
VOLKSPARTIJ VOOP. VRIJHEID E1T DE~!OCRATIE. 

JAARVERSLAG V.~~ DE SECRETARIS OVE?. HE~ JAAE 1960. 

Als wij het jaar 1960 in vogelvlucht overzien, dan kan 
naar onze mening de Sste oktober voor onze partij als de belang
rijkste dag van dit jaar worden beschouwd. Op die de.g werd name
lijk door het Hoofdbest~ur b~sloten tot aansluiting van onze 
partij bij de Liberal/J:nternational. Hierdoor werd, mede op grond 
van de toegenomen _omvang in ledental van onze partij, de kracht 
van de liberale gedachte ook buiten onze grenzen versterkt. Ge
zien het tijdstip wa.a_rop onze partij tot de Liberal Int~nnational 
toetrad, is van een di:rect resultaat nog niet te spreken, maar we 
hebben stellige verwachtingen, dat het liberale internationale . 
contact inspirerend zal werken op alle partijen in de verschil
lende landen, die daarbij zijn aangesloten. Nen kan lering putten 
uit de opzet van de partijen, uit hun organisatie, uit hun acties 
en zodoende b~j gebleken geschiktheid voer eigen land het goede 
in organisatie~opzet van de liberale ~artijen in andere landen 
overnemen. De.arenboven geeft het een geestelijke krac!lt 0::1 te er
varen hoe bij totaal verschillende omstandigheden, in alle landen, 
die bij de Liberal International zijn aangesloten, de liberale 
gedachte leeft. 

Na ··deze ir.leidende beschouvTing vclgt een opsomrüng van al 
hetgeen in het verslagjaar in de V,V,D, is voorgevallen •. 

. Afdelingen. 
Het aantal afdelingen nam toe van 403 tot 407. Opgericht 

werden acht afdelingen: Geleen/Sittard, :1aastricht, Gpmeer, O·..<d
Vossemeer, Beusichen, Duive1e:1d, ~·:iddenschcuwen en ,;·esterscho'J.'nen. 
Vier afdelingen kv:anen te Yervallen, n.l.: Limburg (deze afdeling 
is thans opgesplitst in Heerlen - reeds in 1959 opgericht -, Gelee~/ 
Sittard en Maastricht); Dreischor en Zonnemaire (deze twee afde
lingen werderJ. i::-1 verband met de op Sch01.nven-Dui veland ir1 novenber 
1960 naar aanleiding van wijziging der gemeentezrenzen gehouden 
.gemeenter<!adsverkiezingen gevoegd bij öe afdeling :arouwershaven); 
en Burgh/Haamstede (eveneens in verband met bover.gence;;lde gel!!ee:l
teraadsverkiezing k•nam hiervoor in de plaats de afdeling \'!ester
schouwen). 

. Region2le uronagandis~en. 
Op l séptember V'!erd tot regionaal propagàndist voor I'riesland 

benoemd de heer J .:~. F. C. Dorrius te Harlingen, die zijn 'r.'erkzc..2m
heden met groot enthousiasne begon. EvGneens per l septe~oer =sakte 
de heer F,J. l"'elzer te Breda een aanvana: met zi~r;. activiteiten als 
regionaal propagandist voor Hoord-Braöant en T.iÜ:bu.rg. De !1eren 
F. Mays en L. Roedenburg zetten hun arbeid, res-p. in :roord-Holland 
boven het IJ en in Overijssel, met ijver voort. 

Met de heer 0. de Vries, regionae.l propagandist voor Grorlin5er. 
en Drenthe, en :::et ne'trouv; J .H .J. :2bens-àe Vries, ad:::"i.nistratricej 
propagandiste voor Gelderland, werd het dienstverband per l mei 
resp. l september beëindigd. 

"Vrijheid en Democratie". 
Het ae.ntal abonnees op "Vrijheid en Democratie" 'cedroeg c:) 

1 januari 1961: 7.779 tegen 6.444 op l januari 1960. ~et aantal 
abonnementen op de Vrije J'.nsterda::mner bedroeg op 1 je.r:.ueri 1961: 
1.740, zodat het totaal-aental lezers 09 31 dece~ber 1960 bedroeg: 
9.519, tegen 8,246 op 31 deoe~ber 1959. 

Aan het einde van het verslagjaar nam de ledenvergadering 
van de afdeling 's-Graver;.hage ·tet èeslui t tot het afsluiten ve.n een 
collectief abonnement voor deze afdeling. In navolgir;.g van de 
Vrije Amsterdn.mner en de F.otterda-wse editie van ons blad versc::ijnt 
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thans ook de Haagse editie van "Vrijheid en Democratie" met een 
speciale Haagse pagina, onder de ti tel "Haagse Liberale Koerier". 

In Memoriam. 
Door overlijden ontvielen ons in het-verslagjaar wederom 

vele vooraanst&ande "leden. Van hen willen '\ïij noemen: J .Lür-.ers, 
lid van de gemeenteraad van Coevorden, R.v.d.Zweerde, lid van de 
gemeentera:::d van Ha vel te, Drs .J. W. Ylichers, lid van de gerr.eente
raad van Bloemendaal, Ir.'S.H.van Leeuwen te Delft, Mr.Jacq_.::Jutilh, 
oud-voorzitter van de V.V.D.-fractie in de Rotterdamse gerr.eente
raad, mevrom•1 Ida Sinons-Rosenheirr.er te 's-Gravenhaee, oud-lid 
van de Commissie voor Culturele Ze.ken, mevrouw J .Kniphorst
Kiestra, oud-lid ve.n de gemeenteraad von Heerenveen, J. Westra, 
voorzitter ven de afdeling Oasterbeek en oud-gemeenteraadslid, 
A.J.F.Slendobroek te Haarlem, oud-voorzitter ven de Kerner-Centrale 
Haarlem, A.J.Douwes, secretaris van de afdeling Veendam, A.J.A. 
van der Steen, voorzitter van de e.fdeling :Ermelo, K .E .N.'.':ilmers, 
voorzitter van de afdeling Bloemendaal, H.van Gijn, oud-wethouder 
van Dordrecht, G.E.Feringa, voorzitter van de afdeling Westdonge
radeel, H.D.Louvres te Zuidhorr:, lid van de Eer·ste Kamer der 
Staten-Generaal, H.J.Brouwer, secretaris van de afdeling Ruiner
wold en bestuurslid var: de Kamer-Centrale Assen, L ,J .Overv:ater, 
voorzitter ven de afdeling Strijen, Lt.-Generaal b.d. U,J.C. 
Schuurman te 's-Gravenhage, H.E. Liaris, voorzitter van de afdeling 
Willemstad (N~Br.) en Ir.J.C.Loman, oud-voorzitter van de afdeling 
Baarn. 

·Jaarlijkse Al~emene Vergadering. 
In 1960 werd de jaarlijkGe Algemene Vergadering gehouden op 

vrijdagavond 8 en zaterdag 9 april in "De Karseboom" te Hilvers1.;;n. 
Na de openingsrede door Prof.Mr.P.J. Cud, die als gewoonlijk door 
de radio werd uitgezonden, begroette deze de Belgische gasten: 
Louis Lion, algemeen secretaris vnn de Belgische Liberale ?artij, 
Dr. Fernand Colla, lid van het Politiek Bureau, ?. van Brabant. 
algemeer: secretaris van het Liberaal Vlaams Verbond, en de heren 
Boeij, volksvertegenwoordiger, en I'enàers en Feraille, hoofd
bestuursleden. Ook de aanwezigheid van ee~ afva&rdigi!:lg va!l de 
J.O.V.D., bestaande uit E.T. Hoven, landelijk voorzitter,~.~eide, 
algemeen penningmeester en me juffrouw L Sctouwink, lid va!l het 
Hoofdbestuur, werd zeer op prijs gesteld. Nedat de voorzitter van 
de Commissie ··,-erknemersbelnngen, de heer J ,C .Corver, eet: toelich
ting had gegeven op het voorlopig rapport der comr::issie, \7erden 
de huishoudelijke zaken, jaarverslagen enz. behandeld, terwijl 
voorts de Commis~;;ie van Beroep en de Commissie voor de Reglementen, 
in verband met het verstrijken van de zittingsduur van de leden 
dezer commissies, opnieuw ·.verden benoe·md. 

Zaterdagocttend werd het onderwerp ''De Europese Econo~isc~e 
Gemeenschap" ingeleid door ~.Tr. E, Bloe::J.be rgen te Bil thove~., 
Ir.J.S, Keyser te Bilthoven en :Prof.Jr. J. Kymmell te 's-::rave:..hage. 
In de samenstelling van Dagelijks- en ~-i<Jofdbestuur k:we.m e:..ige. 
wijziging. ;:regens het bed2.nken van de }·_eer S.J. van de!1 :Bergh te 
Wassenaar moest in de vacature van het :?enni!:lgmeesterschap vlOrden 
voorzien. Aangezie!:l de heer Van de:: Bergh inniddels v1ederom be
schikbaar was, stelde het Hoofdbe~tuur hem voor de vervulling van 
deze vacature candidaat. Daar tegen-candidatcn ontbraken, gesc~ied
de deze benoeming zonder stenning. lTamens de gehele partij r~c~tte 
de Voorzitter een hartelijk woord van d~nk tot de heer Ir.F.~.c. 
Blom, die zich gedurende de periode dat het ~enningmeesterschap 
vacant was met de taEk van wa8rnerr:er..d ?enningmeester had belast. 
De aftredende leden van het Dagelijks Bestuur, de heren Ir.E.C. 
van Balen Yvalter en J .i!.P.A. v-an Jijk, '.·:erder: zonder stem:::!ing 
herkozen. Eveneens her~ozen werdeu de aftredende Hoofdbestuurs
leden de heren Ir.?.~.c. Blom, A. Celjé, D.~. Dettmeijer e!:l U.E.Jas, 
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In de plaats van mevrouw G,Doornbos-Oosting en mevrouw S ,!.,.,Th. 
Goudsvraard-Knipscheer, die zich niet herkiesba&r hadden gesteld, 
werden gekozen mevrouw I.·Ir.E. Yeder-Smit te Huis ter Heide en 
mevrouw Hr.C.H.J.H.J. de Vries-van Haaften te Eindhoven. 

Kamerfracties. 
In de sa.menstelling van de Eerste Kamerfractie kwam ·~·ij zi-

ging. . 
Op woensdag 3 augustus v.·erd in de provincies Zuid-Holland, 

Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland een Eerste ~amer
verkiezing gehouden. Bij eerste toewijzing vielen aan onze partij 
4 zetels toe; voor Zuid-Holland ·ne.ne n -::ederom zitting mevrouw 
Drs.J.F.Schouwenaar-?ranssen en de heer Prof.Dr.H.J. Witteveen, 
voor de Noord-Oostelijke groep de heren H.:J. :Couwes en I:.l!'.Dr.P..H. 
Baron de Vos van Steenwijk. 

Voor de verdeling van 4 restzetels in Zuid-Hollend had op 
5 augustus een loting plaats tussen twee K.V.P.-lijsten en één 
v.v.D.-, ddn C.H.U.- en dén·S.G.P.-lijst. Het lot wes de v.v.D. 
goedgezir..d; onze Eerste Kamerfractie kï:am hierdoor in totaal van 
7 op 8 leden. Als 8ste lid na:r:1 zittin;; Dr,r,G, van de Vliet te 
Hilversum. 

In de vacature, ontstaan door het overlijden op 8 oktober 
van de heer H.~.Louwes, nerd benoe!!ld Ir.J.5aas te Zutphen, 

In de samenstelling van àe Tweede Kamerfractie kwam geen 
wijziging. 

Dagelijks .Eestuur en Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur vergadetde in 1960 vijfmaal, en wel op: 
30 januari, ter bespreking van de politieke tcest~r..d en de 

organisatie en p~op~ganda; 
26 maart, ter voorbereidi~~ van de ;lge~ene Vergaderin6 

en de Eerste Kaserverkiezing; 
21 mei, ter bespreking van een aa::ta.l huishoudelijke 

zaken; 
8 oktober, waarbij werd besloten to't het houden van een 

V,V,D,-dag op 9 septe:nber 1961, to"Tj aar..slui-cing 
bij de Liberal International en tot ir..stelling 
van een lar..delijke ls.ndbouwco:rnissie; 

10 december, ter bespreki:1g vnr: een ae.ntal huiû .. oudelijkc 
zaken, 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde eveneens vijfm&al. 
Partijra2.d. 
De Partijraad kwar0. t?:eemaal bijeen, 
Op 5 maart werd het onde:rwer'? '';Je Ii:arn::::.oetvret" i!:"geleid door 

mejuffrouw Hr.M.C.:l,T. .. Laban te 's-Grflvenhe.ge, mevrouw G.7. van 
Someren-Downer te A:r:lsterdc.m en :Jr.J.N. van den Znde te 's-Gravenhage. 

Op 8 oktober werd in de ?artijraad de politieke toes'tand be
sproken, 

Comnissies. 
In het verslagja~;:_r werden tv:ee nieuwe com~issies in€esteld, 

Op 27 april werd docr de eerst-onàerge:eke~de geir..s-cslleerd de 
Connissie Vcrvanging Armenwet, Deze Co::.!:i.issie, die or"der voorc:i t
terschap staat van ::?rof.:·':r.C,'.·'. de Vrieo "te 's-Grave::hage, J..;:-;:2.::1 
in 1960 nog zesi!:aal bijeen, namelijk o-p 16 er. 27 mei, 18 juli, 
19 augustus, 2 septenber en 28 oktober. 0~) 26 oktober ins-:s.lleeràe 
de voorzitter der partij de landelijke Ic.ndbouwcommissie, wel~c 
wordt gepresideerd door het lid v2n het Hoofdbestuur, de heer 
Ir. :::. .G. Oldenbar ... nir~g te Arr..hem. 

De Commi.ssie ···erkr.:.e:lersèels.r~sen, ·:·ier naar: op haar verzoek 
bij besluit van het ~oofdbest1..:.ur V2.rl 8 oktober ·::erd gewijzigd in 
Commissie voor Sociale 2aker.., verg2..derde op 15 januari, 9 maart, 22 .~·..:.J.i 
en 14 september. Bij monde v2~ h~2r voorzitter, het :id o~zer 
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Tweede K:::.:merfractie de heer J.c. Corver, bracht deze Connissic 
op 8 april een voorlopig rapport uit aan de Algemene Vergadering 
der partij. · 

De P.B.O.-commissie kwam op 20 mei, 16 september, 21 okto-
ber en 9 december bijeen. -

De Commissie ter cestudcri ng van de opheffing ve-n het Pro
cessieverbod en ven Subsidie aan de bouw van Kerken besprak cp 
28 oktober een concept-nota over subsidie kerkenbouw. 

De Comnissie voor Culturele ·zaken kwem op 26 ol~tober, 
30 november en 7 decenber bijeen. 

De Redeetie-commissie van "Vrijheid en Denocratie" verga.derde 
geregeld. 

De Propnganda-co:cm:issie kvmm bijeen op 6 febr:J.ari. 
De Landelijke :Iiddenstandsconnissie vergaderde op 26 januari,· 

17 juni, 23 scptc::ber en l novenbcr. :')e Subcor.nissies va~1 de 
L.~l.C. hielden de navolgende vergaderingen; Co03issie bestudering 
afbetalingsstelsel: 16 juni, 28 juni en 6 september; Fiscale 
Werkgroep: 18 oktober, 24 povernber en 15 decenber; Economische 
Vlerkgroep: 4 februari; Parallellise.tie coa'!lissie: 6 j ar.uari; 
Col:lmissie-registeraccountants: 14 jan'.lari; Sociale 7.'erkgroep: 
20 september. 

Het Bestuur ve.n de Stichting "Vrijheid en Demoeratien hield 
zijn jaarvergadering O? 3 december; het Eestuur van de Stichting 
Mr.H.C.Dresselhuysfor.da op 28 mei. 

Wederom v;aren verschillende Frov~.nciale I.andbo:J.wconnissies 
actief, Zo werd op 5 februari een Gelderse LEndbou~dag te Ar~~em 
georganiseerd, wa2r als sprekers optraden de here~ :~.E.van ~iel 
en Ir.J .S. Keyser, en v:erd op 11 moart te Omue:. eer.. Overijsselse 
Lan~bouwdeg gehouden, weer spraken de heren R. Zegering Hadders 
en H.D.Louwes. Beide bijeenkomsten waren zeer geslaEgd. 

Radio-z"::ndtq d. 
Ook in het jaar 1960 ~ord getr2cht de veertiendaagse tieri

minuten radio-uitzendirrgen zo goed mogelijk te ben'.-ï.tten, In -ro
tael vonden in het ver1lagjaar 26 van deze uitzendi~ge~ ~laats; 
hiervan deed zich 15 naal een lid onzer Tweede Kamerfractie ~oren 1 
8 maal een lid onzer Eerste Kamerfractie, 2 mesl een lid van het 
D5.gelijks Bestuur en een:n2,sl een lid ven een 1!. V .:8 .-Sto.tenfr2ctie. 
Eenmaal werd de voru ven een vroeggesprek gekozen. 

Orgarüse.tie ;'Vrou7·en in àe 'l, V .:J. ". 

De organisatie "Vrouwen in de V.V.D." hield heai' jaerlijkse 
goed bezochte conferentie op zaterdag 15 en zondag 16 oktober in 
Oosterbeek. Voorts werden tal ven provinciale dagen georganiseerd 
en werd ook overigens blijk gegeven ven grote activiteit. 

Contact met de ners. 
Op 8 januari werd in Scheveningen op uitnodi~ing ven het 

Dagelijks Bestuur een maaltijd gehouden eet leden van de Kamer
frecties en de fledactie-cm-:J.missie en :::1et een aantc.l vooraans1:aande 
journalister. ven liberale en algemene persorgenen; de :Partij
Voorzitter gaf in een tafelrede een uiteenzetting over de poli
tieke toestand. 

Libercal Ges~rekccntrum. 
Op 19 en 20 ~aart bele~de het libereal GesDrekcentr~m een 

bijeenkoi!lst te Lochem met de J.O.V.D. Het onderwerp "?uclic rela
tions va~ een politieke uartij" ·.verd van V.V.J.-zijde i::gele:::.d 
door de heer S.J. van den Eergh te Wasseneer, van J.O.V.D.-zijde 
door de heer G, Dorsman te Vlaardingen, 

liberal Internat~onal. 
Nadat de eerst-o-c.der-,g:etel<.:ende in sentembar al::: "observer" 

het congres van de Literai International-in ~est-Eerlij:: had bij
gewoond, besloot het ~oofdbestu~r, =ede op grond ve~ het door he= 
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uitgebr2chte verslag, over te _gaan tot aansluiting van de 
V.V.D. bij de Liberel International. De vergadering van het 
Executive Commi ttee van de :r.iberal International op 6 en 7 
december te Parijs, waar deze aansluiting definitief werd, werd 
behalve door eerst-ondergetekende hijgewoond door het lid van 
het Dagelijks Bestuur, de heer J ,l!~.F ,A. vO.n Dijk. 

Liberaal Vlaams. Verbond. 
Zowel de jaarvergadering van het Liberaal 'i/1.aams Verbond 

op 3 april te Brussel als een bui tenge·wone algeBene vergaderin5 
van het Liberaal Vlaams Verbond cp ll december te Brussel werden 
door eerst-ondergetekende bijgewoond. 

Publicaties. 
Behalve het Jaarboekje 1960, dat in een behoefte bleek te 

voorzien, verscheen in het verslagjaar het Rapport inzake Libe
rale Landbouwpolitiek. 

De Vereniging v2n Staten- en Raadsleden. 
De jaarverg~dering va~ de Vereniging van Staten- en Raads

leden werd cehouden op 12 meert te Scheveningen. Des ochtends 
werd een aantal huishoudelijke zeken afgehandeld; in de namiddag 
sprek Z.Exc. Minister :S.H. To:·opeus over "Geneentelij l-:e Vraag
stukken". De opkomst was zeer groot. 

Het 3estuur der Vereniging vergaderde op 24 november te 
Amersfoort. 

Op 24 september v1erd te Utrecht de jaarlijkse bijeel:.komst 
gehouden van raadsleden uit gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. 
Deze bijeenkomst werd, evenais de jearvergedering, ~ijge~oond 
door de Partij-Voorzitter. 

In het najaar volgde als gebruikelijk wedero~ een groot 
aantal regionale bijeenkomsten; voorts tield de heer K.H. Bre~~t 
het g~hele jaar door in verschillende d~len van het land zitdegen 
van het Burea.u voor Gemeercte')oli tiek. 

Het ledental van de Vereniging bedroeg op 31 december 1960 
in totaal 917, tegen 920 op 31 december 1959. 

Algemene Ori~nteringscurs~s over de nolitiek, 
Gedurende de vier weekends van de ~aend november werd voor 

80 deelnemers een Algenene Ori~nterin~scursus over de poLitiek 
gehouden. Deze cursus is een groot succes geworden. ~et eerste 
weekend, dat plaatshad in de Internatio~ale ~chool voor ~ijste
geerte te Oud-Leusden, stond onder leidi:1g van ::1r.H. van ?.iel. 
Als inleiders traden op: Prof.~:r.:F,J. C~_d, Er.Dr.C. !:erkhouwer, 
Mr.W. Koops, mevrouv; ~1r.J.::I.Stoffels-van =Iaaften en :=r.J.de Wilde. 
Het tv;eede weeket:d ·;;erd gehouden ir.. "\'!ouds ohoten" te Zeist en 
werd gepresideerd à oor mevrouw i'Ir .E .A :J. Schel tem.c.-Co':"'.radi. Als 
sprekers fungeerden: Mr.P.G.van Dijk, T~.W.J. Geertsena, cevrouw 
Drs. J.F. Schouwenear-?renssen, Prof.Dr.H.J. Witteveen, :~r.J.::rij-oer 
en Mr.Dr.H.K. de Langen. Het derde weekend, wederom ir ... de 3ctcol 
voor "!ijsbegeerte, stared onder leidinc:, deels van ~·:r.~. ven ?.iel, 
deels van eerst-ondergetekecda, die 's zond~~s sprak sver de 0r
ganisatie en werk~ijze van de V.V.D. De zaterdag was gewijd aar.. 
het socialisme en de P.v.d.A., waarover Prof.Dr.~. Bar..nicg en 
mevrouw ~r.Chr.A. de Puyter-de Zeeuw een inleiding hielder... Het 
la.atste weekend had ;;Jlaats iï: het conferentie-oord ":De Pieters
berg" te Oosterbeek, wederom onder leiding van è:Ir.H. va.n -:-:iel~ 
De inleiders waren: J.Smallenbroek (A.?.), ::r.J.W.va:: Gelder \C.?.:.), 
Prof Mr ii' J.,., 1 " T'\uynst"'''' "•r T ~ n 'l ..... er-ï"'" (K "'P \ T·"r U',.,,", "R;e' .... ~... • - , , .r • .!...:. • .:..; .. ..~... """ç, ...J • l..;. ~-. n, .c-..- '"' ~ ... c •• , ..... , , _ ~ • L.L. "-~· -~.~.. -.., 

H.J ,L .Yonhoff en J. Kappers. De slotbeschouwing 11erd geho:_:den do er 
Mr .H. van Riel. net ligt in de bedoe lir:g deze cursus in 1961 voo:rt 
te zetten. · 
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Tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen. 
Op het eil~nd Schouwen-Duiveland werden, in verband met de 

samenvoeging van 16 tot 4 gemeenten - Brounershaven, Duiveland, 
Middenschouwen en 1!;esterschouwen - op 17 nover;-.,"ber tussentijdse 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze. verkiezingen zijn voor 
onze partij é:,'Unstig verlopen: vergeleken bij de Kanerverkiezingen 
van 1959 behaalden wij een winst van 3.4~. van de in totaal 40 te 
bezetten gemeenteraadszetels in de vier nieuwe ~eocenten nanen de 
vertegenwoordigers van de V.V.D. er 9 in. Ook voor onze :lieu\·:e 
partij-afdelingen op Schouwen-Duiveland, die zich veel noeite 
·gaven de verkiezing~n succesrijk te doen verlopen, stende deze 
uitslag tot grote tevredenheid. 

Kabinetscrisis. 
Op donderdag 22 december or..tstond, geheel or-.verwac~:t, een 

kabinetscrisis. Bij de behandeling vEn de begroting v2n de ~inis
ter ven Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de T\'7eede ICamer 
kwam het tot een breuk tussen deze minister en zij r-, anti-revolu
tionaire geestverwanter.. in de KQmer, ~et als gevolg, dat het ge
hele Ke.binet zijn ontslag aan de Koningin aanbood. 

Prof.r~.W.F. de Gaay ?ortnan ontving van de Koningin een in
formatieve opdractt. 

Ofschoon de crisis slechts uiterst kort heeft geduurd, ~am 
de oplossing toch nog juist niet v66r het einde va~ het verslag
jaar. 

Aan het eind van het jaar 1960 ntaet onze Volkspartij voer 
Vrijheid en Democratie els een krachtige politieke partij temidden 
van de andere politieke partijen in ons land. Eet feit, dat zij 
de derde politieke partij in ons land is geworden, geef~ haar _ 
reden tot 09gewektheid, mear niet tot voldane zelf[enoegzaam~sid. 
Een politieke partij is altijd en primair een strijdorga~isetie, 
die ziet voortdurend bewunt moet zj_jn actlviteit te ontplooie::, 
wil zij niet achteruit gaan. Een partij als de onze, die gedreven 
wordt door de libcr3le beginselen en de liberale gedachte, meet 
zich steeds stellen op het standpunt, dat wij leven in een veran
derende wereld, wearbij men zich moet hoeden voor het ster vast
houden aan het verleden en anderzijds zich niet moet latGn mee
slepen door wet zich als noviteit voordoet, Onze partij kan zich 
sterk voelen, omdat haar or~anis2tie in de loop van een ~leic aan
tal jaren sterk verstevigd en uitgebouwd is. Wij ho~en eet de h~lp 
van velen, testuursleden en andere actieve leden in de afdeli~een 
van onze partij, deze organisatie ook in de komende jare2 verder 
tot ont~ikkeling te kunnen bren~en. Hier past ons inziecs een 
woord vén oprechte dank voor de vele arbeid docr hen in ~et ~elang 
van de pe.rtij verricht. tiij )·.ebben j:.iist deze leden ten zeerste 
nodig, want zij vormen het kader, ~aarop on3e partij drijft. ~ij 
sluiten het j2arverslag over 1960 af vol d2nk voor tet goede, dat 
voor onze partij in dit jaar te beleven viel en vol ver~achti~g 
voor de groei van de libers.le ''edecbte en van de Y,''.D. ir: het 
komende jaar. 

D .W; DETTEEIJEP., 
Algemeen Secretaris. 

MR. M .l\1. F , V AlT EV::::2::n::G-::::N, 

Secretaresse. 
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