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~~ ALGEMENE VERGADERING 

NOTUL:BN VAN DE BUITENGE"WONE ALGEMENE VER
GADE?..IHG V.AlT DE VOLKSPARITJ YOOR VRIJHEID m 
DKJOCRATIE, GEHOUDEN OP ZATERDAG 9 NOVEMBER 
1963 nr DE RIVI:ERA-JiAL TE ROTTERDAM. 

De Voorzitter, Prof .. Hr .. P.J.Oud,opent om 10.00 ut:.r de verga
dering. Gezie!l de beperkte tijd, die de vergadering voer haar 
v:erkzc.a.r.:Jheden ter beschikking staat, zal de Voorzitter zijn ope
nings77::JOrd kort maken. Hij v:il zich in de allereerste plaats be
pa.len tot een hartelijk woord van welkom tot allen, die do ze 
laatste Alge~ene Vergadering der Partij, die hij als voorzitter 
zal presideren, ·0ij'Ownen. Voorts wendt de Voorzi'.;ter zich met een 
woord van 'dOlko:.n tot de heer Hro l'f. J. Geerteema, voorzi ttur der 
Tweede Kamerf:ractie, die als adviserend licl van het Hoofdbestuur 
aanwezig is en. wenst hem succes toe met deze t::.ak. 

De Voorzitter deelt vzrvolgena mede, äat de penningmeesterp 
de heer S.J.van den Bergh, hem hoeft gevraagd om torstond na de 
opening voor enkele ogenblikken de vergadering te verlaten. 

Nadat de Voorzitter aan dit verzoek gevolg heaft gegeven deelt 
de heer S.J.van óen Eergh mede dat hij de vergade:cing een voorstel 
wil doen • 

.A:r.tikel 5, lid 1 van de Statuten der l'arti j luid ·t - zo vervolgt 
spreker -J "Ereleden zij~l zij, die wegens hun bijzondere vcrdienate-n 
voor de pc~rti j door de algemene vergadering van de pP..:rti j als zo
danig zijn benoemd 11

• Lid :; van dit artikel bepaalt, dat aan ereleden 
door de algemene vergadering de ti tel van erevoorzitter kan woróot:: 
verleend. 

Op verzoek van het Hoofdbestuur en gesteund door talrijke 
centrales en afdelingen zou de heer Van den :Bergh de vergadering 
willen vooratellen orn Prof .J.:r.P. J. Oud te benos:nen tot eralid der 
Partij en hem tevens de ti tel van ersvoorzitter te verlenen. 

Uit het daverend applaus, dat op deze woorden volgt meent 
spreker te oogen afleiden, dat de vergadering zich met. algemene 
etor.1men met dit voorstel. ka.'1 verenigen. Hij geloof·t ach ter 9 dat 
het juister ia de Voo?zitte~ niet reeds th~~e van het besluit der 
verge.d.ering in kennie te stellen, doch hiermede te wachten tot de 
middagbijeenkomst. 

Aldus wordt besloten. 

Nadat de Voorzitter in de vergadering is teruggekeerd, wordt 
overgegaan tot punt 2 van de Ase~: Verslag van de Coznmissie voor 
de notulen van de Bui tengewone Algemene Vergadering van 
12 Januari 1963 te Hilvere~. 

De heer J.J.Korff(Laren) deelt namens de Notulenoommissie mede, 
dat de oommissie de notulen schriftelijk heeft behandeld en deze 
gaarne voor accoord ver~laart. Hij brengt hierna een woord van dank 
aan de samensteleter der notulen. 

De Voorzitter dankt de coi:lllliesie en de samenstelster voo:r de 
verrichte werkz~amheden en stelt de vergadering voor de notulen 
goed te keuren. De vergadering kan zich hie:rmedo geheol versnigen. 

~ 3 van de A,g;endf! komt dan aan de ordea Verslag van de 
CommJ.ssie voor de liotulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
van 29 en 30 Maart 1963 te Scheveningen. 

De heer Mr.J.F.A.Modderman('e-Gravenhage) deelt namene de 
No~llencommiesie mede, dat de leden der comoiesie de notulen hebben 
bestudeerd en hun bevindingen onderling hebben ui tgewiseeld. :ï-Ta het 
aanbrengen van enkele verbeteringen werd overeenate~ing over da 
notulen bereikt, zodat de commissie deze gaarne voor acooord 
verklaart. 
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Spreker stelt er prijs op de waardering der oommissie tot uit-
. drukking te brengen voor het verrichte werk, dat zeker niet gemak
kelijk ie geweest. 

De Voorzitter dankt de oommissie en de samenetelster voor 
de verrichte werkzaamheden en stelt de vergadering voor ook d.eze 
notulen goed te keuren. De vergadering kan zioh met dit vo~rstel 
geheel verenigen. 

~t 4 van de Ay,enda luidtz Benoeming van de Notulenoommissie 
voor de Bui tenge\i'One Algemene Vergadering van 9 November 1963. 

De Voorzitter stelt voor in de Notulencommissie te benoemen 
de herena 

Mr.D.J.van Gilse 
A.Hawijn 
J.H.Ph.de Wilde 

's-Gravenhage 
Olst 
Numansdorp 

met welk voorstel de vergadering gaarne instemt. 

Vervolgene gaat de Voorzitter ove1 .. tot J22Eli..2...Yo.n dfL-Acenda, 
luidendel Benoeming van een nieuw Hoofdbeetuur overeenkomstig do 
bij besluit van de Jaarli jkee Alge:we11e Vergader:tng van 29 en 30 
Maart 1963 in het Huishoudelijk Reglement der ?ar·t:i. j opganomen 
gevrijzigde regeling. 

De Voorzitter stelt voor allereerst tot bonoe.Dlil1g '"i'IDl een 
nieuwe Voorzitter, een onder-Voorzitter en een Penningmeester over 
te gaan. 

Als enig candidaat voor het voorz:' .. tte!'Elohap der Partij is 
gesteld Ir.K.van der Pols te Rotterdat!. 

Aangezien tegen-candidaten ontbreken geech:i.edt~noem~..ng 
overeenkomstig artikel 46 van het Huishoudelijk Reglement zonder 
ete11Illing. 

Als enig candidaat voor het onder-Voorzitterschap der 
Partij ie gesteld Dra.J • .A..F.Roelen te Zwolle. AangE:zi'en tegen-een
didaten ontbrken geschiedt deze benoeming overeenkomstig artikel 
46 van het Huishoudelijk Reglement zonder stemming. 

Ale enig candidaat voor het penningmeeatereohap der Partij 
is gesteld de heer S.J.van den Bergh te ~assenaar. 

Aangezien tegen-candidaten ontbreken geschiedt deze benoe
ming overeenkomstig artikel 46 van het Huishoudelijk Reglement zonde~ 
stemming. 

De heren Ir.K.van der Pols, Drs.J.A.F.Roelen en S.J. van 
den Bergh zijn gaarne bereid hun benoeming te aanvaarden. 

De Voorzitter drukt allereerst zijn verheugenis uit over 
het feit, dat de heer Ir.Van der Pols bereid is gevonden het voo~ 
zitterochap der P&rtij op zich te nemen. Spreker wenst de heer 
Van der Pols geluk met het in hem gestelde vertrouwen en stelt er 
ale scheidend voorzitter prijs op zijn waardering uit te spreken 
voor zijn opvolger in deze functie. 

Vervolgene dankt de Voorzitter de heer Drs.Roelen voor zijn 
bereidheid tot het vervullen van het onder-Voorzitterschap der 
Partij en wenst hem geluk met het in hem gestelde vertrouwen. 

Tenslotte da~kt ·àe Voorzitter de lieer Van den Bergh voor 
het feit, dat hij zich wederom bereid heeft verklaard de taak van 
penningmeester der Partij te vervullen. Hij wenst de Partij geluk 
met deze benoeming en de heer van den Bergh met het in hem gestelde 
vertrouwen. 
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Vervolgene stelt de Voorzitter·voor over te gaan tot benoe

ming van die leden van het Hoofdbeetuur voor Wie tegen-candidaten 
ontbraken en wier benoeming overeenkomstig artikel 46 van hot 
Huishoudelijk Reglement zon4er s~emming geschiedt. 

Voor de Rijkekieskring 's-Hertogenboeohc 
Mevrouw Je!r. C. H. J. H. J. de Vri e a-van Haaften te Eindhoven. 

Mevrouw De Vries verklaart zich gaarne bereid de benoeming 
te aanvaarden. 

Voor de Rijtskigskrtna Tilburg: 
P.J .J.:elzer te Breda. 

De heer i~elzer ia go.arne bereid de benoeming to aanvaarden. 

!_oor de R1. j!::s}fj..esl~rinra Rotterdam a 
Mr.H.J.F.He;y1nan te Rotterdam. 

De heer Beyman verklaart zich bereid de benoeming te 
aanvaarden. 

Voor, <1o Ri,1kslsi_e.skring • o-Gra.venhap;es 

Dr.Ir.A.W.G.Koppejan te 'o-Gravenhage. 
Ook de heer Koppejrul ia gaarne beraid de benoeming te 

aanvnarden. 

Voor de Rijkekieskring Leidena 
Mr.G.G.van Dijk te \'!aeeenaar. 

De heer van Dijk verklaart zich bereid de benoeming te 
aanvaarden. 

yoor de Rijkskiaskring Dordreohtt 
W.H.Jas te Dubbeldam. 

De heer Jas is gaarne bereid de benoeming te aanvaarden. 

!Por de Rijkekieskring Anstcrd~a 
Mr.J.van Someren te Amsterdam. 

De heer Van Someren ie bereid zi~n benoeming te aanvaarden. 

Voor de Rijkekieskring Den Heldera 
W.Franok te Bergen {N.H.). 

De heer Franok ie niet aanwezig, doch heeft sioh bereid 
verklaard een eventuele benoeming te zullen aanvaarden. 

Voor de Rijkekieskring Utrechta 
Dre.G.J.Staal te Zeist. 

De heer Staal verklaart zich bereid de bemoeming te aanvaarden. 

y~9r de Ri~kskieekring Leeuwardent 
Mr.D.P.van der Veen te Leeuwarden. 

De heer van der Veen ie niet aanwezig, maar heeft zich 
echrifteli~k bereid verklaard een eventuele benoeming te zullen 
aa.z1vnarden. 

Voor de R1;1kskBieekr1ng Zwolle• 
Mr.H.P.Talsma te Enschede. 

De heer Talsma ia gaarn, bereid de benoeming te aanTaarden. 
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Voor de Rijkekieskring Groningena 

Mr.G.Loopstra te Sellingen. 
Do heer Loopstra verklaart mich bereid do benoeming te 

aanvaarden. 

Voor de Rijkekieskring Assens 
Mr .• Dr.H.K.de Langen te Meppel. 

De heer De Langen is niet aanwezig, doch zal achrittelijk van 
zijn benoeming in kennis worden gesteld. 

Do Voorzitter wenst da nieuw benoemde leden van het Hoofd
bostuur geluk met hun benoeming. 

Vervolgene zal schriftelijk stemming dienen plaats te Vinden 
over de vol.rrendo benoemingen in het Hoofdbestuur. 
ll..~.!l'!ll.8.... V:ê:~en Al[!;E.!~E'n Secret!l!!.! 
Candidaat gesteld voor deze functie zijne 
Jhr.ï:r. i7.H.D. Qunrles van Uf:Cord te Reeuwijk, 
Drs.A.A.C.Hoedijk te Rijcwijk (Z.H.). 
Bü:>108I'!i!1 g v~n drie .AsAes~,eran 

Candidaat ~oeteld voor deze tunetie zijna 
G.Doreman te Vlaardingen, 
Mr.P.Kortho.le Altea te Hotterdam, 
Movrouw Mr.E.Veder-Smit ~e Leeuwarden, 
H.J.L.Vonhoff te Amsterdam. 

1?_onocning tot lid van het E?of~a_o_ttp.g: 
Voor 0~_rijk~t1~~1:!1ng Arr.h~ werden candidaat gesteld• 
H.~f. J..ilokman te :t~~;e, 
Hr.H.I' ... Tager te }~de, 
Ir. J .n .Kooi j te Apeldoorn, 
waarbij de Kn.rner-Uentrale Gelderland haar voorkeur heett uitge
sproken voor Ir.J.n .Kooij te Apeldoorn. 

Voor do Ri .fkakieekring !Ti j':',_egen. werden candidaat gesteld a 
Ïr.\l.vnn dor Ham te lii~ncr;en, · 
J.H.Ritzema Boe te Doetinchem, · 
waarb13 de Kamer-Centrale Gelderland haar voorkeur heett uitgo
eproken voor Ir. 11. van der Ham te Nijmegen • 

Voor de Rijkskieskrine Haarlem werden candidaat geatelda 
~ra.!>. Th. van Leeuwen te Lnren (n .H.), 
Mr.J.V.Rutgere t~ Heemstede, 
Ytaarbi j de Kamer-Centrale Haarlem voorkeur heett uitgeeproken 
voor Drs.P.Th.van Leeuwen te Laren (:n.n.). . -

~~~*-~~~~~~~~1~~-i~d~d~e~l~b~u~r~ werden candidaat gestelda 
r.~r.c.~.c.van ~0e om te Goes, 

Mr.J.Dr1jber te liiddclburg, 
waarbij de Kamer-Centrale !.!iddelburg voorkeur heett voor 
Dr.Ir.c.w.c.van Beekom te Goes. 

Voor do Rijkokieskring }.~ea.strioht werden candidaat gestelc!l 
Ïr.o."\i.i3e.ia te Kerkradc.\1., 
Mr~B.l?.H. Geradte te noermon-i, 
Mr.:w.uoszkowioz te l:aaetrioht, 
waarbij de Kamer-Centrale Maastrioht voorkeur heeft voor 
Mr.u.~oszkowios te Maa~rioht. 
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Door de Stichting Organisatie Vrouwen in de v.v.n. werden 
oru1(1Idaat gesteld: 
1. Mevrouw Mr.E.A.J.Scheltema-Conradi te Haarlem 

I,1ev·rouw H.A•A.L.de Vriosot-v.d.Hurdt Aborl'on te IIengelo(O), 
2. Eovrouw Mr.J>,~.L.Dunchkena-Dijkgraaf te Rijswijk (Z.H.), 

EcVl"ouw H •• T.Schlenper-van Gijn te Yught, . 
waarbij de Stichting Organisatie Vrouwen in de v.~.D. voorkeur 
heeft voor Eevrouw 1.:r.E.A.J. Schol teca-Conradi te Haarlem en 
Mevrouw Mr.H.L.nuachke:ru::~-:;Jijkgraaf te Rijswijk (Z.H.). 

De Voorzittor deelt mede, dat de acht stembureaux, die de 
stemmen zullen tellen, als volgt.zullen zijn ~amengestelda 

Ster_r·bureau A: Mevrouw T.Vtierda-Hnanatra, Heerenveen 
r; .?làzier, Groningen 
T.B. \7illeJ:Js, Roden 

St~nhttreau B: N.P.Pa.ul, Zuidlaren 
J.Kappers, Apeldoorn 
IU.Weide, Leeuwarden 

St:er.1blU'eau Ca Ih1 .J .E. Goudani t, Haarlem 
J .Goaschnlk, Voorburg 
Mevrouw G.llolzx;;.tiller-Teenge, Alkmaar · 

Stenbureau Da J. Helmig Jr., Laren (u.rr.) 
M.de Bruijne, ~orofoort 
Dra.F.J.Hooftman, Gouda 

Stembureau Et A.A.Rijst~nbil, St.Philiptiland 
~-· MevroU\v H.Buddingh-de Vries Lentooh, Veenendaal 

J. Kruijsheer, Gouda 

Stembureau P: L.M.van Voorene, Amersfoort 
F.A. Pen, Enschede 
Uejutfrouw A.C.Hogendijk, Franeker 

stcnbv.rea.u ·Ga Mevrouw M.van Brink-Poort, Hilversum 
Mr.J.G.Tiettink, Haarlem 
P.Ch.Vogelu, Hengelo(O) 

Stembureau Ha Mevrouw M.E. Schut-Oostfng, Almelo 
Mevrouw U:.C.Pilhranfort-lf.euff'els, Ov6rveen 
Mr.Dr.W.K.J.J.van Ommen Kloeke, Den Haag. 

Bij de taakuitvo~ring bleek het noodzakelijk de gepubliceerde 
sarnonetelling in enkele gevallen enigezins te wijzigen, omdat 
sommige leden wegens ziekte afwezig dan wel op dat moment onvind• 
baar waren. · 

Alvorens tot schriftelijke stemming over te gaan geeft de 
Voorzitter de verselullende sprekers de gelegenheid de gestelde 
candidaten aan te bevelen. Hij doet een beroep op hen zich in 
verband met de beschikbare tijd hierbiJ eniga beperking op te 
leggen. 

De heer J.J.Korff(Laren) wil een kort woord van aanbeveling 
laten horen ten gunste van de can~didaat voor de rijkekieskring 
Haarlem, Dra.P.Th.van Leemven. De heer Vnn Leeuwen is jong en 
goed bekend in het reclamevak. Spreker meent, dat oen dergelijke 
candidaat zeer zeker op zi~ plaats ia in het Hoofdbestuur. Hij 
wil daarom namene de Kamer-Cent~~rale Haarlem de vergadering OP
wekken haar stem uit te brengen op de heer Drs.van Leeuwen te 
Laren. 

De heer Dr.A.P .• J.v.d.Burg(Rijawijk) deelt mede, dat de ai'dolill,t 
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Rijswijk reeds lang van plan was de heer Drs.A.A.C.Reedijk oandidaa1 
te stellen voor de !unotie van algemeen eeoretaria der Partij. 
Nadat dit wao gebeurd heeft de afdeling zijdelinga vernomen, dat 
deze candidaatstelling het dagelijks bestuur niet geheel welge
vallig wae, omdat men de voorkeur gaf aan een benoeming bij 
accle.matie van de gehele ploeg hoofdbaetuurscnndi.daten als mani• 
test van eenheid in de partij. Spreker ia echter van mening, dat 
het van een aftredend bestuur niet helemaal democratisch ia om 
met een compleet stel eigen candidaten t.e komen en dan met dit 
e.rgw.lont, dat z.i. onjuist ia. \iant die eenheid zou slechte een 
gesur;gereerde eenheid zijn. \'lij zijn é~n - zo vervolgt de heer 
v.d..Bn.rg- in bewondering voor u, mijnheer de Voorzitter, maar 
wij zijn het nog niet eens over de weg, die wij semen moeten 
volr;on. Ook kunnen wij nog niet eensgezind zijn, wanneer bijvoor
beeld het conflict met de heer Y.orthnla niet ia opgelost. ï:,Ierk
WM.rdig vinden wij het, de.t het bestuur af'treedt, zonder de leden 
ooit eens te hebban ingelicht over de oorzaken van deze moeilijk
heden. 

net uit Amsterdam vernomen argument, dat met de verkiezing 
van een niet zo krachtir,e figuur als algeneen secretaris de to 
k:t.czcn Amsterdamse en Hotterdames ao~:;es;::;oren meer invloed kunnen 
uitoefenen in het secretariaat achten wij niet in het belang van 
de partij. 
Reedijk heeft een zeer lange ervaring in de Dond van Jong-Liberalen 
en in onze partij. Roede jong werd hij algemeen eeoretaris van de 
Bond "itan Jong-Liberalen. Reedijk heeft veel gednoht en geschreven 
over de liberale be~inaelen. Hij heeft door zijn intensieve con~ 
tueten met partij-instanties en met zeer veol leden een groot 
inzicht verworven in de politieke en orr,anisatorisohe verhoudingen 
binnen de partij. J)e?.e politieke ervarinz van Reedijk zullen wij 
1n het dagelijks bestuur ha.rd nodig hebben want wanneer wij de 
door het hoofdbestuur voorgestelde D.B.-candidaten bezien, dan 
blijl::t, dat behalve de p~mningm.eeeter, de voorgeetelde candi::l.a.ten 
nog vrij weinig politieke ervaring hebben. Tegen het aangevoerde 
argument, dat het dageli jka beetuur de organisatorische taak zal · 
kl'ijeen en dat het politieke beleid zal worden uitgestippeld door 
de beide fractievoorzittere heeft de afdeling Rijswijk twee be
zvro.rena 
Ten eerste acht zij het voor een eoht levend democratisch pnrtij
leven om principiële en praktische redenen noodzakelijk, dat het 
da~olijke beetuur en hoofdbestuur nel degelijk een politiek be
leidsplan opmaken en uitvoeren, uiteraard in overleg met de 
fracties. Ten tweede meent zij, dat, wanneer het bepal~n van het 
politieke beleid in hoo.f'dze.a.k zal roeechieden door de tractievoor
E:i. ttors, dit zal leiden - zoals thans de ai tuatie ia - tot een te 
eterk domineren van de voorzitter der Eerste Kamerfractie. 

Het is om deze redenen, dat wij als algemeen secretaris een 
krnohtig en politiek ervaren man als Reedijk in het dagelijks 
beatuur wensen, een man, die door zijn evenwichtig karakter, door 
Eijn grote werkkracht en door de vele goede relaties binnen de 
partij een bindende kracht zal zijn, die ernaar zal streven con
flicten op te lossen. 

De heer Mr.J.van Someren(Amsterdam) wil de door het Hoofd
bastuur gestelde candidaat voor de functie van algemeen secrataris 
der Partij, Jhr.~.:r. W .H.D. Quarlea van Utford, in de belangstalling 
der vergadering aanbevelen. 
Deze candidaatstelling wordt door vele afdelingen geateutnd. De 
heo1• Quarlea van Ufford bezit een onlreukbaar karakter, heeft 
vele goede beatuurlijko kwaliteiten en zal zeer zeker een bij
zonder prettig en goed lid van het dagelijks bestuur blijken te 
zijn. . 

De heer Van Someren wijst er nog eens op - hoewel dit bij 
alle afdelingen bekend is - dat de besturen van de Kamer-Centrales 
een commissie hebben ingeeteld, teneinde een prae-advies uit te 
brengen voor de thans te houden verkiezing van het nieuwe Hoofdbe
stuur. Deze oommissie heeft zowel de candidatuur van de heer 
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Quarlea van Uf!ord als die van de heer Reedijk onder de loupe 
genomen. Hoewel zij grote waardering heeft voor de kwaliteiten 
van de heer Reedijk, heeft de commissie toch gemeend haar voor
keur te moeten geven aan de .candidatuur van de heer Quarlee van 
Utford. 

Wat de benoeming der aseesaoren betreft zou spreker het 
argunent van de afdeling Rijswijk, dat bij verkiezing van een 
niet zo krachtige figuur als algeneen secretaris de aasoesoren 
moer invloed zullen krijgen, willen weerleggen door er op te Vlij
zen, dat nen voor deze fl-".ncties in het Hoofdbestuur steeds do 
boste mensen wil aantrekken. Da geet~lde candidaten, do heren 
Dorsmnn, ~r.Korthale Altea en Vonhoff zijn hier zeker toe te 
relrcncn. Spreker wil hierbij do candidatuur van mevrouw Veder-Smi t 
buiten beschouwing laten, omdat deze candidatuur gebaseerd is op de 
wens om een vrouw zitting te doen hebben in het dagelijks bestuur. 
De ovc~ige drio candidaten zijn jon~e ~enson, die hard hebben mee
gewerkt nan do reorr:anisatie der Partij. 

Spreker wekt de vergadering op eensgezind een nieuw Hoofdbe
stuur te kiezen. 

Da heer L.A.P. Stoppelenburg(Uiou\vkoop) deelt Mede, dat de 
Centrale Leiden zich in haar vergadering van 11 ootober jl. nader 
beraden heeft over do sananstelling van het dagelijks beatuur der 
Partij. De reden van dit bc:raad moet worrlon gezocht in de wijze, 
wanrop men zich voorstelt de zgn. assessorenzetels te bezetten. 
Enicc maanden geleden heeft het bestuur van de Centrale zich, i.1'1 
onderling beraad met de Cel1trale-besturen, beijverd om da het~r 
Mr.G.o.van Dijk candidaat te stellen voor een asseeeorenplaat.9. 
Tijc1eno dit beraad heeft een zeer grote meerderheid der aanwez:!.ge 
bestuuraleden zich uitgesproken voor rle wenaelijkheid, dat een 
vrouw zou worden oprenomen in het dagelijks bestuur. De verte{~on
woordigers dar Contrale J,ciden hebben ztch daartegen verzet. li:i.et 
op grond van een bepaalde tegenzin in een vrouwelijke candidaat, 
maar op grond van het feit, dat zij meenden, dat aan Mr. Van J)ijk 
de voorkeur r.:oeet worden gegeven. Ter ver~adering werd gesteld, 
dat naar de mening dor Centrale voor de benoeming van leden van 
het Dageli jl~s bestuur naar ~én motief mag gelden, nar.~eli jk do 
genchiktheid els zodanig. Zij !:!een de, dat due niet in het Da.eeli jks 
Bestuur bepaalde kwali tai tszetela zouden moeten word~n aang(mezen. 
Dit standpunt, door enkele bestuursleden verdedigd, ie door de 
vergadering van de Centrale Leiden met nadruk ondersteund. 

Dat de Centrale Lej.den uiteindelijk niet ia overgegaan tot 
het stellen van Mr.Van Dijk als tegen-candidaat dient te wordon 
Qtt~elegd nls een poging om de eenheid der Algemene Vergadering 
niot in gevaar te bren~en. ne Centrale acht het van groot belang 
voor de toekomst van de Partij, dat het nieuwe bestuur tot stand 
komt in een maximale eenheid. 

Voor de vraag gesteld hoe, zonder het stellen van een 
teeen-candidaat, uiting te geven aan de principiële bezwaren tegen 
de benoeming van mevrouw Veder ale precedent voor de toekomst, 
heeft àe vergadering van de Centrale Leiden unaniem besloten 
spreker te machtigen tot het afleggen van de volgende pertinente 
ve!'l:laringl "Wij voelen niets voor kv1al1 tei tszetele in het 
Dagelijks Bestuur. Wij blijven nadrukkelijk~ van 
mening, dat ale enip;e maatstaf mag worden gehanteerd de gesohtltt
heid van de eendidaten om de Partij te dienen ale lid van het 
Dagel:Sjks Bestuur". 

Het afleggen van deze vcrklaring is spreker te meer een 
behoefte, nu gebleken is, dat enkele e..fdelingen een andere candi
daat hebben gesteld voor een aasessorenplaats. Hij meent daarom 
de vcrgadering te ~ogen vcrzoeken om bij de beslissing, die nu 
staat te wachten, zich üitsluitend te laten leiden door over
wegingen ale door de Centrale Leiden naar voren gebracht. Dus 
niet mevrouw Veder "omdat zij een vrouw ie", maar alleen mevrouw 
Veder als Bij kwaliteiten bezit, die bij de andere can1daten 1n 
mindere mate aanwezig worden-geacht. 
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Mevrouw C.S.Pijl-van Gijtenbeek(Doetinchem) zal namens de 
afdeling Doetinchem de candidaatuur van de heer De.Ritzema Bos 
toelichten. 

Velen in den lande - ~ldus mevrouw Pijl - zullen de heer 
Ritzema Bos kennen of van hem gehoord hebben en dus weten welk 
een grote taak hij geheel belangeloos op zijn eohouders heef-t 
genomen, n.l. het veraedigen van de rechten van de kleine 
volkeren, ook van volkeren, die tot onze natie hebben behoord en 
die wij, Nederlanders, een liberale belofte hebben gedaan, n.l. 
de belofte van de vrijheid. v:at die vrijheid voor de mens bete
kent weten wij maar al to goed. Ook wij zijn een kleine natie, 
ook wij hebben steun nodig gehad van grote naties en die gelukkig 
tot nu toe gekregen. 

Het heeft ons en velen met ons verontrust, dat op de 
jongste algemene vergadering der Partij de meerderheid heeft ge
meend de door het zittende hoofdbestuur in het concept-verkiezings
manifest voorgestelde passage betreffende de zelfbeschikking van de 
volkeren der Zuid-ulolukken en West-Uieuw-Guinea te moeten schrappen .. 
llen vond het niet wenselijk met deze opvattingen naar buiten te 
treden. Thans gaat het echter om een interne benoeming. Het lijkt 
ons \ïensalijk, dat er in het Hoofdbeatuur iemand zitting heeft, die 
volkorr..en. op de hoogte is van de ontwikkelinBen en mogelijkheden, 
die er voor deze mensen in nood zijn; iemand, dia contacten 
onderhoudt over do gehele wereld. Waren Amerika en Engeland begin 
1962 op de Rhand van Indonesië, thans gaan deze landen aan den 
lijve ondervinden, wat een vriendschap met Soekarno betekent. 
Leek het voor enkelen van U of wellicht voor meerderen een onbe
gonnen zaak, U ziet: er kan in korte tijd veel veranderen. Boven
dien, een goed liberaal gooit zijn principes niet overboord en 
mag zijn eens gegeven woord niet breken. 

Met de heer Ritzema Bos krijgt de Partij een hoofdbe~üra
lid, èa·t !liet eenzijdig naar de Zuid-15olukkera en Papom' s zie-t, 
maar boven alles steeds op het recht voor elkeen en voor iedere 
natie zal etaan. Bovendien ia de heer Ritzema Bos bestuurslid 
van de Kamer-Centrale Gelderland, zodat er door hem altijd oontaot 
tussen Hoofdbestuur en Kamer-Centrales zou zijn. 

Mevrouw Mr.M.N.W.Dettmeijer-Labberton('s-Gravenhage), 
vice-presidente van de Stichting Organisatie "Vrouwen in de v.v.D.~, 
zou de vergadering willen opwekken haar stem uit te brengen op 
de nt~ers1van de beide door de stichting gestelde dubbàtall~n. 
Dit betekent niet, dat de twee andere candidaten voor de functie 
minder geschikt zouden zijn, doch haar verzoek berust op een 
bepa&.lde reden. De Organisatie "Vrouwen in de v. V.D." ie verte-

. genwoordigd in verschillende vrouwenorganisaties. Het is van 
g~0ot belang, dat de vertegenwoordigsters in die organisaties op 
de hoogte zijn "'•an hetgeen in het Hoofdbeetuur leeft en desge
wenst de overkoepelende organisaties, zoals de Nederlandse 
Huishoudraad en het Nederl&~ds Vrouw~n Comit,, van advies kunnen 
dienen. Daarom gact de voorkeur van de Stichting Organisatie 
"Vrouwen in de V.V.D." uit naar de candidaten, die tevens zitting 
hebben in de genoemde organisaties. 

Mevrouw Dettmeijer zou dus de vergadering willen vragen 
voor de door de Stichting Organisatie "Vrouwen in de v. V.D." te 
vervullen plaateen haar stem uit te brengen op mevrouw 
Mr•E.A.J.Scheltema-Conradi te Haarlem en op mevrouw 
Mr.M.L.Busohkene-Dijkgraaf te Rijswijk. 

Mevrouw A.Fortanier-de Wit(Overveen) zou een woord van 
aanbeveling willen laten horen ten gunste van de candidatuur van 
de heer Reedijk. Spreekster kent de heer Reedijk sedert vele 
jaren, sedert zijn studententijd. Al die jaren door heeft de 
heer Reedijk zich gewijd aan de verbreiding der liberale ged~chte, 
eertijde als secretarie van de Jong-Liberalen, nadien in de Partij. 
Hij kan dan ook bogen op een schitterende staat van dienst. Boven
dien ie de heer Reedijk een zeer bekwaam en integer man en iemand, 
die de Partij zeer ia teegewijd. Men kan dan ook aannemen, dat · 
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wanneer hij algemeen secretaris der Partij zou worden, het 
Algemeen Secretariaat het hart van de organisatie zou zijn. Het 
komt mevrouw Fortsnier voor, dat de heer Reedijk alleezins Ge
schikt ie voor deze functie. Hij zou daarvoor bovendien veel tijd 
beschikbaar kunnen stellen, ·terwijl zijn bureau vrijwel naaat dat 
van de Partij ia gelegen, hetgeen de zaken eveneens zal vereen
voudigen. Al .deze dingen samenvattend meent mevrouw Fortanior, 
dat de Partij ~eluk te weneon zou zijn met deze candidaat ala 
algemoon secretaris. Zij wekt de vergaderinR dan ook op haar stem 
uit te brengen op de heer A.A.C.Reedijk te l:ijawijk. 

De heer G.W.Boa(Ede) wil een.poeitieve bijdrage verl~ens 
tot de verkiezing van de leden van het Hoofdbestuur. II1 j stelt op 
baois van de opiniepeiling in de afdelinBen Arnhem en Nijmegen 
voo1 ... , dat de vexc;adering haar voorkeur zal la·ten uitgaan naar de 
ca...Yldiàatuur van de heer Ir.J .N .Y..ooi j te l!pelcï.oç;m. De heer Jn{!,er 
te ü1e heeft zich bereid verklaard z1 jn candidatuur in te trcl:lren. 
Spreker doet een dringend beroep op de n.fdeling Doetinchem een
zelfde gedragsli ju te voleen ten aa"lzien van de candidatuur van 
de heer 1li. tzema Bos, door deze te bewegen zijn candidatuur in te 
trekken, zodat de afdeling Doetinchem, zoals de afdeling Ede doet 
ton unnzien van Ir.Kooi j, zich acht el" de candidatuur van de heer 
Vun do~ Ham kan stellen. 

De heer Dr.J.H.van den Ende('s-Gravenhar,e) wekt de vcrea
derine met enkele korte doch welsprekende woorden op haar stem 
uit ·te brengen op de heer A.A.C.Hecdijk te H.ijowijk voor de 
functie van algemeen secretarie der Part:l.j. 

Mevrouw Dre.H.A.Bleeker-van Styrum(Ylaardingen) wil een 
enl'=el woord apreken ten gunste van de candidatuur van de heren 
A.A.C.Reedijk te Rijswijk en G.Dorsma.n te Ylnard1.ngen. 

Zij ziet hat ale oen groot voordeel voor de Partij, dat 
de heer Reedijk de mogelijkheid hee:ft zich voor het werk van 
algemeen eccretaria vrij te maken. Hij kan bovendien dagelijks 
contact houden net de Partij, hetgeen zeker zal kunnen leiden tot 
een verbetering der comm.unicatie onderlj.ng. De heer Reedijk ia een 
typiooh bemiddelende figuur. en haars inziens daarom bi_j ui totok 
geschikt om in d2ze functie op te treden. 

Mevrouw Bleeker wil de heer Dorsman aanbevelen, niet omdat 
hij overal zo bekend ie, maar omdat hij eigenschappen bezit, die 
een bijdrage kunnen leveren tot oen goad beleid van het Hoofdbe
stuur. Ale oud-voorzitter der J.O.V.D. geniet de heer Dorsman 
reeds bekendheid. Ook behoort hij tot de oprichters van het eerste 

Democra- uur van hot Liberaal::-'!Jonina:l:Centrum, dat zich ten doel stelt de 
tisch disousaie onder de leden zo goed mogelijk op gang te brengen en te 

bevorderen. Hij ie bovendien een dergenen geweest, die zich op de 
bres heeft gesteld om de eenheid in de Partij te beawaren. Op grond 
van deze kwaliteiten meent spreekster, dat de heer Dorsman zeker 
een plaats in het Hoofdbe~tuur toekomt. 

De heer Mr.J.Kolman(Middelburg) merkt op, dat, wanneer hij 
een andere candidaat nanbeveelt dan de heer Dr.Ir.c.w.c.van Eoekom 
te Goes, dit niet betekent, dat hij de heer Van Beokom geen t;e
echikte candidnat voor de functie van lid van het Hoofdbestuur 
zou vinden. Hij meent zich echter gelukkig te mogen prijzen, dat 
de hoer Mr.J .Drijber, burgemeester van riiddelburg, zich eveneens 
candidaat heeft gesteld voor deze functie. De heer Drijber heeft 
zijn sporen in de Partij reeds verdiend. Hij was jarenlang wethouder 
te Leiden en aecrotari a van de afdeling Leiden. Spreker meent, dat 
de heer Drijber op grond van zijn vele kwaliteiten zeker een plaate 
in het Hoofdbeatuur verdient. 

De heer J.M.O.Hordijk(Nijmegen) deelt het volgende mede. 
Voor de Rijkekieskring Nijmegen zijn twee oandidaten gesteld, 

de heer Ir.W.van der Ham te Nijmegen en Ds.J.H.Ritzema Boe te 
Doetinchem. De afdeling Nijmegen heeft spreker gevraagd een woord 
van aanbeveling te spreken ten gunste van de heer Van der Ham. Hi3 
doet dit gaarne, omdat hij weet, dat velen deze aanbeveling ter 
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harte zullen nemen. Na de woo1'den door de afgevaardigde van de 
afdeling Ede geeproken ten gunste van de candidatuur voor de 
Rijkskiaskring Arnhem, wil apraker gaarne de aandacht vestigen 
op de candidatuur van de he~r Van der Ham. De candidaat uit 
Doetinchem heeft zeker oudere rechten, maar als oudste stad van 
Nederland meent de afdeling Nijmegen haar candidaat zeker in de 
belangstelling der vergadering te mogen aanbevelen. De heer 
Van der Ham ie 49 jaar, voorzitter der afdeling Hijmegen, lid 
van de directie van een ingenieursbureau en beschikt over vele 
contnoten in en buiten Nederland. Hij is een rustig, verdraagzaam 
man mm met een bezonlten oordeel, die de belangen van de Partij 
in hot Hoofdbeetuur naar beste weten zal dienen. Op grond van 
deze aanbeveling hoopt spreker dat velen de candidatuur van 
de hoer Van der Ham zullen etetmen. 

De heer B.J.nugteren(Riddcrkerk) wil eveneens een woo~d 
van aanbeveling doen horen ten gunste van de ca"ldidatuur ven de 
heer G.J}orsrnan. Ale oud-voorzitter ven de J.o.v.D. is de heer 
Dorsman het voorbeeld van een actief werker. Hij heeft zijn 
beste krachten voor de J.O.V.D. gegeven, op grond yaarvan 
aproker hem met grote vrijmoedigheid in de belangstelling der 
vergadering aanbeveelt. 

De heer J.\i.v.d.Ende(Driebergen) deelt namene de Centre-le 
Utrecht mede, dat men in deze Centrale de heer Quarlee van Uiford 
heeft leren kennen ale een man, die reeds jaar on dag actief is 
in de l?artij. Hij beschikt niet alleen over een weloverwogen 
oordeel, maar ook over de nodige mannelijke ch2rme. Mede op 
grond van dit laatste acht spreker de heer nuarlea van Uff'ord 
geschikt om als algemeen secretarie der Partij op te treden. 

De heer M.D. Scheer( Heemstede) wil nB.I!lens de a:tdeling 
Hocmotede de aandacht vestigen op de oandidat~ur van Mr.J.W.Rutgers. 
De heer Rutgers ie de zoon van Vi'ijlen Mr.J· .H.utgere, oud-secretaris 
van de Liberale Staatspartij en van de Partij /VftJM.I, de Vrijheid en 
tot 1954 algemeen secretarie der v. V.D. De heer Rutgers heeft de 
liberale gedachte altijd zeer trouw gediend en steeds op de bres 
geatann voor do liberalo beginselen. Hij kan veel tijd· beschik
baar stellen voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur, hetr,een 
~:eer belangrijk ie. Het nieuwe Hoofdbeetuur zal zich·voor vele 
taken gesteld zien. Hierbij is het van groot belang, dat zij, die 
cleel uitmaken van dat Hoofdbestuur, ook de tijd hebben zich aan de 
belangen der v.v.n. te wijden. 

Mevrouw J.W.Roelof'een-van Lingen(Goes) wil gaarne een \100rd 
van aanbeveling laten horen ten gunste van de heer Dr.Ir. 
o.w.c.van Beekom. De heer Van Beekom ie een aotief behartiger van 
de belangen der provincie Zeeland. Zij zou de vergadering vriende
lijk willen verzoeken de candidatuur van de heer Van Beekom te 
steunen. 

Vervolgene gaat de vergadering tot schriftelijke stemming 
over. 

Na een lange pauze zijn door de stembureaux de stemmen ge
teld en maakt de Voorzitter de uitelag der stemming bekend. Deee 
luidt ale volgta 

penoeming van een Algemeen SeoreKtarie 
Uitcebraoht werden 575 stemmen, 
volgens onderetaende verdelinga 
Jhr.Hr.W.H.D.Quarles van U:f'!ord 35, " 
Drs.A.A.C.Reedijk 221 " 
Blanco 1 etea 
Totaal aantal geldige stemmen 574 
De volstrekte meerderheid bedraagt 28B, zodat Jhr.Mr. 
W.H.D.Quarlee van Uftord tot Algemeen Secretarie der Partij ia 
gekozen. 
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B§noeming van drie Assessoren 

Uitgebracht werden in totaal 1700 stemmen, 
volgene onderstaande verdelinga 
G. Dorsman · 184 • 
Mr.F.Korthale Altea 519 " 
Mevrouw Mr.E.Veder-Smit 487 " 
H.J.L. Vonhoff 510 " 
De volstrekte meerderheid bedraagt 284. zodat tot assessoren 
zijn gekozen mevrouw lilr.E. Veder-Sm1 t en d.e heren Mr.F.Korthale Alte1 
en H.J.L.Vonhoff. 

Benoeming tot lid van het Hoofdbeetuur 

!oo~ de Rijkekieskring Arnhem 
Uitcobraebt ~erden 
voleens onderstaande 
H.J .• J3lekman 
Mr.H.l' .Jager 
Ir.J.!T.Kooij 
Blanco en ongeldig 

573 
verdelinga 

30 
6 

. 523 
14 

stemmen, 

" 
" " " 

Het totaal aantal geldige stemmen bedraagt 559. 
De volstrekte meerderheid is 281, zodat de heer Ir.J .l~ .Kooij tot 
lid van het Hoofdbeetuur ie gekozen! 

y~or de R1j,!tek1eekrit?-A.,.Ni ~El-elm!. 
Uitcebraoht werden 575 stemmen, 
waarvan op 
Ir.\/.va.n der Ham 450 
Ds J.H.Ritzerua Bos 117 
Onceldig a 
Totaal aantal geldige stemmen 567 

" " " 
De volstrekte meerderheid bedraagt 285, zodat 
Ir.w.van der Ham tot lid van het Hoofdbeetuur 

yoor de Ri Jkskieskring Haarlem 
Uitgebracht werden 575 stemmen, 
volgene onderstaande verdelinga 
Dra.P.Th.van Leeuwen 425 stemmen 
Mr.,J.W.Rutgers .145 " 
Blanco 5 " Totaal aantal geldige eteromen 570 

de heer 
ie gekozen. 

De volstrekte meerderheid bedraagt 286, zodat de heer. 
Dre.P.Th.van Leeuwen tot lid van het Hoofdbestuur is gekozen~ 

yoor de Rijkekieskring Middelburg 
Uitgebracht werden 575 
volgene onderstaande verdelinga 
Dr.Ir.c.w.c.van Beekom 421 
Mr.J.Drijber 145 
Blanco 6 
Ongeldig 1 
Totaal aantal geldige stemmen 566 
De volstrekte meerderheid bedraagt 
Dr.Ir.c.w.c.van Boekom tot lid van 

Voor tle Ri jkekieekring lFaastricht 
Uitgebracht werden 572 
volgons onderstaande verdelinga 
Ir.c.w.Bais 117 
Mr.E.P.M.Geradts 34 
Mr.M.Moszkowica 410 
Blanco 11 
~taal aantal geldige stemmen 561 

stemmen. 

" " 
" stem 

284, zodat de heer 
het Hoofdbestuur ie gekozen. 

stemmen, 

" 
" 
" •• 
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De volstrekte meerderheid bedraagt 2·82, zodat de heer 
Mr.U.Moszkowicz tot lid van het Hoofdbeatuur ie gekozen •. 

~orde Stichting Crganisatie Vrouwen in de V.V.D. 

Plante nr.1 
Uitgebracht werden 572 stemmen, 
voleens onderstaande verdelinga 
Meitrouw Mr.E.A.J.Soheltema-Conradi 422 stemmen 
Mevrouw H.A.A.L.do Vries-v.d.Hardt 

Blanco 
Onc;cldig 

Abcraon 

Totnnl aantal geldige ste~~en 554 
De volstrekte meerderheid bedraagt 
Mevromv Mr. E.A. J. Schel tema.o.Conradi 
Hoofdbestuur is gekozen. 

Plaats .nr.2 

132 

' 15 

ft 

" .. 
278, zodat 
tot lid van het 

Ui·tr::ebra.oht werden 572 etemmen, 
volGons onderstaande verdelinga 
!~ovrouw Mr.Li.L. JJuschkena-J1ijkgraa.t 
l.icvrouw H. J. Schlo.:tper-van Gijn 
Dlanco 
Totaal aantal geldige ete~~en 552 

49 5 stemmen 
57 " 
20 " 

De volstrekte meorderheid bedraagt 277, zodat 
Mr.E.L.Euschkens-Dijkgra.a.t tot lid van het 
Hoofdbestuur is gekozen. 

mevrouw 

Jhr.Hr.W.H.D.Quarles van Ufford deelt mede gaarne bereid 
te zijn de benoeming tot algemeen secretaris der Partij te 
annvau.rden. 

De Voorzitter wenst de heer Quarlea van Uf:tord geluk met 
he·t \:1oor de Partij in hem geata.lda vertrouwen. 

Ook de d1•ie eekozen aseEJsso:-en, mevrouw :Mr.E. Veder-Enli t, 
de heren Mr.P.Korthala Altea cm Ii.J.L.Vonho:tf zijn gaarne bereid 
hun benoeming te aanvaarden. 

De heren Ir.J.U.Kooij en Ir.W.van der Ham, mevrouw 
Mr.E.A.J.Scheltema-Conradi en mevrouw l!r.M.L.Buachkens-Dijk&vaaf 
verklaren zioh gaarne bereid de benoeming tot lid van het Hoo:fê.
beatuur te aanvaarden. 

De Voorzitter wenst de aanwezige leden eaarne geluk met hun 
benoeming. De niet aanwezige leden zullen skohrittelijk van hun be
noeming in kennis worden gesteld. 

Hierna rest de Voorzitter nog ale laatste taak het sluiten 
van de vergadering - punt 6 van de Agep_dp.., Alvorens dit te doen 
zou spreker nog graag een tweetäl za.l:en afdoen. Daar Bis dan in. 
de eerste plaats het afscheid nemen van een groot aantal leden 
van het Hoofdbestuur. Voorts het begroeten van een geheel nieuw 
Hoofdbestuur. Er ie- aldus de Voorzitter- een reorganisatie 
doorr,evoerd met als sluitstuk de verkKiezing van een nieuw 
Hoofdbestuur. Wij hebben goede verwachtingen van de toekomst ~ 
gaan deze met het volste vertrouwen tegemoet. 

Het ie thans - zo vervolgt de Voorzitter - de eerste 
algemene vargadering na de verkiezinp,en. lCet de u11Plag van daze 
verl::iezingen zijn wij tevreden. Het was ondenkbaar, dat wij de 
uitzonderlijk~ hoge top, die wij bij de verkiezingen van 1959 
behaalden, zouden kunnen behouden en dit zeker niet, nu we niot 
meer in àe oppositie waren. Het is ons eohte? gelukt de helf'Jt 
van de in 1959 behaalde winst te consolideren, hetgeen een ver
heugend resuktltaat mag worden genoemd, waarover wij zeer voldaan 
kunnen zijn. · _,,_ 
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In verband hiermede wil de Voorzitter een speciaal woord 
van dank richten tot allen, die aan de verkiezingscampagne hebben 
deelgenomen, met name tot de lijstaanvoerder, Zijne ExcellentiB 
MiniFJ.ter Toxopeus. Zij allen. hebben medegewerkt aan de consoli
datie van onze Partij. De lange golf van de opgaande lijn zet 
zich voort en deze heeft voor de v.v.D. toch wel vruchten afge
worpen in de achter ons liggende vijftien jaren. 

Wij nemen thans afscheid - zo gaat de Voorzitter verder
van dG leden van het oude Hoofdbestuur. Zij dragen hun taak over 
aan anderen, onder leiding van een nieuwe voorzitter van een 
jonc,cre generatie. Het ia verheugend, dat de Partij onder deze 
verjongde leiding hna.r werk zal voortzetten. 

Ook persoonlijk wil de Voorzitter gaarne dank betuigen aan 
alle leden van het nagelijks Bestuur on het Hoofdbestuur, die 
gedurende vijftien jnar hot ~erk in da Partij hebben verricht. 
Sprclwr ia h~n allen erken~"elijk voor de wijze, waarop zij het 
werk hebben vergemakkelijkt en tot een ~emeenachappelijk succes 
hebben weten te maken • .Sen woord van welkom wil hij het nieuwe 
Hoofdbeatuur toeroepen. Hij hoopt, dat de lange golf zich zal 
voortzetten en de opgaande lijn der Part:i.j zal worden bestendigd. 
Pe:r.coonlijk heeft de Voorzitter het vas·te vertrouwen, dat dit 
het geval zal zijn. 

Hiermede acht de Voorzitter het ogenblik gekomen om de 
ve1•gader1ng te sluiten. J:ia nog een laatste zakeii jke !IIededeling 
be·~reffende de te houden koffiemaal tijd sluit hij om 13.00 uur 
de bijeenkomst. 
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