
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEI~ 3lT DE!JOCRATIE. 

JAARVERSLAG VAN :!:JE SECRET.t·.RIS 8VER EET JAAR 1958. 

In het boek van Joseph Grimond, "The Liberal Future" schrijft 
hij: "De taak voor liberalen is ol:l. nacht terug te geven aan het 
individu en de maatschappij, de staat, de regering en de natie z~ 
te hervormen, dat zij individuen kunnen dienen," 

·Deze gedachte, die.ik enige jaren geleden bij de algemene ~e
schomVingen over de gemeentebegroting in Den Haag ónder woorden 
trachtte te brengen toen ik een onschrijving gaf van het nieuwe, 
het militante liberalisEe, heeft in het afgelopen jaar 1958 stellis 
de gedach~en en de organisatievorn van onze partij, de V.V.D., 
beheerst, Allerwege was er opbloei te zien~ werden afdelingen,die 
niet zo'n sterk verenigingsleven ~adden opnieuw actief en werden 
op vele plaatsen. in ons land nieu·;;e steunpunt-en in de vor::J van 
afdelingen of correspondentschappen verkregen. 

· Met het groeien van het ledental en dientengevolge ook van de 
adoinistratie, werd het noodzakelijk het apparaat van het Secreta
riaat, zowel wat de huisvesting als wat bezetting van personeelsl9den 
betreft, uit te breiden, zodanig, dat deze groei, zij het ook in 
verho~ding tot de financi~le.mogelijkheden van onze Partij, redelijker
wijze kon worden opgevolgd. 

Een zeer stinulerende invloed ging uit van de verkiezingen veer 
de Provinciale Staten en voor de Gemeenteraden, die beide ·onze Par~ij 
als de grote overv1ü..naar uit de stenbus:::trijd deden ~omen, Het I.i
beralisl:lè dé!-t in de jaren voor de 1'\0rlog in ons land~ wat betreit de 
invloed en de oovang van de partij-organisatie voor degenen die 
de liberale beginselen b.eleden ee!:. reden tGt grote zorg '!Tas, heeft 
na de oorlog een nieuwe imp~ls gekregen en· die nieuwe inpuls heeft 
vele jongeren tot onze gelederen doen toetreden, waardoor ook de 
vertegenwoordiger8 ir .. de openbare lich~en, die onze gedachten Vlil:en 
uitdragen, uit een steeds grotere groep gekozen konden werden. 

Als i·k de sfeer va:-... onze Partij in een enkele zin v;at betreft 
het jaar 1958 zou willen karakteriseren, da.:. is dat ::et de woorden 1 

dat onze Partij zich bevindt in een opgaande lijn. I·.:aar daarnaast 
mag niet verheeld worden en kan ook niet voerbij gezien worden he~ 
feit, dat met de groei van duizenden de intimiteit van net verenig~ng2-
leven teloor gaat. ~et.karakter van een par:ij die zo sterk groeit, 
verandert en dat brengt problemen met zich nee en nu en dan ook 
plaatselijk v-1el spanningen, v:elke door het !-'"oofdbestuur, het dagel:'..jl:s 
bestuur en het partij-secretariaat zo goed :ogelijk moeten worden 
opgelost; Dat is dan ook in vrijwel alle gevallen gelukt. 

Na deze inleidende beschouwing laat ik de verschillende ~eder
waardigheden van de V.V.D. in het jaar 1958 volgen, ~aarbij ik begin 
net·de beide verkiezingen, die zulk een verrassend resultaat oplever
den. 

Provinciale StatenverkiezinR. 
Dag der candidaatstelling: Dinsdag ll ~ebruari. 
Dag der stemming: ~oensdag 26 Uaart. 
V.V.D. 13 zetels v;inst, ·:raardoor het aantal zetels s-:eeg van 

50 tot 63. 
In Noord-Holland en Zuid-Holland 3 zetels winst, in Groningen 2, 

in Friesland, Drenthe, Gelderland, ;Jtrecht en Zeelar..d l. In Uverj.js::el 
en ~oord-Brabant bleef het aantal zetels van de V.V.J. gelijk.:ote~~ 
aantal op de V.V.D. uitgebrachte ste:u':'lcn: 658388. 

De verkiezing van leden van de Colleges van Gedeputeerde Staten 
bracht het aantal V.V.D.-gedeputeerden van 3 op 5. He~kozen werden 
in Noord-Helland de heer P. 3laautcer te Barsingerhcrn, in Zuid
H0lla:nd ::r. H. van Riel te 's Gravenhage en i.:1 Drenthe de heer 
J.Ho:rean te .Assen. 

Nieuwgekozen werden in Gronin~en de heer ~.H.lfuis~an te 
Gr0otegi\Tt en i::-1 Drenthe ::r. Dr . .i-I. K. de Lan5en te ::eppel. 
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Gemeenteraadsverkiezing. 
Dag der candidaatstelling: Di~sdag 15 April. 
De.g de!' sterr.!:ling: Woer..sdag 28 Hei. . . _ 

Volgens de gegevens van het Centraal :Bureau voor de Stat~stHk 
boekte de V. V.D. 23C zetels winst, -....-aard ':lor !-.et aantal zetels steeg 
van 84.3 tot 1073. Jeze winst was als vclgt over de verschillende 
provincies verdeeld: Grr;ningen 10, Friesland 16, :Drenthe 16, 
Overijssel 8, Gelderland 26, Utrectt 25, Noord-Holland 80, Zuid-
Eollar~d 45, Zeeland 1, Uoord-3raèar.t· 3. · ,-

:Sen zuiver beeld geven deze cijfers niet,_ omdat /in een aantal 
gemeenten door V.V.D.-ers net een lijst ~Geceentebel~ng" of "Plaat
selijk Belang" vrerd uitgekonen. Je door !:en verworven zetels zijn 
niet in bovenstaande gegevens verwerkt. Jit =aakt het ook onmogelijk 
meer dail een ruwe schatting te gever.. var_ het aantal stennen, dat bij 
de geneenteraadsvc!'kiezingen op de V.V.J. werd uitgebracht. De 
offici~le V.V.J.-lijsten behaalden, wederom volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek,j 675.849 sten=en. . 

De wethouderaverkie!ing op 2 Septe~ber traebt het aantal V.V.D.
wethouders.van 150 op 181. 

Afdelingen. 
Het aantal Afdelingen steeg van 362 int 394. Opgericht werden 

de nav1lger.de afdelingen: Aalten, P~coude, A=eland, A3sendelft, 
Barneveld, 3cusiche:!n, Borcul0, Eibergen, :2rr::elo, ?insterwrlde, 
Gcudswaard, Kantens/Zandeweer,Le~sterlani, Ie~sden, Limburg,Lochem, 
Uuiden/I.Juiderberg, I1ur. tendEJ!l, lJieuw-:=eyer2.s..nd, Oel tgensplae.t, 
Ouderkerk a,ld IJssel, Putten, Rl:onn, ?.oz<:n.turg, Sa&senheim,Scllingen, 
Staphorst I '!'er ;._pel' v:eesp' West zaan, ~.;ille:Glstad' Zuidland. 

Het ledental na:Gl gestadig toe; in versch~llende gcceenten werden 
ledenwerfacties gevoerd. 

Veel nuttig v:er.k werd weer verzet do0r c:::1ze regicne.le prope.gan
disten de heren 0. de Vries in Groningen en :renthe en J. Hovir..ga-in 
Frieslan.d. In Overijssel be~indigde de ~eer ~.J.Leyds, die zijn 
functie met veel toewijding vervulde, zijn WPrkzaamheden; in zijn 
plaats ~erd benoe~d de heer I. Roodenburg, die met enthousiasme aan 
de arbeid is getogen. 

Vrijheid en· Jemocratie. 

Aantal abonnee3 op l Januari 1959:6186 (l Januari 1958:5577). 
Ab0nne~enten "Je V;:oij e ;\msterda~!:ler": 14-59. :·otaal aantal lezers 
op 31 December 1958: 7645. 

Ir_ t=e~o:!:"i a.':l. 

In het verslagjaar kwam cns vredero~ ee!'l ar:mtal teegewijde leden 
te ontvallen, waarvn.::1 wij noemen: 3. Jek~:er, lid van de gemeenteraaä. 
van Ouderke!'k a/d J:.Jssel; Prof.llr.J.A. ~ieema!'l te 's Gravenhage; 
H.A.Ekker, lid van de gemeenter0-ad ve.r. I:c.::-,pen; J. van B:e::!le!'t te 
S'liedrecht, c-J.d-lid va::1 de geneer..terae.d; J. ten Ke.te Gzn., 'cestuurs
lid van de Afdeling Crr.:nen; ?rof.Dr.J. Li~deècc~ te Grc:ninger:., cud
lid var:. het Hoofdbestuur; J.A.H. Lor:.sain, lid van de gemeenteraad 
van Yior":_e?:"V8er; Prof. I:r. J.. ... l\7. ::Icle~a,a.r te · ... :c.ss e;_aar, vocrzi tter van 
de Eers~e ~a~erfractie, en 0ud-lid va~ het H~0fdbes~uur van ä.e 
Li'cera::..e St&::ttspartij ;::ev!'cuw ::i.A.va~ R.ii"::..-S:::':?enge te Asser.., cud-lid 
van het ~cofdbestuur van de Liberale Staa~apa!'tij, oud-bestuurslid 
van de Vrou~engroep in de Liberale StaaTspartij en oud-voerzitster 
var:. de ~fdeling Assen van de V.V.D.; I.A.Scten~, voorzitter van de 
Cer~t:!:"ale Eiddolourg en lid van de ge~eer..-:erG.ad van Middelburg; 
W. 3peel~an, voorzitter van de Afdeling Gister7een; A.van Valen, 
veerzitter van de Afdeling Dubbeldaz; H.~eyer, vice-voorzitter van 
de Afdeling 3ussum. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Deze werd op 'rrijdag 23 ?ebrJ.ari en Zaterdag l ~:Iaart in het 
Concertgebouw te Hengelo (0) gehcuder:.. Als gasten wnonden de 
vergadering cij: de heer Schalakens -:::e :2r·..:.ssel r..amer.s de liberale 
Belgisc!:e zusterorganisaties, en .1e hePr ::.E.J·acobse na:::1ens de 
J.C,V.D. 

Na de openings~ede dcor Prof.I~.?.J.:ud, die als steeds door" 
de radio werd uit~ezc~de~, e~ waari~ ~et :J-jarig ~estann dar Tar~ij 
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werd herdacht, vamden de vastst<;llir..g van het gemeer-té.prcgram 1958 
en de behandeling van het ~efensievraagstuk door Drs.~.A.Korthals 
en !:r.E. van Riel de hoofdpunten van de ager.da. Daarr..aast werde!l 
~Nesties van interne aard èesproke~. In de sa~enstell~~g van 
Dagelijks- en Hoofdbestuur l-;:w~ enige ·.üjziging. De Y:JOrzi tter, 
Prof.I.:r.P.J.Oud, werd bij enkele candidaatstelling herkozen. In 
plaats van het aftredend.lid van het =:agelijks Bestuur, de heer 
T.J. Twijnstra, die zich niet ~erkiesbaar had gesteld~ werd 
gekozen l.Ir. J .J .c .R. var.. der Eilt te .4 .. :::sterde.m. :Je af:reder..de ~:-cofd
bestuursleden Ir.L.G.Olde~è:aru:ing, ~r. ;:.J.Stoel Feuerstein en 
mejuffrouv: Er. J .r.=r. ::oxopeus ?ott werden herkozen. :-~et aftredende 
Hoofdèestuurslid Dr.IJ.P. Vrij v:enste geen herbenoe:r::1ing te aanvaarden. 
Naar aanleiding van een voorstel v~~ de Afdeling Rotterda:r::l werd 
voorts besloten het aantal Hoofdbestuursleden met één uit te 
breiden, zodat twee nieuwe Hoofdbestuursleden werden gekozen: 
Ur.D.J. van Gilse te 's Gravenhage en :~r. R.H.Toxopeuo te Breda. 

Kanerfracties. 

Ook in de samenstelling der Eerste en Tweede Kamerfrectie 
kwao. wijziging. Op l :.Taart moest Prof.IIr.G. d~ Grocth zijn lid
maatschap van de Eerste }~amer beëindigen in verband m~t zijn 
ben0e:ning tot lid van è.et drie::1ànschap voor de vcorbereid:..c.g v2: 
het nieuwe Burgerlijk ":7etbcek. Zijn npvolger, Lir.D.A.:Jelprat te 
AI:lsterdam, werd op 18 T.Iaart als nieuw lid beëdigd. 

Eind Uove:r.ber werd de Partij onver\7acht getroffen door het 
overlijden van de Vnorzitter der Eerste Kanerfractie, ?rof.Mr.A.N. 

Mclena-"\r. Op 23 December werd zijn opv0lger, Prof. :Jr.H. J. V/i tteveer.. 
te Rotterda:r::1, beëdigd; Er. :r. van Riel Vl"llgde Prof. ::rlenaar op als 
fractie-voorzitter in de Eerste Ka~er. 

r;:edio Februari bedanl:te :.ièvrou;·; A.?ortanier-de· Yfit als lid 
van de Tweede Kamer. Bij haar afscheid uit de -r·weede ~:amer heef: 
oevrC'uw Fortenier k-unnen ervaren, hoeveel Vlaarclering zij heeft 
verworven in haar werkzae.:Iheden voor dP liberale zaak. Zij werd 
cp 4 r.:aar.t l'pgevolgd dcor de heer I.:. Visser te Arnherr.. 

!)agelijks Bestuur en Hoofdbestuur. 

Het Hoofdbestuur vergaderde in 1958 driemaal, n.l. op: 
12:Aóril, o.m. ter bespreking van de uitslag van de Provinciale 
Statenverkiezing en ter veerbereiding van de gemeenteraadsverk~e-
zingen; · 
18 October, ter behandeling van een aantal huishoudelijke zaken; 
27 December, ter vocrb~reiding van de vervroegde Tweede Ka~er-
verkiezing. . 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde ever~eer.s drie:r::1aal. 
Voorts had op 31 :.lei een ·oespr~?kir.g plaats .tusse!'1 het ::)age:..ijks 

Bestuur en de 1:a:r::1er.:racties, te~einde everleg te :;Jlegec:. over he: 
toekomstig beleid van de Partij in verba~d met de verrassende 
uitslagen van de Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen. 

Part i ,j rae. d . 

De Partijraad kwan tv:eemaal bijeen. Op 31 !:ei werd een tweede 
bespreking ge·:tijd ae.n het geschrift var.. de ?rof.::r.B.::.Telders
stich ting "Je ?ubliel:re cr.tel:i jke Bedrij fsc rga!1is a tie :!...:;. ·Nederl ~ .. i 11

• 

De Voorzitter van "het Cüratori"-~:::1 der Stichtir..g, ?rof .::Jr.E.J. \ïit-:eveez:, 
verdediGde de ccncl~sies waart~e de Stictting in dit gsschrift ~as 
gekcmen en trad daarbij ir. uitvoerige d~scussie reet de inleider van 
de eerste bespreking, welke ~p 1 Juni 1957 had plaatsgehad, de teer 
Ir.S .s. Visser, .h.lge:::.een 3ecrete.ris van 1-.et Verbond van lJederlan:ise 
Y/erkgevers; 

Op 18 October vergaderde de Partijraad ten tv;eede male, di t:::laP .. l 
ter bespreking van àe politieke toestand. 

Centr8.les •. 

De Secretarisse:-. van èie L"--::.ercentrales e!'l van de Statencentrales 
kwamen "P 4 Januari onder leidi!lg van de heer L. van ':2-aardinge~: 
bijeen ter bespreking van de voorbereidi~gen voor de Frovi~ciale 
Stater-verkiezingen. 

Op 15 l~ovemter vergaderder.. ·de Jar,elijk3e Besturer. van de 
Ka:r::1ercentralE>s !!let de I!'opaganè.aco:n:::iss:!...e, cr.à.er pre.es:.iiU:.:l van ::!.e 
Voorzitter dezer Cc:r.:l::issie, ::r. E. ·fan Riel. 
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Conmissies. 
Daarnaast vergaderde de Propagandacommissie nog op 18 Januari, 

7 Haart, 3 riei, 21 Juni en 27 September.Op advies van de Propaga::"'.da
commissie organiseerde het Hoofdbestuur in I1aart een aantal 
Praatavonden. · 

Ook tal van andere commissies van-de Partij waren in het 
verslagjaar actief. . . . · · 

De Redactiecommissie van ~"ns weekblad "Vrijheid en·Demócratie" 
hield geregeld haar vergaderingen.. . . 

· De Landelijke Middenstandscommissie kvram op 23 Januari, 16 _~_pril, 
19 Juni en 15 October bijeen;.op geze laatste dàtum·werd tevens enn 
èontactvergadering gehouden met de- plaatselijk~ riliddensta.ndscorrn:lissies 
·ditcd~ provincie'Zuid-Holland te Rotterdam •. 

'De sub-commissies van de L.H.c., te vreten: Caomissie Afbetalings
stelsel; Cónu:!issie Herz.iening :;:Jrankwet, Economische Con=1issie, 
CommissieBedrijfspand, Parallelisatiecommissie en Coi!l!:lissie Parane
dische Beroepen, l:v:an~n. ever.eens herhaalde malen bijeen. 

De Reglementen-Co~issie vergaderde op 2~ Februari en 24 Sey
tember, waarna zij advies uitbracht aan het Hoofdbestuur der Partij. 

De Culturele Co::n:lissie kwan op 4 Februari bijeen. 
De Onderwijscommissie van de Vereniging van Staten- en Raads

leden vergaderde op 24 November. 
Op 13 September werd een commissie ter voorbereiding van do 

V.V.D.-dag 1959 geinstalleerd. Aan het einde van het verslagjaar 
werd in verband met de· vervroegde Tweede Kamerverkiezing e eh ter 
besloten de V.V.D.-dag niet in 1959 te houden. 

· Het· Bestuur van de Stichtü.g "Vrijheid en Denocra-tie" hield 
zijn jaarlijkse ~er~adering op 22 Novenber. 

Het Bestuur van de Stichting r.1r.H.C. Dresselhuysf':l~.ds kwam :;p 
28 Juni bijeen •. 

Nieuwe conmissies. 
Het Hoofdbest'.tur stelde twee ni,:uwe eenmissies van de ?artij 

in, n.l. een Com!:lissie ter bestudcring van de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorgan1natie, die haar eerste vergadering hield op 21 lhv~?::rber, 
en een Commissie ter bestudering van de opheffing van het Proces2ie
verbod en van Subsidie aan Kerkeni deze cammissie vergaderde voor 
de eerste maal· op 15 November. 

Provinciale' Landbouwcammissies. 
Tenslotte wil ik niet onvermeld laten de activiteiten van de 

verschillende Provinciale Landbouvrcommissies, waarbij ik spe ciar~::.. 
de Landbouwcommissie Gelderland vril noemen, die enige èijzcnder 
geslaagde landbouwdiscussiedagen organiseerde. 

Radir·-zend ti~ d. 
Van de te langen leste verkregen radio-zendtijd werd ee~ zo 

goed mogelijk gebruik gemaakt. De sprekers van onze Partij konden 
zich 26 maal doen hare~, terwijl de serie op 10 Januari door anze 
Partij-voorzitter werd geopend.. · 

De Vrouwen in de V.V.J, 
De Organisatie Vrouwen in de V.V.D. hield haar jaarlijkse 

conferentie ditmaal op Vrijdag 3 en Zaterdag 4 October te Ocsterbeek. 
Voorts Wetdèn Vele provinciale bijeenkomsten gehouden en werd eeL 
aantal_nieuvre afdelingen opgericht. 

J.O •. V.D. 
De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie hield hazr 

jaarlijks Landelijk Congres np zaterdag 25 en Zondag 26 October te 
Assen. De congresréde werd ~itgesproken door de Vice-Voorzit~er 
der Tweede Kanerfractie, erelid van de J.O.V.D., Drs.H.LY.:ort:::als. 
Het ledental van de J.O.V.D. na."!l in het verslagjaar ::ret 50% toe 1 
terwijl ook hier tal van nieuwe ~fdelingen werden opgericht. 

Liberaal Studie-weekend. 
Op 13 en 14 Decem~er werd te Delft een liber~al studie-weekeLd 

ter bespreking van !'.et Hcger Onderwijs geh0uden, waaraar:. door vele 
hoogleraren en studenten werd deelgenonen. 

Liberac.l Ges:.orekccr .. tru:::l. · 
De oi jccnY:o!:'.ston vr:·.r. !-"et ~il'era[!.l Gcsprekccntr.;.:::l werden ::ok <" 
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het verslagjaar voortgezet. Op 18 en 19 Januari kwam men in :unteren 
bijeen; J!r.?.G.van :)ijk sprak over de positie van de Neè.erlandse 
landbouw in 3enelux en E.E.G. ,:Ir.F.l?ort:C.eine over "'.'enl:end Fersfectief;• 

Op 22 en 23 November werd in Leche:n geconfereerd. ::r.!-i.van ?..iel 
hield een inleiding ever kadervcrming; des avcnds vond een d~scussie 
over dit onderwerp plaats onder leiding van de }<eer M. Vïsse:::', Voorts 
behandelde Ds.J0h.?.van Eullem het onderwerp bezitsvor:::ing. 

Publicaties. 
Onder auspiciën van de Afdeling 's Gravenhage verscheen in 

1958 een boekv;erkje onder de titel "Enige aspecten van !:et moderr.e 
liberalisme", 'Naaraar, medewerkten de heren ?rof.L:r.P.J.·:Jud, 
Prr::-f.Mr.U.E.E. van Esveld. Dr.J. Alers, :Vs.Jch.P. van :.l:.;.llem en 
:r.rr. H. van Riel, in begin 1959 gevslgd dc-C"r het onder a-..;.spiciën van 
de Afdeling Amsterdau uitgegeven beek: "~at is en wat wil het 
liberalisme sociaal en econcmisch" è.nor Ja.c. Fnhrcnfort,Tiet mcde
uerkir:g yan ~.ir. J. de ',V::.lde, Ir. L.G.Oldenbanning, J. van I.Irurik en 
F.L. van der Leeuw. Beide Afdelingen komt voor hun initiatief ze~2r 
een woord van dank en lof t~e. Deer dit initiatief tesetikt onze 
Partij thans, naast Opgaande Lijnen, over twee wat uitvoeriger 
samenvattingen~ de ufu?erking van ons beginsel ·betreffend. Eier werd 
imoers jar~nlang al om gcv~aagd! 

De Verenigina van Staten- en Raaqsleden. 
De jaarvergadering van de Vereniging van Staten- en Raadsleden 

werd op 17 r:ei in :::Jen Haag gehcuden. Vooraf kwam het bestu·J.r bijeen. 
In de namiddag werden korte inleidingen gehouden deer oevrr~uw 
G. Doornbos-Oosting en da heren D.A. van Hcute 1 l'.'Ir. F. ?ortheinP 
en Ur.D. Schuiteoaker. 

In het verslagjaar venden twee studieconferenties van de 
Vereniging in het Conf0rentiecord Woudschoten te Zeist plaats. 

De eerst~ conferentie werd gehouden op Zaterdag 15 en Zondag 
16 Februari ter voorbereiding van de kcmende Staten- er. Raads
verkiezingen. :adat ~et congres door Pr~f.~r.P,J.Oud was geopend, 
gaf Prof .1.:r.:J. Sir.wnn, Yoorz).tter van de Cor:roissie tot herziening 
van het Geneente::~rogr2.!!l~ een teelichting cp het ont•::erp-progè's.::n, 
Zaterdagavond beantv10ordde eon forum, 'bestaande uit de ~eer 
D .V:. Dettmeij er te '.;; Graver.hage, voorzitter. nevr.ouw G. :J:olz::Uller-~ 
Teengs te AlkTiaar en df.: heren J .H. l:Goczen te Ereda, A. ]awijn te 
Olst en J. Homan ~e AssAn, vragen o~ het gebied van provinciale en 
gemeentelijke poli"Ci.::l:. Zc!'ldag sprak i~r. L .A, !:~>sper, Oud-Co::::üs s?.ris 
van de Koningin in ae pro-rincie Zuid-Holland over het ·:;erk van de 
Provinciale Staten. 

De tweede conferentie werd georganise0rd naar aanleiding van 
de uitslag van de geneen·ceraadsve~kiezingen. Het Dagelijks Bestu~r 
der Partij achtte h~t ncodzakelijk 1 dat het buitengewoon grote 
aantal nieuwe raadsleden, dat vo0r de V.V.D. zitting na::J., in de 
gelegenheid znu •r;orden gesteld over de vele gemeentelij!::e proble:::en 
door deslmndigen te word er" 'roorgelicht. Veel nieur:e raadale den 
mae.kten rp 29 en 30 lTove::::ber van deze gelegenheid een cle.nkba.ar gebruit::; 
de deskundige vocrlic:1ti.r.@; ·aPrd door Prcf.::r.?.J.Cud, :.:r.H.nm ?..:.el, 
mevrC'U\"J 7,Ir-.E.1\.J .Scl1elte~.s.-corJ.raài en ondPrgete1\.endc gegev~e!"'_. 

Tevoren had reeds rp 5 J1lli een tespreking plaatsge!:ad :::et de 
fractievoorzitters van de ge~eenten ~et 20.000 of neer :.nwcners, ter
wijl op 27 Septe:::ber de jaarlijkse bijeenkomst plaatsvond van de 
raadsleden uit gemeenten ::et ~eer dan 50.000 inwoners. Ook deze 
vergaderir.gen werden deer de Partijvoorzitter bijge~oond. 

Op de bijeenkocst van 27 September volgde zoals steeds ~eder0::: 
een groot aantal regionale b!jeenko:::sten. dit~aal provi~ciegs~ijs, 
teneinde op deze ::anier zoveel mogelijk de nie'J.we raadsleder. te 
leren kennen en in het groot verband van de Ve~eniging op te ne:::en, 

Tenslotte dient nog vermeld de bi~eenkomst van de ?revinciale 
Statenleden op 11 Octoè'er te A:::sterd&m. waar des morgens een nota 
van :.J:r. s. 'iilli!:.ge G:::·ata:.-v:J. ever het s"'ver:nen bij v-:-l:nacl:-: voer de 
Eerste Kamerverkie~ing werJ besproken, en des :::iddags ~r.5.van Riel 
een 1iteenzetting gaf over de liberaal in de Staten. Oot::-hier veel 
nieuwe gezichten! 

~e Vereniging va~ S~etcn- en Raadsleden is in ~et versl~gjaar 
zeer snel gegroeid. 3et 1e00ntal èedroeg per 31 ~ece~ber 1953 
905. Vanzelfe~rekeni bren~t dit ee~ zeer grote tcene~in~ va~ ie 
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hoeveelheid werk die door het Eurea.-.... V'Jor Gemeentepolitiek meet 
r;orden .verzet ::et :<::ich ::.ede. 'Je heer L.!L Brandt kom.t eer: woord va.:'. 
bijZ·'Jndere lr:::f toe voor de v,;ijze wae..rc) hij al dit extra Yterk !".eef--: 
cpgev:angen en daarr.aast r.og tijd teeft kunr.en vir.den het secreta
riaat van de Onáerwijsco:.,missie waar te ne::1en en tlaa!ldelijks 
"Provincie en Gemeente" te verzorgen. 

Contact 3elgische Iibera~en. 
Het conte..ct met cnze Belgisch~ vrienden bestend in toet ver

slagjaal;' cnd,er: qeer uit een bezoek ve.r. de heren Z.~r~F .I}. van Dijk, 
1. van Vlaardingen en ondergetekende a&.n AntwP-rpen, "eer gelegenheid 
van het cp 5 Januari herdachte hcnderd~arige bestaan van de 
Liberale en Grondwettelijke Vereniging van deze stad. 

Kabinets crisis. 
Het verslagjaar eindigde in een sfeRr van grote politieke 

bercering. nadat op 11 JPce~ber, bij de behandeling van è.e 
be1asting0ntwerpen in de Tweede Ka::1er, een Kabinetscrisis was 
ontstaan, volgde cp 23 ~ecenber het besluit tnt 0nttindi:::g van de 
l'vreede Ke.mer. De datu::1, ·::aarcp de ~Q~';!',~e.gde verkiezinge1·. zcu :len 
worden gehouden, v1erd bepaald cp ;;,_Y't_~-'0;.~ 12 Uaart 1959. ~e 
beschrijv:.ngsbrief voer de 3uitengew"r.e Îlgemene Vergadering "'P 
10 Januari 1959 werd 29 Jece:::ber verzc:::.1en. ~e Fartij bereidde zich 
voor rp een nieuwe verkiezingsstrijd. 

D. ;·:.De7tmeijsr. 
A1gs~een Secretaris. 
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