
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJh"EID Eli DEUOCP..ATIE 

JAARVERSLAG VAN DE SECF~TARIS OVER HET JAAR 1955. 

Op politiek gebied hebben. in het jaar 1955 verschillende gebeurte
nissen plaatsgehad, die zowel onder ons volk s.ls onder de led.en van onze 
Partij beroering verwekten • 

. Reeds be ~in Februari werden de gemoederen van vele 1Tederlanders in 
beweging geèracht, toen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal het ent
werp van wet op de lijkbezorging in beha::1deling kv;am. I:iier waren de 
beginselen van vrijheid en verdraagzaamheid in het geding. Op 9 Februari 
hield Prof. Mr P.J.Oud zijn grote rede over dit we"tsontwerp in de Tweede
Kaoeri door hem en zijn fractie-genoten werden enige amendementen inge
diend, welke werden verworpen; een e.antal leden van de P.v.d.A.-fractie 
bleek hierbij echter achter dç heer Oud te st.aan. Het ontwerp in zijn 
geheel werd tenslotte aangenomen reet 68 tegen ll ste~-::n; tegen stemden 
de V .V.D.-fractie, de beide StaatlD.mdig-Gereformeerden en de aanviezige 
C.P.N.-leden. Een overdruk uit 11 Vrijhoi::l. en :Jenocratie 11 van de ru·~rielc 
"Parlementaire Pli tsen11

, waarin de bchan::l.eling van dit Vietsontwerp we:::-d 
weergegeven, is als brochure verspreid. 2ij de behandeling van het ont
werp i::1 de 3~::rs"te Kamer, in Augustus, hc;eft na indrukwezkende redevoe
ringen van Prof .Molenaar en :Oaron de Vos van Steenwijk ook deze fractie 
tegengestemd. 

Intussen had het parlementaire werk gcdurtmde enkele weken s:ilge
legen. Op 17 ·if!ei werd nl. door de Tv;oedc !CamGr het Ontw.;rp van ·uet tot 
wijziging van de Huurwet met 50 tegen 48 stem.rr:c:n verworpc:n; tege-n sten
den de V.V.D., de P,v.d,A.; de S.G.P.: de K.li.P. 1 de C.P.N., de heer 
Gerbra::1dy (A.R.) en do heer Schmal (C.H.). E.:m Kab::.nets-c:risis was het 
onmid.d.;llijk gevolg. Tot formate:ur werd aango·;;ezen de vco:rzi tter vs.n de 
P.v.d.A.-fraCtie, Mr J.A. 1H, 13urg::r. Op 2 Ju!li k\.:ercle bet Kabinet in 
dezelfde sa!:ler..stellir..g terug; :vir Burg-::r vms ge slaa6d ir. zijn pog:..nge:n 
tot het vinden vaneen basis tot voortzetting van d.e arbeid van t.et 
Kabinet-Drees, en de Minister-President trok op gro::1d daarvan de ont
slagaanvraag van het I<.abin2t in. Dr :Dre(;S legde op 7 Jtmi o:;en rcge,ringsr· 
verklaring af; voorgesteld w3rd een uniforme huurverhoging van 5 ~"' ë;e·· 
paard gaande: aan ee::1 zekere 7:ettc:lijk.:; Garantie voor behoorlijk on-ier
houd, benevens enige versehui vingen in de belast ir.gpla.">J.nen. In k.<.g-J.stt~s 
werden dG nieuwe huur-en belastingvoorstellen zond2r hoofdelijke sto~
ming door d::: Tw~ede Kamer aanvaard, nadat echter da V.V.D.-fractie cnder 
protest de: vergad<.:rzaal verlaten had. De r::c;::rjGrheicl van d·J 'l'wccde Ka.:1er 
wees nl. voorstallen, welke zij zakelijk ~n principieel toejuichte, zo
als bijv. het amendement van Mr H .F. van Leeuwen ter tcgcmoetkorr.ir..g ean 
de onevenredig zware loon-en inkomst C!1belas tir..gdruk op de ongeh'.<wde!1, 
af, omdat zij zich in bui ten de Kamer als geheel offigaad.e be sprei-dnge::1 
met handen en YCGtsn gE:bondcn had om gec::1 enkele wijzit';ing i::1 c:c: belas
tingvoorstellen m;:;:er te aanvaarden. Om de verwerp8lijkl1-:id van dc:ze 
situatie duidelijk te maken heeft onze fractie, na eep YG::::'klaring bij 
monde van haar voorzitter, Prof. i,fr :?.J.Oud, dan ook geweigerd aa::1 
deze !!beraadslaging", welke geen beraadslaging mçcr was, vcrder deel te 
namen. 

S-cectaculair was ook het televisie-denat, dat in :1\:ae.rt in de Tweede 
Kamer~ yoor het oog der televisie-ca:.-:Iera Is werd gevoerd' en v,caart:..j 
:Mevrouw A.Fortarüer-de Wit ha2.r actie tegen de zo onbi2.lijl:e si -:·.tatie ~do:':: 
alle grote constructieve partijen, -oehalve de ·V .V .::J., s-::aatkundiE,e ·:oor
lichting door de :::.Gother kur.r:er.. gever:., ei!'.delijk b-::kroo:r_i zag doe:· een 
-voorlopige- toezegging va::1 ~''iinister Cals deze kwestie in het Kabinet 
te zullen brengen, omdat hetgee!'l !Eevrou7v ~orta::1ier vroeg, ir..deriaad 
overweging waard was. 

Van het vele, dat door alle leden onzer :::anerf:-acties 1 iede·::::' o:ç ::un 
eigen terreir ... , v;erd gedaan, kan in di~ .jaarv-2rslag sle~üts een e:1~~el 
punt worden aange::Jtipt. Genoemd ~1oge te:1slo-:te r:ot=; worden de reie, 
welke door Prof. Oud bij de _:)v1:_ -Ue':-:e beschouwingen over de Rij~:sl'efi·=c
ti::lg 1956 ~erd gehouden. 
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In de samenstelling onzer Tweede Kamerfractie kwam aan het einde 
van het verslagjaar een·wijziging. De heer H.J.Ankersmit zag zich ge
noodzaakt zijn ontslag te nemen als lid der Tv:eede Kame:-fractie der 
Staten-Generaal, aangezien het hem onmtJgelijk was de taak, -v-erbonden 
a~n dat lidQaatschap en zijn taak als oudste directe~r zijner fanilie
bedrijven tegelijk goed te vervullen. Zijn ontslagneming, welke zeer 
werd betreurd, vestigt nogmaals de aandacht op het probleem, dat de 
steeds toenemende werkzaamheden van d.e Kamer vormt. 

Z:ijn opvolgster, ~,1evrouw Mr J .M.Stoffels-van Haaften, werd op 22 
December geïnstalleerd. Met haar deed de tweede vrouw in de V.V.D.
fractie en de tiende vrouw in de Tweede Kamer haar intrede. 

De werkzaamheden van de Partij in het jaar 1955 vonden haar hoogte
punt in deV.V.D.-dag op Zaterdag 17 September·in het K;;.rhaus en het 
Circus te Scheveningen, inzet van de caûlpagne voor de Tweede Kam2rve:-
kiezingen in 1956. Reeds in 1954 was de datur::. voor deze :iag 'cepaald, 
doch de feitelijke voorbereidende wcrkzaarrbeden namen op 22 Januari 
195.5 een aanvang met de instal·latie van een \ïerkcomité en een J.ardelij~e 
Voorberoidingscommissie. Het al dan niet slagen van.de V.V.D.-dag hing 
af van het aantal bezoekers, Alle krachte::: meesten dus ·:.''Jrden in,;:esoan
nen om te trachten zoveel mogelijk leden en niet-leden der PartiJ t~ 
Scheveningen samen te brengen. Daartoe was de medewerk~~g van de gehele 
Partij onontbeerlijk. Het ·stemt tot grote vreugde en da::2kbaarhei1 dat 
de ze Jr.edewerking uit vrijwel het gehele land is gegeyey-.. Tal van ::·eg:i.c
nale voorbereidingscommissies werden ingesteld, die, naarmat8 de grote 
dag naderde, veelal van 2en koortsachtige activitéit blijk gaven. Cen
trales, afdelingen en ook zeer -yelc individuele leden t."bben zie:-~ ten 
volle voor het welslagen van deze rnanifes-l:atie ingezet. Zo kon de 
V.V.D.-dag inderdaad een groot succes worden, hetgeen niet allee~ met 
het oog op de eenheid binnen de Partij, ~r.aar ook als demonstratie naar 
buiten van het grootste belang is gewë:est. 

De voorbereidingen vergden intussen cok van Werkco!:li té, Lanè.elijjr.e 
Commissie en Algemeen Secretariaat grote inspanning. N2. de inst2.1~ati2-
vergaJ.ering kwamen Werkcomité en Landelij~:e Commissie op 26 ~Iaart, 2.5 
Juni en 27 Augustus bijce~, terwijl het 'iiorkcomité afzor.:ierlijk ::.og op 
25 Mei, 21 Juli en 15 Scptembc;r vergaderd.<;. ':'12r sti.:nulë:-j_ng van het te
zoek werd een wedstrijd ~J.itgeschreven, waarbij aan die afdelingen 1 di3 
in verhouding tot hun l..;:dental en tot het 2.antal kilometers, dat hen 
van Sche vening:;m scheidde, het grootste ac.ntal d.:.:<:::lnemc:-s oplev-2:r::le, 
een voorzi ttersharn-:Jr werd ui tgcr;.;ü;:t. ·rot de winnaars oehoorden .:i& af
delingen Ede, Haastrecht en Heiloo en de Onderc8nt:-ale Zaanscreex. 
Voorts werd onder leiding va..YJ. de ht:cr C.A. den Oudsten te kkk<:rk:::rk 
een sr::alfilmwedstrijd gehoudeni <::r v:élren zes deelnemers, wc:·.arvan de 
eerste prijs door een onafhankelijke jury w-:;rd toegekend az.n da :::~er 
T. van den Berg Azn. te Boskoop. Door he~ sec:-etariaat ~erden affiches, 
raambil jetten, concept-circulaires, sluitzegels en auto':Timp.:;-1 è bë schik
taar gesteld. Grote hoeveslhoden werden hiervan door Centrales e~ af
delingen afgenomen. Tv;ec persconferênties werden gehouden, de c0rste, 
voor de verwante bladen 1 op 26 Juli, de t·.veede, voor de algemene pers, 
cp 11 Augustus. Op beide conf2rantics wc:-d het woord g~vocrd door onze 
Partij-voorzitter. 

\!2-.s a:lnvankelijk alleen de I'..l.rz:::.:::.l g.;:·murd, al spocd.ig 'cl.;::ek iat 
deze het a2i1 -cal dcelr .. ..:;.mcrs s dat vc:rv,·:::.ch-:; ::Con wordcr:., niet zet:. kl.E'2:en 
bevatten. Dc.arom ·;vc:-d ook het Circusgstc-.;.·N ing8sc:t:akeld., on "'.:oen, naar
mate :le dc.g naderde, het élc.ntc.l 2.2.nvr2.gen om kaarten da besc!"likba:-e 
zitplaatsen verre ovortrof hc8ft de 7ocrb~:-eidingscomcissie nog ~en 
c.antal zalen in het Kurhaus gerc:serv;;Oerà., wa2..r het g0h.::le progr<:::=..::Ja 
via te;lGvisie-2.ppc.rc.ten •.vcrd ui ':;gezor.dar .• De bc zoekers vM de KL:.rzaal, 
waar ondurgetek-=nde de lc;;iding h&d, en va!1 het Circusgc:"::ouw 1 wE,2.:.: de · 
heer ~~:r D.J. van Gil~c pr·esidc2d.G, t:r2ge:!'l hetzelido pr-:Jgre:..o-na, 
rradat om half J~n een krcnslagging door ?rof. Oud op ~e~ grcf vc.n -
Hr J .R. Tho:-becke had plac.tsger.c..d 1 strco:::dcr. om hc:.lf d:-:..e ir" str:::lend.:: 
zon duiz•.;ndcn op het Gcver3 De:ijnoot!Jls:.::, ·s2.c.r :-ichti::gac.n·;;ijzcrs 
waren geplac..tst, de ve:rschillcn~e z~lcn tinn~n. Om 3 u~:- prGcies ~cr
den de z.::::::.ld.eurcn gcslotcr.; de vcrgc..dori~1..g i!'l de Kurzac.l w.::rd rec':l.t
streeks door de rc.dio uit~ezonden. Redevoeringen ven F:-of.lir P.J.Jud 
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en Mr H. van Rit:l, ae.nbieding vc.n de ni0uwe blauwe nylon vlag met het 
V.V.D.-emblê:em door Mevrouw Mr E.A.J. Scheltema-Conradi en Ivlcvrouw 
A. Fortanier-de Wit, gç;~ssist00rd door cEOn dochter en een zoon ván onze 
raadsled~n in Dirksl~~d, in lichtblauw nylon kleding, declamatie van 
Mevrouw Roosje Driessen en muzikale m~dowcrking van de Koninklijke 
Fanfaro 11 Scmpro Crosc . .:;ndo 11 uit ihddelharnis-~ommelsdijk onder l.:;iding 
van Willam Verncoijs en het Fcnfarecorps "Paul Kruger 11 uit Den H;;.ag 
- dit was het progr2lllma van dez0 massale bijeenkomst, die: om 5 uur werd 
besloten met e-en spontane uitbarsting van geestdrift op·het Gevers 
Deijnootplein, waar onze P;::.rtij-voorzitter een ovatie wc.;rd gGbracht. 

· Des avonds kvr2.men ruim 2000 d8elnc:mers in de Kurz?.al en de foyer van 
het Kurhaus ·oijeen om een cabaret-voorstelling te zien en tot diep in 
de nacht bij muziek en dans tezall'.cn te blijven. 

Zeer groot was de aandacht door de pers zowel vóór als na de dag aan 
deze manif0statie geschonken. DG oraanisatoren - in het bijzonder 1ien~ 
hier de heer L.van-Vlacrdingen tr; wordon geneend - konden met voldoening 
op hun werk terugzien, 

Op 17 September werd tevens gepublic8crd een brochur8 v2.n onze Partij, 
getiteld "Opgr:cnde Lijnen"; een sem.envo.tti:ng op principiële ·o~sis vGn de 
liberale beginselen. Ht::l'ho.aldelijk ·.vas in de afgelopen jaren op publica
tie van iets dergelijks acrtgcdrongen •. H0t st.:.;nt tot verheuging, dat 
reeds do.delijk voor d8ze brochure grote ·o.:;langstelling bh:el!: te besGac..r:., 

Minder verheugend vras het result.::.at va."l de: evcneuns op de V .v .D.-de.g 
ingezette nieuv1e ledenwerfactie. Op 17 Septcmbor we:::-d aan alle 1-::à.en 
der Po.rtij Gen speciaal voor dit doel sam<.mgç;stelde kra..11t "A::tie'' ver
zonden, wl:!r~rin was opgcnom<::n ~en Liberaal l1oio.nif·:::: st; het 12..2.1:; ste werd 
ook afzonderlijk vcrspreid en in verschillende dc..gbladen gopublic0erd. 
Door micl.dt-1 vcm in de krnnt "Actie" en in het we:ekblad "Vrij::.;id 8n 
Democratie" opgonomcn stroken konden door d::; lE:dcn dor Pó.rtij m:.nc;n en 
adressen vo.n bclangstGllenden en/of nieuv1e l~d<:n 2.an het Algsm·::en _ 
Secretariaat vvordcn opgcg.::ven. A.o.."l d.;; bel,~ngstt.:lle:n:ien nerd b.et Liber~2.l 
M2nifost, een fold.::;r "Di"t; nc.,jaar stc::.at in het tekt,;n vnn de st:emb;.;.s" en 
een mo.chtigings8nveloppe 1 w.::.a.rmode zij zich 2.ls lid konden opgeven, toe
gezonden; de a.fdeling! wc.r,rondcr zij r.:::ssorté::crdon, we:r:i op d<-~ h8ogte 
gesteld. D8 nieuwe leden ontvingen een W8lkomstbrief en tev(ns da kra.nt 
"Actie". Voor de 2.2.ncrengcrs van i·~de;r 100st6 niGu·.ve lid., en voor sU: 
lOOste nieuwe lid z0li, w.:.rden bockenoonn0n bcschikbGcr gcst-:;ld. In de 
ma.:::.nden novcmbur en December W\.:rd bov;:::n:lien voor dG k2.m"C'ioerc-ledcnwcr
vcr (wt:rfster) een tt:levisi8-tocstol uitgdoofd. Onà.a.11ks dit alles be
droeg het aantnl ni,;;-r;ve leden, door deze a.ctie cc.ngebrl:!cht, op do slui
tingsd2..tum - 31. D<::0emb12r 1955 -voor zov~r di~ uh d.e O:;:J het D.lgewGen 
secret;::.ricat binnengekomEn ;::.or.mcldingen ·olijkt nü;t mce:r da.n rond 1000. 
Een vc.n dG oorzc.ken, W[:c.r~<.m dit te;lcurst-::llcn:ie resul<:c:o.t zonder tv;ij
fe:l ko.n w~rden geweten; is een zek..::rc vcrmoeid!J.eid in d0 Pc::-tij, vrelke 
onmidd8llijk na de V .V.D.-dag optr2.d. Tile-re had zich eend:::-achtig ing;;;<:p::'.n
nen om deze d2g to doen slc~sn; c3n nieuw beroep op modowerking f~clie 
deels. D:J.t:!.rnaast moet niet varg0ton worden dct bij de in 1953 gehoude!1 
ledcnwerfa.ctie ret::ds rond 4000 nicu-..:c led-:n w:::rden gebeekt! wc.~rr:J.ee het 
ledent2.l vc.n onze P.:::.rtij tot ca.. 30.000 - 6 % ven het acntal onzer ki::;
zers - wcs gestegen. Z~cr z~ker moet een ~~nzienlij~j t8ene~~ng v~n o~s 
ledentel nog mogelijk zijns doch hiertoe zullen ~tJr l~d~n ~ich 0en 
grotere inspenning dienen te getroosten. 

Ofschoon het jc.c.r 1955 g·jen vcrl:i0 zingsj ~ . .:.r ·k~~n worden g2noc:J.d, heb
ben toch vÇ:rkie zingen plcccsgehc.d. DG leden vc:n d2· Provinci:'.le St::t c,r. 
in de provincies Noord-Holl::.nd en :l!'ri8sl:-.nd. en in de :9rovin.::ies :roord
Brc.bo.nt, Zcelc:nd eh Utrecht hcbo.::on op 3 A'J.gn~v.s 'ucg<:ns periodiek.? a:::
trcding vo.n de helft vc..r.. do leden v:m de; :Gcrsto x:..-~:·::22" 'rcun st::::!n ui ;;ge
bracht. De ui tslc:g ven de zç v::.:rl:iczing2n br~cnt g.::c~1 enkele ·i:ij zi5ing 
in de verdeling en vervulling d':'r z.:.:tcls. 

Het cm tel onze::.· cfd.clingc!l st-:ocg g~durcnd~ het v..;rslo.gjs.c.r ·s..::d.:rom, 
en 'Nel vr~n 338 tot 3<1'3. Opg::ric.!:'.t ·.-:8:::-d.Jn cL; c.fdelin.:;en Axel, Bc::.':;cr, 
Doesburg, n"'ukelums Hcorn:::2.r, :i;::.c.sslui2 1 ?Joor:idijk, Sint-~dc.c.::.·t\.:nsd i~::, 
Terncuzen 1 Tholen on Vinnen. De :::.:f:ic::ling Oost Zc:C'..lWS Vl:::nnic:::-.:r.. l:•vo.r! 1 
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in vcrbf:',nd met de oprichting der a.fdolingen Axel en Torn;;-u.zen, te ver
vallen. :De c.fdeling H;;e:rkcrk, die reeds in 1953 was opgericht, w;:;rd tot 
nieuwe bloei gebracht, 

Het aantel abonne's op ons wcekblc.d "Vrijhoid en Der.10cre.tie" is 
dearentegen~olc.cs teruggelopen. Op 1 Jcr1unri 1955 bedreeg dit 5707; 
op 1 Jru1ucri 1956 : 5585. Het c..antnl ubonncmënten op "De Vrije Amster
da.mmer" bleef constc.nt op 1480, zod~t het tot~.:.l aantal lezers vc.n beide 
bl~den nnn het einde van het verslc.gjuc.r bedroeg: 7065. 

Door de dood ontvielen ac.n do Pertij oen c.c.ntc.l voorc.c..nsto.c..nde pc.r
tijgenoten, waarvnn ik in de eerste plaats noem de oud-secrctc.ris, 
~~ J.Ru.tgcrs. Hcl~o.s is.de hoop, in mijn vorig jc.c..rvcrslcg uitgesproken, 
dnt hij spoedig ven zijn ziekte zou. mogen herstellen, niet in vervul -
ling gegenn. U<::. eon vcrblijf ven bi.jnc. eer. jc.er in het zieken:.mis 3ronovo 
werd hij dc.:::ruit ontslc:.gen, wcliswo.c.r inv:::lide, ma2.r toch met eer.. goede 
kc.ns op volledige genezing. KortE"; tijd lntcr ochter moest hij wed..::rom 
in een ziekcn..."~-mis worden opgc:nomon, c.lws.~:r hij in December ov.:;rle~::d, 

Voorts noem ik: I1l. Gnutier, bu.rgc:mcç,stsr van Berkenwoud~::, Dr A. de 
Haem, voorzitter vc.n de c.fdcling Alblc.ss.:-!""d;.:m, bc.stuurslid van dë Cen
trale Dordrecht, oud-lid van de Pnrtijrc.c.d, oud-lid ven ~ct Hoof~~o
stuur vnn de Libcrc:.lc Unie en de Liborc.le St::-.o.tspc.rtij, D.Jonkm2.r~, secre
taris ven de cfdeling Hoorn, C.J. vc.n KE:mpcn, oud-lid ven de TwcGde 
K:mer voor de Lib.:.:rc.le Stc.:ctsp2.rtij, H.Riom Sr., voorzit-:or v::.n à.e af
deling Heiloo, Jhr Mr J. Schuurbocqua Bocije, burgcm~Jostcr vc.n Ziorikzee~ 
A.C. StrGeflc.nd, we:thoudor ven Lukkerkerk, A.J. Turion, lid van h0t be
stuur ven de afdeling Voorschoten. 

De jacrlijksc Algemene Ve:rgCtdering word gchoud0n op 22 8!1 23 .L.pril 
in het Concertgebouw to H<lc.rlem, en werd bijgewoond door de heren 
P. Lomtin en Vl. de Clorq c.ls c..fg&vc:.c.rdigd-:n ven h0t Lib.;r::-.el Vl.::c::s 
v~rbond. Do openingsrGde ven do Voorzitt.:.:r w~rd als steods door de radio 
uitgezonden. De vli jzigingsvoorstollon op do Stt.tutcn on Reglomc.mten wer
den in vlot tempo behc.ndold. Aan onze; &.mcrfra.ctios v1erd lof toegezw2.eid, 
Vrijdagevond zorgde do Centrele H~2.rlem voor een zoor geslcr:gd gezellig 
s~cnzijn in do Vleeshal. 

In do s2.menstolling van het Hoofdbestuur kw~'..ID geen ·:;ijziging. 

Het Hoofdbestuur kwc..m in 1955 vic:n~2.::ü bij;.;en, nl. op 12 Februari, 
2 April, 2 Juli en 15 October. In de; lc.:J.t stggnoemde verg:tde"ring ':::enoel:l
de het Hoofdbestuur de st.:.:llo:::r ve.n dit v.::rslc.g tot honorc:.ir alg0m.: en 
secretaris vc.n do Pc,rtij, r:lcjuffrouw Mr ?!l,M.F.van Everdingen tot ;:ecre
teressa van de Pc.rtij en de h.:oe:r L.ven Vl:::;:;rdingen tot organisator -
propc.go.ndist in vc,ste dienst. D.:~rnc-.est vurgad..::rdc hct J.:::gulijks 3-:stuur 
nog vierme.cl, 8n wel op 8 J:::mueri, 26 ~,fc-.::-.rt, 18 Juni er. 23 Dc:ce.rnb.::r. 

De inform0le besprckinge:n tussen D2.g~lijks B-:stuur en Kc.:n;;rfr::-.cti<:s, 
wna.rmede in 1954 een c.c.nvnng werd g,;:.m. a.k.t, werden in _1955 dri0mac.l h2r
hacld: op 28 Januc.ri, 26 i::ic.art ;:;n 25 Hei. 

De Pc.rtijro.ad kwc.m bijeen op 2 April, ter bo spr;;king vcm du voor
st0llen vc.n de Commissie tot herzier..ing vc.n StE:tut8n en ?cegLmont.::n en 
de dc..c.rop ingediende c.mGnd~3entcn; op 2 Juli, welke vergc.der~ng ~c.s ge
wijd ac.n 0an buspreking ver. het huu~vrc.c.gstuk, ingGlcid ioor Prof. Dr E. 
J, Wi ttcvcen, voorzi tt8r van !1et cur:::tori:J..:::J. v2.n de Tcld~rsst~chtir_;:: i er. 
op 29 October, toen het vrac.gstuk VC'.n de oudcrdomsvoorzi;;ning werd bG
handeld door i''Ir C .E .J. l'Ic.i tlc.nd, se:cretc.ris vc,n hot Ce:.n-.:!'<:::.0.1 Soci:=.c.l 
WerkgcvC;rsveroond. Pro:!:. ?1r l:r.::::.H. vc.n Es."--::ld, die .:;ver.'"' .. ms ovGr iit 
onderwerp zou spreken, wc.s hGlc.::.s te <:::lfJ. . ..::r u.ro V(:rnindcrd. I:::1 de vor
gadering vc..'1 2 Juli wcrdGn bov'"'nd.ien, con:orm c.rt. 7 vc:. het Rcglemont 
op de candidactstclling voor Ltd.on vz.n dG Tweede K<"'..mër d.er St:>.ter~ -
G-.:ner2.t:l, door d-:: P.:::.rtijrC'.::.d 15 1-..:dcn C:n :;>lac.tsvervc.ngcr-.de leden 'l2.n d.·:: 
Vorkiozingsrc.c.d benoemd, De voorb0r0idingun voor d.:.: in 1956 te houden 
verkiczir:.gsn ·.;;::ren re..::ds in Apri·l ·ccgo!lneo:--.• In zijn vcrgc.dering crc.n 15 
October mc.ckte het Hoofdbestuur, o.c.n dC; hr.nd vc..'1. de: ing::~..::omon li~stcn 
vc.n do K2.Illt.::r-Contr:::.lss t cun voorlopig ont·:~-;rp op, dc.t i~ de t:ciàc ver
gc.doringcn v::.n d.:. Verkic zingsrc.:::.d, op 12 ,:on 26 IJov.:;lr,bcr 1 w<.:ri b~s:_:,rokCl: 
en· nc..d~t een 2.2.ntal wijzigingcr.. w2.s r::::...VJ.g;:;br2.c.ht, voorlopig v::.stgc st-:li. 
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Ond0r de leiding ven do h2or van Vlncrdingen v0rg~dcrden de sçcre

tnrissen d<>r Kc.mer-Centrnles op 22 Jc.nuari, 19 H2..c:.rt, 7 Mei s 9 Juli en 
15 October. 

Va:n de Com1nissios w·erd in de ;;;crste plac..ts grote activitE:.it ontwik
keld door de Lc.ndülijkG Middenstandscomrüssie, die niet alle.:::n een negen
tal vergc.d8ringen hield., mu.nr bovcndi(;n in tal ven afdelingen midden-
st.:::.ndsfora orgc.nis;.;erde. · 

DG Comrnissie voor Culturele Zc:.ken vergaderde op 27 October; de 
Woningbouwcommissic op 3 en 30 Haart, 28 i\·Iei, 3 en l~ Augustus en 3 
Septcmb(;r. HE::t Bestuur vo.n de Stichting "Vrijhuid. en Democratie" vt::r
go.derde op 5 F~bruari en 3 D0combcr; de Rednctie-Coiiliilissie van het week
bled "Vrijheid en Domocro.tie" kïl8.1Jl geregeld mao.ndclijks bijc.;;n. De Ver
eniging vc:.n St~:t;:;n-en Rnadsl.:;dcn st;:;ldc op 14 Je.nuari een Commissie 
ad hoc in tor bostud;;;ring ve.n Je to.c.èc en do org:::.nis.::.tic ven de provincie 1 
welke Commissie onder voorzitt.::rschc..p vnn Prof. Er D. Simons reeds op 
22 N:1art hc,c.r repport ui tbracht. Voorts kv.;c:.m de Onierwijscommissie van 
de Vereniging van Stnton-en Racdsledon op de ochtend van de 17e Septem
ber bij0en, t.::ni.:indc no.cr een inluiding ven Dr J .IT. vc..n den l!:nde over de 
tv;e.:d.c Oncl(.:;rwijsnota te luisteren, terwi~l t(;nslotte ook d.:: Commissie 
t0r bostudçring v::..n Sportvr:~c..gstukken nog ecm'lc.c.l v(.;rg2.derde. De Com
missies van het Studiecentrum, t~r bGstui~ring v~n hot vrcngstuk vc.n de 
democrc..tisoring vc..n de b<.:zi tsvorming .::n vr.n de lc.ndbouwpoli tiek, vorder
den gestcdig met hun wcrkzc.nmb.C::den, na zich in een aantal subconmissies 
te hebben gesplitst. 

De orgnnisctie "Vrouwen in de V .V.D." hield op 8 en 9 October een 
lc.ndelijke conferentie in de Pietersberg te Oosterbcek. Ook plcc..tselijk 
un regj_onc..c..l w0rdcn t<.l v&'1 bijeenkomsten gehouden. 

Het congres v2.n de Jongeren Org::..nisc..tie Vrijheid en DGmQcr2.tie op 
12 en 13 November te Gronü1gen w'-rd 'iJ<.:dcrom door vc:rschillçnde vocrc.o.n
stn2.nde leden onz·:.:r Pcr-r;ij bijgovwond. VQorts -.v.::rden enige; besprekingen 
tussen een dvlego.tic uit het Degelijks Bestuur vc..n de Pc..rtij en het 
Bestuur ven dt: J.O.V.D. govcer-:J., tGneind<:: zich te ber2.den over de ont
wikkvling vc:.n de lib.:;rc.le gcdcchte. 

Op 19 en 20 november w~rd in ovc;rleg r:1et het Liber:::.c.l Vlc..::.ms· Verbond 
te 1 s-Grcv..::n..l-J.nge .:;en Vlc.c.Hw/1Ie::lc;rlc.ndse contc..ctbijecmkomst gehouden. 
Het ondGrwcrp vormde: de positie en do perspectieven vc.n hGt libC;ralisme 
in België on in :r:TC::d.:;rlc.nd, w:::erbij vooral ook, a;:-.n de hc..nd vc.n redevoe
ringen en v ocrdro.chten v:::.n de heron Dr A. J':I2.crtens s ondor-voorzi tter 
vc..n het Libernc.l Vlc.~ms V~rbond en de on::kr-voorzitte:r van onze Po.rtij, 
Mr H .vc:n Ricl, de propag2.ndo.middc;len in ·a& schouwing werden genomen. 
De j::-.2.rvcrge>.dGring vc.n het Liber~2.l Vl::-.c.r,;s Vcrbond WE:rd gehouden op 
Zondag 27 November; d.:: V .V.D. WL;rd vertegenwoordigd door l'1ir F.G. van 
Dijk, L. vnn Vl.::.ardingen en ondc;rget~kende. 

De Prof. Eir B .H. T.:::ld;;rsstichting deçd enkele publicaties het li:::ht 
:<~ien, te weten cc,n memor::.ndum inzake de Cremc..tie-Wet, een beschouwing 
over het Huurvr::'.agstuk en eon studio 11 Fcder2.lismE: - De Canndcse Variö
teit." 

De je.c.rvcrgo.dcring v:::..Yl de Vo:reniging v:::...Yl Stc.ten-en Rc.c.dslcd<J!l hc.d 
pleects o~ Z~:.t.::rdc.goc'ntcnd 2ó F~.:.bru ... ri tc 1 s-Gr~venh2.gc. Des midd.c.gs 
Horden door de Pc.rtijvocrzi tter on ~Ir D.J. vc..n Gils0, procuraur-g..;ncro.c.l 
bij hët G;;;rcchtshof t<: 1 s-Grc.v.:mh2.gG, inleidingen gohouden ov.::;r het 
politie-vro.::..gstuk. 

Op 22 October werd te Utrecht d-.: jn:::::::-lijkse bijë,<mkomst voor dG 
ra2.dsledcn uit g0meenten met meer den 75.000 inwoners gehouden. Prof. 
Hr P.J.Oud wc:s hie::::-bij t<Ogcn:aQordig. In ë:c nc..::~ndcn October en Nov.:mber 
werden vcrvolgens Gen :'..':'cntc.l n;gion:::.le bijecni:omsten gehouden. 

H0t nc.nt2.l leden der V0reniging stscg vc.n.578 tot 583. 
"Provincie en Gcm'-c:nt-:: 11 vurschccn ~.1.:-~:::.nd2lijks; een woord van bij

zondere erkon-l;clijkh...;::.d voor d0 Red:::c~cur, de heer K.H. Brandt, is hier 
zeker op zijn plo.nts. 

Tenslotte leg ik !log één punt, dc..t mijn eigen bijzondere vcrc..nt
woordclijkh.:.:id rc.o.kt, c..::.n de Algc.;m;:;ns V -.:::::-g:~dc:ring t·.::r ovcrweging voor. 
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Gij allen w_;nst, dat de invloed ve.n het libC;r::::.lisme in Nederlünd in 
stijgE:nde mate zc.l toenemen. :!:r lijkt kc.ns van slc.gen te zijn, mc.c.r de 
kans op succes en zeker op consolid~tie van reeds beho.nlde successen 
ho.ngt ten nauwste s2~1en met de kracht van het Pc.rtij-appcra~t. De bezet
ting ven ons Secrctc.ric.nt wordt te klein, wij groeien uit onze kantoor
ruimte en hebben onvold.oend8 clocume:ntc.tie. Aan mij was het U dit onder 
ogcm te brE-ngen, o.c.n U .:en oplossing mog0lijk te me.kcn. Gij kunt dit doGn 
door de PenningmC;estcr te ctcunen bij zijn· pogen do Purtij ook finc.ncioel 
meer tJ doen offeren. Het lib0rc.lismc oist veel van zijn voormriL~en. 
li:.c.t ht~t tonen, dat het hun tenm.inste de werktuigen ter bcschikkj_ng wil 
stellen. · · · 

Wenneer Gij dit jc.c.rverslc.g l~cst, is het jc.ar 1956 r0ods con eind
weegs gevorderd. Nog sl13chts enkele meenden scheiden ons van de Tweede 
Kcm~rv,:;rkiezingcn 1 hoogtepunt in hot politieke lev"n. V;.;ol worit ven ons 
ellen in deze m~~cnden ge0ist. De voort.::; konen zijn gunstig, doch slechts 
met vor:cnde krc.chten kunnC:n wij succes b()halen. 

De activiteit, die in het jec.r 1955 in allo gclGdingon dor Partij 
is betoond, mc.akt dat wij de krachtsinspc.nning die ons thans vmcht met 
VL:rtrouwen tvgcrnoot zien. Hogo hot vol~:cnd jcarvcl'slo.g ervan kunner. go
tuigen, dct dit ve-rtrouwen g0wuttigd wns. 

D. W. DettB.;;ijer, . 
Algemeen Secretaris. 
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