
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEI:;) EH DEMOCRATIE, 
======================================== 

JAARVERSLAG VAIJ DE SECRETARIS C7'EP HET J Af..:R 1961. 

Bij het terugblikken over het jaar 1961 t~n aanzien van 
onze Partij, de Volkspartij voor Vrijheid an D~mocratie, 
springen twee foiton naar voren, 

Het eerstH feit, dat ·ook verdercu in het verslag uitvoe
rig zal worden vermeld, is do zo~~ur ~~slaegde V.V.D.-dag cp 
9 sept~mber 1961, Liet hat zich aanvankelijk aanzien dat de 
belangstelling voor deze dag niet zo groot zou zijn, zowel de 
middagbijeenkomsten als de avondbij-=enkomst devt.rdcn van en
thousiasme en lieten ~iet na op leden en geestverwanten een 
diepe indruk te maken. Een indruk, die ook bij politieke te
genstanders zeer groo~ was. De schroon, die vroeger in libe
rale kring wel heerste bm te getuigen voor de liber~le gedach
te, is gelukkig verdwenen, 

Het tweede feit,-dat bij het begin van dit jaarverslag 
afzonderlijk moet worden vermeld, is het groeiende internatio
nale liberale contact dankzij· ons lidm:aati':fchap va~1 de Libera
le Internationale, waarop eveneens verder in dit verslag wordt 
teruggekomen, Dit ·groeiende internationale contact zal nog ge
ruime tijd nodig hebben voor het in de verschillende aangeslo
ten landen en partijen directe resultaten te zien geeft, maar 
ongetwijfeld wordt hiGr de kiel!l gGlegd voor iets, dat ·i~l·komcn
de jaren uitermate vruchtbare result~ten zal kunnen afwerpen. 

N'a deze inleidende beschouwing vclgt een opsouming van al 
het~een in het vcrslagjaar in de V.V.D. is voorgevallen, 

Afdelingen en Kamer-Centr~les, 
Eet aantal afdelingen nteeg van 407 tot .409. Vijf afde

lingen 'nerden opgericht'· namelijk Eermes, He:nelumer Oldeferd, 
Lisse, Iüdden- en ~Toord-:Limburg en Piershil. Opgehe-ven ':'eJ:äen 
Hoenderlo, Hoogkerk en ~iddenschouwen, Va!'sseveld, tijdelijk 
een correspondentschap, werd wederom in eeri afdeling omgazet, 

De Kamer-Centrale Zuid, van oudeher Noord-Brabant en Lim
burg omvattende, werd gesplitst in de Kamer-Centrale !'Toord-Bra
bar..t en de Kamer-Centrale iiaastricht. 

Repionale propagandisten. 
In Friesland, Overijssel en Noord-Holland baveh het IJ zet

ten de heren Dorrius, Roedenburg en :·:ays hun werkzaamheden voort, 
In Gelderland werd de heer D .. J .A. van der Vliet te Hijnegen be
reid gevonden de taak van· regionaal propagandist op· zie~: te ne·
men; hij ving zijn arbeid op 1 maart aan, De heer :-.::elzer zag 
·zich genoodza8.kt in maart zijn wer:{:zaamheden als regionaal pro
pagandist voor Noord-Brabant en Lil!lburg te staken. 

"Vrijheid en Democratie," 
Het aantel abonnees op ''Vrijheid en Democratie •· bedroeg op 

1 jD.nue.ri 1962: 7 .790, tegen 7.779 op 1 januari 1961. Eet aantal 
abcrmer:1enten op De Vrije Amsterdé.mmer ·oedroeg op 1 ;)E.nuari 1962: 
1,440, tegen 1.740 cp 1 januari 1961. Het totaal-ae~tal lezers 
bedroeg derhalve op 31 december 1961: 9.230, tegen 9.519 op 31 
december 1960. .. 

In ï:.lemoriam. 
Ook in dit verslagjaar ontyiel ons door overlijden een aan

tal vooraanstaande en verdienstelijke leden, -ve.n l::en ncel!len i'iij: 
Dr.K.Simon Thomas, ~ethouder van Oegstgee~t en lid ~an de Onder
wijsoomt--:issie var: de Vereniging vec1 Ste.ten~ en Raarlsleden; :: .J .. :. 
van der Heide, voor~tttcr ven de efdeling Leerdam; J.den Har~cg, 
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penningmeester van de afdeling Ede; Y.D. van der Y!erff, voor
zittei-~an de afdeling Ferwerderadeel en lid' van de raad dier 
gemeente; J .P. 'f?agtman, penningmeester van de afdeli::g Voor
burg; A. Noordenbos, secretaris van de afdeling Oostdongera-
dec 1; r'rr •. S ,J .n. de ~.Tonchy., oud-burgemeester van 's-Gravet"..hage 
en oud'-voorzi tter van de V. V,:). -fractie in de Provinciale Stc.
t~n van Zuid~Holl2nd; F, 'Ir, IJic'htenve ldt, lid van de gemeente
raad van ~raarlem; Dr. Ir. A .H.''. Hacke, voorzitter va~ de afde
ling Putten e·n oud-lid van de Tweede ~·"-amer der Stater_-Generaal; 
B. Roza, lid van de Gemeenternad van '·.'ijk en Aal'ourg; R,K,Smi-.;s, 
secretaris van de afdeling en lid van de gemeenteracd van Poor
tugaal; Dr. L ,J ,J, Caron, oud-vlethouder van Bussam; Jrs. F, 
Loman te Breda, secretaris van de Kamer-Centrale Noord-Brabant; 
M,M. van der Roek, secretariB van de afdeling Barendrecht en 
lid v-'3n de raed dier gemeen-te, en P, Y. Veenland te lippenhuizen, 
ere-voorzitter v2n de afdeling Opsterland en oud-lid ven de ge
meenteraRd en van de Provinciale Sta~en. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering, 

De jearlijkse Algeoene Vergc.dering werd in 1961 gehouden 
op vrijdagavond 17 en utterdcg 18 :naart in het Rijnhotel te Rot
terdam. Ea zijn openingsrede, die als gebruikelijk door de r~dio 
werd uitgezonden, te hebben uitgesproken, terdacht de Voorzitter, 
Prof.I·,l.r. P.J. Oud, met een kort VïOord 7:ijlen de heer H.D. Lou;·:es. 
Vervolgens begroette hij de Einisters en Staatssecretarissen, en 
de afvaardiging van de J.O.V,:J.,die bestond uit de heren :::.T. 
Hoven, voorzitter, H.H.J. Dubbeldam, secretaris en R. ::of::J.an, lid 
van het Hoofdbestuur. Een vertegenwoordiging van de ?elgische Li
berale :Partij en het Liberael Vlar.:.m.s Verbond was dit::J.aal niet 
aan~ezig in verband met de verkiezingen in Belgi~. 
De vrijdagavond werd verder teste0d aan de behendeli~g van huis
houdelijke zaken, Zaterdagochtend werd de testu~rsverkiezing ge~ 
houden. ~e herkiezing ven de Voorzitter, die aan de teurt van pe
riodieke aftreding was, geschiedde, daar tegen-candidate~ ont
braken, zonder stemming,· I::Veneens zonder stemmic.g v:erd de hec:r 
R.Th.J. le Cavalier gekozen tot lid ver: het Dagelijks :Bestuur, 
in de vacature, entetaan door het zich niet herkiesbear stellen 
van:~. J.J.C.R, van der Bilt. In het ~oofdbestu~r ~eren zeven 
vacatures te vervullen. Herkozen v;erden de aftredende Hoofdbe
stuursleden :·~ej, Er. J .L.i:. Toxopeus :?ott en de heren l'IIr,~.J, 
van Gilse, A, I:Tawijn, Tr. L.G. Oldenbanning en Ir. ::.J, Stoel 
Feuerstein. In de pl2ats van de heren ~.rh.J, le Cavelier en :r. 
A,J. Engel, die voor het lidmaatschap van 1.-~et 1:oofdbestuur haà
den bedankt, werden ~ekozen d_e heren ~:x. F. ?ortheine te ::.eide:1 
en Ir. E. Vis te Doetinchem. Voorts werd de zaterdagochtend ge
wijd aan een bespreki_ng van het onderwerp "?:et radio- en televi
sieèestel''. Als inleidsters traden op ::evrouw Drs. J .P. Schou·,'ie
naar-Frar:ssen en ?Ievrouv· G. V. van Someren-Downer. Zaterdagmiddag 
werd het beleid van de Kamerfracties besproken. 

V,V,J,-dag, 

Op zaterdPg 9 september v;erd te Scheveninger.. een messale 
bijeer..komst gehouden, ·.-;elke, evenals de eerste V,V,D.-dag op 17 
sep-re::J.ber 1955, een groot succes v:erd. :::feeds bij de 2r,nvar~g var:. 
het jasr ~erden de_ eerste voorbereidingen getroffen. Jp 28 
januari installeGrde de eerst-ondergetekende een Landelij~e Voor
bereidingscanmissie, waarvan hij tever~s de leidi::g cp zie!: ;"an, 
naar::~&st vormde zich, eveneer.s onder zijr. voorzittersch&?, ee~ 
~erk-Comitá, terwijl overal in der: lar.de plsstselijke en regio
nale cor.mü>sies ':Jerdeu gevor:!ld, De Lar.delijke Vocrbereidir-_gs
ccmr.:issie kvu:u nc 28 jar~1.<2ri nog bijeen op 13 mei, 26 jul:. en 2 
septe~ber. ~oor middel van persberichte~ er. perstijeer.k~~oten 
werd getrecht zoveel ~ogelijk bekendheid aan de ~cnifestatie Te 
geven. Een fraaie affiche, wa2rop de p'i.er stond ~fgeteeld, werd 
net ~ame in .'Jen Eaae en omstreken verspreid. De dag zelve 7rerd 
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begunstigd docr zonnig zomerweer. Het aantal bezoekers, verdeeld 
over een tot de nok toe gevuld Circusgebouw en een stampvolle 
zaal van r.et Kurhaus-Paviljoen, bedroeg rui~ 3.000. ~ls sprekers 
traden op Pr('lf.~·:r. P,J. Oud,. Zr. R. van Riel, Z.Exc,I;rs. E.A. 
Korthals en Z ,Exc .~'Ir, S 3. Tt:-xopeus. 

De bijeenko~st in het Circus, die rechtstreeks door de r&dic 
werd uitgezonden, stond onder leiding vc:n :·:evrcuv; }Ir, J. ~:. Sto::'fels
van Hac:ften; in het Kurhs:ls-Psviljcen presideerde de. eerst-or~~~er
getekende. Voer :nuzikale o:.:J.lijsting zorgden Chri3tir.e Spieren"r.·..:.rg, 
Co van de Heide Wijm~ en de Skymesters, 

De V,V,J,-dag 1961 werd besloten :net een groot tal in het 
Kurhaus, De org?nisataren kanden op een geslaagde inzet ven de 
verkiezingsstrijd terugzien~ Een· speciaal woord ven erkentelijk
heid voor hetgeen door een aantal partij-genoten werd gedaan om 
deze V.V.D,-dsg tot zulk een succes te maken mag nie~ actter~ege 
blijven. 

Ka!'lerfrr: ct i es. 

In de samenstellir..g der Kemerfr8.cties kwam in l:et verslag
jaar geen wijziging. 

Dagelijks Pest·.:tur en Ecofdbestuur, 

Het Hoofdbestuur vergaderde in 1961 viermaal, nemelijk cp 
4 maert, 29 april, 14 oktober en 16 dece~ber. Het Degelijks Be
stuur vergaderde echtmenl. 

Parti.jr2.2d, 

De Partijreed kvm.m tweeme.el bijee:1. 
Op 29 n:pril ·:.'erd t.et onder'Nerp ":Ge :Jcl2.sti~-:;?poli tiek" inGe

leid deer ]'!Ir, E.?, v<:m :Ueeuv:en en 1-rof.J:r, E.J. Y!itteveer:; C'p Yr 
oktober \\·erd de pol1.tie;·:e teestand bes:proket1, 

Com!!lissies e.d. 

Ingesteld v::erd ~én nieuwe cor:rrüssir::, ~-o.melijk ee·.:. •.·:erkcc::c.::::.is
sie :Sv.ropese Verkiezingen. Eet voorzi ttersc;1"'-P ·::ordt ':èekleed d ~or 
Mr. F.G. van ~ijk; de i~3tallatie vond plaats op 3 mei deer ee=st
~ndergetekende. Daernn kwem deze cc~missie in tet verslagjaar ~og 
bijeen op 19 juli. 

Repporten vJerder.. ui tgebr9.cnt door de Commissie ·rerv2:-~ging 
Armenwet en de Commissie ter bestt;.dering ve:, subsidie n<:.r~ de t:JU'ii 

van kerken. 
De Commisnie ~.rervanging Armen·t.·et vergaderde o-p 27 j&t:.·J.nri, 

24 februari, 24 maert en 16 juni. :laar r2ppcrt "Op •::eg ne:.s~r- eer: 
v:etsontv;erp Bij stand Ieve nsonderho'J.d" vers c:::.een in de· mc,e:nd 
augustus, De comr:1issie werd op ha2.r ve-rzoek door het ::oofàbest'..:.~r 
in zijn vergadering ven 14 oktober ontbonden. 

De Cnmmissie Subsidie ï:erkenbouv: k'::am ;p 28 april e:, 19 ::.ei 
bijeen, Op 30 juni 'craott zij haer rapport ''Steun au. Ker:cger.:::t
schappen" :..1.i t. 

De Commi3sie voor Scciale Zaken verRaderde o~ lC euril. 
De -p "Q 0 n')..,""l; SS~ A •-,, • .-, ~() ~~._...,;:: . '-. 'e• n- ~ _ ,;,,• .-·_, ""'-'- .;..~ ,.".i"-::1 op <::\. Jë·''-'·"'·rl <;lJ -=: •• 

De Commissie voor Cultur~le Zeken ~ntTikkeld~ 1~der leidi~g 
van !·.Ievro:..l.w Schouv1en8.ar-Franssen, grote act i vi te i t; zij vergaë.er
de op 8 februe.ri, 28 april, 4 juli, 9 septe;!lber, 11 ::;h.~ober e!: 
29 novemrer. 

De :::::er..de lij ke I andbouwcor:rc:lissie vergaderde cp ll j 8.n:~:::ri, 
22 maart, 12 juli ec 18 okto'8er; de Lar..delijke :c:.dde:-.s-racciscc:::
missie op 5 j~ni e~ 13 se~ten'cer. 

Jp lt~ jant;.eri 1<:-;;mr.er.. àe Secreteri.ssen der :·:s:ner-::cntrs.les 
ander voorzitter3chop va~ eerst-ondergetekende tijee~. 

De P.edactie-Ccm.::üssie ven "Vrij!lèid er.. Tle:nocratie" hield i;8-
regeld h22r vergqderingen, 

Eet Eestt;.ur van àe StJ.cè:tir..g 11 ·,crijteid en :Je!llocr:::tie I! hield 
zijn jaarvergadering cp 9 december; het Bestu:1r v2.n de Stichti~g 
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Mr .H, C ,DresselhU''Sfonds op 26 juli. 
· Evenels in vorige jRren ofgeniseerden de Gelderse en 
Overijsselse ?rovir..ciale Iondbouwc-::nmissies Landbou·;:dngen. 
Op 27" januari werd te .~.rnhem een Gelderse Lanqbo~wdE:g gehO'.l.
den, waar Prof.!·~.:?.J. Oud en !r. l.G.iJldenbanning als spre
kers optraden. 0"? 17 feèruaii sprsken i:ir. '{J .J :Geertsema en R. 
Zegering Hadders op de Overijsselse Icndbouvidag te C'mnen. 

R~Cdio-zendtijd. 

Behalve de uitzending v~n de openingsrede van de Voorzit
ter ter Algemene Vergedering, en van de V.V.D.-dng op 9 sep
tember, vcmdcn in het verslrgj22r 26 veertiendaDgse tien-ninu
ten-uitzendingen plaats, zodet de v,V,l. zich in bet jaar 19El 
gedurende 7 uur erl 15 :ninutl::ln via de rc.dic tot het lTederlc.ndse 
volk kon richten. 

Cont~ct met de ners. 

Op 2 febru~ri k~am een aarltal journalisten vin liber2al
vrijzinnige huize op tl.i tnodiging ven het :Je.gelijks :Sestu;.·_r met 
leden v8n de Ko.merfrccties en van de P.eàactie-Ccmnissie ae.n een 
moaltijd bijeen. In een tafelrede gaf de V':'orzitter der .Fc.rtij 
een overzicht v~n de voornaamste aolitieke zebeurtenisaen. 

Daernc.cst werd in het bijzonder in verbe.nd :!let de V :r .D .
dag aan het cont~ct met de pers veel c.and2cbt geschonken. 

~"~rganisatie "Vrouv1en in de V. 'l. J, ". 

De traditionele ja2rco~ferentie dezer organisati9 werd op 
znterdeg 21 en zondag 22 oktcber in Oesterbeek gehouden; zij 
w2.s drukker bezocht den ooit tevoren. Gok op de provincisle do
~en w2s de opkomst ver~e~~end grcct, 

Libercl Internatior.tl. 

Teznmen met 'eet lid v2n het :Jr.gF.:li~ks 3estu·:~x,- de heer 
J .lLF .A. van :Jijk, bezocht eerst-onderge"tekende op 10 en 11 april 
de vergadering ven de E~ec~tive te 3Ur~ch. Eet lOde congres van 
de I~ïberal Internationr:l, dat ven 23 eugusti.~S tot en :net 2 sep
tember te Erussel werd gehcuden, en dat eveneens ~oor de beer 
,J .t.:.F ,L. van Dijk en eerst-endergetekende -r<erd. bijge-rioond, be
noemde Prof. Cud tot bescher!:lheer. :!Je vergaderinl'; veo~ de ::::xec;.;.
tive ~p 14 en 15 december te Parijs werd alleen door eerst-onder-
gete ker_rle bij ge\·o ond. . 

Twee jeugdige ;'ederls.ndse liberelen namen voor de eerste 
:nael deel 8s.n d~ "School for Freedam" vnn 8 - 22 juli in :2reid2.
blik te =~oPB\lhD.ge~l, nr:;m<;lijk ~=e3. A, ~ü:ppeyne van de Coppello 
en de heer ~-·, Siddr~; in één onzer tien-nir.uten-rndio-'L4.i tzendir-.
gen vertelden zij l~ter van hun ~evindingen. 

Liberaal Vlaa~s Ver~ond. 

De Jaarverg~derin~ van het ~itera3l Vlcans Verbond op 14 
mei 'aerd door de heer ~=r, F J~. ven Dijk e11 eerst-ondergetei\:er..de 
~ijgewcor~d. 

Op de :Sui.tengewcne .h.lge~tene Vergedering cp 17 àecem"t;er werd 
onze Partij alleen door eerst-ondergetekende vertegenwoordigd, 

Public2.ties. 

Behalve de eerder ir.. dit verslag vernelde rapperten ver
schene!::. het .J&ó'.r1::cekje 1961 e:; ~en. nieu·::e pr-:page.nda-folder "l7 
en de pcli tiek'', 

Algemene Oti~nteri~çsc~rs~s ever d~ nolitiet, 

Op initiatief en onder leidi~~ va~ de Jnder-Voorzitter der 
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Partij, Hr. H. van Riel, werd deze c,_;.rsas in r_et verslag-
jaar voortgezet. Het eantel deelnemers bedroeg thc~s circa 
100, en was dus met 20 gestegen. De belangstelling was zo 
groot dat een cant2l gegadigden meest worden afgeschreven. 
Vooral onder de nieuwe cursisten bevonden zich veel jongere~. 
De cursus bestond ditmael uit drie weekends, achtereenvclge~s 
gewijd aan de 3uitenlnndsc Politiek (4 en 5 nevern-eer ir:. "Wot;.d
schotcn" te Zeist), de FinancH!le e!:'l. :?iscalc Politiek (18 er. 
19 november in de "Pietersberg" te C0sterteek) en d~ Rui:rrte
lijke Ordening en StedebouYI (9 en 10 december, eve~:'=E:ns in de 
"Pietersberg" te Oosterbeek), :'Je inleidinf~en werder~ gei'_cuden 
door Prof.Hl'. vr. Ri:phe.genteVoorburg, ::r. F.G-. va.n "Jijlc, Itievrot:'.VJ 
Mr .J .H. Stoffels-var: Eea.ften, J .F. Couzy, lir. E. vc1 Riel, 
Z.Exc. Dr. H.::i. van Houten, Prof.Dr.J.Kym.nell te 's-Grevenh:=:!ge 
(eer "'te """eke"'"') • Pr"f r.r u T '"l. tt' ev~en '1r u '1" ,-.,n T.:.euv·"'"' .;:) vv V L.I. U. ' V • .~ • I"l • U • ~~ t,; .... ' .. ' l • ~- • ~ t f -:,. __.,... ~ 1.;". .,_ J 

1-Tr.J. v~,n r.;cest te .~mstérd<.:.1, Mr.J. de rilde (tweede vw0kend); 
Jhr.Ir.J. de Rnnitz te ~otterd~~, Ir. F. v0n der Sl~ys te 
's-Grr)venhc.ge, Lir.J. 1"ilkens te •::assens.cr en ::r. H. vE-n Riel 
(derde weekend). Evenals in 1960 werd de slotbeschc~wing ge
houden door I':Ir. E. van ?.iel, die 2lle drie we~;;kends presideer
de. :9e opkc:mst V18S ven begin tot het eind bijzonder goed, er.. 
voortzetting ven de cursus was ieders wens. De komende rweede 
Knmerverkie~ingen zullen echter ~itstel tot het najsar 1963 
noodzakelijk mckan. 

De Vereniging von Staten- en Raadsleden. 
. De jaervergc.derin~ ven de Veraniging werd ~eho~den op 22 

april te Utrecht, Des ochtends vond de huishoudelijke vcrgade
ring plaets; de namiddngverg~d~ri~g, waar ~ede aan~azig was de 
Vcorzittar der Partij, was gewijd oen de t0hcndeling vc~ het 
onderwerp: "Het vr['agsti.lk ven. de woni:-~gbov.V!", do.t ·r~rd ingeleid 
door Hevrouv; Ir. A. Kuiper-S-crnyk E:n ;:r. D. Schui te!ll?..ker. 

Het .E~ë:stuur vargè:d'::rdc:: o:p 7 juni te J..::J.ar!::focr-c, 
De j.éJ.arlijkse bij~~nl\:vr:-1st V8n ru2dsloden ·..;_it ;:·.::~<.;~.;;_ten ::J.Ct 

meer do.n 50,000 inv;on;:;rs ;vard op ?.3 3(;pter::.'cer te 'Utrecht ge!:.cu
den. De Voorzitter der Partij w~onde els ;ebruikelijk de bi~een
komst 'bij; de Vocr:::i tter der 'lerenigi:-1g s:;>rak .wer '':I-Tiet alleen 
boom, stoep of lcntanrnp.-;:ol", 

Dn~rnc~st ~erden vele regionale tijee~ko~sten en e~ige zit
doger. ven het B'..<re:-:'u voor G-emeentep'Jlitiek geho;J.det:; de heer 
K.H. Brcndt wcs wederom de vrnagb~ok voor de leden der ~ere~i
ging op cllerlei terrein. 

Het ledentQl der Vereniging tedrocg op 31 dece~ber 1961 in 
totc~l 916, tegen 917 op )l àecember 1960. 

Als men het geheel ven deze ~ot1viteiten zie~, den k~n ~en 
vr:n onze Pertij ?.:eggen dct zij is v:ct men zou kunne:: no~~er: "een 
opeenhopir..g v-:-n mensen !!let innerlijke snmenhc.ng"; dct ZlJ lS eer.. 
levende p~rtij, woar uiter~crd nog niet rlles ;~ct ZJ~l~ het ~~er 
opti~~le weesen zou moeten g~2n, ~n~r die in ieder ~eve~ stevlg 
geworteld is en die ~et t:.c~r 403 2fde:in~e~ zie~ ee~ ves:e pl:~ts 
in het mc.c.tsch~ppelijke en politieke denken v~~ ons vederland 
heeft verworven. 

Dct is gt::beurd dnnkzij het werk ven d~izenden in bel~ngrijke 
en minder belengrijke f~nc-cies i~ ons pcrtij-c.ppcr:"t, die d~cr
voor veel vrije tijd te't'cen ever ~e':'.~d. '!ij c.llen. k-:-nr:er". zier_ 
verzekerd wete~ ven de erkectelijk~eid die de P2r~i~ lU ~ncr ge
heel dcarvoor voelt. 

D.':J. JETE2IJ:::?,, 
Algemeen Seore~~ris. 

Secretcresse, 


	VVD_jv_1961_0001.tif
	VVD_jv_1961_0002.tif
	VVD_jv_1961_0003.tif
	VVD_jv_1961_0004.tif
	VVD_jv_1961_0005.tif

