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Voor het eerst si6ds 1947 een jaar geheel zonder 7erkie~i~:en. 
':Jeliswae-.r be~~oefden de lüezers in 1951 en 1955 even:::.in ter st:en-:::1.::: te,· 
e;aa::, n2.ar in die jaren he.d, wegens periodieke aftredir:g van de :~slf:
var: de Leden, ·toch no~ een ~erste Kamerver~iezing plaats, waartaG de 
Leden van de ?r6vincialc Staten bun stem ~o~stieq ~i~brensen. In 1S57 
was ook d6.t niet :1et ceval. 

:Een rustig ,jaar was het voor oaze ?artij echter allerminst. Eet 
gehele Fo.rtij-apparaat richtte de blik op 1958, waarin ?rovir-ciale 
Sta ten- en Get1aentera.adsverkiezingen, kort na elkaar, aller l:rac~·- ~en 
op een z·:iare proef zullen stellen. Zeer veel voorbereidend werk i.s ir. 
het verslagjaar reeds verzet, zowel op het terrein van de organisatie 
als op dat van de propag~nda. Het Hoofdbestuur dankt allen, die ciera~n 
hun kre.c:~ ten hebben geceven • 

. Voor.dat ik het verslag van é:>-1-le wederwaardigheden van de '!.v.=. 
in het jaar 19~7 c;eef - als steeds onverr'lijdelijk een '.'.'2-t droge o:çsoc_
min[ van feiten- wil ik de. dag. noeme~, die ik als bet t~o5tepunt va~ 

·dit jaar zie: Zaterè.aG 14 Septenber. De de.g, waarop enise duizenè.en 
lede::-. on.zer Partij in de Rivièra-iial te ~wtterdam bijeec~::'::ame-:1, c::. l:t:.r.. 
Voorzitter, :?rof.Lir.P.J.Oud, hulde te brer.~en o-c.dat hij L,.Q je .. ':-.r ~eleéi.en 
- op 27 Juni 1917 - zijn intrede in de 'I\veede Ke:r~er deeë.. 

De Regering had de heer Oud op 29 Juni ter gelege~eiè. van dit 
feit reeds benoemd tot Grootkruis in de Orde va:J.. Or::.n,je =~assau; è.ezc 
b~noemi::s gescLiedde tiJdens een plechtic;e bijeenkonst i:: het ·ee:Cou?: 
van d9 T-;:eede Kamer, ·;•:ao.r Mir.~.ister Iof:.r.A.A.:.I.Struycken, n:::.mec.s H.::.d0 
Koningin, de hoge onderscheidinti uitreikte, en ·::aar :voorts l:e c weerel 
werd ceveerd door Dr.L.G.Korten.!1orot. Na afloop bood. het Dat:elij~:s 
Bestuur è.er P~rtij de heer Oud een diner .:,an, ·:iaar door :ie teer 
Korthals nanens de Partij de kleine versierselen, bij deze onderschéi
ding behorend, aan de heer Ouè.·werden uit~ereikt. 

· Ou orcanisatorische redenen had de ::uldicing door de ~~arti,j 
eerst op 14 September plaats. I'erwijl b'.li 'een de re[ec1 i'" s t:-o'.:le-c ... -.ci-ol ~ 
was in de stal:lpvolle Rivi~ra-Hal de ste1r.mi::g feestelijk. De ·:::-ije..;:1~COL~'t, 
die van 3 tot 5 uur duurde, werd door de :::-adie ;..litt;ezonden. :::.::11. CJD

mis2ie van ontvangst, bestaande uit f.:evrou:.•: A.Forte..r..ier-C:.e \'.'it, 
.Mr.J.J.I~a::ap, VC?or::it:;er va-n.c<,e afdeling ?otterd;::m, ?rof.:~r.! •• ~r • .-~:-l,::c.s.::.r 
en :.:r.'N.c.·,ifendeln.:::.r, leidde de hee:- Oud,. d;;or een Laag •r:;.n vrotrwc~.i>:-s 
J.O.V,D.-lede~ in nationale klederdracht, onder daverende toajuiC;!i~~2n 
naar eet podi·..u:J., .. _.,aa::-;.;.a i.lr.::::.van Riel, onder wiens leidi::.;_:; á.e bije8n.
kom::::t stond., eon •::eH::o!':lst~ïoord spro.k. De huldi,;ing::rede ·:;erd ver,nl::;e:-.s 
uit[espro~en door Drs.E.A.Korthals. ~amens de Eerste Ka~srfr~ctis 
veerele I.:evroÜ7.' Dra. J .F. Schouwenaar-Pr<insse2 het \"!Oord; c::der ë..e ::..su;:c 
"Joq:; huldir;t Oud" hield de voorzitter van de J.O.V.D., è.e teer 
H.H. Ja.cobse, een rode, en werd aa.n de heor Oud een kleine Driemas :er 
aanceboden. ~eclamatie van Bob de LaLge en ::auziek va~ de Kor..inkli:ke 
Fanfare "Gempre Crescec.do" uit i•:îidJ.elhar~is/Som.::aelsdijlc, onder leid.i:~.::: 
van 'o":illem. VernooijfJ, zorgden voor de nodit:e af·:risseline:;. Ui':: be: J::·,,l.::
wocrd van de heer Oud bleek wel, hoe diep dez~ huldiging hem ~ad Ge
troffen. 

Des avonds hield een cabaret onder ::et motto' "1917-1S57'\ ::nde::- ·. 
leirlins va~ ...ê.lexander ?ola, de aat:.'l:ezigen ::og er..ige uren op ::::,-zo~:è.er 
amuss.ute 'liijze bezig, en ae dag •,verd beslot;en :!!.Gt Geo. bal, è.:::.t te': ::lic:-;: 
in de nac~·.t voortd'..l'ü.I'de. Voor de or!::';a:lisatie was een cor:::.issi-s cs·.-:1.:-:r.:. 
onder voorzit;terscba:p van'.Ex;.J • .J.~\:amp; deze coc::üssie oc~stte sle::::L~ 
lof on erkentelijkheid, 'even3.ls de heer L.·;an V1.aar::linge::, bi.j , ... :_~ Q,:
alge~ele leiding V3.n de orss.niso.ti.e berustte. Zij allen. :-:unr~e:: 1!.': ::- v: ::..-
doer..ing o;:, lmn ·.verk teruc·zien.. · · · · 

.Ce~ tvJeede hoogtepur:.t' zij het van ceheel at~è.er ·k=-rakter' ··.·iJ. 
ik ::og: r:.oemer_. Het :G&ncibouvJcongres, d:J.t op Zate:-dae; 2 e-n Zonë.ag : :.:::..::..-.-:-': 
in i:e.t C'Jn.fercn ti<::-oord "Tfiouè.scto ten" te 2eis t '.':erd t;el:o~der.., 8:~ ·::ac..r·
voor de r0le.c.;.;:ste·lling z6 overstelpend groot 'Ne.s, qa~ do zaal al::.s 
deel::e~e::-s niet kon bev3.t&en. Opk hier was de vcorbe.:'eië.ins è.Jor ~-s~ 
orca::isE;tie-colll!!lissie, onder voorzitt3rscn?.p v:1:: de r~ee::- F ,der. ~:=-.:'CC(. 
·;-er::o:q"5d. Deze lanè.elijke conrmissie -;;erd dcor provi:-.~ial8 co:::::is~:..:::s 
c;c.s'.:G'J.n.d, Gt: :·,et; v.•as uiter::1ate verl-1eugend te ervare:: hoe tal var_ le(~E:·. 
onzer Partij zich met tun se~elo persoon ~ebben in[e3et om hec c=::~r~= 
tot een succes te maken. Zij zijn daarin ten volle ceslaaGd. Je deel
n.omer·s k'::s:wen uit alle deleH van l:.et land, en or is veel en •:ruc!è::-0~'..:-.:: 
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gediscussieerd en gedebatteerd op basis ven net landboU\'Irapport, d.:~t . 
in o:)dracl:t van het Studie-centrum •ran de :?artij ;verd sa:::.engestelë. rloo::· 
een com::::issic o·nder voorzitterschap van de ~eer den Hartog. 

:::adr;.t de Partij-Voorzitter het concres met een ko:-te rede !:.s.d 
ceopend, spraken achtereenvole;ens de herec. ::r.D.:::,ouwes over 11 .iÜge:;.e::e 
gror.dslacen van de liberale landbouwpoli tielc", Ir .D .3. Tujw.man over 
11 .!',kkerbouw- en Veehouderijvraagstukken ten opzichte van de liber:üs 
lac.d'Jom·:po li tiek", Dr .A. J. Verhae;e over "Tuinbou•J; en liberale land':::8UVI
politiek" .en :.~r.r!.J.Geertser:.a over "1ageme:::.e plattelandsvraae-stuk,-::eü 
en liberale landbouwpolitiek". De con[res-~.·oorzitter, de heer den 
Hartog, kon in zijn slotwoord met vreut_sde constatereCJ., d=.t de wens om 
herhalir:g bij alle aanwezit;en leefde. Byzor:iere verrr:.eldi::g verdiec.t de 
bemoeiet:is van r.Ir.F.G.van Dijk, die vrijvlillig een deel vs.n de ort:::s.
nisatie op zich nam, en zich, in co~rè.inatie met bet Alge~een Sec:-0ta
rieat, !':!et er•thousiasme van deze taak kvveet. 

Dat het Landbouv1concres allcrv:ege belangstelling trok, bleek 
niet allcon uit de t:rote opkoüJ.st. :tiet nUI!ll:ler van 9 ~.:aart van "Vri,~::.eiä. 
en Democratie'', dat ge~eel aan hot verslas van het con~res was ge~ijd, 
werd in CG"- oplaag van niet minder dan 20.8:)0 exemplaren in het ge;:ele 
land verspreid. 

Ik kom hier'.!lode aan de jaarlijks weerkerende ~unten van mijn 
verslag, en wil dan, aa~sluitend aan de vorige· alinea, beginnen met 
ons weekt.lad,.waarovor ditmaal 2:unstiger berichten kunr-e::. worden se
geven dan in de afc;elopen ,iaren het [8val <:as. :::et aantal abor.nés "::e
v:eep;t zich n.l. in opgaande lijn en bedroeg op 1 Jar:.uari 195~: 5.577 
tegen 5. 51G op 1 Januari 195?, Het aar. tal aoonnementen o:p de "Vrije 
Amsterdar1mer" bleef constan:t, z·odat t.et totaal a3.ntal lezers "lp 
1 Januari 1958: 7.057 y;as. 

Eind. Januari ·.verden op grote schaal overdrukken verspreid ~.-::Cl 
een hoofdartikel over ~et streven van de Nederlandse Onde:-wijzers7&r
eniging tot aansluiting ·oij het N.V.V. In :.:aart ·,·.rerd bovendien eer-. 
overd.ruk van het ~oofdai·tikel "Regeerders of Doodbidders", ingevo1..::.:en 
in de brochure •::Je oppositie spreekt", verz:;?reiè.. 

. Cok hot ledental der Partij bleef groeien. Eet aantal afde:ingen 
nc.m '.':ederon toe. Ope;eric :·1 t r:erd.en: Aalsr.leer, 3l.s t, ~-~ui ze::, Ie -ars u=~ 
Loosdrec·r!t, I.Iiddelstum, ?uttershook, Uithuizen e!l Zelhem. De afdel:.J.ce:... 
Axel en T·erncuzen i';erden sanent:evoegd Got '~~a ::tfdcli:1g Oo.st-;::;scuws- · 
Vlae.r:deren; de afdeling ?etu'sum-Gies.ser.:./~Tië;;.lvkerk '.·:erè. 8·s·::i.jzigd i:: 
de afdelinc Giesscuburr;. :Se e.f.delir1s:en Ber:r:int;i:l'oek/Syoe·,::;.rspel, 3cd.:e
graven, .i::oesburg en Vuren en Dalem h"'.V8.inen è.:.a.::·e::..tege~ te 'tervalle:-.• 
Het totaal aan.te.l afdeli!::.t;er:. s te;;~~ hienr...ede vac 35.3 tot ;:,:.2. 

Per 1 September :.;egon de hee:c .J.lio-.ri:J.G.a te l·e<::uwa.:-den als 
regionaal p1.·opac;ar~dist voor E'rie:3land zijr: -;:erkza3Jllt.eden cp dezel.::::e 
wijze als deze door de .heer O.de Vries reeds var.:.af 1 Jam.:ari 1956 :::et 
succes. in Groningen en ='renthe werden verricht. 

Door o•Terlijden ontvielen de ?ar tij in bet versla€jaar '.vederom 
vele leden,· die in heden of verleden grote verdiensten voor het li~e
ralisme hadde~. Ik noen: Dr.~.J.Bossers, oud-wethouder van de gemeente 
1 s-Graver..d.eel, oud-voorzit ter van de afdeli::.e; 's-G:ce.vendeel V?.u de 
Liberale Staatspartij, ere-voorzitter van de Centrale Do=drec~t ve.r.:. de 
V. V.!;.; P,I.ierkelijn te 's-Gravenhage; C.Veerdl.g, lid van :!e Ge~ee::':e
raaè. van Zutphen; ~-I.r.1oijeric.ch te Gieten, lid v::.:J. het Co:lege van 
Gede:putE:erde St-:cte::~ van d.e provincie Jrenthe; i~. 3chou~en, ·.ve tl:oude:o 
van CuleT.:l"::iorg, lid en oud.-voorzi t ter vs.n de V. v·. J. -f::oac ti i v:::: de 
?rovinci:ÜG Staten vo.n de r·rovincie Gelà.crls.D.d, .Jud-t:estu:lrSlid vs.:: de 
'!eret:igi::tE van 3t9.te2- en L2.:J.dsleden; P.v.d.',\ierf, sE:cret:' .. ris v2..n è..e 
afdeling .Da'!.1.tumadeel; Ir .E. ;,:,·. Insincer, voor:i tter v2.:1 de e.fdelietg :=~1-
!:'lond; A.:',' .H. van Stro.aten, ouè.-secr~::: taris v::.:: de: ::i' deling =rie tergec..; 
J.Koe~an, voorzitter vac de a:deling Edrkho~t; !~of.~r.C.~e Boer, J:ld
voorzitter en erelid va~ de ~fdeling·Leide~; J.G.A.vaCl. der Sa~den, 
secretaris·vo.n de ~fdeli'-g ~ierdenberg; A.Suidinc, lid vac.. de Gemee::tc
raad van ·:=-roninger..; D.A.Osk9.U!, oud-lid van :ie Ger::eeutere..:.è. vr:.c.. Le~:::er
kerk, oud-voor~~itter- va·:J. de afdeliq~; =.e1,\:ker:..:erk. 

De ,j a&rlijksc ·Algemene Jerc~:.derin;;- 1•:erd se houden o:;> 5 en 6 ,·_:;>ril 
in Euize Eaas te Gronin[etl. ~~en delegG.r;ie v::-.n de 3el~iscte .u~::;er::-.le 
Partij er:. het Lioero.al '!le.an.s Verbond, b·3st=.s.c .. d.e uit de l:eren 
E.Jac.sse:-... s c,;:n r.:artin, woonde de vergaderinG bij. Do O?e~i::gsrede 7':'!.1. 
de Voorzitter ':<erd ·als gewoor .. lijk door de rs.dio uitgezonè.en. Z3.ter:':.:..:;z 
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h~')lden de heren ~:Ir.;v.J.Geertseme., C.A.Kammeraad en l.Ir.H.van Riel in
leidine;en over het onderwerp "Bui tengewesten en Centrum", v?aarna zi,.h 
een levendige discussie ontspon. 

In de samenstelling v&n het Hoofdbestuur kwam wijziging. De 
leden van het Ja.Eelijks 3estuur, de heren Ir.B.O.van Balen Walter en 
J.M.F.A.van Dijk, werden bij enkele candidaatstelling herkozen. Even
eens herkozen werd orldergetekende e:üs aftredend lid van bet Hoofdbe
stuur. In de plaats van de aftredende leden 1,1eyrouw C.Ster::ler-·I',jaden, 
Prof.Dr.J.Lindeboom en G.Ritmeester, die zich niet herkiesbaar hadd.on 
gesteld, werden ce~wzen rflevrouw G.Doornbos-Oostine; te Roodeschool, 
Ir.F.W.C.Blom te Rotterdam en W.E.Jas te Dubbeldam. 

Het Hoofubestuur kwam in het verslagjaar bijeen op Zaterdaf 
16 Februari, Zaterdag 23 September en Zaterdag 7 December. In de l<:.atst
genoemde vercD-dering stelde het Hoofdbestuur o.m. een advies on nenr 
aanleiding van de voorlopi.ge candidateuli,jsten voor de Frovinclo.le 
Staten. 

Op Zaterdag 12 en Zaterdag 26 Januari vareaderden het Da:selijks 
Bes tuur en de :Gers te Orl Tweede Y.amerfrac tie, ter bespreki:![ ve.n de 
activiteiten van de Partij, zoals deze zich in de komende periode Z0U
den. dienen to ontv\i~\:t-::elou. 

Daarnaast bvam bet Dagelijks Bestuur nog viermaal bije6n. 
De Fartijx·nad vergo.derde twecmo.al, n.l. "'P Za.terdo.g 1 Juni e:1 

op Zaterdag 28 September. De verc;ad.E:rinc- vo.n l Juni V.'élS ge','iijd ::-\an s•.:l':: 

bespreking varl het jon~ste geschrift van de Prof .r.1r • .2.i'fl.'I'eldersstic~':·
ting: "De Publielcrec~1telijke Eedriji'sorc,:anisntie in liederle.nd". Het 
onderwerp werd ingeleid door de heer Ir.ti.H.Visser, al5emeen secre
taris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers. In de bijeenkomst 
van 28 September werd de politiekE: toestar..d besproken. 

De secretarissen van de Ko.mer-Cetltro.les kwamen Otlder leiding 
van de heer vnn Vlaardingen op 2G Je-nuc.ri bijeen. 

Op 9 I!ID.art ver[~adc.::rdon de Dngeli,jkse Bos turen van de Ka::::.er
Centrales - deze verr.•aderint; vverd bijgev:oo:1d door de l)enrli::lc:meester 
der Partij, de heer 3idney .J. vn~1 don Ber13h - , terwijl op Za te::-d.z.c 
21 September een bijeenkomst plnats had van de Propa~anda-comEissic 
en de Besturerl der =':a:f!er-Centrales. Deze bi,ieenkomst, die ':;erd t:;ep.r::
sideerd door de Yourzitter van de ?rop3.,;9.nda-cocmissie, ::.r.E.vzn EiJl, 
en waar voorts tot:;enwoordig v;areu de heren Sidney J. van den Be::-gh, 
Mr.F.G.van Dijk, secretax·is dor '.!:vJeede Kn.nerfractie, en ot:d.er~etel:e:}d0, 
had ten doel oen Rantal ccties, de lederlwerving en de propaga~da sc
treffende, te bespreken. De Fropae;anda-commissie 'l{'{Jam. daa::--::aast biJeen 
op Zaterd.atj 12 Junuari, Vrijdag 8 Pebruari en Zaterdag 10 :\.ugustu::J. 

Een aparte commissie, onder voorzitterschap vo.c de heer 
Sidney J.varl den Bergh, '.7erd door bet De..Gelijks B9stuur i::,:::esteld ce:.r 
bestudering van de mogelijkheden bij eventuele toewijzing van radio
zendtijd. Aan het einde van het verslagjaar werd deze zendtijd inder
daad aan alle politieke partijen, uitcezonderd de C.P.N., toegewezen; 
teleurstellend was echter, dat d.e dosering vooralsnog uiterst ~:s.ric 
is: slechts 10 mb.uten per 14 dagen. Boverldien behouden die politi12::e 
partijen, die castvrijheid r;enieten bij een. der omroe:::'veren.ic;i::gen~ 
hun voorsprong, In het debat in de '..:'weeè..e Kaner, dat over è..e betref
fende Regerin~snota nog in de laat::Jte dagen van 1957 ~erd gehouderl, 
zijn daar door onze fractie, bij monde van !•::r.E.H.Toxopeus, dan ook 
enige hartige ~oorden over gespro~en. 

De Landelijke Uiüclens tandscomwissie v;ns wederom ~eer actief. 
Itl haar voorzit terschap kwam wij zising, aanf::ezien ik als zodatüg ·;·;&T:d. 

opgevolgd door de heer Drs. E.A. Korthals, vice-voorzit ter cr...zer :ï\vee.:::.a 
Ke.meri'rac tie. De commissie lcvam zeven.w.acl bijeen. Bovendie:1 belegde 
zij een tweetal contactvergaderingen met plaatselijke middenstands
commissies der ?c.rtij, rl.l. op Jinsdag 22 Januari te il.msterdam, al•::2..ar 
?rof.Mr.P.J.Oud ee>J. uiteenzetting g'J.f over de huidige politieke toe
stand en w2.ar ;.::r.:..::.F.van Lecv:::er.:. sprak over _çrijsstabilisa';ie en be-
s tedingsbepe.rking, en op '{rijdo.g 5 April in Groni:1ger2, waar de heer 
J.G.H.Cornelissen de actuele middenstandsproblemen in de ~ro.ctische 
politiek behandelde. ~enslotto werd op 7 October nog een:~idde~st~~~G
coni'erentie georc;:::nisee.rd in Arnhem. Dae . .rnae.st 1,....".;cruen de sub-commi.s..:iGs 
herhaaldelijk bijeec. 

Ook in het voorzitterschan van de Cos~issie voor Culturele 
Zaken kwam vero.nderi:::.g. Hier ~'verd ik op[evolt;d door te t lid oe:: er 
:ers te .:::c.nerfrnc :ie, ;,1evrouv,- Drél. J .F • .Schomven.aar-Fro.r~ssen. De com':-
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missie vergaderde ~"~P 16 Juli, I') .m. ter bespreking van het v:etsoutwerp 
i:ionu:mentenwet, 

De Vereniging van Staten- en Raadsleden stelde, daartoe è.oor het 
Huofdbestuur gei!l.ac':1tigd, met het oog op de komende Gemeenteraaá.3ver
kiezingen~een commissie ad hoc i.u tot herziening van het gemeG>::teprogra-.rr. 
Deze commissie, die op Zaterdag 2 Februari door mij als voorzitter der 
Verenigins werd geÏnstalleerd, staat onder leià.in€<: van Prof.IAr.D.Simons 
te 's-Gravenhage. Het secretariaat wordt vervuld door de heer K.H.2r:.adt 
te 1 s-Gravenhage, tervlijl de- he~r F .N .Bouchard te Krimpen s./d IJssol 
als adjunct-secretaris optreedt, Zij splitste zich in een aantal suè
commissies en kv;am op· 5. September opnieuvi in plenaire vergadering ti.j
een. Op de jaarvergadering der Verenising, welke Zaterdag 19 October 
plaats had, werd het ontwerp-Gemeenteprogram voorlopig vastgesteld; 
de definitieve vaststelling zal door de jaarlijkaeAlgemene Vergaderi~g 
van de Partij in 1958 ceschieden• 

De jaarlijkse bijeonkomst van de raadsleden uit de grote 
gemeenten - ditm.aal uitgebreid tot 50.0CO inwoners - '.7erd cehouden op 
Zaterdag 2 Novem-oer te U'trec!.1t, De heer J .Hasper te Rotterdam hi.eld 
een boeiende inleiding over het onderwerp "Be~:ïtedingstJeperking", Ie. 
kort tijdsbestek werd daarna.een aantal regionale bijeenkensten ge
houden •. 

Het maandblad "Provincie .en Gemeente" verschee!'l wederom gere
geld) dank zij de zorgen van de he8r K.E.Brandt. Hoezeer diens v1erli:: 
wordt c;ewaardeerd bleek wel, toen hij bij het bereiken van de 70-jc .. ::-ige 
leeftijd op 25 Cctobe~ uit alle delen van hot land een stroom vau ge
lu~vensen ontving. 

·De Redactie-commissie van het weekblad. "Vrijheid en Democratie" 
kwam geregeld bijeen. Helo.as zag de heer J. J. van Iilecheien te Ar..:s terd:...;n 
zich in de loop van het verslasjaar senoodz2.akt c..ls lid v;otn de 
Redactie-comoissie te bedanken, waarmede een waardevol lid aan de rG
dac tie ontvieL 

Het Bestuur yo.n de Stichting "Vrijheid en Democratie" vergo.derè.o 
op 9 I.1aart e:n 21 Ceptamber. 

De Organisatie "Vrour.-en in de V.V.D.'' vierde op 27 I:ei in h&t 
Jaarbeursrestnurant te Utrecht l1aar tienjcrig bestaan, en 8ield op 1.2 
.en 13 Oe tober te Barehem haar als steeds zeer ceslaagde najaar·oconfe
rcntie, 

De Jongeren Orga~i~atie Vrijheid en Democratie hield baar 
achtst.e landelijk cont;res op Zc;.terdag 16 en Zondag 17 lTove:c.ber in t.et 
Kurhaus te 3cheveningen. Het congres werd seopend. in de vergaderz2.a::.. 
van de Twee:de Kamer met een rede v.J.n de heer Korthals. Zonè.agmid.dac 
sprak Mr,H.van Riel over "v7erkelijkheid, illusie en ideaal in ds poli-
tiek" ... liet congres v1as zeer drul: bezoctt. · 

Op 1 Juni had wederom een bespreking plaats tussen het Dagelijks 
Bestuur van de v.v.D. en een d.elet:;atie uit de J.O.V.D. Deze e;edachte•.1-
wisseling was nuttic en vruchtbaar,·en het Btemt t0t verheuging, dat 
het contact tussen V.V.D. en J.O.V.D. op de 14de September nog ~erd 
versterkt. · · 

De bijeenkomsten van het Liberaal Gesprekcentrum te Lunteren 
bleken in een behoefte te voorzien. 'Gen kern van trot;:ue bezoeke.rs r::.e.t 
een wissele::J.de croep belc.ncstellenden nan ae .. n het viercal ·;;eekei:J.de.:, 
dat het Cer1trW!l. in ~let verslacja?.r ore;ar"isee::-de, deeL Op 19 e:1 20 
Januuri spraken resp. Ds •. J.H.:2.itzern.a Eos over Ambon en Hr.D.sc::uitecs.ker 
over de ~ïoningbouw; op 23 en 24 Februari 1'/Ir.H.:?.vc..n Leeuv:e"::J. over Prijs
stabilisatie er:. 3estedingsbeperkiq; en,nr.Dr.C • .Oerkhouwer over c1.e 'IJet
balpool; op 30 en 31 i\~c.art ~:!evrouw r.Ir.E.Veder-Smit over de Cult:,_rrele 
Taak der Provincies en ~.ir. H.;1.l·rord. ')Ver "Europese Integro.tie", 

Gedurende de zomer::1c·.<mden bleef h6t 'lJerk van het Cetltrur:: rustc'l. 
Op 26 en 27 October werd de eerste bijeenkomst van het winterseizoen 
gehouden. De heropeni:1g geschiedde door de steller van dit verslag; 
c:.ls sprekers trE~den op de heren i!!r.S.\Villinge Gratama en E.ii.J~'.cobso, 
die beiden het o!lderv:erp "Je Doorbraak" èelich tten. 

Het-contact met onze Belgische vrionden bleef niet tot onze 
Algemene Vergaderit1G beperkt. De jaarvert;aderinS" va!'l '::et :Siber::tc~ l!lu:.mn 
Verbond •P Zond::-.c; 10 I.laart te Brussel werd bijge·;:o.ond door :.Ir.:=I,van 
E.io 1 , · Iilr. F. G. va t1 Diji.c en Le ti uffrouv,· ;,ir. ;;; • i;!. F. vcm Ever dingen. 

Op 5 en. 6 October kv;amen bovendien delegaties ~.-an hec Liter:::..:::!. 
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~·laans Verbond en de V.V.D. te Gent bijeen om gezamenlijk van Ee
dachten te wisselen (IVer de conseq_uenties van het Euromarkt-verdrag. 
Van Nederlandse zijde werd het onderwerp "De Landbouv: en de Euromarkt" 
inl.;eleid door l:Ir.F.G.van Dijk; de Gentse landbouw-h,.,0glers.ar 
Prof.li!,van :.Uegroet was de Vlaamse spreker, Q("lk de industriële en de 
algemeen-economische problemen werden belicht. Het waren dagen, die 
bij de :!'!ederlandse delegatie een goede herinnering achterlieten, c.:.ie t 
alleen vamvet:.~e de deskundige wijze waarop de problemen \'Jerden bé
sproken, maar ook door de hartelijke ontvangst, haar door de 'Flaa:::1se 
gastheren bereid. 

Tot slot van dit c;edeelte van mi,in verslag vermeld ik nog een 
bijeerllwmst van het Dac;olijks Bestuur en de Kamerfracties met eer. !::..Em
tal liberale journalisten, op 11 October in den Hang gehouden, waarbij 
onze Voorzitter een uite~nzetting c;nf over de politieke toestand. 

Ik heb U hiermede een summier overzicht ·gegeven van de activi
teiten van de Partij in üet afgelopen jaar. Dat dit overzicht in zo 
kort bestek onvolleJ.ig moest zijn, spreekt wel haast; V'3.nzelf. Nïet heb 
ik nog vermeld al het zeer vele en zeer belaCJ.grijke 'ilerk, door on"ze 
verte~enwoordicers lu ~0rste en Tweede Xamer verrictt. Als i~ U slechts 
noem het debat over de Regeringsnota inzake de bestedingsbeperking 
- de opzienbarende rede, door de heer Oud bij die gelege~heid Gehouden, 
werd op grote schaal verspreid in de brochure "De Opposiüe Spre·3::tn -, 
de vaststelling van de verdrccgen Euromarkt en Euratom, het Delta-plmc., 
het Huurdebat en de Pachtwet, dan geef ik U nocmaar zeer ten dele een 
indruk van de uiterst ingewikkelde en 1:1oeilijke problemen was.rmede 
onze Kflmerleden keer op keer worden geconfroutP.Grd er-... waarin zij zich 
moeten verdiepen. Dat zij daarnaast ook het contact ~et de Partij v8r
s-tevigen, altijd bereid zijn uit spreken te gaan - vaak cot in de 
verste uithoeken van het land -, deelnemen aan het werk onzer com~is
sies er1 hoe; aan tal vo.n verplichtingen, die het Kamerwerk nu een~"T.s.al 
met zich meebrengt, voldoen- men denke slechts aan de zeer uitgebreiCc 
correspondentie - naakt hun taak waarlijk niet tot een sinecure. ~et 
is goed ons dnarop eens te bezinnen. 

Ik wil dit verslaG beäindigen met het uitspreken van grote d~nk 
voor de \7ijze, waarop ;.1ejuf.frouw van Everè.ingen, geassisteGrd door 
een kleine, doch voort=ef.felijke kern van ~edewerkers, de dagelij~se 
leidinf~ van·het secret::...ï·Laat vervult en waarop de heer v::-,n Vlc.ardi:1gec 
in het ganse land v;erk:zaam is ter stimulering van onze propac~ancla en 
tor verbetering van ouzo organisatie. Dat veel van ons allen zal ~orde~ 
EDVer~d zeide ik al aan het begin. Maar bet liberalisme is oe~ zaak, 
waard om voor te 3trijden. De liberale gedachte in ons land krijct 
meer en sterkor acnhanc;. Mocen de uitslagen van de strijd daarvar:. 
hot doorslagBevende bewijs leveren! 
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