dat het presidentschap 
van de LI in een troika-constructie zou worden gebracht. 
11 oktober te Parijs. 
Het was slechts een korte vergadering, gehouden parallel 
aan het Congres. 

Congres te Parijs 

----------------~ Het congres vond plaats van 12 - 14 oktober. Het thema van het 
congres was "Liberalism and the French Revolution", aan de 
hand van een rapport van de Franse senator Poniatowski. De 
heer H.J.L. Vonhoff was lid van het Thema Committee. De keuze 
van het onderwerp was bepaald door het 200-jarige herdenkinq 
van de Franse revolutie. De vele toespraken rond het onderwerp 
gingen over de basis van waaruit het liberalisme ook via de 
Franse revolutie tot uiting is gebracht, en hoe daar nu in de 
toekomst verder mee moet worden gegaan. Het onderwerp leende 
zich niet tot een allesomvattende eindresolutie. 

Naast het hoofdonderwerp werden nog vele andere zaken 
besproken o.a. via de ingediende overvloed aan resoluties. Een 

·aantal van deze resoluties· sloot·aan op de ontwikkelingen in 
Midden- en Oost-Europa, uit welker gebieden ook vele 
waarnemers aanwezig waren. 
Erkend werd dat bezinning nodig was over het aantal te 
behandelen resoluties, en ook de mate van urgentie, omdat 
~og~l.makkelijk daarnaar wordt gerefereerd bij late indiening. 
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Zeker met de moderne communicatie- en informatiemiddelen kan 
urgentie, niet meer als excuus worden aangevoerdwanneer 
betrokkenen zelf eigenlijk te· laat zijn geweest. met het langs 
no~e· weq indienen.. •1 

De delegatie van de VVD bestond uit de volgende· leden: 
secretaris buitenland J.D. Blaauw (delegatieleider), dr.L. van 
Leeuwen (vrz. LIGN), mevr.E. de Roo van Alderwerelt-Hoog, F. 
de Roe van Alderwerelt, J. van Baalen, E. Bastiaans, mevr.E. 
Brandenburg, F. van HéSvell, mr.D.B .. Kok, drs.A.W. KrêSner, 
mevr.R .. Markerink de Leede, mevr.L. van Scherpenberq, mevr.B. 
Scholten, mr.B.P. Talsma: (Patron LI), T. Tromp, J. Unger, 
mevr.A. Zoutendijk-Meijs, J.W. Zandee. 

79 



24 ... FEDERATIE VAN LIURAT.E EN DEMOCRATISCUE PARTIJJr VM( DB 
EUBOPESB GEMBENSCHAP l ELP) 

De activiteiten van. de Federatie· waren in de eerst helft varl 
1989 overwegend gewijd aan de campaqne voor de verkiezingen 
voor het Europese Parlement. In het kader hiervan vond in mei 
een Liberal Leaders Meeting plaats in Kopenhagen. De 
verkiezingen, gehouden op 15 en 18 juni, bracht negenenveertig 
liberalen in het Europese Parlement, waardoor de Liberaal
Democratische-groep nu de derde fractie in grootte is 
geworden. 

Vergaderingen van de Executieve· 

------------------------------~ a. 7 maart te Brussel. Voorbereiding verkiezingscampaqnes. 
b. 11 juli te Brussel. Bespreking en uitwerking 

verkiezingsresultaat waarbij mede in ogenschouw is 
genomen_de positie van de liberalen ten opzichte van de 
socialisten en de christen democraten/conservatieven. 
Een eerste discussie vond plaats over de opvolging van 
de secretaris-generaal. 

c. 25 oktober in Straatsburg. De president van de liberale 
fractie Giscard d'Estaing hield een verhandeling over de 
gewijzigd~ samenstelling van het Europese Parlement 
waarin de centrum-rechtse meerderheid verdwenen is. Door 
het de facto pact van socialisten en communisten is de 
positie van de liberalen er niet eenvoudiger op 
geworden. 

d. 5 december te Parijs. Naast bespreking van het te houden 
congres in 1990 werd de meeste tijd besteed aan de 
veranderingen in Oost Europa. Besloten werd een liberale 
top te organiseren begin 1990 te Berlijn. Er werd een 
beroep gedaan op alle liberale partijen om contacten te 
leggen met aanverwante groeperingen in Midden- en Oost 
Europa. 

Wegens' de verkiezingen is er in 1989 geen congres gehouden. 
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25.. PROF .MR..B.M. TELDERSSTICB'!'ING 

Publikaties:: _________ ... 
In 1989 publiceerde de prof.mr.B.M. Teldersstichtinq de 
volqende qeschriften: 

.; l 

nr. 68 Tussen hoop en vrees1 beschouwinqen over de 
veiliqheid van West-Europa. 

Werkqroep: drs.C.D. Barkman, H.A. Kamman, drs.G.A. van der 
List (secretaris), drs.J.W. van der Meulen, mr.M. Patijn 
(voorzitter). 

De werkqroep heeft in dit qeschrift qetracht een antwoord te 
vinden op de vraaq: "hoe te reageren op een aantal recente, 
voor de veiliqheid van West-Europa relevante ontwikkelinqen en 
qebeurtenissen?". Er worden uitspraken qedaan over onder meer 
de relatie van West-Europa met de Vereniqde Staten van 
Amerika, Westeuropese veiliqheidssamenwerking, het kernwapen
vraagstuk, wapenbeheersing, de out-of-area problematiek en de 
Nederlandse defensie-inspanninqen. 

nr. 69 De liberale speurtocht voortqezet; een 
symposium over de qrondslagen van het 
liberalisme. 

Redactie: dl:.K. Groenveld, mr.B.J. Lutke Schipholt en J.a.c. 
van Zanen. 

Naar aanleiding van qeschrift nr·. 65 "Liberalisme, een 
speurtocht naar de filosofische qrondslagen", orqaniseerden de 
Teldersstichtinq en de Baya van Somerenstichting in het najaar 
van 1988 een symposium. De inleidingen die tijdens dit 
symposium zijn qehouden zijn qebundeld in geschrift nr. 69 
uitqegeven. Bovendien wordt een indruk van de discussie 
qegeven. 

Drs.G.A. van der List schreef een syllabus over "Liberalisme". 
Deze syllabus zal bij de cursussen, welke door de Baya van 
Somerenstichtinq over liberalisme worden qegeven, worden 
qebruikt. 

rn dit verslagjaar waren de volqende projecten in behandeling: 
- Investeren ten behoeve van de Ruimtelijke Ordening1 

Ontwikkelingssamenwerking in de jaren '90 ~ 
Demoqrafische en economisch draagvlak; 
Bundel_met artikelen over eiqentijdse liberale politieke 
filosofen; 
Biografie Baya van Someren1 
Berzieninq van het ontslagrecht1 
De positie van de Nederlandse Antillen en Aruba. 

Verkiezinqsprogramma VVD 1989-1993 

Gedurende de eerste helft van 1989 heeft de staf van de 
Teldersstichting veel ondersteunende werkzaamheden ten behoeve 
van de totstandkoming van het "verkiezinqsprogramma VVD 1989-
1993" verricht. De intensiteit van deze activiteiten nam na de 
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kabinetscrisis in mei 1989 en de daarmee gepaard gaade 
vervroeging van de Tweede-Kamerverkiezing sterk toe. 

Symposium .j l 

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Teldera
stichting werd op 22 november 1989 een symposium georganiseerd 
over "Liberalisme en Conservatisme" •. Dit symposium vond plaats 
in hotel "Des Indes" •. 

Curatorium 

In 1989 volgde dr.R. Braams mr.drs.F. Bolkestein op in het 
curatorium als vertegenwoordiger van de Tweede-Kamerfractie. 
Na de verkiezingen van 6 september verliet de heer Braams het 
curatorium weer. 
Op 31 december 1989 was het curatorium als volgt samengesteld: 

mr.drs.H. Langman (voorzitter) 
mr.K.H. Beyen (penninq.meester) 
prof.dr.J.A.A. van Doorn 
dr L. Ginjaar 
dr J. M. Goudswaard 
prof.dr.P. Korteweg 
mevr.mr.E.J.J.E •. van Leeuwen-Schut 
mr.r.w. Opstelten 
mr.J.M. Polak 
prof.mr.W.J. Slagter 
mr.H.P. Talsma 
dr G. Zoutendijk. 

Bureau. van de- Teldersstichting 

Het bureau van de Teldersstichting 
volgt samengesteld: 

dr K. Groenveld 
mevr.ir.L.J. Kolff 
drs.G.A~ van der List 
mevr.M.C.H. van der Luur 
mevr. E. Bottinga-Lindhout 

Liberaa1 Revei.l 

was op 31 december 1989 als 

directeur 
wetenschappelijk medewerker 
wetenschappelijk medewerker 
algemeen secretaresse 
secretaresse. 

In 1989 onderging Liberaal Reveil een "face lift". De 
verschijningsfrequentie werd verhoogd van vier naar zes keer 
per jaar en de lay-out van het blad werd veranderd. In mei en 
september werd een themanummer uitgegeven over respectievelijk 
"Europa" en "Kabinetsformaties". 

De redactie werd voorgezeten door drs.J.A. Weggemans. De 
eindredactie lag in handen van mevrouw ir. L. J. Kolff. 
De heren mr.w.J. Geertsema en drs.P.J.B.M. Luijten waren 
voorzitter respectievelijk secretaris van het bestuur van de 
Stichting Liberaal Reveil. 
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BIJLAGE. I 

BESLUITEN van de~ 42ste jaarlijkse algemene· vergadering (80ste 
algemene vergadering) op 26. en 27 mei 1989 te Middelburg. • 1 

-------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering nam kennis van het conform art. 

18.3 statuten door het hoofdbestuur uitgebrachte 
jaarverslag over 1988. 

2. Rekening en verantwoording en jaarverslag van de 
penninq.meester over 1988 werden goedgekeurd (agendapunt 
2). 

3. Tot leden van de commissie van drie ter voorlichting van 
de 43ste· jaarlijkse algemene vergadering bij de 
behandeling van de rekening en verantwoording van de 
penninq.meester over het jaar 1989 werden benoemd: 
mevr.drs.M. Brouwer-van Wijk te Sneek, drs.Th.A.J. Meys 
te Amsterdam en ir.T. Thalhammer te Son; tot 
plaatsvervangende leden werden benoemd: ir.J. Boeve te 
Zuid-Beijerland, mevr.W.J.M. Breq.man-Kaaks te Roden en 
W. Donker te Lelystad (agendapunt 4) • 

4. Toegezegdwordt in de jaarlijkse algemene vergadering 
1990 aandacht te besteden aan de contributieproblematiek 
naar aanleiding van een motie van de afdeling Enschede 
en een motie van de afdeling Rijswijk en eventueel nog 
te ontvangen suggesties van afdelingen en centrales. 
Besloten wordt geen wijziging aan te brengen in de 
hoogtevan de verschuldigde contributie voor 1990 noch 
in de verdeling van de contributie-opbrengst (agendapunt 
5). 

s. Met betrekking tot de ondercentrales werden de· volgende 
uitgangspunten aanvaard die in acht moeten worden 
genomen bij de· herziening van de betreffende bepalingen 
in statuten en reglementen: 
1. De bestuurlijke organisatie binnen een 

ondercentrale wordt conform voorstellen over 
regelgeving binnen de partij overgelaten aan de 
centralevergadering van de kamercentrale. De 
centralevergaderingen van de ondercentrales zullen 
daartoe steeds om advies worden gevraagd. · 

2. De invulling van de taken van de ondercentrales 
wordt, met behoud van de basistaken nl. 
coordinatie inzake propaganda en inzake vorming en 
scholing overgelaten aan de kamercentrales. De 
centralevergaderingen van de ondercentrales zullen 
daartoe steeds om advies worden gevraagd. 

3. Bet in zekere mate passieve karakter van de 
taakstellingen van de ondercentrales kan worden 
omgezet in voorgeschreven actieve organisatorische 
opdrachten die door de kamercentrales zelf, bij 
voorkeur reglementair, worden vastgelegd. 
(Agendapunt 6). 
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6. Met betrekkinq tot de part~jraad werden de volgende 
uitgangspunten aanvaard. di& in acht moeten worden 
genomen bij de· herzieninq van de betreffende bepalinq~n 
in statuten en reglementen: 
1. De partijraad heeft tot taak om het hoofdbestuur 

en de algemene vergadering te adviseren inzake 
politieke en organisatorische onderwerpen en om 
gemachtigd door de algemene vergadering, 
standpunten in te nemen en uit te dragen. De 
algemene vergadering blijft vanzelfsprekend het 
hoogste orgaan van de partij. Zij kan uitspraken 
van de partijraad, gedaan zonder machtiging van de 
algemene vergadering, ongedaan maken. 

2. De naam partijraad. dient gehandhaafd te blijven. 
3. De samenstelling van de partijraad dient als volqt 

te zijn: 
Het aantal als zodanig gekozen leden met stemrecht 
circa 75, verdeeld naar rato van de ledentallen 
van de kamercentrales per 1 januari van enig jaar; 
De voorzitters van de kamercentrales blijven 
daarenboven met stemrecht lid van de partijraad; 
Met adviserende stem maken voorts deel uit van de 
partijraad: 

de partijvoorzitter en nog twee leden van 
het hoofdbestuur; 
de voorzitters van de VVD-fracties in de 
Staten-Generaal en de vertegenwoordiger van 
de VVD-leden in het Europese Parlement; 
de voorzitters van de Organisatie Vrouwen in 
de VVD en de Vereniging van Staten- en 
Raadsleden; 
het aangewezen lid van de VVD jonger dan 30 
jaar, als adviseur van het hoofdbestuur, 
ingevolge art. 23.4 onder 3 gew. st.; 
de- ereleden van de VVD; 
De VVD-leden in de Staten-Genenraal en het 
Europese Parlement, de leden van het 
hoofdbestuur en de voorzi~ters van de 
commissies van advies (art. 60 hr.) zijn 
gerechtigd de vergaderingen van de 
partijraad bij te wonen en aldaar het woord 
te voeren. De voorzitters van.de commissies 
van advies kunnen zich bij verhindering 
laten vervangen. 

4. De werkwijze van de partijraad kan als volgt 
worden verbeterd: 
1. vergaderingen van de partijraad worden 

voorbereid door een agendacommissie. 
Naast de voorzitter van de partij en de 
algemeen secretaris (als ambtelijk 
functionaris) zal een drietal leden van de 
partijraad zitting hebben in de commissie; 

2. eenmaal per jaar treedt een derde van alle 
gekozen leden van de partijraad af volgens 
een op te maken rooster. 
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Aanvaard werd een motie van de kamercentrale 
's-Gravenhagawaarin. werd uitgesproken dat de 
zittingsduur van part~jraadsleden 2 x. 3 jaar dient taJ 
zijn. 
5. Als algemene eis voor de verkiezing van 
partijraadsleden wordt gesteld: rijpe ervaring en goede 
staat van dienst als bestuurder van een afdeling, 
ondercentrale of kamercentrale. Leden van de partijraad 
moeten geacht worden bij uitstek aan te voelen en ook te 
weten wat er in de partj leeft. 

OVergenomen werd een motie_ van de afdeling Hengelo dat 
de afdelingen kennis moeten kunnen nemen van alle 
besluiten van de partijraad. 
(Agendapunt 7 ) • 

7. Aanvaard werd het voorstel van het hoofdbestuur tot 
aanvulling van art. 10 hr. met "Een van de leden van het 
bestuur van een afdeling, ondercentrale of kamercentrale 
is in het bijzonder belast met de taken van de afdeling 
(centrale) op het- gebied van het jongerenbeleid". 
(Agendapunt 8 ) • 

8. Aanvaard werd het voorstel van het hoofdbestuur tot 
opneming in het huishoudelijk reglement van een nieuw 
artüel 59a. 
Naar analogie van de strekking van artikel 59 
"Landelijke.commissie vorming en scholing" zal invulling 
worden. gegeven aan de reeds enige jaren bestaande 
commissie "LCJ"·. De positie en de taakstelling van deze 
commissie· zullen worden vervat in reglementsartikelen 
die t.z.t. in het kader van de algemene regelgeving aan 
de algemene vergadering zullen worden voorgelegd. 
(Agendapunt 8 ) • 

9. OVergenomen werd. de strekking van twee moties van de 
afdeling Hengelo en een van de KC Leiden dat de functies 
binnen het algemeen secretariaat onverenigbaar zijn met 
het lidmaatschap van de beide Kamers der Staten-Generaal 
en het Europese Parlement en met bestuursfuncties in de 
VVD. 
(Agendapunt Sc) .. 

10. Toegezegd werd dat in de LPC een evaluatie zal 
plaatsvinden van de ledenwerfactie. 

11. Aanvaard werd het voorstel van het hoofdbestuur om het 
aantal leden van het hoofdbestuur te'bepalen op 13 
(statutair maximum). Tot lid van het hoofdbestuur worden 
verkozen verklaard: 
dr L. Ginjaar te Leidschendam, voorzitter; 
mr.I.W. Opstelten te 's-Gravenhage, ondervoorzitter; 
drs.P. Reasenaar te 's-Gravenhage, penningmeester; 
mevr.A.A. Aeyelts Averink-Winsemius te Krimpen a/d 
IJssel, secretaris voor de organisatie; 
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J.D. Blaauw te Zeist, secretaris voor de organisatie; 
mevr.J.C. van Dijk-Sturm te Middelburg, secretaris voor 
de organisatie; 
drs.J. Gmelich Meijlinq ta Den Helder, secretaris vo9~ 
de organisatie; 
drs.M.A.J. Knip te Emmeloord, secretaris voor de 
organisatie; 
mevr.M.J.H. den Ouden-Dekkers te Wageningen, secretaris 
voor de organisatie; 
drs.F.G.J. Steenmeijer te Oosterwolde, secretaris voor 
de organisatie; 
mr.O. Vogelenzang te Amsterdam, secretaris voor de 
organisatie; 
drs.B.J.M. Verwaayen te Waterinqen, secretaris voor de 
organisatie. Het rooster van aftreden werd confor.m het 
voorstel van het hoofdbestuur vastgesteld. 

Tot adviseur van het hoofdbestuur wordt benoemd 
mevr.A.C. den Ottelander te Utrecht (gebaseerd op art. 7 
SWO juncto art. 23.4 onder 3 gew. st.). 

12. Besloten werd een teleqram. te zenden aan Hare Majesteit 
de Koninqin, Paleis Huis ten Bosch, 's-Gravenhaqe. De 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, op vrijdaq 26 
en zaterdaq 27 mei 1989 te Middelburg in jaarlijkse 
algemene vergaderinq bijeen, betuigt trouw en 
aanhankelijkheid aan uwe majesteit en haar huis. 
( Aqendapunt 10 ) • . 

13. Door de algemene vergadering werd de motie bekrachtigd 
die door de partijraad op 20 mei 1989 werd aanvaard. 
"De partijraad van de VVD bijeen op 20 mei 1989, in 
aanmerkinq nemende motie 1798 door de algemene 
vergaderinq in Ede aangenomen, spreekt als zijn mening 
uit: 

• dat gezondmakinq van het milieu hoge, zeer hoqe 
prioriteit heeft in het VVD-milieubeleid; 
dat dit echter niet maq worden betaald uit een 
radicaal verlaten van het VVD-beleid van 
lastenverlichtinq voor de werkende bevolking; 
dat de fiscale aftr~kbaarheid van kosten van 
woon-werk- verkeer voor alle verveerswijzen en 
voor afstanden groter dan 10 kilometer niet moet· 
worden afgeschaft; 
dat de luchtverontreiniginq en het file-probleem 
met doelmatige middelen moeten worden aangepakt, 
zoals schone motoren, catalysatoren, verbetering 
van het openbaar vervoer en de infrastructuur, 
bevorderinq van carpoolinq, groepevervoer en 
fietsverkeer, ruimtelijke ordening en 
volkshuisvestinqsbeleid gericht op kortere 
woon/werkafstanden, dit alles evenwichtig 
gefinancieerd; 

keurt het terzake gevoerde beleid van de 
Tweede-Kamerfractie van de VVD goedw. 
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14. Aanvaardwerd een motie- van de afdeling Maassluis. 
noe jaarlijkse algemene vergaderinq van de Volkspartj 
voor Vrijheid en Democratie in vergadering bijeen op.+6 
en 27 mei 1989 te Middelburg, spreekt uit dat de naar 
buiten getreden fundamentele meningsverschillen snel 
zullen worden bijgelegd en dat het gekibbel van leden 
van onze partij in en via de media wordt beeindigd, 
opdat in eensgezindheid naar de verkiezingen kan worden 
toegewerkt". 

15. Tot erelid van de VVD werd benoemd mr.H.R. Nord te 
Brussel. 
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BIJLAGE II 
Lijst. van leden. per cateqorie 

l-l-1989 .; 1 

soort leden 
kc. 06 91 92 93 94 95 96 

A 7 4 139 2136 581 787 30 
B 10 1 110 1875 523 637 17 
c 17 . 2 95 2307 1607 1087 42 
D 4 3 67 1843 595 738 24 
E 3 0 94 703 452 212 14 
F 9 0 96 986. 1288 455 14 
G 16 13 208 3796 1353 1423 48 
H 26 l 133 3118 1113 1266 39 
:r l 0 111 748 504 190 17 
J 10 0 73 2140 765 764 33 
K 17 2 120 2686 1602 969 48 
L 6 1 36 1248 442 479 5 
M 21 11 201 3143 1571 1338 50 
N 6 0 41 1709 648 670 20 
0 15 3 112 2038 897 830 23 
p 15 2 105 1450 821 715 21 
Q 12 3 43 1629 841 820 22 
R 9 5 100 1581 290 623 20 
s 2 1 13 485 110 188 5 
w 2 0 3 136 68 58 6 
sub 208 52 1900 35757 16071 14249 4.g9 

1-1-1990 
soort leden 

kc. 06 91 92 93 94 95 96 

A 6 7 110 1943 567 733 28 
B 10 3 lOS 1819 494 648 19 
c 17 2 83 2089 1530 1030 40 
D 4 5 72 1745 560 673 24 
E 3 1 78 635 424 194 7 
F 10 0 91 876 1226 406 12 
G 16 9 199 3611 1296 1355 39 
H 27 0 106 2923 1071 1185 35 
I 1 1 104 680 433 169 15 
J 8 2 57 1983 731 725 30 
K 16 1 89 2504 1507 921 49 
L 6 2 29 1164 421 466 5 
M 17 l 173 3007' 1488 1252 51 
N 6 0 34 1564 629 643 19 
0 13 0 108 1930 872 811 26 
p 14 1 96 1340 745 646 15 
Q 13 4 38 1517 815 767 21 
R 8 1 95 1496 286 610 19 s 2 1 16 473 106 190 3 
w 2 0 4 120 64 54 5 
sub 199 41 1687 33419 15265 13478 462 
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BIJLAGE III 

Y!IJJ.. 

S•cr•t•risl 

COHHlSSlE BlHHEHLANQSE ZAKEN 

JAARVERSLAB 1989 

A • .:J.B. Hu.b•rt 
L•u.v•ns•str••t 2• 
2~87 BB Sch•v•ning•n. 

.j J 

De p•rtijco••issie Binn•nl•nds• Z•k•n is in het versl•gJ••r 
1989 viJf •••l biJ••n g•w••st, l••tst•liJk op 28 Juni. H• d• 
v•rki•zing•n is ni•t •••r v•rg•d•rd, in •fw•chting v•n d• ni•u.w• 
s•••nsst•lling v•n d• co••isst•. ~•r• d• VVD b•trokk•n g•w••st 
biJ d• k•bin•tsfor••ti•, d• co••issi• zou. g•r••d zijn gww••st v•n 
•dvi•s t• di•nen. A•n hflt flind v•n h•t J••r w•s nog g••n ni•u.w• 
s•••nst•lling b•k•nd, ho•w•l d• co••issi• ••t h•t •ind• v•n d• 
for••ti• toch ontbondfin w•s. 

ln h•t ••rst• h•lf J••r h1111ft d• co••issie •dvi•z•n ••n d• 
K•••rfr•cti•s u.itgflbr•cht ov•r ond•r •••r• 

1 Honor•rtng R••ds- •n St•t•nl•d•n. 

2. B••••nt•liJk• h•rind•ling. 

~. B••••nt•liJk• bu.it•nl•nds• politi•~· 

·tl •. · .. Onw•ns•l iJkhflid v•n St•dsd••lr•d•n, 
. · ~binn•ng••••ntflliJk• d•conc•ntr•tifl. 

7. Ki•sr•cht••ng•l•g•nh•d•n. 

s. Fu.nction•l• dfiCflntr•lis•tifl a •••tsch•ppflliJk •idd•nvflld. 

Op v•rzo•k v•n d• Vflrz•••ld• voorzitt•rs v•n p•rtiJco••is
sifls w•s in voorb•r•iding ••n •dvi•s ••n hflt Hoofdb•stu.ur, t•r 
b11spreking in dfl p•rtiJr••d of op ••n th•••congrfls, over k•bi
nfltsfor••tiflpunt•n •ls d•p•rt•••nt•l• hflrind•ling, positi• Hi
nist•r-Pr•sid•nt in ons st••tsr•cht, b•vo•gdh•idsv•rd•ling Hini
st•rs/St••tss•cr•t•riss•n, coordin•r•ndfl b•windsli•d•n, •te. Door 
d• ontiJdig• k•binfltscrisis w•s h•t ni•t •••r •og•liJk d•z• 
•rbflid voor d• v•rki•ziing •f t• rondfln. EEn d••rn• w•s h•t ni•t 
•••r zo opportuun. 

H•l hflflft d• co••issifl ••n n•g•nti•nt•l •••nd•••nt•n op h•t 
Vflrkiflzingsprogr•••• ingfldi•nd. D••rv•n is ong•v••r d• hfllft in 
h•t vflrkiflzingsprogr•••• opg•no••n. 

D• opko•st v•n dfl lfldfln w•s ni•t onb•vrfldig•ndl dfl 
s•••nw•rking ••t d• K•••rl•d•n w•s b•vrfldigflnd. 
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PARTIJ COMMISSIE JUSTITIE 1 

• 1 

Jaarverslag 1989. 

In 1989 is de commissie negen maal bijeen geweest. Tijdens de laatste 
vergadering kon de agenda niet worden afgewerkt, omdat er te weinig 
leden aanwezig waren. 

In het verslagjaar zijn twee nieuwe leden tot de commissie toegetre
den, te weten de heren prof. Mr. M. C. B. Burkens en Mr. P. Sanders. 

In het verslagjaar is door de commissie Justitie aandacht besteed aan 
de volgende onderwerpen: 

1. Automatisering parketten 
Voor dit onderwerP heeft de commissie een subwerkgroep in het leven 
geroepen. De subwerkgroep is een aantal malen bijeengeweest, en heeft 
de II Kamerfractie geadviseerd ter gelegenheid van een UCV met betrek
king tot dit onderwerP. Voorts is door de subwerkgroep een presentatie 
georganiseerd voor de leden van de commissie, waarin door medewerkers 
van een software-bureau een ui teenzetting werd gegeven met betrekking 
tot de ontwikkeling van een informatiebeleid op het justitiêle be
leidsterrein. 

2. Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap 
Het onderwerP is door leden van de commissie schriftelijk voorbereid. 
Behandeling in de commissie is aangehouden in afwachting van overleg 
met de commissie Volksgezondheid. 

3. Samenleving en criminaliteit 
Dit onderwerp is in het verslagjaar aan de hand van een voortgangsbe
richt van het ministerie van justitie aan de orde geweest; in algemene 
zin besproken met de minister van justitie bij zijn ontmoeting met de 
commissie. 
De commissie stelde zich op het standpunt dat het voortgangsbericht te 
rooskleurig gesteld was. Ten aanzien van de problematiek van de steun-

- fraudezaken werd gesuggereerd dat hiervoor wellicht beter een admini
stratiefrechtelijke procedure zou kunnen worden gevolgd. 

4. Functioneren Raden van de Kinderbescherming 
Dit onderwerp is in het verslagjaar aan de hand van de actualiteit aan 
de orde geweest. 

5. Nieuw BW 
Met betrekking tot de invoeringakosten NBW is door de commissie 
geadviseerd aan de leden van de !Ie Kamerfractie. 

VVD 6 april 1990 
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PARTIJ COMMISSIE JUSTITIE 2 

.j l 

6. Justitiebegroting 
De Justitiebegroting, en de inbreng van de leden van de !Ie Kamerfrac
tie bij de behandeling daarvan, is in de commissie uitgebreid aan de 
orde geweest. 

Voorts zijn in de commissie aan de orde geweest: 

Wet op de rechtshulp 
Electronisch huisarrest 
Wet op de politieregisters 
Onrechtmatig verkregen bewijs 
Limitering alimentatieduur 
Vereenvoudiging kantongerechtsprocedure 
Schengen. 

Bij de nieuwe samenstelling van de commissie is de secretaris, Mw. Mr. 
L. Slootweg-Klijn, wegens wisseling van werkzaamheden niet meer in de 
commissie teruggekeerd. Kort nadien gaf het lid Mr. M. J. van Emde Boas 
-die gedurende een aantal jaren het voorzitterschap van de commissie 
heeft bekleed- te kennen zich eveneens te willen terugtrekken. De 
commissie is beiden dankbaar voor hun deskundige inbreng en het vele 
werk dat zij hebben verzet. 

VVD 6 april 1990 
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- --------· ··-- .. ., .... ,... . ., 
-------------------- 2317 GR Leiden 

071-258621 
071-211253 

-----------------------------------------------------
Jaarverslag politiecommissie 1989 

In 1989 maakten de volgende leden deel uit van de • 1 

VVD-politiecommissie: 
de heren, De Vries (vz), Fabius (secr), Beuving, Van 
Capelle, Ekkers, Goekoop, Kuntze, Lagerwaard, Van der Molen, 
Wijbenga, Zonnevylle, Dijkstal (adv.lid) en Korthals 
(adv .lid). 

Gedurende het verslagjaar is de politiecommissie acht maal 
bijeen geweest. 

Vooral de volgende onderwerpen hebben sterk de aandacht van 
de commissie gekregen: 

·- politiebestel en reorganisatieplannen 
In het bijzonder speelde dit ten tijde van de 
kabinetsformatie, waarin de politie een belangrijk issue 
vormde, maar ook daarvoor mbt het ontwerp 
verkiezingsprogramma van de VVD. Zo is door de commissie 
een motie ten aanzien van de politieorganisatie ingediend. 

- overleg Schengen 

- politiesterkte en PKP 
Met name speelde hierbij de vraag of en in welke mate 
practische consequenties moesten worden verbonden aan de PKP 
studie. 

- wijzigingen politiewet 
Aandacht kregen vooral de veiligheidsfouillering en de 
positie van Koninklijke Marechaussee. 

- politiebudget 

- automatisering bij de politie en 

- vreemdelingenwetgeving. 

De politiespecialisten uit de VVD Tweede kamerfractie waren 
iedere vergadering aanwezig en wisten zich in de 
vergaderingen verzekerd van zgn. "visies vanuit het veld", 
die de politieke meningsvorming konden ondersteunen. 
Anderszins konden de leden kennisnemen van hetgeen zich mbt 
de politie afspeelde in het Haagse politieke circuit en daar 
hun bijdrage aan leveren. 

Aldus is er sprake van een zeer bevredigend jaar 1989 voor 
de politiecommissie van de VVD. 

Leiden, 14 maart 1990 a.w. 
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26 februari 1990 

• J 

VVD Commissie Buitenlandse Zaken. 

Jaarverslag 1989. 

Samenstelling commissie 

In de loop van het verslagjaar is de samenstelling van de commissie 
gewijzigd door toetreding van J.D.Blaauw. Hij was eerder adviserend 
lid van de commissie. 

De commissie is als volgt samengesteld: 
~1r.D.H.Kok, voorz-itter, Dr O.G.Klein ldassink, secretaris, 
J.D.Blaauw, br A.C.A.Dake, Mr. Ch Kok, J.Manheim, Drs. J.W.van der 
Meulen, Mr.M Patijn, Prof. Mr. D. Simons, l~.C. de Vries, r1w 
M.A.Zoutendijk- Meijs, leden. 

Vergaderingen. 

In 1989 werd ver~aderd op 25 januari, 21 maart, 26 april, 7 juni, 
13 september, 18 oktober, 15 november. 

Naast de actualiteit~n kwamen met name de volgende onderwerpen aan 
de orde: bespreking concept verkiezingsprogramma 1990-1994, 40 jaar 
Nato, ingeleid door de heren Van der Meulen en Patijn. 
Een discussie n.a.v.stellingen van Van der Meulen over BRD, Nato, 
S.N.F., C.F.E. Het congres van de L.I. te Parijs (11-14 oktober). 
De veranderde situatie in Oost Europa is vroegtijdig onderkend en 
een werkgroep met betrekking tot deze problematiek is ingesteld. 
De commissie heeft zich beraden over eigen taak en werkgebied, mede 
in verband met de andere bij buitenlandse items betrokken partij 
instanties (LIGN, Europese Kring, internationaal secretaris). 
De basis hiervoor vormde een notitie van voorzitter Kok, die 
hiertoe ook over leg heeft gevoerd met betrokkenen bui ten onze 
commissie.Er zal een voorstel naar het hoofdbestuur van de partij 
worden gestuurd. Over dit voorstel werd overleg gepleegd met Dhr. 
Steenmeijer, voorzitter stuurgroep· commissieactiviteiten, de 
voorzitter LIGN, de Internationaal secretaris en de voorzitter 
commissie Buitenlandse Zaken. 

De vergaderingen werden bijgewoond door de adviserende en 
geadviseerde leden uit het Europees parlement, de Eerste Kamer en 
de Tweede Kamer. 

S.G.Klein Wassink. 
secretaris. 

808110 

27-02-1990 
CIE SUITENL.ZAKEN 

WVZE BEANTW: 
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Jaaryerslag Defensie Commissie VVD 1989 

1. Samenstelling 
Gedurende het verslagjaar kwam er geen wijziging in de 
samenstelling. De heren Lind en Lippe hebben echter gedurende het 
verslagjaar bedankt als adviseur van de commissie. 

2. Vergaderschema 
De Commissie vergaderde op 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 5/7, 
12/9, 10/10, 14/11 en 12/12. De vergaderingen werden wederom goed 
bezocht. Hierbij helpt de vaste vergaderdatum en plaats. Voorts 
mocht de Commissie zich verheugen op frequent bezoek van Eerste en 
Tweede Kamerleden. 
Naast de formele vergaderingen vonden vele incidentele contacten 
plaats tussen de kamerleden en individuele leden van de Commissie. 

3. Tbemadag Defensift 
Op 21/10 werd, samen met anderen, de VVD-themadag Defensie 
georganiseerd bij het Defensie Informatie Centrum. Deze dag kan 
als zeer geslaagd worden gekarakteriseerd. 

4. Vftrkiftzingsprogramma 
Ter voorbereiding op de discussies over het VVD verkiezings
programma op 23/24-6, werden door de Commissie een aantal moties 
en amendementen voorbereid. Deze werden in de algemene leden
vergadering behandeld. 

5. Ontwikkelingen in Oost-Europa 
Door de stormachtige ontwikkelingen in Oost-Euopa, kan 1989 als 
zeer gedenkwaardig jaar worden bestempeld. Uitvoerig heeft de 
Defensie Commissie zich beraden over de consequenties van deze 
ontwikkelingen voor de Nederlandse Defensie, mede in het licht van 
de Defensie begroting 1990 en de aangekondigde nieuwe 
Defensienota. 

6. Gftsprekson4erwftrpen 
Gedurende het verslagjaar zijn vele onderwerpen besproken. Evenals 
in voorgaande verslagen wordt hier volstaan met het vermelden van 
een aantal -niet vertrouwelijke- gesprekspunten: 

Wet Wetenschappelijk Onderwijs Defensie (WWOK) 
Grote investeringsprojecten, waaronder helicopteraanschaf 
beveiliging militaire objecten. 
Het onderzoek t.b.v. defensie in Nederland 
de consequenties voor Defensie van verdergaande industriële 
concentratie in Europa 
de reducties vanwege de ombuiging van de groei in het 
defensiebudget vanwege het regeerakkoord 
dienstplichtbeleid/beroepsleger 
wapenbeheersingsoverleg 
TS-rapport: Tussen Hoop en Vrees 
rapport van de adviesraad Vrede en Veiligheid 
WEU-rapporten 
de problematiek rond Valkenburg 
de centrale organisatie en de matrix-structuur 
defensiebegroting 1989 
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7. Excursie 
De jaarlijkse excursie werd dit maal georganiseerd door de KLu. Er 
werd een bezoek gebracht aan het Commando Tactische Luchtstrijd
krachten, het 32 TFS op Soesterberg en de CRC/MILATCC bij 
Apeldoorn. 

8. Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het (verkiezings)jaar 1989 wederom 
een druk jaar is geweest. De ontwikkelingen in het Oostblok 
hebben daaraan veel bijgedragen. De Commissie meent dat de 
defensie problematiek -zeker onder deze regering- de nodige 
aandacht van de VVD zal vergen. Immers door de jongste 
ontwikkelingen is er nog steeds een instabiele situatie in 
Oost-Europa. Waakzaamheid blijft geboden. De dreiging lijkt 
afgenomen, maar de veiligheid is verminderd. 

Delft, 18 maart 1990 
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JAARVERSLAG PARTIJCOMMISSIE ONTWIKKBLINGSSAMINWBRKim 1989 

• l 

In 1989 heeft de PC/OS de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Ontwikkelingssamenwerking in de jaren negentig; 
2. Mensenrechten en buitenlands beleid; 
3. Concept-verkiezingsprogramma 1990-1994; 
4. Stimulering van de particuliere sector; 
5. Gedifferentieerde benadering van ontwikkelingslanden; 
6. Europese ontwikkelingssamenwerking; 
7. Begroting en meerjarenraming OS 1990-1994; 
8. Activiteitenplan 1990. 

Er is een opzet gemaakt voor een notitie inzake ontwikkelings
samenwerking in de jaren negentig. Een geannoteerde inhouds
opgave is opgesteld en contacten zijn gelegd met de Telders
stichting. De beoogde notitie zal waarschijnlijk in de eerste 
helft van 1990 worden afgerond. 

Het stimuleren van de particuliere sector wordt internationaal 
in toenemende mate gezien als een belangrijk middel om te komen 
tot een duurzaam ontwikkelingsproces. In dit verband dient meer 
aandacht te worden geschonken aan een gedifferentieerde benade
ring van ontwikkelingslanden. Het instrumentarium moet afgestemd 
zijn op de actuele ontwikkelingamogelijkheden van de betreffende 
landen. Tegen deze achtergrond is de rol van het Nederlandse 
bedrijfsleven, c.q. d~noodzaak deze beter te profileren, meer
dere malen besproken. 

De komende jaren zal meer aandacht moeten worden gegeven aan het 
tot stand komen van een doelmatig beleid van de EG op het gebied 
van. ontwikkelingssamenwerking. 

Naast bovengenoemde werkzaamheden zijn diverse adviezen ad-hoc 
gegeven aan de leden van de frakties in de Eerste Kamer en de 
Tweede Kamer. Van deze adviezen is in het algemeen goed gebruik 
gemaakt. Er kan dan ook worden gesproken van een vruchtbare 
samenwerking met de adviserende leden. 

De PC/OS is in 1989 tien maal in vergadering bijeen geweest. 

De werkzaamheden van de PC/OS ontwikkelen zich geleidelijk in de 
richting van internationale samenwerking in meer algemene zin, 
waarbij met name economische en sociaal-culturele aspekten van 
internationale en regionale ontwikkelingen aan de orde komen. 

Voorburg, maart 1990 

Enric Hessing, 
secretaris. 
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COKRISSIB FINANCIBLB EN BCONOKISCBB ZAKEN 

Jaarverslag 1989 

1. Samenstelling tot 6/9/1989 resp. per 31/12~1989 
De heren P. Ressenaar (voorzitter), A.J. Korf (~~cre
taris), A.F. Bakhoven, R.F. de Bruïne, mw R.M. ten 
Cate-Dhont, de heren A.G. Egressy, F.A. Engering, 
N. Groot, R.A. Heerze, P.E. Hollander, B.P. Rauwerda, 
H.N. Schaper, H.G.H. Schonk en C.A. Troost. 
Adviserende leden: R. Braams, F.H.G. de Grave, R.L.O. 
Linschoten, G.B. Nijhuis, N. Rempt-Halmmans de Jongh, 
J.F.B. van Rey (allen Tweede Kamer), T.C. Braakman, 
H.P. Talsma, J.W. Verbeek (allen Eerste Kamer), G.M. 
de Vries (Europees Parlement). 

2. Vergaderingen 
De commissie is in de verslagperiode 9 maal bijeen ge
weest en wel op 17 januari, 21 februari, 11 april, 18 
april, 16 mei, 20 juni, 17 october, 21 november en 19 
december. 

3. Besproken onderwerpen 
Aan de hand van zowel de politieke actualiteit als 
geagendeerde punten hebben leden en adviserende leden 
over een veelheid van onderwerpen van gedachten gewis
seld. Onder meer is gesproken over de volgende onder
werpen. 
Beschermingscans tructies 
Met vertegenwoordigers van het Beursbestuur, de ver
eniging voor de Effectenhandel en het bedrijfsleven is 
hierover enige malen van gedachten gewisseld. De cie 
is van oordeel dat beschermingsconstructies ten on
rechte het management afschermen, waardoor er geen 
uitdagingen meer zijn en risico's worden vermeden. De 

,cie acht dit macro-economisch gezien een slechte zaak, 
de werkgelegenheid wordt er op den duur door gesloopt. 
De cie pleit dan ook voor het (gedeeltelijk) ontman
telen van beschermingsconstructies; de beste bescher
ming tege_n overname wordt nog al tijd geboden door een 
goede beurskoers. De cie ziet meer in een door beurs 
en bedrijfsleven gedragen reglement dan in wetgeving 
ter zake. De cie bepleit tevens een betere spreiding 
van het aandelenbezit. 
Wetenschaps- en technologiebeleid 
Met vertegenwoordigers van de partijcie wetenschap en 
Technologiebeleid zijn enige gezamenlijke conclusies 
getrokken. De overheid dient geen zeggenschap te heb
ben in onderzoek. Zij dient wel te bevorderen dat de 
huidige zwakke infrastructuur wordt bevorderd. Het 
bedrijfsleven dient een behoorlijk gedeelte van het 
wetenschappelijk onderzoek te financieren. Met de 
kennisverwerving door het bedrijfsleven is het tot nu 
toe zwak gesteld, dit verdient nadere aandacht. Het 
(kleine) bedrijfsleven dient onder de aandacht te 
worden gebracht dat automatisering van groot belang is 
voor een goede bedrijfsvoering. 
Ra ort Commissie-Monti n (Grote steden rote kansen) __ 

·· Bespro en met vertegenweer gers van e part JC e B1n
nenlandse Zaken. Naar de mening van de FEC hebben- Mon-
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tijn c.s. de economische problematiek onvoldoende be
licht. De rol die Nederland kan spelen in een snel 
veranderend Europa had de invalshoek moeten zijn. 
Vervolgens zou dan de positie van de Randstad aan de 
orde moeten worden gesteld. In wezen gaat het om.Gom
plementaire investeringen door de steden. Wat betreft 
de werkgelegenheidsmaatregelen is de cie van oordeel 
dat van initiatieven als werkervaringsregeling, 
tripartisering van de arbeidsvoorziening, leerling
wezen en cursorisch beroepsonderwijs meer te verwach
ten is dan van het door Montijn c.s. voorgestelde 
terugploegen van uitkeringsgelden. Door alle punten 
loopt overigens heen dat een en ander veel meer een 
kwestie van mentaliteit is dan van extra geldJ het 
beeld dat bij voorbeeld A'dam oproept in het buiten
land kan prohibitief zijn voor een goede ontwikkeling. 
Gasbeleid Economische Zaken 
De gasnota van EZ wordt door de cie als uiterst te
leurstellend ervaren. Enerzijds wordt de voor de on
derscheidene verbruikersgroepen geldende oliepariteit 
niet losgelaten, anderzijds wordt er voor nog te bou
wen gascentrales een nieuwe pariteit voorgesteld. 
Voorts wordt het diversificatiebeleid ten aanzien van 
de elektriciteitsvoorziening niet losgelaten, terwijl 
wel door de introductie van de kolenopwekkingspariteit 
extra gasinzet mogelijk wordt gemaakt ten koste van de 
andere twee energiedragers. De Stateil-deal zou juist 
de stoot hebben moeten geven tot een discussie over de 
marktwaarde van aardgas. 
Verkiezingsprogramma 1989 
De cie heef~ intensief van gedachten gewisseld over de 
voor haar relevante passages in het concept-verkie
zingsprogramma. Aanscherping, wijzigingen en aanvul
lingen waren daarvan het gevolg. 
(Conce t-)Re eeraccoord re erin sverklarin 
Geconstateer wor t at et aceoor een reuk betekent 
met het tot nu toe gevoerde herstelbeleid: uitgaven
verhogingen en lastenverzwaringen. Bet herstel van de 
koppeling tussen lonen en uitkeringen;overheidssala
rissen tikt als een financiële tijdbom onder het kabi
net. De werkgelegenheid aan de onderkant zal afkalven, 
waardoor de "sociale vernieuwing" zal uitpakken als 
een tweedeling in de maatschappij. Bet financieel 
gedeelte van het accoord rammelt aan alle kanten. 
Voorts wordt geen aandacht besteed aan bestuurlijke 
vernieuwingen zoals afslanking en dereguleringJ het 
ziet er naar uit dat het weer de andere kant op gaat. 
Economische vooruitzichten 
Naar aanleiding van een notitie van hr Engering con
stateert de cie het volgende. De meeste OESO-landen 
doen het uitstekend • Er zijn wel risico's en on
duidelijkheden. De ontwikkelingen in Oost-Europa 
kunnen een opwaartse invloed hebben op de inflatie, 
aan de andere kant geeft de welvaartscreatie aldaar 
weer kansen op goede ontwikkelingen. De cie is van 
oordeel dat Nederland op de rand van de afgrond gaat 
lopen: begrotingstekort en collectieve lastendruk 
blijven te hoog, structurele aanpassingen in de eco
nomie zullen waarschijnlijk uitblijven. 
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JAARVERSLAG VAN DE BELASTINGCOMMISSIE OVER 1989. 

1 ONTBINDING van de commissie 
Op 6 september 1989 zijn er verkiezingen geweest voor de lweede 
Kamer. Overeenkomstig artikel 13 van het Reglement van orde 
partijcommissies treden de leden van de commissies at na de 
verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer. Derhalve z1Jn alle lede~ 
van de belastingcommissie afgetreden op 6 september 1989. 
Aangez1en de (her)benoemingen ru1m na afloop van het verslagJaar 
hebben plaatsgevonden zou dit verslag dienen ~e e1nd1gen op 6 
sep~ember. Ech~er gezien het belang van een voor~durende 
advisering op fiscaal gebied van onze fracties in de Staten 
Generaal z1Jn die leden van de belas~ingcomm1ss1e die voor 
herbenoeming in aanmerking wensen te komen doorgegaan met he~ 

adviserende werk. Ook de werkzaamheden die na 6 sep~ember heccen 
plaatsgevonden zijn in dit verslag opgenomen. 

2 SAMENSTELLING ven de commiss1e 
In de loop van het verslagjaar zijn lid geweest van de 
beJ~stingcommissie: 

D~ her~n Den Boer <voorzitt~r), Bakker (secretaris), Vredenoregt 
(secretaris, als opvolger van de heer Bakker), 

mevrouw Koppenol en d~ heren Van Lawick, Ostendorf, Porthelne, 
SneeP, Van de Ven, Verstegen en Wolters. 
Adv. leden: De leden van de Tweede Kamer de heren De Grave, ·van 
Rew <tot 6 september) en Koning <vanaf 6 september) en de leden 
van de Eerste Kamer Braakman en Van Graafeiland. 
De Staatssecretaris van Financien de heer Kon1ng neet~ enkele 
~e~~aderingen van de commissie bijgewoond. 
Aan het beg1n van het verslagjaar hee~t mevrouw hoppenol naar 
lidmaatschap van de commissie neer moe~en leggen 1n verband met 
haar tewerkstelling OP het Min1sterie van Financ1en. De heer 
Vredenbregt is ~ere1d gevonden de plaats van mevrouw Koppenol 1n 
de commissie in te nemen. Tevens heeft de heer Vredenbregt 1n de 
loop van het verslagjaar het secretar1aat van de heer Bakker 
overgenomen. Oe heer Bakker is bereid gebleken lid van de 
commiss1e te blijven. 
Gez1en de naderende ontbinding van de comm1ss1e (Zle boven> werd 
1n de loop van de zomer de vraag ac~ueel welke leden van oe 
commiss1e niet opnieuw voor een benoeming in aanmerk1nq wensten 
te komen. Het bleek dat de heren Van Lawick en Ostendort in deze 
categorie vielen. 
De heer Van Lawick is een van de oprichters van de 
belastingcommissie, hij is zeer veel Jaren een promlnent lid van 
de commissie geweest. De commissie heeft, na afloop van het 
verslagjaar, op passende wijze afscheid genomen van de heer Van 
Lawick. Bij die gelegenheid heeft de heer Den Boer namens de VVD 
aan de heer Van Lawick de Thorbeckepenning overhandlgd. 

3 VERGADERINGEN van de commissie 
De belastingcommissie is in 1989 maandelijks bijeen geweest, met 
uitzondering van de,zomermaanden. De vergaderingen z1Jn genou~en 
in het gebouw van de Tweede Kamer. 
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3 ONDERWERPEN 
• l 

Net als in voorgaande jaren ziJn de vergaoer1ngen alle geWlJd 
geweest aan de besprek1ng van en advisering over actuele 
politieke ontwikkelingen op fiscaal terrein. 
In de verslagperiode is het tweede kabinet Lubbers arge~reden. 
De aanleiding voor de val van dit kab1net was gelegen in een 
meningsverschil tussen (een meerderheid van> het kabinet en de 
VVD fractie in de Tweede Kamer. Dit meningsverschil betrot het 
al dan niet handhaven van het reiskostenforfait in de 
inkomstenbelasting. Mede gezien het grote belang heeft de 
commissie op verzoek van de voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie een notitie over dit onderwerp geschreven. 
Tevens is een notitie geschreven over de reparat1ewetgeving met 
betrekking tot het aanmerkelijk belang. 
Enige van de overige onderwerpen die in 1989 door de commlSSle 
behandeld zijn: 
-Het verkiezingsprogramma 1990-1994 
-De werking van art. 44 wet inkomstenbelast:ng. 
-De zgn. Oortwetgeving. 
-De deelnemingsvriJstelling. 
-DG invorderingswet. 
-Milleuheffingan. 
-Het huurwaardeforfait. 
-De beursbelasting. 
-D~ brede herwaarder1ng. 
-Het fiscale regime voer beleggtngsinstellingen. 

Rotterdam, 
23 maart 1990, 
Drs. A.H.M. Vredenbregt, 
Secretar1s. 
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JAARVERSLAG 1989 VAK DB COMMISSIE 
VOOR HET IIIDDEH- EH KLEINBBDRIJF 

De Commissie is in het verslagjaar twee keer bijeen geweest. 
Het geringe aantal bijeenkomsten is te wijten aan de kabinets
cris"is. Eerst na het afleggen van de regeringsverklaring en 
duidelijkheid in de fractie over de leden die zich met het 
Midden- en Kleinbedrijf zullen gaan bezig houden kon de 
commissie haar werkzaamheden hervatten. 

Oe Commissie heeft het in hoge mate betreurd dat A.J. Evenhuis 
om hem moverende redenen het staatssecretariaat heeft neer
gelegd. Oe open wijze waarop hij de commissie heeft betrokken 
bij zijn beleid strekt tot voorbeeld. Ook in de persoonlijke 
sfeer waren de contacten zeer opbouwend. De Commissie is hem 
zeer erkentelijk. 

Onze erkentelijkheid gaat ook uit naar de heer J. van Rey die 
afscheid heeft moeten nemen als kamerlid. Zijn inbreng in de 
discussies werd altijd zeer gewaardeerd. Ook met hem onder
hielden de leden van de Commissie goede contacten. 

De Commissie spreekt de hoop uit dat zij in de toekomst de 
partij nog kunnen dienen. Hoewel ook de heer B. van Erp niet 
terugkeerde in de Kamer heeft de Commissie goede hoop dat hij 
spoedig weer deel uit zal maken van de fractie. 

De Commissie heeft goede verwachtingen van de samenwerking met 
mevrouw drs. N. Ginjaar-Maas. De eerste vergadering met haar 
gaf daar alle reden toe. 

In de commissie-vergaderingen is aan de orde geweest de 
Vestiginqswetgevinq. Oe toenmalige Staatssecretaris belast met 
het Midden- en Kleinbedrijf is medegedeeld dat de Commissie 
van mening is dat een Vestigingswet geen doel respectievelijk 
middel mag zijn om te komen tot-marktbescherming; tevens geen 
onderwijsinstituten beschermende elementen mag bevatten; dat 
zelfregulering via erkenningsregelingen op te stellen door 
branches de voorkeur verdient; dat het tenslotte de consument 
is die de kwaliteit van het geleverde produkt of dienst 
bepaalt, waarbij een vestigingsdiploma niet relevant is. 

•' 

Ook is besproken het regeerakkoord. De Commissie is van mening 
dat in het regeerakkoord te weinig aandacht wordt besteed aan 
het Midden- en Kleinbedrijf en is van oordeel dat, nu een vvo
staatssecretaris voor het MKB niet meer aan de orde is, een 
kritisch volgen van de minister zal dienen plaats te vinden en 
hem nadrukkelijk aan te spreken op onderwerpen die het MKB 
betreffen. 
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De samenstellinq van de commissie in het verslaqjaar .a als 
volqt: 

C.P.M. Barninq, voorzitter 
Mr. L. Antonini, secretaris 
Drs. H.G. van der Bend 
W.B.J. Bout 
B.J.E. Lambars 
Drs. A.J.G. Leyten 
G. van der Veen 
Mr. G. van Weerkom 
D. Wolf 
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JAARVERSLAG COMMISSIE SOCIALE ZAKEN EN·WERKGBLBGBNBEID 
OVER 1989. --------------------
1. Samenstelling van de comrnjssie: 

Leden: 
mevrouw J.M. Appel 
mevrouw J.E. de Bruin-Scheepens 
mevrouw A.C.J.J. Fenijn-van Delft (voorzitter) 
de heer J.H.J •. Gilbars (secretaris) 
de heer J. Hoevens 
de heer H.M.Th. Lemmen 
mevrouw A.D.S.M. Nijs 
de heer H.W.P.P. Schmit 
de heer W.A. Sinninghe Damsté 
de heer T. Thalhammer 
de heer a.v. Vrind 

Eind 19889 nam de heer Hoevena afscheid als lid van 
de commissie. 

Adviserende leden: 
Eerste Kamer: H.F. Beijmans, mw. Vonhoff-Luijendijk. 
Tweede Kamer: R.L.O. Linschoten, G.B. Nijhuis. 
Bur. Parlem.: mevrouw J.E.S. Larive-Groenendaal. 

Na de verkiezingen voor het Buropees Parlement heeft 
mevrouw Larive zich vanwege portefeuille wisseling 
teruggetrokken als adviserend lid. 

2. Vergaderingen. 
De commissie vergaderde op: 
25 januari 27 juni 
28 ~ebruari 27 september 

5 april 24 oktober 
25 april 29 november 
31 mei 

3. Activiteiten. 

.. 

De commissie heeft zich gebogen over de volgende 
politieke gespreksthema's: 
- herziening organisatie sociale verzekeringenJ 

sociale zekerheid in Europees perspectief; 
- herziening van de AWWJ 
- tripartisering van het arbeidsvoorzieningenbeleidJ 
- herinrichting ABW; 
- AAW-voorzieningen voor ouderen. 

Voorts heeft de commissie zich bezit gehouden met de 
opstelling van het partijprogramma, met name waar het 
qinq om onderwerpen op het terrein van SZW. 
De commissie diende terzake 17 amendementen in. 

Tenslotte heeft de commissie een voorstel ontwikkelt 
voor een te houden themabijeenkomst. Het gekozen thema 
heeft betrekking op de arbeidsongeschiktheidaproblema
tiek in de jaren '90 • 
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JAARVERSLAG 1989 COIQ[[SSm VOLUBUXSVBS'J!DJG. 

1. Voorzitter: • 1 

de heer w.c. van Rossum. 
Na de verkiezingen in september heeft de heer Van Rossum zich terug
getrokken als voorzitter. Mevrouw A. van Leeuwen-Gijsberts fungeert 
dan als voorzitter-ad interim. 

Secretaris: 
mevrouw mr. drs. D. de Groot. 

Leden : 
P.J. van den Broek, B.J.J. Bruning, mevrouw A. van Leeuwen-Gijsberts, 
mevrouw drs. c. de Leve-Baaq.man, mr. N.L.M. Tilli, mevrouw mr. W.M.C. 
de Vrey-Vringer, ir. P.A. van Wijnen • 

. . 

Adviserende leden Tweede Kamerfractie: 
ing.L.M. de Beer, mevr.A. Jorritsma-Lebbink, mr.B.Th.M. Lauxtermann. 

Adviserende leden Eerste Kamerfractie: 
mr. B.P. Talsma 

Mevrouw c. de Leve-Haagman heeft zich in verband met haar verblijf in 
de Verenigde Staten in september teruggetrokken als lid van de 
commissie. 
Met ingang van november wonen, in afwachting van hun officiële benoe
ming tot lid van de commissie, de heren De Beer en Rietdijk de verga
dering bij. De heer De Korte is adviserend lid geworden. 

2. De commissie kwam gedurende het verslagjaar acht maal bijeen om in 
het kader van haar maandelijkse vergaderingen. 
Benmaal heeft de commissie gezamenlijk met de commissie Ruimtelijke 
Orden~ng vergaderd. Onderwerp: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. 
Op 9 mei heeft de commissie overleg gevoerd met Staatssecretaris 
Beerma. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: 
- dereguleringJ - huurliberalisatieJ 
- huisvestingswetJ - nota-Beermaf 
- premie-koop AJ - premie-koop CJ 
- verkoop van woningwetwoningen, - IBS. 

3. Daar op 2 mei 1989 het kabinet Lubbers II struikelde, moest door 
de partij versneld een verkiezingsprogramma vastgesteld worden. De 
commissie diende 9 amendementen op het concept-verkiezingsprogramma 
in. Daarvan werden er 2 aangenomen tijdens de ledenvergadering, name
lijk over de leefmilieuverordening en over het met kracht doorgaan 
met de deregulering, vooral ook op het gebied van de subsidierege
lingen. 

4. Voorts heeft de commissie gedurende het verslagjaar de onder punt 
twee genoemde, onderwerpen besproken, en: 
- Vierde Nota Ruimtelijke OrdeningJ - wijziging woningwetJ 
- begroting VRO 1990J - huurwaardeforfaitJ 
- huurverhoging, - stadsvernieuwing, 
- gemeentelijke woningbedrijven. 

Dit verslag is vastgesteld in de vergadering van de commissie op 
13 maart 1990. 
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VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

KOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING JAARVERSLAG 1989. 

• 1 
Het jaar 1989 wordt gekenmerkt door grote veranderingen, zowel in de nationale 
als de internationale politiek. 
De regeringscrisis in mei en de vorming van een nieuw kabinet aan het einde van 
het jaar zonder een vertegenwoordiging van de VVD,zijn van invloed geweest op 
het funktioneren van de kommissie. De in het jaarprogramma 1989 aangegeven ver
gaderfrequentie werd niet gehaald. De ontstane politieke 'luchtledigheid' in de 
periode van begin mei tot eind november gaf weinig aanleiding om tot doelgerich
te discussies en uiteindelijk vormen van beleidsadvisering te komen. 
Mede om deze reden vond de aangekondigde excursie op 29 september naar Amsterdam, 
waar een aantal ruimtelijke ontwikkelingsplannen zou worden besproken en bekeken, 
geen doorgang. 
Opeenvolgend qua data, kwam de kommissie in vergadering bijeen op: 

- 23 januari in een gesprek met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, de heer drs. E.H.T.M. Nijpels. 
Gesprekspunten waren: de voortgang van de Vierde Nota over de Ruimtelijke 

Ordening; de integratie van het Milieubeleid en dat van 
de Ruimtelijke Ordening; een heroverweging van het ruim
telijk beleid; sektorale nota's, met name aangaande 
toetsingskriteria en ijkpunten. 

- 11 april in een gekombineerde vegadering met de kommissie Volkshuisvesting. 
Hoofdpunt van bespreking, vormde de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. 
Daarna kwam de kommissie Ruimtelijke Ordening in een aparte bijeenkomst bij
een ten behoeve van het maken van afspraken aangaande het concept-verkiezings
programma 1990-1994 van de tvD, de bepaling van de gesprekspunten voor de be
speking met de minister van VROM op 8 mei en een gemeenschappelijke bespre
king met de kommissie Milieuhygiëne met als onderwerpen de Vierde Nota over de 
Ruimtelijke Ordening en het Nationaal Milieu Beleidsplan. 

- 28 april. Dit betrof een extra vergadering ter bepaling van de punten van be
spréking met de minister van VROM op 8 mei, alsmede de in te dienen amende
menten op het concept-verkiezingsprogramma 1990-1994 van de VVD. 
Besloten werd een viertal amendementen in te dienen en deze definitief vast 
te stellen in een extra vergadering van de kommissie op 8 mei na het gesprek 
met de minister van VROM. 

- 8 mei. Door de val van het kabinet en de ontstane regeringscrisis kreeg het 
gesprek met de minister van VROM, de heer drs. E.H.T.M. Nijpels een andere 
wending, dan oorspronkelijk was bedoeld. · 
Na bovenvermeld gesprek, werd in een extra vergadering van de kommissie een 
viertal in te dienen amendementen op het concept-verkiezingsprogramma 1990-1994 
van de VVD, definitief vastgesteld ter indiening bij het hoofdbestuur. 

- 20 juni. In de vergadering werd in het algemeen gekonstateerd dat ook op het 
gebied van de ruimtelijke ordening, de rekreatie en de natuur- en landschapa
bouw /-beheer, de ontwikkeling van beleidsplannen is stil komen te liggen in 
afwachting van een nieuw kabinet. 
Nagegaan werd welke leden zich opnieuw voor de na de verkiezing van de TWeede 
Kamer nieuw te vormen partijkommissie Ruimtelijke Ordening, beschikbaar willen 
stellen. 

- 12 september, 24 oktober en 21 november. Gezien de regeringscrisis en het nog 
niet officieel in een regeringsverklaring geuite beleid van het nieuw gevorm
de kabinet in het najaar, werd het niet zinvol geacht de op bovenvermelde data 
bepaalde vergaderingen overeenkomstig het jaarprogramma, doorgang ~e laten 
vinden. 
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2. 

- 28 november. Dit betrof een extra vergadering van de kommissie. • l 
Uitgangspunt van deze bijeenkomst was de regeringsverklaring van het CDA -
PvdA kabinet. Hierover werd uitgebreid gediskussieerd. 
Van gedachten werd gewisseld over de toekomst en de toekomstige werkwijze 
van de kommissie Ruimtelijke Ordening en de gewenste samenstelling. 
Strategiese onderwerpen en de aanpak daarover in Liberale kring: 'Welke 
richting willen wij op met de ruimtelijke ordening, met natuurbehoud en de 
openluchtrekreatie in de komende tijd', gaven als gesprekspunten aanleiding 
tot een diepgaande diskussie. 

W.W.F. Moret-sekretaris 

De Wijk, 15 februari 1990. 

106 



Jaarverslag 1~8~ Commissie voor de Milieuhygiëne 

1~8~ Is ·het jaar van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). 
Hoewel in politiek opzicht het een bewogen jaar is gebleken meÎ 
vele veranderingen, bleef de samenstelling van de commissie gê ijk. 

Leden: ir G.Kingma, voorzitter, drs J. de Blécourt-Maas, secretaris, 
mevr. mr M. Daalmeijer, ir J.C. Abrahamse, drs F.H • Meppelder, 
ing. A.H. Vermeer, mr M. Visser, drs G.A.de Vrey, R.E.Waterman. 

Adviserende leden: Na de verkiezingen van de Tweede Kamer is, een 
deskundig en trouw lid, dr R. Braams vertrokken. Het brede 
terrein van milieu wordt thans grotendeels behandeld door mr A.J. 
te Veldhuis. 

Vergaderingen: In 1989 is de commissie negen maal bijeen geweest, 
waarvan 
~·éénmaal overleg met de Minister van VROM 
- éénmaal op werkbezoek in Flevoland. 

Gastsprekers: Mevrouw ir J. van Heemskerck Veeckens- Baretta, lid 
Provinciale Staten Noord-Brabant en ing. A.L. Batstra, hoofd 
Milieutechniek Heidemij. 

Vergaderingen: Bij elke vergadering werd met de kamerleden gesproken 
over aktuele zaken. Daarnaast werd als regel één thema per 
vergadering nader uitgediept. Daartoe werden de volgende 
inleidingen/gespreksronden gehouden: 
- drs E.H.T.M. Nijpels: "Zorgen voor Morgen en het NMP" 
- ir J. van Heemskerck Veeckens-Baretta "Brabantse Milieu-

problematiek" . 
- ing. A.L. Batstra: "De noodzaak van bodemsanering" 
- drs J. de Blécourt-Maas: "Het NMP gaat verder" 
- R.E. Waterman: "Het nut van nutsbedrijven bij de afval-

verwerking". 

Werkbezoek: Deze werden gebracht aan een tweetal agrarische objecten 
in Flevoland, georganiseerd door de gewestelijke raad van het 
landbouwschap in overleg met ing. H. Vermeer. 
Onderwerpen: milieuproblematiek in de akkerbouwsector, bemesting, 
gewasbescherming, bedrijfshygiëne en automatisering. 
Proefbedrijf te Nagele: onderzoek naar biologische, 
geintegreerde en gangbare landbouwmethoden. 

Notities: 
- ir G. Kingma: "Milieucriteria t.a~v. stoffen ter bescherming 

van bodem en grondwater" 
- drs J. de Blécourt-Maas: "De duurzaamheid van het milieu, 

een liberale zorg" 
- mr A.J. te Veldhuis: "Landbouw en Milieu". 

Verkiezingsprogramma: Een aantal amendementen ~ijn door de commissie 
voorbereid betreffende uitgangspunten milieubeleid, het beleid 
t.a.v. vervuilers, het heffingsinstrument, de energieopwekking, 
de prioriteit bij onomkeerbare processen, en het belang van het 
milieurendement bij uitgaven voor milieu. 

Het ligt in de bedoeling dat de commissie in 1990 dezelfde werkwijze 
zal voortzetten. 

Urs J. de Blécourt-Maas, secretaris 
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Jaarverslag 1989 en jaarplan 1990 van de Cgmmissie Laripouw eb 1 

Visserij van de VVD 

In de samenstelling van de commissie kwam in 1989 geen 
verandering. Bet secretariaat ging over van ir. w.G. de Raad 
naar J. Th. Keisers. 
De commissie vergaderde zes maal. 
Daarnaast werd in september de jaarlijkse excursie gehouden. 
Dit maal werd Noord-Bolland bezocht. ·aierbij werd aandacht 
geschonken aan de problemen bij een ruilverkaveling en bij de 
omzetting van grasland in bollenland. Voorts werd de positie 
van de Noordhollandse vollegrondstuinbouw nader toegelicht. 
De dag werd besloten met een bezoek aan een zaadteelt
veredelingsbedrijf. 
In de vergaderingen vormde de actuele Europese en nationale 
landbouwpolitiek het hoofdpunt van de besprekingen. De milieu 
problematiek nam hierbij een belangrijke plaats in. In 
februari voerde de coDIIDissie hierover een uitvoerig gesprek 
met minister Nijpels. 
De moeilijke situatie in de akkerbouw was een regelmatig 
terugkerend agendapunt. 
OVer het verkiezingsprog~ 1990-1994 vond uitvoerig overleg 
plaats. Ben groot aantal amendementen van de commissie werd 
overgenomen. 
Voorts kwamen aan de orde: de struktuurnota Landbouw, het 
Nationaal Natuurbeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan, 
de voortgang van het EEG zuivelbeleid, de belasting vereenvou
diging, het ontwerp Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, 
het zelfstandigenstatuut en het Landbouwonderwijs. 
Bet Tweede Kamerlid de heer Blauw woonde vrijwel alle 
vergaderingen van de commissie bij. Ook de voorzitter van de 
VVD-Eerste Kamerfractie de heer Lutei jn verscheen regelmatig 
ter vergadering. Voorts gaven de Tweede Kamerleden Braams, De 
Grave en Te Veldhuis in een vergadering van de commissie een 
toelichting op een onderwerp dat in· de Kamer tot hun 
takenpakket behoorde. 

Voor 1990 zal de 
daarmee samenhangt 
vergaderingen van 
ongetwijfeld ook de 
orde komen. 

actuele landbouw politiek en alles wat 
ongetwijfeld ~eer het hoofdpunt van de 
de commissiè uitmaken. Bierbij zal 
landbouwpolitiek op lange termijn aan de 
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COMMISSIE VERKEER EN WATERSTAAT (SUMMIER) VERSLAG 1989. ------------------------.; 1 

Het was reeds van meet af aan duidelijk dat de oplossing 
van de verkaarsproblematiek en de milieuproblematiek een 
zeer zware opgave vor.mt. 

De commissie trof voorbereidingen voor een discussieavond 
over het verschijnen SVV, in de hoop de meningen van de 
deelnemende VVD-leden te kunnen verwerken in een advies 
voor het verkiezingsprogramma. V66r het zover kwam viel 
reeds het kabinet. 

Na de verkiezingen bleek dat de liberale bijdrage aan het 
verkeer- en waterstaatsgebeuren voorlopig vanuit de 
oppositiebanken zal komen. Niettemin werd in het·najaar 
in de commissie verder gesproken over de uitdagingen van 
een oplossingen voor het vervoerbeleid. 

Het staat vast dat veel geld nodig zal Z1JD voor het op
heffen van infrastructurele knelpunten en voor goed open
baar vervoer. 

In weerwil van het gestelde in het verkiezingsprogramma 
houdt de commissie grote aarzelingen over rekening rij
den. 

B. VOD Königslöw, 
maart 1990. 
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Jaarverslaq van de commissie onderwijs 

Ledani zie adressenlijst. Nieuw toeqatreden leden in1989 
mevrouw M. Huisman-Bakker en H. Kliphuis. 

Aantal bijeenkomsten: 7 

De accenten in 1989 hebben qelegen op de volgende 
onderwerpen: 

1. inbreng t.b.v. in 1989 in het parlement 
behandelde wetgevinq; met name het het Wetsvoorstel Hoger 

Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 
2. inbrenq m.b.t. de Europese 
verkiezinqscampaqne; 
3. inbrenq t.b.v. het verkiezingsproqramma 

1990-1994; 

.j l 

4. inbrenq t.b.v. de verkiezingscampaqne voor de 
Tweede Kamer op 

"En petit comité" : zijn er door enkele leden van de 
commissie zogenoemde "speakinq ÏaÏers" geschreven op de 
onderdelen waarop de leden spec f eke deskundigheid bezaten • 
Deze speaking papers waren bestemd voor kamerleden die zich 
niet met onderwijs bezighielden maar zich in de campaqne de 
essentie van het onderwijsbeleid eigen moesten maken. 
Het petit comité bestond uit de heren Mackay, Coehorst, De 
Hart, Engberts en Van Ginkel. 
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VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRA'riE 

COMMISSIE WETENSCHAP EN TECHNOLOGIEBELEID 

JAARVERSLAG OVER 1989 
======================================================= 

.~ 1 

De commissie Wetenschap en Technologiebeleid (W&T) functioneerde in 1989 
voor het eerst een vol kalenderjaar; de commissie vergadert in principe 
iedere derde dinsdag van de maand gedurende 1,5 à 2 uur. In de praktijk 
bleken helaas niet alle leden en adviserende leden regelmatig aan het 
beraad in deze commissie te kunnen deelnemen. 

De belangrijkste werkzaamheden van de commissie W&T betroffen de 
volgende punten : 

vergelijkende analyse van het Kabinetsstandpunt inzake het 
RAWB-advies "Hissiepatronen van niet-universitaire 
onderzoeksinstituten" met het eigen rapport no.1 van de comm. W&T. 
de algemene verkiezingen 2e Kamer en het Concept-verkiezings
programma VVD; de comm. W&T heeft op 8 mei 1989 een 8-tal 
amendementen ingediend op delen van hoofdstuk 5 van het concept
verkiezingsprogramma en deze waar nodig op 23/24 juni op de 
algemene ledenvergadering toegelicht en verdedigd; slechts 2 van 
deze amendementen werden door de Comm. Toxopeüs overgenomen. 
De voorzitter van de commissie W&T heeft in een brief aan de alg. 
secretaris VVD zijn ongenoegen uitgesproken over de (te) geringe 
respons vanuit de Comm. Toxopeüs en het Hoofdbestuur op het door de 
comm.W&T ingediende rapport no.1. 
inzake Europa ná 1992 werd een aanzet geschreven voor een comm
rapport no. 2 over dit onderwerp; de leden hebben diverse bijdragen 
geleverd maar het beraad hierover is nog niet afgerond. 

Als gevolg van de verkiezingen en de nieuwe samenstelling van de 2e 
Kamer-fractie kwam ook de samenstelling van de partijcommissies aan de 
orde. Hw Den Ouden-Dekkers is uit de comm W&T getreden; de adviserende 
leden Braams en Hw Rempt-Halmmans de Jongh zijn vervangen door de nieuwe 
adv. leden Mw. Ginjaar-Haas, Bolkestein, Franssen en Korthals. 
Gewone leden zijn thans : 
Rörsch (voorzitter), Bergsma (secretaris), Van Aardenne, De Hart, Ter 
Heege, en Olijslager. 



COMMISSIE WETENSCHAP EN TECHNOLOGIEBELEID 

SAMENSTELLING PER 1 JANUARI 1990 

Prof.dr.ir.A.Rörsch, voorzitter 
mr.J.H.Bergsma , secretaris 
drs.G.H.V.van Aardenne 
drs.C.de Hart 
drs.H.J.ter Heege 
A.A.Olijslager 

Adviserende leden 
de fractieleden : Ginjaar-Haas, Bolkestein, Franssen en Korbals. 
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Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Commissie Welzijn en Volksgezondheid 

JAARVERSLAG 1989 

In de januari-vergadering van de Commissie is van gedachten gewisseld 

naar aanleiding van een voordracht in de vergadering van Anneke Krijnen 

over "Europa 1992 en de gevolgen voor welzijn en volksgezondheid". 

Tesamen met een delegatie van de Justitie Commissie is door dè commissie 

een advies geformuleerd over kamerstuk 20706, Wet Kunstmatige bevruchting 

en draagmoederschap. Prof. Niermeijer dwong veel respect en waardering af 

met zijn buitengewoon deskundige bijdrage. De commissie kon mede daardoor 

veel herkennen in het betoog, dat Erica Terpstra namens de VVD-fractie 

hield tijdens de u.a.v op 17 april 1989. 

In de comadssie-vergadering van april kwam aan de orde het ontwerp 

kerndocument Gezondheidsbeleid. Tevens werd een eerste discussie-aanzet 

gegeven m.b.t. het concept-verkiezingsprogram. 

In de vergadering van mei is door de commissie een aantal amendementen 

voorbereid en geaccordeerd, welke aan de Commissie Verkiezingsprogramma 

(Toxopeus) zijn ingezonden. 

Met succes zijn door diverse leden van de commissie de desbetreffende 

amendementen verdedigd in de Algemene Ledenvergadering van 23 en 24 juni 

in Amersfoort. 

De demissionaire status van het Kabinet was er de oorzaak van, dat onze 

commissie in 1989 niet meer yergaderde. 

Ed Haaksman, 

secretaris. 
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JAARVERSLAG 1989 COMMISSIE CULTUUR EN MEDIABELRD VVD 

De commissie komt regelmatig bijeen,meestal op de derde dinsdag in de 
maand. • , 
De samenstelling van de commissie is in de loop van het jaar enigszins 
gewijzigd.Eind 1989 werd afscheid genomen van Margriet van Boven,Dik 
van Mourik en Carel Bernie.Mensen die al zeer lang lid waren van de 
commissie en waarbij Carel de kroon spande met ongeveer 25 jaar. 
De commissie werd medio 1989 uitgebreid met Carolien Haarman en Jan 
Meurs. De huidige commissie bestaat nu uit de dames: Hans Meulemans 
(voorzitter),Nel van Zandbergen,Jet Sengers van Gijn,Carolien Haarman, 
en de heren: Frans Bleijerveld (secretaris), Willem Raab van Canstein, 
Eugene Siau en Jan Meurs. Met als vaste adviseurs uit tweede kamer 
Sari van Heemskarek en Hans Dijkstal en uit de eerste kamer Lees 
Vonhoff en Ien van der Werff. 

In de bijeenkomsten van de commissie kwamen onder andere aan de orde: 
het artikel "Cultuur wordt de motor van de economische ontwikkeling", 
wat natuurlijk leidde tot uitgebreide discussie. 
Maarten Mourik (oud ambassadeur) hield in de commissie een inleiding 
over de Culturele identiteit van de Hollander na 1992. Onze culturele 
identiteit wordt bedreigd als we hier niets aan doen.Het beste is te 
streven naar een culturele confederatie in 1992. 
Margriet van Boven begeleide de discussie over kunstbehoud,naar aan
leiding van de verkoop van kunstwerk (Hilversum) en museum stukken 
(De Haag). 
·~~ heer C.H.Goekoop,voorzitter van de adviesorgaan monumentenwet 

->~ht in de commissie de discussie op gang over de wijziging van de 
: \'.,.,'l.tenwet.Er is een geweldig stuwmeer (20.000) van monumenten 

· . • ~·~e~i;aureerd moeten worderi. Met dezelfde hoeveelheid geld zal 
··· ,_ _ .... ,·çJemaakt moeten worden wat wel en niet betaald moet worden. 
' ·· ,...,~r--'van de Rijksmusea privatiseren was eveneens een agendapunt 
_ . ~··vergadering van de commissie. 

_Jdrel Bernie zakelijk leider van het Nederlands Danstheater bracht in 
··~·.de cómmissie de discussie op gang om met evenveel geld meer opbrengst 

en plezier van de opera-voorzieningen in Amsterdam,Den Haag en 
Enschede te verkrijgen. 

vérder kwamen naast allerlei andere onderwerpen ook de organisatie,de 
omvang,de samenstelling en de inhoudelijke zwaartepunten van de 
commissie in de komende tijd aan de orde. 
Ennatuurlijk niet te vergeten de inbreng van de commissie bij de 
samenstelling van het verkiezingsprogramma 1990-1994. 

Frans Bleijerveld,secretaris. 
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Partijcommissie Homo-aangelegenheden.-

Jaarverslag over 1989.-
• 1 

In het afgelopen jaar is door de partijcommissie maandelijks ver
gaderd behoudens gedurende de parlementaire recèsperiode. Een groot 
deel van de vergaderingen werd bijgewoond door ons voormalig kamer
lid Rempt-Halmmans de Jongh, zowel als door fractiemedewerker Water
lander. 
De bestaansnoodzaak van deze commissie is ook in 1989-helaas-onver
minderd aangetoond. Het nog steeds uitblijven van een Wet Gelijke 
Behand~ling -ondanks pogingen ~anui~ onze partij- alsmede het 
als gevolg van dat ontbreken publiekelijk vogelvrij verklaren van 
homoseksuele mannen en lesbisch~ vtouwen daar waar sprake is van 
onheuse bejegening of agre~sie, dan we~ diskriminatie die direkt 
gerelateerd kan worden aan de homoseksualiteit van de slachtoffers, 
had mede tot gevolg dat de commissie zich het afgelopen jaar met 
nadruk met de beoordeling van voorliggende ontwerpen van· een WGB 
heeft bezig gehouden.Omdat het bestrijden van diskriminatie noch 
het verlenen van hulp aan slachtoffers tot de taakstelling van de 
commissie behoort,werd in voorkomende situaties kontakt opgenomen 
met de VVD homowerkgroep die in dezen een landelijke-funktie vervult. 

Door de commissie is verschillende keren deskundige inbreng geleverd 
op·verzoek van lokale VVDpolitici in kwesties van plaatselijke aard. 
Ook namen leden van de conmissie deel aan diverse fora "aarbij"het 
beleid ten aanzien ván minderheden in engere zin centraal stond. 

Evenals in voorgaande jaren zijn de begrotingen van de verschillende 
dep~rtementen gescreend op het ontbreken van homo-beleid. 

Externe kontakten hadden plaats met ondermeer de Nederlandse Ver
eniging tot Integratie van Homoseksuali té:i t COC, homo-.wedgroepen 
van andere politieke partijen en met de redaktie ~an de Gay~krant. 

Per 31 december 1989 was de commissie als volgt samengesteld: 
A.L.E.C. van· der Stoel (voorzitter), A.C. Langelaar, Mr. A.J. 
Kokshoorn, Dr. A.P.J. van der Burg, B.W·asuaux, F. van Dorp en 
Drs. K.S. Roza (sekretaris). 

Amsterdam, 15 maart 1990. 
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VOLKSPARTI~ VOOR VRI~HEID EN DEMOCRATIE 
PARTI~COMMISSIE ~EUGDBELEID 

JAARVERSLAG 1989 
' 1 

In 1988 is een start gemaakt met het TOrmuleren van de hooTd
lijnen voor een integraal jeugdbeleid. De verwachting dat dit 
onderwerp in 1989 zou worden aTgerond is niet uitgekomen. Het 
werk bleek omvangrijker den verwacht. Aan verschillende andere 
part.ijcommissies is gevraagd om vanuit hun gezichtsveld een 
bijdrage te leveren een onze notitie Integraal ~eugdbeleid. 

Dit jaar heeTt in het teken gesteen v~n de voorbereiding ven de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Je c·~missie heeTt veel 
eendecht besteed een het concept-verki. -~ngsprogremma. Dit leidde 
uiteindelijk tot een zestel amendementen. Het amendement inzake 
de eigen rechtsingang voor jeugdigen is overgenomen. Het amende
ment met betrekking tot etnische minderheden is niet behandeld; 
een amendement van gelijke strekking is overgenomen. Een voorstel 
voor verbetering ven het schoolmeetschappelijk werk is niet 
overgenomen omdat het te duur zou worden. De drie endere 
amendementen (inzake kamerverhuur, de 1990-maatregel en een 
elgerneen uitganspunt voor jeugdbeleid) zijn in de voorrondes el 
"gesneuveld". 
In het kader van de behandeling ven het concept-verkiezings
programma een gesprek geweest met de pertijcommissie Onderwijs. 
Dit om etendpunten op elkaar ST te stemmen. 

In 1989 is door de commissie een bijdrage geleverd een de 
commissie die de leidreed opstelt, voor het verkiezingsprogramma 
ven de Provinciale Staten. Veel eendecht is deerbij besteed een 
de ~eugdhulpverlening. Als gevolg van de Wet ~eugdhulpverlening 

krijgen de provincies meer taken. In 1988 heeTt de commissie deze 
wet onder de loep genomen en te licht bevonden. Deze initiatieT
wet ven de PvdA leidt tot overdreven veel bureaucratie. Oe Tweede 
KamerTractie stemde tegen dat voorstel. 

Het rapport "Inkomens ven jongeren: neer een geïntegreerd beleid" 
ven de Raad voor het ~eugdbeleid is uitgebreid behandeld. Neer 
eenleiding ven dat repport komt de commissie tot de conclusie dat 
iedereen venaT zijn 18de levensjaar economisch zelTstendig moet 
kunnen zijn; op korte termijn is dit wellicht nog niet heelbaar. 
Ten eenzien ven de jeugdlonen onderscheid de Reed voor het 
jeugdbeleid drie argumenten: het prijs-, het prikkel- en het 
behoeTte-ergument. De eerste twee argumenten worden erkent, het 
behoeTte-ergument lijkt de commissie onjuist. In dit kader komt 
ook de studieTinenciering een de orde. De conclusies worden 
opgenomen in de notitie Int~greel ~eugdbeleid. 

Ten eenzien ven de Nota ~eugdige Minderheden is de commissie tot 
de conclusie gekomen dat duidelijk eengeven wordt wat verbeterd 
moet worden. meer blijTt kenmerken zien van de vrijblijvendheid 
die de laatste 20 jaar gewoon is. Te vaak wordt nog voor een 
"welzijns-benedering" gekozen. Er zal meer eendecht besteed 
moeten worden een de beheersing ven de Nederlandse teel. De vraag 
is ·oT via Onderwijs Voorrangebeleid (OVB>. Probleem Cumulatie 

• 
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Gebiedenbeleid (PCG) en OnderwiJs in Eigen Teel en Cul~uurbeleid 
(OETC) de gewens~e resul~e~en behaald worden. 

Me~ de ~OVD heeT~ de commissie een gesprek gehad. De 8TSPreê~ is 
gemeek~ de~ de ~OVD de commissie inlich~ over releven~e zeken 
voor he~ Jeugdbeleid en de~ de commissie de JOVD ken vragen om 
inTarmetie indien dat nodig is. 

Overige onderwerpen die in 1989 door de commissie behandeld ziJn: 
e. ed~ptie enders den door een echtpaar; 
b. concept voortschriJdend meerJarenprogramma Jeugdbeleid; 
c. nota meetschappeliJke positie ven meisJes en Jonge vrouwen; 
d. de invoeringaproblemen ven de Wet Jeugdhulpverlening; 
e. kinderbescherming; 
T- mogeliJkheid voor een oneThenkeliJk inspec~ie Jeugdbeleid; 
g. kinderopvang en 
h. herziening streTrecht voor Jeugdigen. 

De semens~elling ven de commissie is in 1989 veranderd. Helaas 
moes~ Mergree~ Kemp ne de verkiezingen in september 8TSCheid 
nemen els adviserend lid ven de commissie. Op deze pleets denkt 
de commissie heer voor de geweldige inzet. In de plaats ven 
Mergree~ Kemp werden els adviserende leden toegevoegd D.Dees en 
N.GinJeer. Hens DiJkstel bleeT els adviserend lid. 
Tevens heeTt Antoine Scholten het lidmeetschep ven de commissie 
beëindigd. 

To~ alo~ voor de s~e~is~iek: Oe commissie heeTt in 1989 negen 
keer vergaderd. 

Frans BeckhuiJs. 
secretaris per~iJcommissie ~eugdbeleid. 
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