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JAARVERSLAG van de Secretaris over het jaar 1950 

Het laatste jaar van de eerste helft van de twintigste eeuw 
was rijk aan belangrijke po~itieke gebeurtenissen. Wie gemeend 
mocht hebben, dat na het bewogen. ,jaar 1949, dat eindigde met de 
souvereiniteitsoverdracht ·over I:q:donesië aan ,d€ ,Repoeblik Indonesia 
.Sillrikat·1 e~, meer rust in -d~e. binnenlandse pol;i.,~j.e~t:,~ou komen, kvïam 
bedrogen u.;J.t o . . .•- . .: · , ·: · ·,\ · 

Enige van de meest belàngrijke politieke gebeurtenissen mogen 
in dit verslag aan de vergetelheid worden ontrukt. 

Op 25 Januari nam de Eerste Kamer met 30 tegen 11 stemmen het 
wetsontwerp op de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie aan, waar
bij onze fractie wegens Grondwetsschennis tegen het wetsontw·erp 
stemde. Nog steeds is het niet geheel duidelijk, waarom de instelling 
van een bedrijfschap of hoofdbedrijfschap aan de medezeggenschep· van 
de Staten-Generaal moest worden onttrokken en bij algemene maatregel 
van bestuur mogelijk werd gemaakt. De volharding, waermede de 
Katholieke Volks Partij met behulp van de Partij van de Arbeid deze 
mogelijkheid doordreef, was niet bevorderlijk voor de goede verstand
houding tussen de vier partijen, uit wier midden leden in het K9binet 
hadden zitting genomen. Zij verhinderde in ieder geval, dat de wet 
op de Bedrijfsorganisatie een waarlijk nationale wet werd. 

Op 25 Mei kwam in de Tweede Kamer in behandeling de Nota o:ntrent 
de ontwikkeling van zaken in Indonesië, in zoverre de verhoudir.g€n 
binnen de Nederlands-Indonesische Unie en de belangen van Nederland 
daarbij batrokken zijn. Bij dit debat spèelde de vraag van het zelf
beschikkingsrecht de hoofdrol, daar na de souvereiniteitsoverdr~cht 
de federatieve staatsvorm in Indonesiä verloten ~as en de Rapoeblik 
Indonesia Sarikat vervangen was door de eenheidsstaat: de Repoebl'ik 
Indonesia. 

Op 26 Mei.diende onze fr9ctie de volgende motie in: 
"De Kamer, 
kennis genomen hebbende van de mededeling van de Minister voor 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, waaruit blijkt, dat de 
Regering zich zal beperken .tot een optreden gericl:t op een zo 
goed mogelijk verwezenlijken van het zelfbeschikkingsrecht 
binnen het keder van een Indonesische Eenheidss"t;2att 
van oordeel, dat de Regering van dit standpunt uitgaandci in 
gebreke blijft artikel 2 van de wet van 21 December 1949, 
Staatsblad J 570, op de juiste wijze uit te voeren,. 
spreekt over deze houding der Regering haar ernstige. teleur
stelling uit.r: 
en gaat over tot de orde 'ran de dug. u 

Zij werd met 57 tegen 26 stemmen verworps~. Tegen stemden de K.v.p, 
en de p.v.d.A., gesecondeerd door d.s C.H.leden Til1mus en Jkvr. 
VIttewaal van Stoetv;egen en de communisten. 

Ten BAnzien van het beleid van Minister v2n Maarseveon bleek 
dus e~n tegenstelling tussen enerzijds de K·V·?• en de p.v.d.A. en 
anderzijds de v.v.n. en het grocts~e desl van de c.H. 

Als een donderslag bij heldere hemel kwam op 25 Juni do over-· 
achrijding door de noord Koreanen v8n d.-s 38sto breed-'cegracd en de 
inval in Zuid Korea. Het krachüg stelling ne:::on tegen deze eggresoi.:: 
door de Verenigde Naties v;?.::; wel oen opl--chting, maar de plotselinG 
weer opgelaaide h3msten:osie en de prijsstijgingen li.sten niet ne 
hun invloed ook in Nederln:::.:i te doen gevoelen en ·~!J :;_ Septsmber 
volgde na de loonsverhoeing met 5% op l Janu:·ri een tweede, eveneçc.s-
met 5 %· IJe spanning tusse::1 lenen en prijzen ·blijft echter onvp:r~.i:J.--
derd bestaen. ) 

De communistische invesie in Zuil Kores had echter voor cl:s 
land ook nog andere politieke gevolgen. Bij de bel:~ndeling vari l~t 
wetsontwerp tot vaststelling van Hocfds~uk VIII A der Rijksbegroti~g 
voor het dienstjaar 1950 ~aren het onze K~ruerleden Vonk en Oud, : 
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die met andere Kamerleè.en op het defensiebeleid v'Oln Minister 
Schokking ernstige cl:'i tiek oefcnd3::t en duidelijk maakto~ .. · dat "r' b~.1 · 
een groot deel van de Kamer gemis ven vertrouwen bestond togen no-L 
gevoerde defensi~'celai<l, wenrbij Mr. Oud het Kabinet iL1 ovcrwcc:!.::tg 
gaf om, teneinde ernstige moeilijkheden met de Kamer te voorkomen, 
eigener beweging een beslissing te nemen. Deze beslissing kwam op 
16 October, toen aan Minister Schokking op diens verzoek on-~slag 
werd verleend en als zijn opvolger werd benoemd Mr .H ·L. s 'Ja co;·, 
die wel de christelijk historische beginselen is toegedean, .maar 
niet, zoals Mr. Schokking, lid van de Christelijk Historische Unie 
is. · 

Intussen had op 28 September de Eerste Kamer het wetsontwçxp 
tot afschaffing van de Ondernemingsbele.sting met 22.tegen 9 stemmen 
aangenomen- 'Si;l liA "behendP-J.j_l')~ ~.!'.' "!."1 'T'Wèf'!r'!A Y.:a!TIP.r or 1? Mq:\_ WAI:l 
dit wetsontwerp ~ engenomen mali alle<;:n. d.G &temmen vur.i. da con;munistém 
tegen. In de Eerste Kame1~ echter stemden ook alle aanwezig3 leden 
va~ de p,v.d.A. tegen de afschaffing ven de Ondernemingsbelasting, 

· welke speciaal op de middenstand zo zwaar drukte. Het mag tot vol
doening stemmen, dat niettegenstaande het ve~zet van de p.v.d.A. 
fractie in de Eerste Kamer deze belastingverlaging, waarnaar wij zo 
lang gestreefd hebben, tot stand is gekomen. . 

Ook in de TweedG Ka::1er kwamen ontvverpen tot verlaging van 
belasting aan de orde. Een wetsont·Nerp tot verlaging van Inkomster.
belasting en Loonbel8sting k'nam op 19 October in behandeling en ·,verl 
na langdv:>-i.ge dis~ussios serst op 8 Novambar zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. Op diezelfde dag werd e·chter eveneens aange
nomen het wetsontwerp ','erhogin:; .;·. technische wijziging van de 
Omzetbelasting. Dit eeschiedQe echter niet zonder hoofdelijke stem-

. ming, mnar met 59 tegen 26 :-jtern.-ne:nJ waarbij onze fractie tot de 
tegenstemmers behoortie, orr.dE<t zij van r.:ening was, dat de middelen 
ruim genoeg vloeiden om.de3e verhogin6 niet noodzakelijk te maken: 
Bij amendemen·(; werd de verhoging op banketbakkerswaren, waartegen 
de bakkers zo i!l verzet weren gc:comen, rr.ede met de steun van onze 
fractie voorkomen~ 

Op 9 November vingen in de Tweede Kamer de Algemene Beschouwin
gen over de Begroting 1951 aan, waarbij onze fractievoorzitter 
onder herinn-ering oan de op 26 Mei vervlorpen motie over de houding 
der Regering ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht en aan 
hetgeen hij bij de behandeling van de Eegroting voor Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen over de kwestie van A,-nbon gezegd had, onder 
~eer verklaarde: "De gebeurtenissen· op het stuk· van Ambon zijn in 
eén woord voor de Nederlandse Regering en het Nederlandse volk in 

. alle opzichten beschamend." 
Hij ·merkte voorts op, dat het Kabinet r.1et betrekking tot de ontwik
keling van zaken, zoals die heeft plaats gehad na de souvereiniteit; 
overdracht in Indië, de indruk maakte van een vermoeid Kabinet en 
dat door de vervanging van de Christelijk Historische minister 
Schokking door de partijloze minister s'Jacob.politiek gesproken 
de samenstelling van het Kabinet er voor ons niet op vooruit was 
gegaan. Ook Mr. Romme legde op dit laatste punt zeer de nadruk~ 

Mr.Oud hoopte, dat in ec~ niet te verre toekomst - om elk 
misverstnnd te voorkomen ns~mde hij daarbij het jaar 1952 - het 
tot een Kabinet JP 'c~edera àssis zou kunnen komen en oezag vooral 
in dat verbenü. ds- èet·akeni::; '.-on wat hij "de dercl::: ffi.}cJ:".·t;: noemde, 
waarover hij reeds in zij~ epeningarede ter jaarverg:Jdering had 
gesprokena . 

Op 20 Decamoor ~am de Ec:;;tc :{em~r het we-tsont•;:arp tot verla
ging van Inkomstentelastirg en :o::bclA~ti~g aan, waardoor deze 

. verlaging nog op 1 Januari 1951 tegelijl: met de ver;,.oging der hur~..·r.. 
tot stand kon komen. Het wetsontwerp Vcrhoging c·1. technis c:.1e 
wijziging van de Omzetbelasting werd die de.g eveneens a~ngenomen 
met 2G tegen 8 stemmen. Onze Eerste Kemerfrsctie h9d wel bezwaar 

~ tegen verhoging der omz~tbelasting, maar wilde een de andere kant 
de verbetering voor de mid~engroepen en de huurverhoging niet in 
gevaar brengen, waarom zij, aangezien vóór 1 JanuDri 1951 wijziging 

0: van het gehele complex uitgesloten was, tenslotte niet tegen 
stemde. 

Zo spoedde ~et jaar ten einde, naar ~~n hindernis moest nog 
door de Regering worden genomen. Bij de ter Ronde Tafel ~onferentie 
met de Indonesiers in eind 1949 gesloten overeenkomsten was 
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bepaald, dat binnen één jaar ·ria de souvereiniteitsoverd.racht, welke 
op 27 December 1949 plaats had, door onderhandelingen tussen portijen 
over de status van Nieuw Guinea zou worden beslist·. Bij herhaling had 
de Regering in de loop van het jaar 1950 verklaard, dat zij vast 

·zou houden aan de Nederlandse souvereiniteit over Nieuw ,Guineac 
De onderhandelingen leidden niet tot resultaat, zelfs niet toen in 
de slotbijeenkomst van 27 December de Nederlandse Regering in afwij-

·king van haar tot nu toe ingenomen en luid verkondigd standpunt voor
stelde de souvereiniteit over Nieuw Guinea op te dragen aan de Neder
lands- Indonesische Unie en na verwerping van dit voorstel dG onder
handelingen voort te zetten met bijstand van de United Nations 
Commission.for Indonesia of enige andere ~d hoc te formeren inter
nationale commissie. Ten aanzien van dit laatste voorstel verklaarde 

• ·. ·de Indonesische delegatie op grond van haar instructie het antwoord 
te moeten schuldig blijven. Het werd evenwel door de Nederlanase 
delegatie uitdruktelijk open gehouden in afwachting van een desbe
treffend antwoord van de Indonesische r·egering. 

. Het blijft derhalve aan de verslaggever over het volgend jaar 
voorbehouden de verdere ontwikkeling van het Nieuw Guinea vraagstuk 
te schetsen. 

Naast de hierboven kort weergegeven gabeurtenissen op het getied 
v~n de. landspolitiek waren het de verkiezingen voor leden van de 
Provinciale Staten, die de belangstelling trokken. Op 26 April gingen 
de kiezers ter stembus om te besliss(:~1 over de bezetting van de 590 
Statenzetels. Het resultaat van deze verkiezingen was een groot 
succes voor onze partij en de Christelijk Historische Unie. Ons 3an
tal zetels in het gehele land steeg van 37 tot 49 en v;i j boekten dus 
èèn winst van 12 zetels. De Christelijk Historische Unie klom van 
62 op 70 zetels en ging dus 8 zetels vooruit. Verder behaaldende 
Katholieke Volks Partij, de Staatkundig Gereformeerde Partij en de 
Katholiek Nationale PBrtij ieder één zetbl wir..st, tervrijl zes zetels 
toevielen aan kleinere groeperingen. Het verlies werd geleden door 
de Communisti·sche Partij, die 27 zetels verloor en van 58 op 31 zetels 
kwam 1 de Partij van de Arbeid, en de Anti Revolutionaire P2rtij, Qie 
elk 'én.zetel verloren. · 

Met vreugde mag worden vastgesteld, dat wij niet alleen in verge
lijking met de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in 1946 
aanmerkelijke winst boekten, maar dat ook het in het gehele land op 
de li~sten van onze p::rtij uitgebrachte aantal stemmen in vergelijlcing 

. met de ·Tweede Kamerverkiezir..gen vBn 1948 n;et 20.011 s·ceeg to'G 
411 •. 936 stemmen en dït nog wel, terwijl het totaal in het land. ui tg6-
brachte stemmental 88.630·minder was en door ons in de prov:i.ncie 
Limburg ge~n lijsten waren ingediend. Het percentage van de door de 
v.v.D. behaalde stemmen steeg dan ook.van 6,4 in 1946 via 7,95 in 
194.8 tot &, 5 in 1950. Drie zetels wonnen vlij in de provincie Noord
Holland; tw-ee zetels in ·elk van de provincies Friesland en Overijssel, 
In de provincies Groningen, Drenthe, Ge:'.de:-l~~d, Utrecht,· Noord
Brabant en Zuid-Holland· was er 66n zetel. winst• Alleen in de provincie 
Ze.eland verloren wij een zetel. voor he-:; behoud ven deze zetel kwamen 
wij 24 stemmen te kort, waaruit weer eena blijkt, hoe iedere stem v2n 
belang is. 

Voor meer gedetailleerde gegevens rrco~e kortheidshalve verwezen 
worden naar de overzichten, welke in de maanden Mei en Juni in ons 
weekblad Vrijheid en Democratie over de uitslag van de Provinciale 
Statenverkiezingen zijn gegeven. 

Op 5 Juli volgde de verk-iezing van Gedeputeerde Staten. 
De.Grondwet schrijft wel uitdrukkelijk voor, ::lat de Provinciale st~ten 
worden gekozen op de grondslag van de evenre1ige vertegenwoordig~~ng, 
maar ten aanzien van de verkiezing van Gedeputeerde Staten is zulk 
een bepaling nergens te vinden. Dit schijnt voor .de leden van 
Provinciale Staten een welkome aanleiding te zijn om het bij de ver
kiezing van Gedeputeerde Staten met de eve~redigheid niet r..~uw te 
nemen. Zou men op grond van die evenrd.igheid verwacht hebben, dc"c 
aan de v.v.D. een vijf- of zestal zet~ls in colleges van Gedeput8srde 
Staten zijn ten deel gevallen, dan zal men wel zeer teleurgesteld 
zijn door het feit, dat slechts één Gedeputeerde uit or..ze geledarer. 
werd gekozen en wel de heer H· Meyeringh in de provincie Drenthe. 

. -4-



ll . I 

-4-
In Groningen gaven de Anti Revolutionairen en Christelijk 

Histbrischen een derde zetel in het College van Gedeputeerde Staten 
aan de p.v.d.A.t die 17 leden in de Provinciale Staten telt en 
önthielden ~~n zetel aan de v.v.D., die er 6 heeft. 

. In Noord-Holland·. gaven de KathoLieken een derde zetel aan de 
. p.v .d.A., wier fractie .in d.e· Stoten. 24 led&n telt en onthielden 

.·· . een zetel aaa de V. V.D., die 8 .leden in de Provinciale Staten heeft. 
· , ln Zuid-Holland gaven alle and~re Statenleden een tweede 
zetel aan de K.v.p., die 16 S-tatenleden telt en onthielden een 
zetel aan d.e V .v.D., die 8 l.eden in de Staten heeft. 
· In Drenthe gaven de Statenleden een tweede zetel aan de A.R •• 

. die evenals: de V. V ·D. 7 Statenleden heeft, doch wier stemmemH:mtel 
... bij de· verkiezingen voor de Provinciale Staten bij dat van de V. V.D. 
. ten achter bleef .• 
· Van de Partij van de .Arbeid en de_ Katholieke. Volks partij · 

wisten wij, dat ze ons vaak als franje beschouwen; van de-Anti 
RevolutionEüren en de Christelijk Hist"oris chen in. de provincies 
Groninsen en Zuid-Holland .weten wij het nu ook •. 

Hoe verheugend de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 
ook moge zijn, deze mag .ons de ogen niet doen sluiten voor het feit, 
dat tegenover de aanwas van kiezers staat een daling van het aantAl 
leden onzer partij. Met voldoening m8g worden vP.stgesteld, dat dit 
jaar.van do 305 afdelingen 131 opg?.ve .deden van hun ledental tegen
over 97 in het vorig jaar. Hier is dus .vooruitgang te bespeuren, 
alhoewel he:t nog b(;drocvend weinig .is •. Het a1:1ntal leden dezer 131 
afdalingen daalde van 14.911 tot. 13.660, dus met 1251 of onge;v.eer 
8 7'2 ~·. Neemt men aan, dat het ledental vrtn die afdelingen, welke 
wel per 1 Janu~ri 1950, doch niet per 1 Januari.l95l opgave deden. 
met 10% is gedaald, dan tellen deze afdelingen 21585 leden. Stelt 
mende daling :van het ledental v1:1n die afdelingen, wier laatste . 
opgave dateert van het jaar 1949 of eerder, op 20~, den tellen deze 
afdelingen 4426 leden. Neemt men aan, dat de 39 afdelingen, die nog 
nimmer opgave·van hun ledental verstrekten, elk 10 leden tellen,dan 
geèft dit 09D setal van 390· Voegt men daarbij de 71 leden van 
nieuwe afdelingen en de 39 algemene leden, dan zou het ledental per 
1 Januari 1951 bedragen 21.271 of precies 500 minder d:m per 1 

. Januari 1950· Dit betekent een echteruitgang met engeveer 2 7'2 %. 
Het aantal afdelingen verminderde met 8 door opheffing ven de 

. afdelingen: Eelde/Paterswolde, Havel t~,: Hol ten, Lisse, Terneuzen, 
Tolbert, Uffelte en W"apserveen. Daartenover v:erden 13 nieuwe afde
lingen opgericht, t.w.: Ameland, Dreischor, Franekeradeel, Klooster
buren, Koog/Zaandijk/Westzaen, Loosdrecht, Nieuwerkerk a.d. I.Jssel 1 
Oost Zeeuws-Vl!H::mdoren, Tietjerksteredeel- è.e Trynwouden, Usquert, 
West Zeeuws-Vlé1anderon, Woerden en Zuidwolde. Het aantal afdelingen 
steeg hierdoor van 300 tot 305. ' · 

. Niet alleen het aantal leden van d~ partij daalde; d9ch in nog 
veel sterker mate ging het aantal abonne's op ons weekblad echteruit • 

.. Op l Januari 1950 bedroeg het totael Gl3ntal ebonné' s op Vrijheid 0::1 
Democratie 5·946 en op l Januori 1951 5·047, een echteruitgang dus 
van 900 of ongeveer 15%· Het behoeft geen betoog, dat op deze wijze 
de exploitatie hoe lcnger hoe n:' e±lijker v;èrdt, vooral daar de· 
exploitatiekosten door loonsvcrhobinger- en stijging der,papierprij
zen steeds oplopen. Een vergroting van het aantal abonne's op ons 
weckblad is dan ook dringend noodzakelij~, daar zelfs de dit jaar 
tot 'stand gekomen gezamenlijke exploitatie V8n Vrijheid en Demoeretie 
en De Vrije P~terdammer - hoe verheugend dit feit op zich zelf ook 
moge zijn - niet tot een aanmerkelïjke verbetEoring der finan.ciële 
resultaten heeft kunnen leiden. · · . 

. De besturen van afdelingen en Centrales zullen den ook in de 
eerste plaats hun cand~cht dienen te geve!1 e1an het werven van 
leden en abonné' s op ons w<:.ekblacL .Hiervoor dient meer activiteit 
ontplooj.d te werden de.n tot èusverre is. geschied. · 

De activiteit van afdelingen en Clntr~les ken door den schrijver 
van het j8erverslag Elfgelezen worden u L t de. binnenkomende jbarver
slagen van de 8fdelingen en Centrales. Het lezen dier ~ersl~gen 
behoort' tot é~n van de a2ngcneamste taken von de secretaris, maar 
helaas is hij hi0rmede gauw· klaar. I:nmers, 22n'het voorschrift van 
h~t tweede lid van .àrt. 55 van het Algemeen Reglement om vÓÓr 
1 Maart een exemplaar ven het jaerversleg v2n de efdelingss&cretsris 
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aan de secretaris der partij te zenden, voldeden slechts 8 afdelin-· 
gen. 

He~ verslag van ''n dier afdelingen luidt als volgt: 
"Het jaarverslag van onze afdeling van de V. V.D. r..oet dit jaar 
helaas zeer kort zijn, daar de activiteit niet h'~l groot is 
geweest. Er werd geen enkele bijeenkomst gehouden, noch van 
bestuur noch van leden. Het ledental liep iets achteruit. 
Het verslag van de penningmeester k3n redelijk genoemd worden, 
maar het is nodig enige reserve te kweken voor de aanstaande 
verkiezingen." . 

Inderdaad is de activiteit in 1950 niet h~~l groot geçeest, maar het 
wonderlijke is, dat het aantal stemmen in deze gemeente op onze 
lijst uitgebracht bij de Provinciale StatGnverkiezingen in 1950 dot 
van de Kamerverkiezingen in 1948 overtrof met 10% ~ :· 
Hier rijzen twee vragen: Hoeveel zou de vooruitgang b0iragsn hebben 
bij enige en bij grote activiteit ? Was in een dergelijke gemeeLte 
een achteruitgang van het ledental niet alleen te wijten aan de 
non-activiteit van bestuur en afdeling? 

. . Meermalen W~>rdt als motief voor de echteruitgang van het leden
tal genoemd: overlijden en vertrek naar elders. Het schijnt aan de 
afdelingen te ontgaan, dat er ieder jaer een grote greep nieuwe 
kiezers bij komt en dat er ook vestiging binnen de ge~eente pleats 
heeft. 

Door overlijden ontvielen ons in het afgelopen ja::;r verschillen
de voeraansteende leden van de partij. Ven hen wil ik in de eerste 
plaats noemen Dr.s.E.B. Biereme, lid van de Eerste Ke2er der Steten
Generaal, in wie wij i~mand verloren hebben, die jaren leng op de 
meest vooraanstaande pleats de liberale beginselen heeft voorgestaan. 
Verder noem ik de heer D. Zijp,· lid ven de Provinciale Staten ven 
Zuid-Holland, die kort na thuiskomst van onze jaarverbadering over
leed. Voorts waren het J .G. Benes, lid van gemeentera~:l van Hooge:.end-· 
Sappemeer, Mr. B.F. Everts, oud~lid ven Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, A. -~sscher, oud-lid van de Provinciale Sta-:en V8l1 Noord
Holland, J .H. Geerlings, penningmeester ven de afdeli::--_g Busswn, 
.J• Stolp Hzn., lid van de gemeenterfH~d van Maartensdijk, F.C. Holmen 
van de afdeling Amsterdam, Mr. G.J. Eb bink van de :::fdeling 's-Graven-
hage, J. Hogendi jk, lid van de gemeenter eed en secret2.:::-is van de 
afdeling Franeker, Mevrouw M· Boissevein-Pijnappel, oud-lid van de 
Provinciale Staten van Noord-Holland en r.:r. J .s. Baror.. van Hsrir~xms 
thoe Slooten, lid ven de Provinciale Staten van Noord-~ollend. 

Op 6 April vond in de Leidsche Academie een herdè::lcinc:; :pl·· cts 
van het feit, dat het vijf jaar geleden v:as, dat ?rof.:.:r.:s.:M.Telders 
overleed en werd te zijner nagedachtenis een gedenkteLen onthulds 
waarbij het Hoofdbestuur van de partij vertegenwoordigd was. 

·De plaats van Dr. Biererna in de Eerste Ksmer der 3taten-Genera?.l 
werd ingenomen door de heer H.D. Louwes te Ulrum. 

De jaarlijkse algemene vergadering werd gehouden cp 31 M·· rt 
en 1 hpril. Naast de jaarlijks terugkerende ~unten van behandeling 
kwamen in deze vergadering aan de orde de concept-stat·.1ten en hst 
concept-werkprogram. In verband met het groot aBntal ingekomen 
amendementen en de korte tijd van voorbereiding '.!erd de vaststellitc.g 
van het v:erkprogrsm tot het volgend jaar aangehouden. 

Bij de behandeling von de concept-statuten w&rd u:tvoerig van 
gedachten gewisseld over de vrsag, of in de statuten een bepeling 
moest worden opgenomen, waarbij het voorzitterscha~ van de pertij 
en van de Tweede-Komerfrectie onverenigbaar 1"erklaard '.:erd.Beslcten 
werd een dusdanige bepaling niet in de statuten op te nemen. De 
statuten werden vestgesteld en de koninklijke goedkeur:ng daarven is 
aangevre.egd, hetgeen tot gevolg had, dDt over alle le:!en v'?:n het 
Hoofdb~s~uur door het secretariaat alle ·cskend zijnde 5egevens 
verstrekt moesten worden aan de politie. Het laatste, ~at erv9n 
werd vernomen, was een informatie noer de voornamen vo:,_ü t en d~gc 
jaar en pleats van geboorte van de voorzitter~ :!lot dus':er is de 
koninklijke goedkeuring nog niet afgekomen. 

In de samenstelling van h&t Hoofdbestuur kwar.1 in !:et versleg-
jaar enige wijziging. · 

In de jaarlijkse algemene vergadering werd de voorzitter 
-é-
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Mr.p.J.Oud bij enkele candidaatstelling herkozen, terwijl ook het 
lid van het Dagd:·~:J-~, I.~.:..- .•.;.::c~..:en de leden van het Hoofdbestuur 
Ir ·M .J. Sto.el Feuerstein en Dr ·M .p. Vrij herkozen werden. In de 
plaats van de heren M~.p.W,J.H. Cort ven der .Linden en H.~.Korthel~ 
ec.drs., die zich wegens drukke werkz8e.!!lheden niet herkiesbaar hadden 
gesteld, werden tot lid van het Hoofdbestuur gekozen Mevr.Dr.K.J· 
Hartgerink-Koomans te Groningen en de heer VI. Inden te 's-Gravenhage. 

Op 15 November nam Mr .Vl. Kok v·;egens gezondheidsredenen ontslag 
als lid van het Dagelijks BestUUl'· 

Iri het secretariaát ontstond· een vacature,doordat Mr.A.A.Land 
wqgens het ·aanvaarden van een betrekking in het bedrijfsleven tegen 
l·December zijn ontslag nam als secreta~is der partij. 

Het Hoofdbestuur vergaderde in het verslagjaar zes mael,terwijili 
het Dagelijks Bestuur nog even zo vele n-3len bij eenk:;:am. Hst ver
dient vermelding, dat het Hoofdbestuur in deze vergaderingen to".i 
twee maal toe een advies aan de minister ven Binnenlandse Zakt;n 
vaststelde over het voorontwerp van een nieuwe Kieswet, waarbij 
onder meer het stelsel van de meervoudi.ze facultatieve voorkem:' werd 
efgevrezen. Voorts wijdde het. zijn aandaëht aan ae voorbereiding van 
de Statenve:ckiezingen, aan de aanstaande Grondwetsherziening, sar. 
het ontwerpen van een nieuw Ve.ckiezingsreglement voor de c~mdidQst
stelling van Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, a.sr.. de 
politieke t:oeatand, mede in verbond met de Motie-Oud van 2~ Mei en 
aan·de uitslag van de Statenverkiezingen, terwijl het zich in ~et 
begin van het jaor genoodzaekt zag een lid van de portij te rc-yeren. 

. De PartijrPad kwam dit jar1r twee meE)l bijeen, op 11 1ieart ter 
vaststelling ~an het advies over de concept.statuten en het con~ept
Werkprogram en op 25 November ter bespreking von de onderlinge ver
houding· tussen ~artij, Hoofdbestuur en Kamerfr~cties. 

Ook dit jaar hebben de verschillende commissies bijzonder 
belangrijke arbeid voor de ~artij verricht, mede in verband Qet de 
voorbereiding van het werkprogram. 
De redaçtiecorrunissie van hGt weekblad Vrijhei·d en Democratie l:isld 
geregeld haar maandelijkne vergaderingen; de bilitenlar.dse commissie 
kwam zes maal, de propegandac·ommissie vijf mesl en de commissie 
voor justitiële aangelegenhed.en, de Middsnste.ndscommissie en de 
sociale commissie elk. vier ma~l bijeen. Jrie maBl bijeen kwamen. de 
d.efens ie commissie, d'e financieel-econon:is eh Indenes is che commis.sie 
en de commissie voer de landbouw.. · 
De economische cOn"lllissie, G.e kunstccmmissie, de onderv:ijsccmmisi>ie 
en de radiocommissie verg3derden elk twes masl, terwijl de com::-.. ssie 
voor financiële- en bel~stingpolitiek, de commissie voor de st~sts
inrichting, de commissie voor ge ·wederöptouv1, de kiesrechtcommissie 
en de Grondwei;sc.ommissie elk &~nmael ':Jijeenkwomen. 
Viermaal had een bijeer..komst plasts van het algemeen secretorio::t 
met de secretarissen van de Centrales. 

. Verder ~enden ook enkele bijeenkomsten plaats van de secre~aris-
sen van de vijf grote democ::·ati.sche politieke partijen, wa2rin dit 
jear in het bijzonder aandacht werd bestaed aan de huis eet:. huis 
verspreiding ven propagandsme.teriael bij de Statenverkiezingen an 
aan de op handen zijnde wijzigins v~m de Kiesv:et • 
. Op l September wes de partij vcrteg6r1:1oordigè. bij de cpeni::-~g V2é:.. 

. het vormingsinstitutlt vah de Kctholieke Volks P~rtij te :BP.srn. 
• Voor het eerst na de be~rijding ontving het Hoofdbestuur een 

uitnodiging van het Vlaams Liberaal Verbond om na~r zijn j:ervsr~a
der'ing, die op 29· Octobe:::- te BrusseJ. gehcuden werd, een vertege~:v;oc:::-
d~ging te zenden, aen welke Uitnodiging gsarne gevolg ~erd gege~an. 
De leden dezer delegatie werden eveneens uitgenodigd de jesrverGn
dering ven de Belgisc~e Li~:rale Partij, welke op 16 en 17 Dec~~ber 
te Brussel werd 66houden, -~ij te wonen,_ esn v;elk verzoek ook ge·-rne 
werd voldaan. 

Het Hoofdb~stuuD verleende ook dit jaar steun aan de Jongeren 
Organise:tie Vrijheid-en De:;:Jcratie (J.o.v.D.), welke ven 22 tot 
30 Juli een zomerkamp hield in Holten 1 t~rwijl de secretaris v2n 
de partij op 19 November de algemene vergadering van de J.o.v.D. 
te Amsterdam bijwoonde. 
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De "Vrouwen in de v.v.n." hielden op 20 Mei een drukbezochte 

voorjaarsbijeenkomst in Paviljoen Vondelpark te Amsterdam, waar 
Mevrouw A. Fortanier- de Wit vertelde van haar indrukken van 
Lake Success. De "Vrouwen in de v.v.D." belegden verder in den lande 
verschillende vergaderingen, die in het algemeen grote belangstelling 
trokken. 

De Vereniging van Staten- en Raadsleden van de v.v.n. gaf ook 
dit jaar blijk van een opgewekt verenigingsleven. Mocht in het 
verslag v&n het vorig jaar met volêloening gev;ag gemaakt worden van 
het grote succes, dat deze vereniging hcd behaald met haar studie
conferentie in Birkhoven te Amersfoort ter voorbereiding vgn de 
gemeenteraadsverkiezingen, die door 147 personen werd bijgewoond, 
nog groter was het succes, dat de op ll en 12 Maart in het conferen
tieoord Woudschoten te Zeist gehouden studieconferentie ter voorbe
reiding van de Statenverkiezingen boekte. Het aantal deelnemers wss 
nog groter dan dat van het vorig jaar en bedroeg thans 198. Zij 
hebben twee aangename en leerrijke dagen in Woudschoten doorgebrncht. 
De enige klacht, die gehoord werd, was, dat het programma wat over
laden was en er daardoor te weinig tijd overbleef voor onderling 
contact. 

Voorts belegde de Vereniging van Staten- en Raadsleden op 7 
en 21 October bijeenkomsten resp. in Rotterdam en Meppel, in welke 
beide bijeenkomsten Mr.s.J.R. de Monchy als spreker optrad met het 
onderwerp: ''Gemeenschappelijke regelingen tussen provincie en 
gemeente". 

Op 4 November en 9 December werden bijeenko~sten gehouden van 
de leden der v.v.D.raadsfracties in gemeenten met meer dan loo.ooo 
inwoners, teneinde gezamenlijk overleg te plegen inzake de behande
ling van de gemeentebegrotingen voor l95lc 

Haar jaarvergadering hield zij op 31 Maart te Utrecht, waar 
bleek, dat van de 658 v.v.D.raadsleden slechts 349 als lid tot de 
vereniging waren toegetreden. Donk zij de activiteit van het bestuur 
en de uitbreiding van ons aantal Statenleden is het ledentol dezer 
vereniging aan het einde van 1950 gestegen tot 422. Niettegenstaande 
herhaald.e aanschrijvingen zijn vele gemeenter::~adsleden en zelfs 
twee Statenleden nog niet als lid tot de vereniging toegetreden. 

Gezien het succes, dat de Vereniging v8n Staten- en Reedsleden 
met haar studieconferenties had behaald, besloot het Hoofdbestuur 
in zijn vergadering van 17 Juni om in hét n9jaar ook een studie
conferentie te beleggen, welke voor allo leden van de pertij teegon
kelijk was. Deze werd gehouden op ld en 15 October in de School van 
Wijsbegeerte te Oud-Leusden en sleagde uitstekend. Of het kwam door 
de keuze der sprekers of door andere omstandigheden, valt niet te 
zeggen, m9ar het aantal deelnemers overtrof nog dat v~n vorige 
studieeonferenties en bedroeg 210. :Mogen de deelnemers aan deze 
studieconferenties in deze bijeenkomste• niet alleen opgewekt 
worden tot de bestudering van v~rschill3nde politieke vraagstukken, 
maar mogen zij er ook de prikkel in vinden om in hun respectieve 
afdelingen de bloei van de partij te be~orderen, in de eerste plaats 
door ~ede te werken aan de ~ergroting van het aantal leden en 
abonne's op ons weekblad. 

De Secretaris, 
J. Rutgers. 
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