
VOLK3PA::I.TIJ VOOR VRIJH:':ID =n D~r.:IDCRAI'IZ. 

Het jaarverslag over 1958 eindit:de met de woerden: "De 
Partij bereidde zich. voor op eee: nieu>'>e \'erkiezingsstrijd". 
Z6 was inderdaad de situatie bij tet aanbreken var:. ~et jaar 
1959. I'[adat op 11 December 1952 eer:. Kabinetscrisis ·sas c~.t
staan, volgde op 23 December het besluit tot ontbi~dicg van 
de Tweede Kamer. De datum waarop de vervroegde verkiezingen 
zouden worden gehouden, werd bepaald op Donderdag 12 Ma&rt 
1959; de dag der candidaatstelliq~ op 'Joensdag 28 Januari 
1959. De pr0cedure voor de samenstelling en indiening van 
de candidatenlijste~, die zich normaal over vrijwel een jaar 
uitstrekt, moest thans in vijf weken ~orden afgehncield. Het 
Hoofdbes tuCIT besloot, :net toepassing van arti:::e l 15 van het 
Reglement op de candida2tstelling veer Laden van de Twe91e 
Kamer der 3taten-Ger.eraal, dat luidt: "In gevn.l van tuesen
tijdse verkiezingen voor de Tweede Kamer stelt het Hoofd
bestuur de te volgen procedure v0or de candidaatstellin~ 
vast, zoveel mogalijk met behoud var:. de bepalingen van dit 
Reglement", d.e verg"l.deringen V"l.G de -;erkiezingsraad te la.ter: 
vervallen, ec. slechts een Buitengewoc.e Algemene Verzadering 
bijeen te roepen. Nog op 23 Dece~ber 1958 werd deze Vergade
ring voor 10 Januari 1959 geconvoceerd; de Beschrijvings
brief werd 0p 29 December 1953 verzonden. In zijn vergaderi~; 
van 3 Januari 1959 maakte tet Hoofdbestuur, nad.at tevoren 
door leden van het Dagelijks Bestuur overleg was ~eplee~1 
met. de Vo·orzitters vao de I:~amer-Centrales, een aanbevel·i.~:g 
op van d.e personen, die de verschillende plaatsen ap de 
lijsten zouden kunnen innemen. Zaterdag 10 Januari atelie 
de Buiter.gewone Alge~e'1e irergqdering in ".Ce K::,rsel::oom'' te 
Hilversum de candidatenli~sten vast. Nu kon alle as~dac~~ 
worden gegeven aan de voo~bereiding van de verkiezi~gsca~
pagne,. die, zoals gebrulkelijk, op de dag der candidaatstel
ling inzette. 

Zen van de belengrijkste onderdelen van deze campagne 
was als steeds het zeer ITrote aantal s~reekb9urten. dat in 
het gehele 1ac.d do.)r de leden. c'1zer =:s.!Tterfracties, ·ie e:<:.në.i
daten en ~ndere voorQ~nstaande partijleden werd ge~ouden. 
Nadat het Hoofdbestaur in zijn vergaderi~g van 31 Januari 
het Verkiezi~gsmacifest en Urgentie-prcgra~ 1959 bad v~srge
steld, had op 7 Fet·r:.wri eer.. s:prekersco~ferentie ie het :\ur
haus te Schevec.ingsn plaats, waarvoor allee, die een plaats 
op de candida!:enlijsten innarr:.er.., 'i;erà.en uitgecodigf... De 
spreekbeurtencampagne vond haar toogtepur.t in è.e laatste 
weken v66r de verkiezingndaE. Over het al~emeen waren deze 
openbare verso.deringen b;;-zot:!der gced: bezocl'.t. ::et ':::me ~eldt 
dit voor de opkomst 0p die vergaderi~Een - in iedera Ka~er
Centrale één -~aar de Partij-Voorzitter tet ~oord 7oerdc. 
In 3ommige Eevallen wer1en daar records gesla~en! S?ecisle 
vermeldi~g verdient eet feit, dat ?rof. Oud sprak op ee~ ope~
bare er.. buite~[~woon entto~siaste vergadering in keastrictt, 
georganiseerd door de jonge afdelin.g :iub~rg. 

~venals in 1956 trad een politiet cabaret op cnder lei
ding van Alexaodcr Pola, ditmaal onder de titel "DL~f je ~el7 
4. tegen 1". l:n 20 plaatsen v;erd ee:: 'Toorst.slli:1g ge;~evec..; de 
premiêre vdnd plaa~s cp 3 Februari te Zeis~. 

Verder ~erden landbou~dagen en middenstacdsfor~ georga
niseerd. 

Danrnsast Lestand de prcpa~anda ~it een afficte- en 
advertentie-ca~pagne ec te~ op grote setaal versprei1en 7a~ 
twee verkiezir.gskra'.'itc:-.. en cc:: ?er\cie::i~gsstuct, 

De affiches bestonden uit 1rie soorte~, iie i:: ooier
staande ctronolo~iscbe volgorde ~erde~ geplakt:-
"Houdt de 'Jri.j~eid toog", i::. óéc. for::-.nat, in ee'.1 oplage -7an 
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8.625 exemplaren; 
"Tegen het Socialisme 11

, eveneens in één formaat, in een op
lage van 7.905 exemplaren; 
Afbeelding Prof. Oud, in vier formaten, in een oplage van 
6E.455 exemplaren. 

In totaal werden dus 82.985 affiches van onze Partij, 
met het lijstnummer 4, geplakt. 

Van de mogeli~kheid'tot herplaatsing van de door ~et 
Hoofdbestuur geplaatste advertenties, waarvac. gratis sty·pen 
en matrijzen beschikbaar werden gesteld, is.docr de afde
lingen zeer veel gebruik gemaakt. 

Van de twee verkiazingskranten werd het extra verkie
zingsnumm.er van "Vrijteid en Democratie" in een "plage van 
1.213.891 exemple.rer.. verspreid, de verkiezingskrar:.t "De 3teo 
van, de Vrijteid" in ee!3. c:plage van 1.564.021 exemplaren. 

Van de verkiezi::.gsstuc.t "Koopt geen rode kat in de zak" 
werdec. in totanl 2.0(>).000 exemplaren verspreid. 

Door de Regering werd ditmaal aan de politieke partijen, 
behalve de in de laatste drie weken v66r Tweede ~a~erverkie
zingen gebruikelijke radb-zendtijd van driemaal een k:'Hsrticr, 
ook televisie-zecdtijd - driemaal zeven minuten - ter be-
schikking gesteld. · 

De eerste radio-uitzending van de V.V.D. werd besteed 
aan een vraaggesprek met de J.O.V,D.; in de tweede en derde 
uitzending voerden resp. de beren H.A.Korthals ec.drs. en 
Prof. Nir .P.J. Oud het v:oord. 

Do televisie-uitzendicgen vereisten veel voorbereidin~ 
en zorg. In d.e eerste uitzending hielden Frl"lf,I·,Ir.:::·.J,Oud eü 
Mr.:t.van Riel een vra.aggesprek met de heer F.A.Hoogendi.jk, 
de tweede werd benut voor eer.. semanspraak tussen ::evrou'.': 
A.Fortanier-de ~it en H.A.Kortha.ls ~c.drs., en in ~e laatste 
T.V.-aitzending werd aan verschillende Nederlanders ge~raag~ 
waarom zij op de V.V.D. stemmec; co~mentaar ~erd geleverd 
door l1.Ievrouw ILr.J.7,!.Stoff<Jls-van Ee.::;.ften en ?rof.i·ir.P.J.Jud. 

Veel aandacht trok t~nslotte te~ radio-debat, op 13 Fe
bruari op 1..ü tnodi~ing van de VARA gehouden tussen 
Prof.Er.?.J.Oud en Pr::f.Dr.I.Samkalden, ·:>ver de vra3.g "Is 
de Fartij vac de ~rbeid ondemocratisch?" 

Op 12 ~aart ~ss de spQnning zeer groot. Het resultaat 
overtrof veler verwachting. De V.V.D. behaalde 732.658 stem
men; het percentage der op haar uitgebractte stemmen, dat 
sinds 1952 S.8 bedroeg, steeg tot 12.2; haar aantal ze:~ls 
in de lweede Kamer van 13 tot 19. De V.V.D. was de derde 
politieke partij in Nederlcnd gewerden! De zittende lede~ 
onzer fractie werden allen herkozen; als nieuwe leden deden 
hun intrede in de Tweede Kamer I.~evro;J.v·: G. 7 .van 3omeren-.=owner 
en de heren J.H.Couzy, Lr.:.;: .. J.Geertso:na, :=rof.S.Korteweg, 
Mr.D.Schuiteme.ker en ~:ir.B.P.van der 7een. 

Het eer::te scaç:i~..un van de ~Cabinetsfcrmatie was het 7er
lenen van een cpir~ct~ tot i~f~r~atie door H.~.de Kc~i~gic 
aan rrof.Jr.:.J.~.Eeel. ~o; vóór het einde van de =ae.nd 
~aart ko!3. Zij i~ de persoo~ va~ Prof.Dr.J.E.de ~uay eer:. 
forwateur a::c-.üjzec. ~em v:er-: de opdr::.cht verstret.ct: te Jn
derzoeken of hij een Kabinet kon vormen, tat vruchtbaar :net 
de beide ~amers der 2tatec-Generaal zou ~ucnen same~wer~en. 
Na· precies vier ?:eken ~islul~te de forr::atiepoging v'.ln ?rcf .de 
Q.uay, Ha eet:. r.ie'.lv;e i~forr::%ie-o;>dJ.'Gcht aar. Prof. 3eel ·:.erd 
wederot:l Prof. à.e ·~·.1ay s.ls !'or;:J,t :;e ur ?.e :12·e·.~·c zon. D:i_ ':':::ac.l 
slaagde de formatie, en op 19 ~ei kon hec nie'.lwe Katinet 
- ~en Kabinet :nèt literale~ en zonder soclalistan - ~orden 
beedigd. Drie leè.en van onzf' Part: .j namen in dit Ke.cine: 
zitting: de heren S.J.van den Ber,t, :niniscer 7~n ~efensie, 
H.A.~<:orthals ec:,drs., ':ice-:nin~_st;:r:-:rc::eside~t en r::i::ister 
van Ierkeer en 1:s:::erftaat, e':l .·Jr,t;.H.l'oxopeus, :ninister ·;3.n 
Binnenlandse Zake~. Eelaas zag de teer van den Bergt ziet 
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genoodzaakt op 30 Juli om persoonlijke redenee qf te crede~ 
als minister van Defensie. Op 7 3eptember werd in de ~ier
door ontsta:1e vacatu.re voorzien door de benoeming van :-,et 
lid van onze Partij Ir. S.H. Visser. In AugustuG ha:i inniddels 
de benoe~ing plaatsgevonden v~n een liberaal als staats
secretaris van 3uitenlandse Zaken, ~.1. Dr.H.R.van Houten. 
In October volgde de benonming van het lid van onze Partij, 
Drs.E,G.Sti.jkeJ., als s: ~-,tsS'''(:retaris vat: Verkeer en :.'loter-
staat. · 

In de vacat:.1res in è.e Tv.'eede I:amer, O!ltstaan door de 
aanvaarding van tet ministerschap door de heren Korthals e~ 
Toxopeus, werè. voorzien door de bencemir.g van I1ievrouw 
Ir.A.Kuiper-Struyk en de teer J.O.Corver. 

Byzondere vermelding verdient ie verkiezing cp 15 3ep
tember tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de T~eede 
Kamer vcor de zittir:g 1C)59/19E:J ve.~: Eevrouw I.ü·.J.1·,;.3tof.:'els
van Haaftec; voor de buiten[e~one zitti~g 1~59 was de heer 
H.A.Korthals ec.irs. op 2G Waart in plaats van de socia
listische afgevaardigde de beer Borrmer ~ls z~danig ge~ozen. 

De groei van de Partij kwam ook tct uiticg i-è, de sÇij
ging van het ledenta~ en van het aautal afdelingen. Het 
ledental bedroeg aan tet Ainde van 1959 rcud 35.000; tet 
aantal afdeliDgen steeg van 394 tot 4-03. In l:.et versle.E.jaar 
werden 12 nieuwe afdGlinGen op€eric~t, te weten: 
Bunnik, De Ronde Venen (Vinkeveen, ~ijdrecht en ~ilnis), 
's-Graveland, Heerlen, 2ei!evoetsluis, Hillegom, Ecogkerk, 
Leksmond, Sche~penzesl. 3tcenb8rgen, Uit~eest en IJlst. 

De afdelin~en i~nen/Eext en Ar:.nerveen ~erdec samen~e
voegd tot é6n a~Gelin3 Anloo. ~pgetcven werden de afielinge~ 
Ril la cd en ~!es ts te ll i c;g·,:erf / :)c r-.erpe: nzee 1/~-~un r:.e 1{0 t· '.lre n. 

· In Gelderl"'lnd 1{-;;aii.l •;oorts, na een langdu.rige voorbE-
reiding, een f~sie to~ stand tussen de Ka~er-C0ntrales 
Arn~em en Nijmccon. Voor~nan ~al de Kam~r-Cectrale Gald~r
land de gehele prcvir:.c~e omv"'lt~en, ~~erdoor ec~ ei~da is 
gekomen a~n VólG crg~cisatorisc~a moeilijkhede~, voroor:aa~t 
door d8 ongu~stiga li~ging van tal van game0n~ec ie Geider
law.d t.o.v. de :rtij~:s•cie.:;tring v:aar'?ndt::r zij ingov0lge i;; 
Kieswet ressorteren. 

Cnze. regicc:üe :;_:Jrope.f::s.cdister., de ~crec C·.d.e "Tries in 
Groning,;n en Dr·::ctila E.r.: --T.~ovi.:l~-':Á i!:: Pri-~slac:l, Z[:ttec :-:un 
werkzaarnhcdec •;acrt; r.et de h0::r J.!lovings. werd ec::ter, met 
waderzi~ds gnedvindec, per 31 ~ecemter 1959 tet diens~7~r
band beei~di~d- In Cv!rijs3Gl ~as d0 tesr L.Rooda~burg Iet 
grota ijvGr vwrkz:.<~ill.. ::-e::c l .J:u::~·_,_ari 1959 '-';'&rd :tls :!rlmir:.:.
stratrice/_pro:r;ag-:..nd.istc •1oor Gelderlar:d '3-aq~ssteld ::evrouw 
J.H.J.Ebens-dc ~ries co ~rnheE. In ~cord-5ollan~ toven ::et 
IJ werd met i~1gae1g van l ~:c totcr :ie teer F ,),Ie.i.js te 
Bergen (N.H.) tot regionaal propagacdist benoe~d. 

Eet eautal e.oor.cemo'1:en Jf or:s ·-~·eekblad. •n.'rijhei:i en 
Democratie" ce.a :..n lS59 v:oie:r:·on aanz:..E":t:.lij~c toe. Cp l J'=.
nuari 1959 talde c~s ~ee~bia1 6l~E atcnr::.6s; op 1 J3nuari 
1<)60 6444. Eet e.::-.n':;o.l '=-;JO':"l"lé::: on "I:::: 'iri:ie .'..:ns:crC.'"-::ll!lGr" 
bedroeg l€02, zod~t ~et to~agl-~s::tal le~crs cp 3l =ece=ter 
1959 bedroef S246. =c ~it tota~:cijfer zij~ 526 gratis abot:
nementen bcgrepe~: leos~alen, cadi-clubs etc. 

Aan het einde van het verslagjaar werde:: 20.000 over
drukken vac. eoc c~eetal boofdartikele~ ever het s:~~ve~ v3c 
de ~ïederlar..~..:.se Or..dr::r•.•.i.jzc-;rs'lere~ligi:::-.t; ::a 'Oir 3.ar::.sLü :in~ :ij 
het N.7.V. 2an leerkrachten var.. het Jpenbaar CnJer~ijs sa
zenden. 

Door overlijdec on~vielon ons ir::. heG 3.f~elJpGn ja~r 
velen die de ?~rtij ~et rqad eu d~ad hebten gesceund. ~an 
b:;r" r.cemer: 1::ij: 
il..I~ijphart, lid ·.~e .. 2 !'" ... ct testuur -1-:....w ö.e nfielit1~ e!: l.iè. ' ... 1.~ 
à..e geLne\~r .. ter3.aè. ,-ac. r-:cerè.e; ="·Ir.;:.,?,Y"2..!1 Hall te ..::\ .. m.st~rde..::, 



lid van het Hoofdbestuur ?nn de Liberale U~ie; T.J.Twij~stra 
te Bilthoven, oud-lid van het Dagelijks Bestuur dAr Partij; 
N.Bodegraven te Nieuwkoop, voorzitter van de afdeling Nieuw
koop en oud-bestuurslid. van de Kamer-Centrale Leiden; 
C.Dubbeldam, lid van de gemeenteraad van Culemborg; 
E.H.Huizinga, voorzitter van de afdeling en lid van de ge
meer.teraad van 't Zandt; Mejuffrouw F. Koopmans, penning
meesteresse van de afdeling Soest; J.G.Houtman, bestuurslid 
van de afdeling Zeist; Joh.Schreurs, penningmeester vac de 
afdeling Neede; A.J.van Houten, oud-wethouder van de ge~eente 
'Heemstede en oud-lid van de Provinciale Staten van Noord
Holland; Ir.F.Pot, voorzitter van de afdeling Ridderkerk; 
Mevrouw B.Eoon-van der Starp te 's-Gravenhage en 
P.M.Lindenbergh, penningmeester van de afdeling Apeldoorn. 

De jaarlijkse Algeoene Vergadering in 1959 werd gehouden 
op 17 en 18 April in Eritannia te Vlissingen. Als gaste~ 
woonden do ver;adering bij: namens de Belgiscte zusterorga
nisaties de heren Lou:Ls Lion, Fr.Grootjans, Iiaertens, 
Matthieuwis, Feraille en Lenain; namens de J.O.V.D.: Mejuf
frouw e.M.van Rijn en. de heer G.Dorsmsn, resp. secretaresse 
en vice-voorzitter dezer org~nisatie. 

Als steeds v;erd de openi'1gsre~le door Prof.Mr.P.J.Jt.<d 
door de radio uitgezonden. Behalve de huishoudelijke zaken, 
de jaarverslagen enz., kwG.mcn enkele voorstellen tot regle
mentswijziging in behandeling, eerwijl voorts een punt van 
uitvoerige bespreking werd uitgemaakt d~or een voorstel van 
de Kamer-Centrale Den ~Ielder tot instelling van een vaste 
com1:1issie voor vvcrkne!i'_erstelaagen bin'1e':1 de I'artij. Met aan
neming van een op dit voo::-scel door de afdeling 's-Graven
hage iagediend amendement werd tot instelling van een Cc~
missie Werknemersbelangen ~esloten. Hoofdpunt van de acenda 
werd gevormd door de behandeling van het vraagstuk Ruinte
lijke Ordening door de tere'1 il1r.!i.ve-n Rial en Mr.E.H.'l'oxopeus. 

In de samenstelling va'1 het De.g0lijks Bestuur kwam geen 
wijziging. De aftredende leden, t.~. de onder-voorzitter de 
heer l';Ir.H.van ?..iel, de pe~uüngmeester de heer S.J.van den Rergb 
en het lid IvievrO!J.W î~h .... E.A.J.Scteltema-C'Jr-.radi, werden ::cnder 
stemmic2 herkozen. Eveceens werden terkozen cle aftredend~ 
Hocfdbestuurslede':1 de heren R.Th.J.le Caveli0r, B.Doedes 
Breuni~g ten Cste, Ir.A.J.E~gel en Ir.A.Voet. I~ de pln~ts 
var1 de heer }'rof.IEr.E.E:.s'Jacob, die zici1 niet narkiestaar 
had cesteld, V<erd gekozen cle heer Hr.:Ur.cT.H.:=-r.Dassen te 
He er/I.:s.as tri eh t. 

Ns de ~:abine tFJfcrm2 tie beë.e,nkte :le teer S.J. v::1n den Berg!-1 
in verband met de aanvaardin~ van bet minietersambt als 
Penningmeester der Partij. Eet lid va~ Let Hoofdbestuur de 
heer Ir.F.W,C.Blom ver~laarde zich ou verzoek van het Hoofd
bestuur bereid tot de : .. lgemene VergaZiering in 1960 als ·::J.ar
nemend Penningmeester op te treden. Xadat de heer van den 
Bergt het ~inistersamtt had ne8rgeleGd vond eet Hoofdbes~uur 
hem bereid tezamen met de ~aernomeni ~encinE~&ester toeziet~ 

i' f'n~ .••""' .. T;~"""'··;~ 1 ... 1 .. -~ ..... D h~..._ ·~ ~or:~c.. .. j... op ~e 1. -""' nc 1.8 ·- a.er - -"-Cl u ue .. 0 ""Qe ... I e '-~ren V- n ... ~ .• --rt:-c 
en Blom woonden in de resterende mc3niec van het verslacjaar 
beiden de vert;e.deringen bij vo.n te t :::~r:e lijks Bes t'-.Iilr, 

Voorts entstond ~os een tusse!'lti,jise v:::,cature in her 
Hoofdbestuur doordat d.e heer lJr.3.H.Toxooeus in verts.-r..d :1et 
de aanvaarding van het ministersambt zij~ ~artijfuncties, 
waaronder ook bet lidm~atsctap van het Hoofdbestuur, neer
legde. 

Het ~oofdbestu:J.:::' ·ve.r~~derde iu l959 vi.jfrr:.c..cü, -:J..l. op 
3 Januari voor het opma:;;:en van eer: lijst van ao.nbevelinE ve.::. 
can.didaten voor de rv;eedG X2118r\'Crki.e::ir:~·, o:;; 31 ,Ja:-:t:J.ari tGr 
vaststelli!'lg ·,·.~'1 het Ver\:iezi.ne:::-;mr :::.i.i'est en TJrgentie-prc~ra:n 
en ter bespre~ing van de ver~iezi: gscampag~e, cp ll April 
ter besureking var: de ~itsla~ van de :weede ~~merverkiezing 
en van ae Ees~hrijvin[sbriof~~oor de Alge:nene Ver~c..deri~s,
op 26 Septeober ter behandeling van een e.antal actuele poli-
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tieke vraagstukken en op 21 November ter besp~eki~g van een 
aantal huishoudelijke zaken. 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde achtmaal. 
De Partijraad bNam in het verslagjaar éénmaal bijee~, 

n.l. op 26 September, ter bespreking van de politieke toe
stand. 

De dagelijkse besturen der Kamer~Centrales vergelerden 
op 7 November te Utrecht, onder leiding van de Voorzit~er der 
Propaganda-Commissie, Ï'1r.H.van Riel, met het Dagelijks Bestuur 
der Partij. Onderwerpen van organisatorische en propa~andis
tische aard werden besproken. Een plan werd ontwerpen om in 
een viertal weekends, te houden i~ het najaar van 19EO, een 
algemene oriënteringsouraus over de politiek te organiseren. 

Van de Commissies di.ent in de eerste plaats :ie Lao.è.e·
lijke Midde~standscommissie genoemd te worden, die op 
21 Januari, 17 Februari, 2 Juli en 29 Oe tober bijeenl~'.'.'am en 
wier talrijke subcommissies bovendien Eeregeld vergaferden. 
Het voorzitterschap van de L.M.C. werd in Juli door è.e heer 
H.A.Kortbals ec.drs., die wegens de aanvaarding van bet 
ministersambt zijn partijfuncties had neergelegd, overge
dragen aan de heer J.M.F.A.van ~ijk. 

De Commissie :?ubliekrechtelijke Bedrijfsorgs.:J.isetie 
vergaderde op 9 Januari; do Com~issie ter bestudering van 
de opheffing ve.n è:et ?rocessie-verbod en van subsidie aan 
de touw van Kerken op 7 Januari. 

De Culturele Commissie kv;am op 17 October tijeen, onè.er 
meer ter bespreking van de begroting voor 1960 van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

De Commissie ~erknemersbelangen, tot de instelling 
waarvan door de Algemene Vergadering was b~slote~, we~d op 
14 november door de Algeineen Secretaris der Partij geinsta:.
leerd, en werd è.aerna in bet versla5jaar nog eenD~al door 
baar voorzitter, d~ heer J.C.Corver, bijeengeroepen en wel 
op 19 December. 

De Propaganda-Commissie verg:;.è.erde op 30 Ja::.uari en 
20 Juni. 

De :::\:edac tie-Cot:J.missie van "Vrijheid e e1 Demoera tie 11 k::e.m 
geregeld bijeen. 

De Onderwijs-Cot:J.missie van de Vereniging va~ St~ten
en Raadsleden ver~aderde on ll Februs.ri. 

Het Bestu;J.r van de Stichting "Vrij~eid en Det:J.ocr::.tie'' 
hield zijn jaarvergs.dc:ring op 19 December; net .Bestuur van 
de Stichting ~~.H.C.Bresselhuyefonds, waarvan het voorzitter
schap door lfJr.N.C.'Nendel':lo.r werd overgedro.gen aan Mr.J.de 
Wilde, op 31 October. · 

Onze veertiendaagse tiee1minuten radio-uitzendingen 
werden ook dit jaar zo gned mogelijk benut. Er vnnden 24 
van deze uitzendingen plaats; de lan~ste drie weken v66r de 
verkiezingen werden zij vervangec d0or drie uitze~dingen v~n 
één kwartier, zoals eerder in dit versl&g is ver~eld. 1elt 
men dA 55 minuten radio-zendtijd ter gelegenheid van de o~e
ning van ~e Algese~e 7ergadering ~i9rbij, dan ziet men dat 
de V. V.D. zier. in he 'C ja2r 1959 i:J. t(')tas.l presies 5 '..l'.ll' en 
40 minuten door de radio tot tet Nederl:;..ndse '!Ol:c ko~ rict~en. 
Hier bestaat nog altijd een uiterst schrille tegenste:ling 
tot die politieke partijen, die gastvrijbeid genieten bij 
een der omroepverenigingen. 

De Vereniging van Staten- en Raadsleden wa3 ook in dit 
verslagjaar zeer actief. 

Op 10 en 11 Jetober ~erd een studiA-conferentie in 
11 '.'Joudsc2oten'1 te Zeist ~ehouden. Ze.terdagmiè.dag ~~ield 
Prof .;'.lr.F. J. Guè. een inle id.inf!: over het o::der'.'Jerp "Bovenge
meentelijke Orgar..en"; Zaterclac;nvond beh~c:delde i.Jir.H.va':! 
Riel het •;r:::3.gS tuk "S!J.lariëring van de nmb te r:aar; tank
analyse eëJ merit-r'ltine;". Een foruw., b·:=scaande uit l.1e\·roU':: 
Dra. J. F. ?chom'Jen.2ar-Franssen, voor::: i tster, en He vrouw 
r.lr.E.Veder-S:!lit en è.e tere~1 K.E.Br".ndt, R.Tt.J.le 2avelieren 
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Mr .L. J. F. Hijsenbeek, beantwoordde Zondagochtend en -middag 
tal van vragen over het verl~nen van subsidies door provincie 
en gemeente. 

De jaarvergadering der Vereniging werd eveneens op 10 
October in ~1/oudschoten gehouden. Het Bestuur kwam bijeen '1p 
17 Juni. 

De jaarlijkse bijeenkomst V?.n de raadsleden uit gemee~
ten met meer dan 50.000 inwoners vond op 19 Septenter te 
Utrecht plaats. Ook dit ja9.r .w'J.s de I'artij-Voorzitt:er ·Neer 
op deze bijeenkomst aanwezig. 

Een zeer groot aantal regionale bijeenkomsten werd in 
het najaar belegd. Het ledental der Vereniging nam nog iets 
toe. Op 31 December 1959 bedroeg dit 920 tegen 9C5 "'P 31 De
cember 1958. 

De hoeveelheid werk, die door de teer K.H.BraQdt in 
dit verband is verricht, valt niet te ondersch~tten. Bij het 
Bureau voor Gemeentepolitiek stroomden de vragen - schrifte
lijk en telefonisch - binnen; vragen van de meest uiteenlo
pende aard, die bovendien veelal snelle beantwoording sisten. 
Dat geen vraag onbeantwoord bleef en dat bovendien "Provincie 
en Gemeet:.te" geregeld verscheen, is aan het onverr.::.oelde wer
ken van de heer Brandt te danken. 

De Organisatie "Vrouwen in de y.V.D." hield hs.3.r zeer 
druk bezochte jaarlijkse confere:1tie op Zaterdag 17 en Zon
dag 18 October te Oosterbeek. 

De Jongere~ Organisatie Vrijheid en Democratie vierde 
haar 10-jarig bestaan op 24 en 25 October in A~sterdam. 80k 
hi~r w&s de opkomst buitengewoon goed. De congrosrede werd 
ditmaal gehouden door I,ievrouw A.Fortanier-de ·.-.ït. 

Cp 23 J~nuari verenigde het D8~elijks Eestuur leden van 
de beide Kamerfracties en van do Redactie-Co~cissie met ver
schillende voornanstae.nde liberale journalisten a<;.:: een maal
tijd in den ~aag, waarbij de Partij-Voorzitter de ?elegen
heid had om in een tafelrede een uiteenzettiug te geve~ van 
de politieke toestand. 

Met onze Bel~ische vrienden werd evenals vorige jaren 
nauw contact gehouden. 

Op 6 Juni org:<:..nisserde de CoèJ:missie v-,or Buite'J.la~dse 
Zaken en Buitenl'lndse aandel van de Belgische Liberale ~artij 
een liberale Benelux-lunch te Brussel, ter viering van ê.e 
verkiezincssuccessen in Luxemburg ec ~·Tederland. Van Ne:ier
landse zijö.e zaten ?.an deze lunch aan d.e Voorzitter, 
Prof.I;Ir.P.J.OL1d, de ministers van de!l Eergh en ToxoiJeus, de 
leden onzer T'~·eede KaLüerfractie I':ejuffr:JUI'J JJir.J.J.T:-".ten 
3roecke Hoekstr:1, en de heren i.fr.Dr.C.Berkhouwer, · 
J.G.ILCor!lelis::;er.:, f.Ir.7i.J.::teertsema·en CJ..r:l.itmeester, het 
lid van het Dat:elijks 2estuur de heer J.;,:.F.A.van Dijk en 
de eerst-ondergetekende. 

Jp 23 October belegde de 3tichting 1i.rthur Vanderpocrte:: 
te Antwerpe!l een conferentie over middenstandsproblemen. 
De heren F.L.var: der ~eeu•.v en :,Ir.F.Fortheine ·::oonden deze 
conferentie namens de V.V.D. bij. 

Inmiddels begonnen in het versla~jaar de verkiezi::cen 
voor tet Zuronese ?Etrle:r:ent hun schaduw vooruit te ;vernen. 
De Commissie voor politieke aan~ele~enheden e~ inscitutio
nele vraagstuk:mn \ran het ::::uropees fe.rleoent stelde ee:: 
ïNerkgroep voor de Zuropese verkiezic.gen in. Gp 17 e:1 F3 Sep
tember verg:nè.erde deze ·:.erkgroep in 2!eè.erlanè.. ·ro.rr:e·.1s de 
V.V.D. woonde de eerst-onder~etekende ie ver~ederi::~ VQ:: 
deze WerkgroeiJ op 18 Septemb~r te 's-Gravenh~~e bij: 

Op 6 November belec;de tet Hoofdbestuur van de 3uropese 
Bewegi::J.g it:. Hederl::.nd een studie-cor.fere>:ltie over ::1ronese 
verkiezingen 1:: ~:et ~\urlnus te Scheveninf.en. ~rae-'?.:lviê:en 
werden uitgebracet door de heren J?rof.Ilr.:?.J.'J•.:.è., 
Prof.i'IIr.C.P.I;I.RomCle en l~rof.Dr.::L.Sam'.;:alder., ter•;:ijl een 
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ontwerp-resolutie van de politieke commissie van de Europese 
Beweging door de heer Dr.W.P.Berghuis werd toegelicht. Ook 
deze conferentie werd door de eerst-ondergetekende bijgewoond. 

Tenslotte vertegenwoordigde de eerst-ondergetekende Jp 
8 September het Hoofdbestuur op een bi,jeenkomst van de Euro
pese Beweging, gewijd aan het onderwerp "De verhouding 
Europa-Afrika 11

• 

Dit jaarverslag zou onvolledig zijn indien geen melding 
werd gemaakt van een aantal tussentijdse gemeenteraadsver
kiezingen, die in verband met grenswijzigingen ter plaatse 
moesten worden gehouden. De uitslag van de verkiezingen in 
Roermond, Scherpenzeel, Veenendaal en Hellev~etsluis, en van 
de periodiek·3 verkiezing van de Peldercommissie van de Noord
Oost Polder wus alleszins bemcedicend voor ~nze Psrtij. In 
Roermond, Scherpenzoel e!l Helllevoctsluis, ·;;aar de V.V.D. tot 
dusver niet in de goneenter3ad vertegenwoordigd was, behaalden 
wij telkene één zetel - .~..n Hellevoetsluis levvamen wij slechts 
twee stemmen voor de tweede zetel tekort! - , in Veenendaal 
behielden wij onze zetel en in de ?oldercom~issie van de 
N.O.P. kwam de V.V.D. van Mn op t'.vee zetels. 

Met name het feit, dat een zetel in Roermond werd be
haald, is verheugend. Het was de eerste meal, dat door de 
V. V.D. bij gemeen teraS!d.:.;•.rer!dezingen in Limburg een candi
datenlijst ~erd ingediend. 

Het jaar 1959 in zij!l geheel nog eens overziendP., kan 
tenslotte met vrau~de nogcaals worden vastcesteld, dat cnze 
Partij in dat jaar de G.erè.e politieke :partij in lTederland 
gcv-.orden ie. Een ver•:1eugend feit, msar dat anderzijds grote 
verplichtingen aan de or[anisatie van onze ?artij oplegt. 
Dat zovelen op tal van plaatsen en in tal van functies hier-
aan vrij~illig ~un vrije tijd ~illen geven, stemt tot grote 
dankbaarheid en wij mo~en d~n 00k van deze plaats in het 
byzonder de besturen v2c Kamer-Cen~rales, Staten-Centrales 
en afdelingen ~en woord van hertelijke dank toeroepen voor 
de arbeid, die zij in het belang van de liberale gedachte 
en van onze F?,rtij in de loop van het je,ar 1959 'c.ebben ver
richt. 

Wij mog3n dit :ï_n r:Jajeur gestemde j&arverslag besluiten 
met te herj_nneroc aa!l 3en vword van ·J:horbecke: "Doel der 
liberale ::~olit.ick is dat iedereen d:e gelegecheid vinde om 
op de plaats te ko~en waar hij naar zijn vermogen tot de 
bloei van het; geheel ~G.n medewerken 11

• 

In de ver~acbtinG, dat de bloei van onze Partij mede 
kan wer~Jn om dit woord va!l Thorbecke te~ be~oeve van de 
bloei van ons vaderland ~e verwezenlijke!l, ~ogen ~ij dit 
jaarverslag over 1959 besluiten. 

D • ~v . DE TTT.::: I JI.:R , 

~lgemeen Secretaris. 

MR. Ivi. I:I. F. ~1 AN 3V3RDING:::;n, 
Secretaresse. 
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