
VOLKSFAR•riJ VOOR VRIJHEID EH DEMOCRA':L'IE. 
JAARVERSLAG ~N DE SECRETARIS OVER HET JAAR 1962. 

Een bewogen jaar! Als men het jaar 1962 voor onze Partij zou 
willen kwalificeren, dan zou. men dat naar onze mening het beste 
ku."'lnen doen met deze woorden. · 

Inderdaad, een bewogen jaar, want in 1962 hebben de verkie
zingen voor de Provinciale Etaten en voor de Gemeenteraden een 
gevoelige tik gegeven aan het aantal van de kiezers, die in 
1958 en 1959 op onze Partij gestemd hadden. De alge~ene tenèor.z 
bij de Provinciale Statenverkiezing was teleurstellend, en è.ie 
teleurstelling werd hog veel groter bij de Gemeenteraadsverkie
zingen. In het byzonder in de grote centra van ons land, waar 
wij bij de vorige verkiezingen veel stemmen van de z.g. floating 
vote hadden gekrege~, leden wij nu aar-zienlijke verlieze~. · 

Onwillekeurig komt aanstonds dan de vraag op, wat hiervan de 
directe oorzaak is geweest. Dat is altijd moeilijk na te gaan, 
maar ik wil hier toch proberen enige factoren te noemen, die 
stellig mede de achteruitgang van het aantal op onze Partij 
uitgebrachte stemmen hebben veroorzaakt. 

Daar is allereerst het feit, dat wij in 1959 na de grote stem
busoverwinning van oppositie-partij regeringspartij zijn geworden. 
Velen, die denken, dat politiek en politieke wensen op korte 
termijn verwezenlijkt kunnen v:orden, verw:?.chtten dat, nu de socia
listen niet meer aan het bewind deelnamen, ineens alle '!:ense~, 
die in liberale kring leefden,· tot ver-NGZenlijking zouden ko::en. 
Dat is, uiteraard, niet geschiec'i. Het feit dat wij "regerings
partij" waren geworde~, en dus mede verantwoordelijkileiè. droegen 
voor maatregele~, die niet zo populair waren, bracht met zich 
mee ~at vele kiezers hun stem ditmaal niet op onze ?artij uit
brachten. Daarnaast hebbon tal van ar.dere zaken stellig ~ede 
aanleiding gegeven, dat velen van de floating.veters zich van 
onze Partij hebben afgewend. 

Bij de candidaatstelling voor de Gemeenteraden traden dan 
bovendien s~ms nog plaatselijke spanningen op, ·die ~ok al niet 
bevorderlijk waren voor een goede uitslag. 

Het jaar was àus zeer bewogen. 
Het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur hadden zich ove= 

vele zaken het hoofd te breken en het aantal vergaderinsen, .dat 
gehouden moest worden, was legio. 

Een ander punt, dat na het voorgaande met blijdschap gerele
veerd mag worden, was het feit dat voor het eerst in ons land 
een ~;rote vergadering werd.gehouden va~ de Liberale Interna
tionale. In ~en HaR~ kwam de Algemene Raad gedurende een aantal 
dagen in de maand September bijee~. Grote liberale figuren uit 
het buitenland, als de heren Prof. d0 :.Iadariaga, Ma2.agodi en 
Motz, waren daar aanwezig. Malagoè.i en de Madariaga voerden ~et 
woord op een openbare vergaderi.ng in de Dierentuin i~ :0en Haag, 
waar het bezoek ook van nj_et-congresgEmgers ui termate goed y;e.s 
te noemen. Stellig heeft dit bijgedragen tot bekendheid ~et ~et 
streven va~ de Liberale Internationale, waar de V.V.D. !1'.1 sinds 
enige jaren óok bij aangesloten is. 

D.W.DETTMEIJER. 

Thans volgt een verslag van al hetgeen in het jaar 1962 ~n 
onze Partij voorviel. 
Provinciale Statenverkiezing. 
Dag der candidaatstelling: Dinsdag 13 Februari. 
Dag der stemming: 'Noensdag 2? Maart. 

ne V. V.D. kwam van 63 op 64 zetels,. waarbij echter in aan
merking moet worden genomen, dat het totaal aantal Statenzete::..s 
werd uitgebreid van 590 tot 665 •. Vergeleken met de ?rovincia:e 

z.o.z. 
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Statenverkiezing van 1958 liep onze Partij dan ook terug van 
11.4% tot :tG-,:0%-;- -he-t----tot.a..a.J...-aaat.a.l .. .op.-haa~-..ui.~.e.b.:rachte ste:rnn:en 
bedr?e~i2~~~L~C?.5. .. • .. §.'2?:y-.!~~-?.r.:.~·§i_z& ~38_~1_i~ __ 19_58

1
•
1
. In ___ :::.ij·2m:~~ 1 aldle prov1ncles weru re~a~1e~ verl1es ge e-en; a een 1n ee an en 

Noord-Brabant v;erd enige winst tchaald. In Limburg werd '7oor de 
__ eerst.~L.ma~J.. q,o()r ~çmze. Ea:rtij a~n d~ Statenverkiezing dee~geno:nen, 

· ec_htèr., n:j.._et· in d_e · gehel_e :provincie. In de ·p~~vinciale ki_eskri::gen 
Weert en Hor~t mocht het namelijk niet gelukken tijdig de be
nodigQ._e handtekenir.gen yan, k~ez~r.s op onze lijsten te verzàmelen. 

-Een zetel w~rd helaas niet behaald. . . . : 
· · .)~e _z.ete:)_yè:rct'eling per :;Jrovinci~ ,. verge~ek:en __ met _i<)'$8 ,·. W?--s als 

,Y.o,lg_t: -~ .: . -. ; · ~- . _- . . . V .V.D.~ . TOtaal' . . 
.. .... -

Groningen . . • . . • • 1958 ' 7 · · -45 
1962 ' - .. 7 51 

Frieslànd .•..... 1958 5 
.19~2 4 

... 50 
51 . 

Drenthe .... ~ •••. 1958 7 35 
1962 9 47 

Overijssel •...•. 1958. 4 
1962 5 

4? 
. '··· 

59 '-· 

Gelderland ...•.• 1958 6 62· 
1962 6 67 

Utrecht ......... 1958 5 41 
1962 6 55 

Noord-Holland ••• 1958 12 77 
1962 '10 .79 

Zuid-Holland ••. : i958 12 '82 -. 
196? 11 83 

~eeland ..••.•..• 1958 4 42 
1962 4 43 

Noord-Brabant·.,'. 1958 1 
. rl962 2 

64 
71 

De verkiezing van leden van de Colleges van Gedeputeerde Stat~n 
vond plaats op 6 Juni. Herkozen 'l!erde:-~ in Groningen de heer 
~.H.Huisman te Groo~e~ast en in Zuid-Holland Mr.H.van Riel te 
's-Gravenhage. In Noo~d-Holland ~erd in plaats van de heer 
P.Blaauboer te Barsingerhorn gekozen 1!lr.F.C!Vorstman te :-iilversum. 
In Drenthe-~ing één onzer beide zetels, 'iie bezet werden doo:-
de heren J.Homan te Assen en Mr.Dr.H.K.de Langen te Meppel, ver
loren. Onze Gedeputeerde-zetel in deze provincie word4 thans be
zet door Mevrouw R.M.Buurma-Vredevoogd te Assen. 
Gemeentera~ds~erkiezing. 

Dag der candidaatstelling: Dinsdag i7 April. 
Dag der stemming: Woensdag 30 i!.'Iei. 

Volg~ns de gegevens van het Centraal Bure~u voor·de Statistiek 
verloor'dé V;V.n. 141 zetels (in 1952 ~on zij er~ b~e~ee~s vo~
gens de gegevens van het C:B.S., 230). Het totaal aantal =etela, 
dat in 1958 steeg van 543 tot 1073, daalde thans van 1073 tot 
932. De teruggang was vooral in de grote steden en in de ~orensen
gemeenten aanzienlijk; op het platteland werd hier en daar ook 
wel winst geboekt. In één (kleine) ger:2c.nte .- v:ij z1_1llen :.e n<>..:n:l 
niet noemen - werd verzuimd op de dag der candidaatstelli~g ae 
lijst in te leveren. . .. · · · . . . 

Beziet men d~ u~tslag. pe~ provin~ie, dan slaat· OY~ri:i ss el een 
goed figuur; de V.V.D. ·Non er4 zet~ls. In Li:nburg veroverden 
wij een zetel in de Maastricihtse gEmee~teraad; onze bij tusscn
ti:jdse·verkiezingen in ::.959 in Roo::nond. verkregen,zetel ging 
echter· weer verloren .. In de provir:c ie Uoord-Br3bant beha2.lden 
~ij-ditmaal een zetel in-'s-He~togenbosc~. Onzé~artij is~thans 
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in de Gemeenteraden van alle provinciale hoofdsted~~ vertege~
woordigd. In de provincie Utrecct bleef ons zeteltal gelijk; 
in alle overige provincies werc verlies geleden. · 

Een overzicht van ~erlies en ~ir.st per provincie, vergeleken 
met 1958, geeft. het volgende beeld: 

Provincie 1958 1962_ 
Groningen 10 zetels winst 13 zetels· verlies 

Frieslar.d 16 " " 15 11 ·11 

-Drenthe 16 " " 11 11 11 

Overijssel 8 11 11 4 ·u winst 

Gelderland ·26 11 11 . 22 11 verlies 

Utrecht 25 11 " onveranderd 

Noord-Holland 80 ll 11 32 zetels verlies 

Zuid-HoJ.land 45 " " 30 " H 

Zeeland 1 11 11 19 11 11 

Noord-Erabant 3 " " 4 11 11 

Limburg 1 11 wü:"s·t 

Zoals ook in het jaarverslag over ~958 werd ver::.eld, gever. 
deze cijfers geen z~iver beeld, omdat in een aantal geceente~ 
door V.V.D.-ers :!let een lijst "Gemeer..-i;ebelang" of ''?l·as::::s.,eli.~k 
Belang" ·.verd uitgekomen. De door hen verv:-orven zetels zijn .:-~iet 
in bovenstaande gegev0ns ve:t·Nerkt. ::::Ji "':; :naakt lJ.et o::lk or:::.oge::!.i.jk 
meer dan een ruwe schatting te geven 7an het aantal ste::.men, dat 
bij de ge~eenteraadsverkiezingen ~P de V.V.D. werd ~itsebracht. 
De offici~le V.V.D.-lijs~en behaalder.., wederöc volsens ~et 
Cer.:.traal Bureau voor de 3tatistiel:, 5J7. ;94 stemmen te[en 
675.849 in 1958. 

De wethouders·rerkiezir.g op 4 Se:pte:::ber bracht :r.et e.s.!"'.tal 
V.V.D.-v:ethouders, dat in 1958 steeg van 150 tot ··12~,_ terug ,-,p 
151. 
Verkiezir.gs~ro~a~~:.da. 

Provinciale Stater.verkiezing. 
Verspreid werden rond 34.000 affic!les, 250.000 folders ''::it 

wil de V.V.D." en 1.250.000 exe:"!.plaren van "De Ste:1 va::. de ·:rij
heid", het speciale verkiezingsr:u..rn.:ner van "Vri.jheid en :::.:emo-' 
crs.tie". 

Met een 15-tal voorstellingen trad bovendien we~eroc in ~:le 
delen van het lqnd een politiek cs.bs.ret op, onder èe as.~hef 
"Schuif een zetel bij! '1

• De :pre:Jière 7ond plaats or 15. :r:-ebrc.:s.::-i 
in Zwijr.:.drecht; vooraf sprak onze ~ar~i.j-~oorzitter. Or:~er regie 
van Frans·Muriloff-~erkten aan het c~~aret mede Ri~k de Sooyer, 
K:::.tja Berndsen, :Fcyllis Lane en '.'!im 3-:>scr_. De voor:tellinge!"'_ 
werden steeds voorafgegaan door een ~orte politieke rede. 
Ge~eenter~adsverkiezi~ge~. 

Rond 34. 5CO affiches en 510.000 folders "Ruim "'ce.::m" ~:erèe:-1 
verspreid. 

Daarr:aast gaven vele afdelingen :1e~ eigen ~elders of andere 
geschriften blijk van hun strijdvas.r~igheid. 
Voorbereidi!:.2: T·.yee:le I:ar:erverkiezi n«: 1963. 

Bezorgdheid was reeds ~a·de Sta~e~7e~kiezing in alle geledere~ 
der Partij ontstaan. :e ondanks dG resd.s :1iet hoog ~eer ges;ann2n 
verwachtingbn toch ::.og teleurstelle~~e uitslag van ~e Gemeente
raadsverkiezingen deed dèze be~or2:dteid toène:1en. ~en tela:.~
rijke rol speelde d~ar·6i.j bovendier~ r~et feit, ~at nog s::.ect-fs 
een jaar restte ~oor ~e 1weede ~amer~er~iezin~ zou ulaa:s vi~de~ . 

. De eerste voorbereidir1gen voor ~eze •t::rkiezing wer~ên i:: de 

z.-::l.z. 
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P~rtij reeds.in April v~n het verslag~~ar getroffen. ~a~en van 
c·anè.idaten, door' de afdelingen gesteld.: str~omden bï.~ he<: Alge
meeJl Secretarïa_at .. '!:Jir..nen, en .g,an de ha:1.d daarva."l wer-i. een alpha
betische lij st van· voorlopige cand.id~ten opgesteld, ;;g_ar'tli t de 
afdelingen elk na3.r '<ol~:Jrd.e van Yoor!<:e'.lr !';:..m candiis.tenlijst 
formeerden. De v_r.e:.s._i:;, door wie het l_i~ ;:ta.a.::-.,oerè.ersc::C8.p .z éÜ 
v:orden bekleed, is daarbij steeds zeer bele.::grijk. Sinds het be
staan der ?artij had deze vr~ag n~g n:.=~er problemen opgeleverd. 
Als v-anzelf sprak het toch steeds dat de Voorzitter onzer Tweede 
Kam8rfractie äls liëstaanvoerdcr zou f~"lgeren. Dat ~ieraan eens 
een einde zou moeten konen v;as een ieë.sr zich welbe·,·.-~st. ~Hette
::nin stelde het feit, dat Frof. Cué. tha.::s het ogenbli~--:: ge konren 
achtte zi.jn plaats op no.l van alle li~sten aan eer.:. ander af te 
staan, de ?arti.j voor een niE:mve si t'\la-rie, die tove!:d.ien ::nede 
werd be~aald doordat ~inister Korthals zich niet bereid ~er
klaarde een candidatuur voor de T~eede Kamer in over~egi~g te 
nemer:. 

O:;J 7 Juli oesloot het :-Ioo.fè.bestuur tot !~et hcude~ van een 
Beraad net de Ministers Korthals or: Toxopeus, te voe~en 1oor een 
commissie' ·.·:ae.ri!: het :Jageli,jks er: tet noo::.':!.bestuur' de ?:amer
fracties, de Kamer-Centrales ~et eer: door tenzelf a3r:ge~ezcn 
delegatie, en de jongeren uit ~e Fart!~ verteger:~ooriigd. ~arer:. 
Dit ~eraafl. t.aé. tot verhe'.lgenè. res",.;.lt?.e.-:, dat op 15 2"_-pte::'::ler -icor 
het Eoofdèestuur ?.a:r. de ?e.rtij kor: Torien €ëadvi..:;eer: ::le :iir.:..:::ter 
van Bihn&nlandse Zaken, Mr.E.H.Toxope~3, no.l op alle li~sten te 
plaatsen; 'ie :-~eer 'Ioxope'..l.s he.cr zi~h- iL-:idd0ls bereid v~:-:<::!.aar'". 
het op hem ged::me 1:eroep om als li.jstE.3.nvoerder op -::e treien te 
aanvE"carè.en.. · 

::tiegler:'le!'ltaire t-:;rmijnen ~-:aren intussen overs.::~"reë.en. ::et 
_grote spoeri 7lerd de verè.ere __ ~oorbereiè.ing ë.er cs.ndi.:s.atstelli:-:g 
ter .. :::ar:d geno:::.en·. ?egin !Y over:1ber ··:?..s, è.:mk zij :ls :r.e :e·"ve::::·"idnt; 
van alle betrokkenen, de achterstand ir:~elbp~n~ en ~e bei::le ver~ 
gaderingen van de ~er~iezihgsraad, op :~ en 24 ~:ove:::.~er, ~enden 
normaal doorgang yinden. 

B~rcad bleek ook o:p andere l,)um;er. r_~odz:;.f.:eli~k. :::.et ?.llec:. 
~e vraag van het li.:staanvoe~-iersc~ap, ~aar ook ~e.ocrza~~~, 
~aaraan de ongunstigs verkiezings~itslsgen ~er~s~ tcegeschreve::, 
vroegen om overleg. Op 14 Juli riep, C? verzoek varr ie-?ssturen 
der ~a~er-Centrales A~sterdam, Rot~erda~, 1 s-Graven~s.ge, ~ro
ningen, I.eeuv!ar~en, Assen en z·.vol::!.e, r_e-:; Hccfdb:;stu1..:.r de ::::'age-
1-ijkse Eesturen vnn alle Kamer-Ce:r.trales bi.jeen. Ope:-'-'lar-sig 
~erden tal van zaken, ~aarover in ~e F~rtij ee!'l zekere ~r:rust 
~as ~ntstaan, besproken. In geza~er:li~~ overleg ~erd door het 
:rioofè.best'.lUr een F.~;;CJrge.nisatj_e-Cor.::::liss:.e ingesteld, --;aar•:an zi.jn 
lid Ir .H. Vis te Doe~inc:te'!l he-s voo:-zi -::-ersc:C.?.p op zich c.:c::., en 
die voorta ·:ras samengesteld uit ë.ris leden va::Y ;:et ~c-ofè.-:est1.:•.1r 
en vier ledbn van de 3esturen va!'l de Ka::.er-Centrale3. door de=e 
3est'..èren zelve aanG""e'::czen. De Corr.:::j_ss:.e had. tot taai::· om ::?. or.:er
zoek.van ~e vèrsc~Illende suE~esties, ~ie uit de P3.r~ij ~aren 
gekor.:en, vcorstelle:: te doen ~et tetre~~ing tot de r~organisa~i0 
van ie ?artij. Zij vergaderde op~ A~g~stus en~ Be;~e'!lt~r; 

.. 

~egens ziek~e van :taar 7oorzit~er s-co.::t de ~weeie ver~ade:-in~ 
onder leiè.ing vs.n t&ar plaatsver·,-::.::!Se::-.:. vo-:::-zit':'er, :.:r.::;'.?or7"::::::i::-~s. 
H3.ar -voorstellen ·.verie:r~ op 15 Se;--:e:::ber bc:::proke:r. do::-r ::~-s ~o-:Jf-i
bestuur, dat ~aar.aanleiding hièrva!: es~ aa::tal ~es:~ite~ na~ 
tot ~et doen va!'l ~oorstellen aan -ie Al~eme~e Ve:-sadering omtre~t 
aan te brengen ~i~zigingen in de orga.:::..satie der Par~ij. ~eze 
besluiten ~er~en on 29 Senteeter ~n ee~ bi~eenio~st ~3.n tet 
-;.:oof"''o~s.,..··ur .,.e+- e~ .... '"'oo~-de 1~0"e-; ">-- .,... ;:,_,re d .,., -, """".,., 
... ,. - 'Ç" u"... .. ~ ...~ ......... ~ '""" ~ .._::t 0 -~':.J.~..:.c ..:)e..::: •..~U -T: e_ :. ... a ...... ...... -
Centrales uit.hun ~i1den sa~engea~elde ~elesstie bes;roken. 
Intussen haè..het Eoofdbest'..l.ur reeds op :5 ~epte=ber ~en ~cmm'tl
niqu~ uitgegeven, dat nanst de meè.edelingen over het li~staa~
voerderschap o0k èen aankondigins ~an ~et voorne::.en ~ct ~et è.oen 
van voors-cellen tct reorganisatie ~eva~~e. Een b~lan~ri~f.: onder
deel è.ezer voors-cellen, :-3mel:5.'.~k -::::. voc:- he-s ve:-,rolg 1e :'uncties 
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van voorzitter en onder-voorzitter va:1 het Hoofdbestuur cnver
enigbaar te verklaren met het.voorzitterschap van een der Kamer
fracties, werd in net communiqué bereids ~~n de openbaarheid 
prijs gegeven.· Do in è.e. bi .j eenkom::;t van 29 Septembl}r van het 
Hoofdbestuur en een delegatie uit de Kamer-Centrales ter sprake 
gekomen punten werden door.het Hoofè.bestuur op 15 October nader 
onde~het oog gezien. Het Hoofdbestuur besloot de'net het oog 
o~ de reorganisatie· der Pa~tij"vereiste voorstellen tot rsgle-
~ents~ijziging·te doen aan.de ~ewone Algenene Vergadering van 
29 en 30 i'/iaart 1963. --Tevens besloot }:-_et Hoofdbestuur aan deze 
verga~eri~g voor te stellen te bep~len, dat uiterlijk in de 
maand ltovembcr 1963 een :Sui tenge•e:one Algenene Vergadering zal 
woi'den gehouden, waarin het Hoofdbestuur volgens de nieu'.'re regle
mentsbepalingen zal ':Vorden benoemd, opdät ·dit nieuwe bestuur 
onmiddelli.ik daarna in functie zal k'.l...nncn treden. ·_t.an eer" kleine 
commissie werd opgeclr.agen (l.e voorstellen tot reorge,~:isatie in 
voorstel~en to~·wijziging van Statuten en ~egle?enten vast te 
le,gg·.en~ Deze com!rrissie, die onder voorzi ttsrschap sc:ond \~'ln de 
Voorzitter der Partij, kwam op 17 t~ovember bijeen .. ~'og v.oo;r: ~let 
eind~.van he~ verslagjaar diende zij de voorstellen, thans i~ 
de vor.:r:. ·.vaarin zij 3:an de Algemene Vergadering 'ran 1963 zpu;ie:c. 
kunnen v:orden voo:rgelegé'., bi.j het Eoofdbes:cuur in. 

Voorts werd 'eer voorbereiding van· de Ti1-eedè Ka.:r:.erverk;ezi:lg 
een Verkiezings- en Propagandaco~missie ingesteld, tastaande uit 
ledeh van het Dagelijks en Hoofdbestuur, de secretarisse~ der 
Kamerfracties en leden.der Kamer-Centrales. 

Hiermede v;as aan een lange. periode van gemeenschó,ppeli jk ("\ver
leg een einde gekomen. In deze periode moesten oók tal van andere 
werkzaamhedan worden verricht. Een woord van dank c~n hen, die 
in het belang der Partij zoveel vrije tijd hebb~~_geaffer~, ia 
hier zeker op zijn plaats. · · 

!., .• 

Afdelir:gen. 
Het aantal afdelingen steeg Yó~n 409 tot L~l6. Der'tien c:.fdelingF.::. 

.~erden opgerich~: Leiderdorp, Goudera~, Mijdrecht, Eeer~ansdaE, 
Amerongen, Oude~ater, ·Earm~len, Eeemskerk, Uithoorn, De ~eern, 
Maurik, Eoevelaken en J._speren. Opgehe-,-en ;·:erdE":n: · I·1l3t, 
Obsthuizen/~arder en Hellcndoorn/~IijverdRl. De afdelinse:-1 Havelte, 
Uffel te en '.'Ja:i.)sei'V0en ·.·:e:c·G.e:J. tot €~n :::.fdG2.:i.ng 2P.Y0l1:2 sa!:enge-

.v6egd; zo ook de afdelingsn Exlo~rTond.; O~oo~n en·valthhr~ond 
tot &ér~ a·:c:.eling Odoorn. Le 3.fö.ellr:g ~.:B.assluis/:·::3.asl0-.rld ~aare::

.teg.en werd. gG2plitst. ir: een afdelins ::e,assluis en een aî'!elin[; 
Maasland. Twee ~ü'è.ellrlg8!'l veranè.erden :hu:J. :-~8am: de e.fdeling Je 
Ronde Veenen ~e:rd de afdeling Vinkeveen, en de afdeling ~cle
naarsgraaf/Eleskensgraaf/Erandwi~k werd de 3fdeling ~lblasserwaari-
Centrum. .. · · 

Regionale proJagandisten. 

De heren '0orrius in Friesland, Roedenburg in Overijssel e:1. 
Vari der Vliet in Geld.erland. blecre:1. in. hot verslagj''t~r .vo_o~ de 
Partl. ~ ·•rerkZ"'"'m Oo'.r voor h<>"' "'"'"' 10.6? <>e" ~e~r ~ru'- ~R~" • J 1• -- r-.,...Ç...,.!.~-• -- .................. ~vc ... .._ -.-: - _, ~ ...... ~ • ç • U ;·~. ~.J .... c' .. J..' • • .. 
waar1n veel va:1 hen ~er1 gevraagd.. ~e~ toe~~Jdlng he~c~n ZlJ ~un 
krachten aan de overs~el~endc hoaveel~ei~ ~=beid, die vo~= de 

·verkiezingen ~oost worion vorzet, geg~~9n. Hetzelfd~ gel~~ Y00:r 
wat de eerste. ::1aanden 7?,n 1962 betreft voor de r~eer· ··ai.~ s, die 
echter r;J.eè.io L~a.s.rt ~ijn "f,·erkZG!ll:lheden in :·I-:Jord-Eolle,nd cover. :C_et 
IJ beäindigde~ · · · 

Aan het einde van het ve=slagjaar nam ~e heer H.2.Rood~uy~en 
te • s--Gravenhage de taak van regionsal propagandist in Z".lid
Hollànd op zich. 
In :,Iemori '3-'11, 

Zeer vele leden ontvielen ons in 1962 è.àor ovcrli~de:J.. '!lij 
noemen: 
A.C.T.~olee, oud-lid van de gemeent !r~~d v~n Bil~ho~0n, ~.va~ 
Staalduinen, voorzitter vsn de af~eli~g •s-Grave~za~~e, :.Rei~o, 
lid yac de ge~eente=aad van Hilversure, L.A.~ondeling, b~stuurs-

z.o.z. 
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lid van de afdeli~s Coststellingwerf, J.A.N.Goes, ~ud-~ethouder 
en secretaris/penningmeester van de ~fdeling Hoog-Elokland, 
Mevrouw R.E.TalsL!a-va."'l Dijk, pennin~eesteresse va:1 de afdeling 
Heerenveen, G.N.Houweling, wethouder yan Brandwijk en vice
voorzitter van de afdeling Alblasserr.aard-Centru.m, ivl.E.Jaan, 
voorzitter van de afdeling Heiloo, K. Datema, oud-voorzitter ·;an 
de afdeling Adue.rd, Mevrouw e.G.Kuipers-van Rossum, lid van d.e 
gemeenteraad en bestuurslid van de afdeling Bussum, J.J.van der 
Laag~ oud-wethouder en voorzitter van de afdeling ~~ela:J.d, 
P.it..Dorleijn, lid van het bestuur van de afdeling :;iem:er-A;::.stel, 
H.J.te Velthuis, oud-wethouder en ere-voorzitter v~:1 de afdeling 
Borculo, G.Tates, wethouder van Zandvoort, Mr.G.A.3oon, oud-lid 
van de Tweede Kahler der Staten-Generaal, oud-algemeen secret~ris 
van de Libero.le Staatspartij de Vri.j:'::eidsbond, Tj .F. Wit ... -i, pe::nir..g
meester van de Kamer-Centrale Leeuwarden en van de afdeling 
Harlingen, E.Bos, oud-lid van de ge!:leenteraad van Zeist, 
Jb.D.Eelder, secretaris van de afdeling Ferkhout, :!:..Borleffs, 
oud-gemeenteraadslid en voorzitter van de afdeling Kat~ijk, 
J.J.Kistenmaker, gemeenteraadslid en öestuurslid van de afde:ing 
Den Helder~ F.J.Klijzing, voorzitter van de afdelins Epe, 
Th. J. de I1iaaré, oud-lid van de gemeenteraad van Bussum~ ::; .F. va.:1 
der Velden, penningmeester van dé afdeling Loosdrec~t, J.Oosê-en, 
voorzitter van de afdeling Dokku.m, A.v.d.Waal, bestuurslid Y:: .. n 
de afdelin.g Velp/:::ozendaal, H.C .Kruyt, gerr.eent2raaè.slid -van 
Gorinchem, J.Schoehuizen, oud-gemeenteraadslid van de ge~eer::e 
Zeist. 
Jaarlijkse Algemene Vergadering. 

De jaarlijkse Algemene Vergaderins had in 1962 ?laats op 
VrijdagaYonè. 9 en Zaterdag 10 Maart, in "De Harmonie" te 
Leeuwarden. 

In de namiddag van Vrijdag 9 hl~art waren door het bestuur van 
de afdeling Leeuwarden enige excursies georganiseer:l ter: bet.oeve 
van die leden, die reeds vroegtijdig è.e reis near :tet ~foorder: 
ondernamen. 

De vergadering werd als gebruikelijk geopend door de.Voor
zitter, Frof.~r.P.J.Oud, met een rede die door de r~dio ~erd ~it
gezonden. Xa de begroeting van Mi:J.is:er Toxopeus en van de ?el
gische gasten en de afvaardiging van ~e J.O.V.J. werd de Vri~dag
avor:d verder besteed aan de be!landeli!:g van huishot;.ielij~e z;:,;-:er:.. 
Aangen.omen werd een aantal voorstellen tot reglementswi~zigir:€, 
waaronder een voorstel tot verhoging der contritutie per l J.s.::uar:.. 
1963 van f.lO.-- tot f.20.--, met daaraan geko~peld 2et öesl~it 
"Vri~heid en Jemocratie" met in~an~ van deze datum :..:m ::::.lle =-~der_ 
der Partij toe te zenden. Zater~ag;chtend werd de bestu~rsver
kiezing gehouden. De herkiezing van è.s onder-Voorzi":"Ger, ~Jr.:-:.var: 
Riel, en van het lid ve .. n r_et Dagelijks Bestuur, Mevrouw 
Mr.E.A.J.Scheltema-Conradi, die q~ de beurt v~n periodi=ke ~=
treding waren, geschiedde, daar tegen-candidaten on7traken, zondEr 
ste:r::r:!ing. In het Eoofdbestuur waren vi.jf vacatures te vervul:.'=:l· 
Herkozen werden de aftredenè.e Hoofdbes~uursleden Mr.?.?orthe~::e 
en Ir.H.Vis. In de nlaata va~ de aftred.e~de leè.en. ~e heren 
3 DoeQ'es ;:J.~ • .".,,..:n,.,. .... :;.,., ..,_ ... ", er T~ .', 'Toa- .-'-ie,..,:·",..._ ";-~.,..c::t'"~''' "h--. • .._...L ...... :...... ...... ~ ... ë. :",_,.,. ...":-.. •..,...,. ... _ -~-~•.rl•'· _,v, ...._,J... ...__~c;:..; .... ·,;._._, \..... .................. ':"'--

kiesbaar wars~, en ~r.Dr.J.~.H.Dasse~, die zich nie~ ~erkiesbsar 
had gesteld, werden gekozen ~r.H.L.F.ie Kat te ~aas7ric~~, 
Mr.Dr.H.K.de Langen ta :.:eppel er.. !,Ir.E.?.Talsma te E::sche.::.e. 
De Zaterdagochtend ~erd voorts gewijd aan de behandeling ~a~ ~~t 
onder\'ierp "Rechtsoescher:rring teger: de Overneid" , da~ v:er:: in§;e
leid door hlr.Jr.C.Eerkhouwer te Alk~aar en Prof.~r.~.H.F.?olak 
te leiden. Zaterdag::::idè.ag 7:e:-d. het beleid van è.e Ka::::erf:.'2 .. 0ties 
besproken. 
"Vri.~heid en re:rnocratie''. 

T0t ieders leed·;;ezen zag 1e hoofdredacteur van o~~s weekblç,.:i; 
de heer A. V! .At spoel, zich wegens over,:irukke werk::aaC-:..".ede:: ge
.noodzaakt.zijn func"Gie van lii en voor::itter va:: de :-edactie-

-1-
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commissie per 1 September neer te legçen. Dit ~esluit, d~t oo~ 
dë neer Abspoel zelf, nadat hi.j bijna 30 jaar aan de redactie 
van de opvolgende liberale parti.j-orgs.r:en verbon1en ':';";l,S .gewee:=t, 
zwaar viel, werd algemeen betreurd. In~ussen kon me~ zich ge
lukkig prijzen dat de waarnenend hoofdredacteur, de ~eer G.A.Qe 
Riddt:;r, zich op verzoek Yan het Stichtingsbestut;.r bereid ver
klaarde de taak van de heer Abspoel over te nemen totdat een 

_nieuwe ~oofdredacteur zou zijn benoemd. Aan het einde van het 
verslagjaar was dsze benoeming gesohiei; de heer Mr.~.Meijer, 
die de hoofdredactie zou oyernemen, trad echter in 1962 nog 
.niet- in functie. . 

· Het besluit van de heer J'._l;:Jspoel was mede een gevolg va::1. het 
besluit van de Algemene Vergadering o~ rrvrijheid en Jemocrr,tie'' 
met· ingang van 1 ·,Januari 'l9E.3 aan alle leden der Partij toe t-= 
zenden. Dit laatate hield toch in, dat de oplage van het blad 
belangrijk zou worden vergroot; oo~ waren vele stemnen gehoord 
die vroegen om een betere or:me-ak. Dit alle.s eiste esn ti.jdrove!:de 
voorbereiding, en beloofde ook i~ de toekonst r1eer te slag ·t;e 

··leggen op de verantwoordeli~ke redactie. 
Het Stichtingsbestuur kvi?.!!l Jp 17 Octobe:::- en op 22 November 

bijeen cm zich over een en'ander te be:::-aden. 
In zijn tweede vèrgaderir..g oe~oe:nde het een kleü:e oorr::nissie 

onder voorzittersc~ap van de heer Mr.A.Stempels, die tot taak 
kreeg advies aar: het Stichtingsbestuur uj_t te trenge""'" inz::tke 
een riieu1re technische. opzet van ons ·.ve.ekblad. Deze A'ivies
co~missie k~7am i~ het verslagjaar nog &énmaal, namelijk ~p 
18 Deceffiber, bijeen. 
Dage1i:iks Besttmr en Eoofdbe::;tuur. 

Het Hoofdtestuur ver€aderde in 1962 zevenmaal, na7:!eli.j:-\: op 
3 Maart, 7 April, 12 Mei, 7 Juli~ 15 Septernbei, 13 0ctober e~ 
27 Octó-cer. Daarnever.s kv:a:n het :):;) 14 .::uli en 29 Se:;;tember 
met de Dagelijkse Besturen der Kamer-Centrales, respectievelij~ 
met een delegatie uit deie Besturen, bijeen~ 

Eet Dagelijks Bestuur ver~aderdc eveneer:s zevenma:ü. ~.'::J.ort:; 
riep het Dagelijks Best~~r op 3 Februari dl? Dagelij~se Besture~ 
der Kamer-Centrales bijeen, teneinde net hen van ged~chten te 
wisselen over het in het voor~e:nen liszende voorstel tot 
contributie-verhogi~g. 

Parti,iraad. 
De Parti.jraad kwam bijeen op 12 Mei, in welke bijeenkomst 

Mr.H.va~ Riel een analyse gaf van de uitslag der Frovi~ciaLe 
Statenverkiezing, en 0p 13 October, ter bespreking van de pol~
tieke toestand. 
Cor:J.missies etc. 

Verseheiaene commissies ad hoc ~arden in het verslagj~ar ir:
gesteld. Op één na werden zij reeds ee:::-der in dit verslaR ge
noemd. rAeldir..g d:ier.t op deze plaats nog te ·:;orden ge::aakt va:::. 
de op 14 April door de eerst-or..dergete~er..ie ger~stalleerie 
Commissie Waardevast Pensioe~, welke o~deyvoorzitte:::-scha~ va~ 
Prof.Dr.S.Z.W~tteveer.. stc~d, en vergade~~e op lL Apr~l, 17 e~ 
2f. x:ei' 6 er.. 27 Juni, 26 Juli' 29 .At;.gust~s' 12 3epte:::8er, 
21 i:Tove:mber er.. 1:. Dece:rr,ber. . 

De Verkiezings- en Propagar"daco:nmissie k'varo bijeen op 1 ere. 
18 December. 

De Ccmmis3ie voor Culturele Z.alcen vergs.derde op l? Januari, 
27 Febi'ue.ri, 3° Maart, 22 J"...L."'l~ en 12 October. · 

De Com~~ssie voor Sociale Zaken k~a~ on 26 Febr~ari bi~een. 
De :J:,a:nè.-:;2..ijke 1<-,ndbot;.·x:::onF~issie ver;:;-adcrè.e o:ç 3 :'?.r.:.uari, 

·13· l,1aart en 2 Cctoter; è.e La::1deli.jke ;.:idde!1Standscor::.:::issie op 
ll Juli en 20 Septerrter. 

De. verschille::1.de subcommissies en '.':erkgroepe::l van de L .M. C. 
vergaderden als volbt: 

Fiscale werksroep 
z.o.z. 
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· · Corn.mi$sie Hcrzi:ming Drankwet 

Subcommissie Toerisme 
-·~Ubcommissie Kamers van 

~- . Koophandel· 

20 3eptember en 26 October 
26 Oc-tober 

16 Hovember 

De. ·Redactie:éèmmissie. v-an "Vri.]heid en Democratie" hield· ge-
··'regeld haar ver3aderinben. . ... 

Het Bestuur -.ran het }1r.:t.C .Dresselhuysfonds kwam op 15 No-
vember bijeer.. . 

Op 23~ en 24 Februaxi werd in :r..et Conferentie-oord " 1:ioud.:.. 
schoten" te Zeist een Landbouwcongres georganiseeri. De talrijke 

· bezoekers werden à ec;;roe c met eer. 'Nelkomstv:oord va!l de Yoorz:.. tter 
van è.e Lande1ijke Landbou-.v-co;::;ni ss ie. Ir .L. G .Olè.enbe.::ni!lg. Nadat 
de Voorzitter der Partij~ Prof.~r.P.J.Oud, het congres ~ad ge
opend met een sche·f:;s v2.n de huidige p0li tieke toest3.nd, vol~;ien 
Vrijdag inleidingen door :·:i::-.F,G.v3n. Jijk over "Je :politieke 
positie van de land"::lcc:.w in iJfast--Eurcpa" en door ~:lr.::î.var:. Riel 
over "De sociaal-economische pc si tie van de boer ü:. West-Europa". 
De Zaterdagochtend werd besteed ·aan inleidingen van 
Mr.J .F.G.Schlingerr:2.nn over "De ecc.nomische ontwikl-:elinr:; i::1 de 
landbot:.vv" er: vs.:l Ir. J, ?1:1.~cs OV(;:.~ "De structurele o:r..t·::ik":~lir.r. in 
de "aYl··Cl-bOU'" 11 Des . .,"..._e·r"·~(C"<-mJ.· ·'dags .. ,".~d· 'het c-~,.,".r~." bc.-1 ote;: ·o<>t ..L -'t.~ -w. ~ i.JQ..U \...l.. ....... C ... )J._ v.. •,._,J.: .... _. ,\-~.1.~ 0 ,.,;:....., v::::--.. __ l--
een forum on·.J.er leidL'lG '7'lr: Ir.L.G.Oldenbanning er. ·.•.·aarB.an ·::e::-d 
deelgenomen door de her~~ !r.J.baas: Mr.F.G.va~ Dijk, F.den 
Hartog, ·rr.H.J.A.Ee:r..dr~k:: en Mr.J.F.G.Schlingemann • 
. .. zoals gebr~ik~l~jk organiseerd~n ~e Gelderse en de Over
J.JSselse provJ.ncl~Üe ls.ndb-::·-·co:!'.ffilSSJ.e wederom enkele zeer §;'e
slaagde landtouw(Lag;;:r.., 

Radio- An teleYisi07er.1~:h1!!· 

Behalve de ·uitzendil:g va:1 ë.e openingsrede ve...n. de Voorzit-:er 
ter Algemene Verga1ering hadde!l geregeld onze veerriendaagse 
10 minuten-radio-~itz8nè.ingcn plaats. 

In het verslagjaar werd intussen aan die politie~e parti~en, 
die onder de J.C minuteE--radiozendtijd V!?.llen, ook tolevi:'lie
zendtijd toegewezen. Iedere pol~tieke partij ~reeg ~&n~~al ;er 
6 weken 10 ~in~te:r.. zendtijd. Ie eerste televiJie-c:.itzending V3.:r.. 
onze Partij vond op 20 Feàruari plaat~. Ir. deze uitzending 
richtte onze ParJ~i.j· Voo:r:zitter zich tot !:et :T::è.erle.nd3e voL;:. 
In de tweede 1litz&ndins, die pls.ats YO::ld op 3 April, vl3.k .r-.e. 
de dag der sterrl!!ling Yoc:::: de Frovinci::tle 3tateo-.ver1.::~ezi::;.;_;; b e
sprak de onder-Voor~:i·cter G.er Far-'cij è.e uitslag dezer verki~
zing. Onze derde uitzending op 15 ~ei was ge~ijd e.an de ko~e~de 
gemeenteraadsverkiezinljC::1; de Vierde en de Vi.jfde op 26 Juni e:r" 
7 Augustus aan respectievelijk de jongere::1 en de v~ouwen i:r.. de 
politiek. Onse ze2de 'lit:.::ending v-iel op 13 September, :?rin2.~es
dag. Mevro~w hlr.J.~.Sto!fels-van Haaften gaf in deze ui~zen~ing 
vrijwel ~ l 1 i~proviste comffientaar o~ de die middag door 2are 
MajestBit de Koningin uitgesproken ~roonrede. Je zevenie uit
zending op 29 Getob::::- gaf een beeld v-an I~inister Toxope'.ls i::-. 
dier:s werk- en huiseli~ke kr~ng, en de laatste televisie
uitze:r..ding i!! het varslag,ja"'r cp 10 :Uece"J.ber ·,;erd gevu::.J. do0:
Prof.~r.:E.J.~.Vitte~re9!"'.L :r.et eer1 t:,es:Pr3.ak 'J'Ter "Vri.~:-:.eid e~ ï..-e::'-
a::1tW.oordeli,jk!:ei::: i:r" c en we::. varend le.1:d" • . 

Cri tiek op ot:ze televisie·· ui tzer.dingen bleef or:s !liet be
spaard. Getracht zal ~Grden in het ~amende ja'lr, :-ekening 

.houdende ;::et alJe cri~ische op~erkingen, van onze televisie
zendtijd een ~o ::1uttig ::.ogelijk geo::-uik te maker... 

Orp:anisatie "Vrou·::en in de V.V.D." 

Voor de eerste r:2.al l>rs2.::1iseerde~: de I'Vroc:.':;en i:-. de 7. V.-::." 
in 1962 een Lan~dag, en ~el op Vrijdag ·19 Janc:.ari in z~olle. 
Het sucdes van deza Landdag· was der=~-'ce groot, dat ~et ree~s 
d.ad.elijk in h:;;t voorr.e!:len lag een è.ergèlijke ::1ani.festatie. i:: 
de ko~ende js.:-en te herhalen. · . · · 

De jaarconferer.~ie ~~:r..d op Zater~3g 20 er. Zonda; 21 Octoter 
in Oesterbeek :ï)l9."'c'C3: ook 5.eze ·.7?-s ,;oed l:ezoc::t, Exene.:;.s de 1.n 
de ve~schille~de dele~ è.es la~ds in de loo~ van he~ verslBE~sar 

_;~_ 
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Nadat de eerst--ondergetekende op 16 en 17 Juni de vergadering 
van de Executieve te Londen had bezocht, v1erd van ll tot 15 Sep
tember· te 's-Gravenhage een bi.jeenko!l!st van de Council gehoude:1. 
Het was voor de eerste maal dat de Algemene Raad van de Iiberal 
International in Nederland bijeenkwa:P-. Het thena van de "ti,jee:-l
komst luidde: "How to win the .ccld war''. Een· oo 12 Septe:-.:ber in 
de Haagse Dier'3ntuin gehouden ope"bare vergadering' 7Taar toe
spraken werden gehouden door de ere-voorzitter en de voorzitter 
van de Liberal I:o.ter:clational, ?rof .Dor.. Salvador de i.!adariaga en 
Giovanni Malagodi, benevens door de heer J.M.F.A.van Dijk, was 
goed bezocht. Aan het slot van het congres werd een aantal reso-
luties aangenomen. . 

Op 1 en 2 liecem1,er kwam de Executieve wederom bi.jeen, di tme.al 
te Parijs. Aanwezig waren de heer J.~.?.A.van Dijk en eerst
ondergetekende. 

Opgericht werd in de loop var_ het verslagjaar een commissie 
van de Li beral International voor To'N!:. and Country F1anning, 
welke commissie onder voorzitterschao ~ram te staan van de ee:-st
ondergetekende. De commissie vergadeî:-de op_2 December te ?arijs. 
Publicaties·. 

Cp l Maart ga.f het ·Hoofdbestuur een brochure "Liberaal Bestsk 
1962" uit, weli<::e werd samengesteld door een kleine commissie 
onder voörzittorschap van de heer s .. J .·;'an de!l 3ergh .. Dez'? bro2:C.ure 
we.rd ~ratis aan alle leden der Parti.j en aan bijna alle stude::.-t:en 
in Nederland gezonden. raarnevens werè. zij door tal ~ran s.fè.elinc;e:1 
op ruirr.e schaal verspreid. De aanvanke:ijke oplage bedroeg 
40.000 exemplaren; een herdruk bleek echter spoedig nood:akelijk. 
. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen verscheen een 

nieuw gemeenteprogram 1'?62. 
Ofschoon .het in de bedoeling lag in September het Jaa:::-boe~=-~e 

1962 te doen versc~ijnen, is dit niet ~qgen gelukken. Veel ti:1 
ging gemo8iè. met het vergaren van de gegevens betreffende de 
uitslag v~n de ge~eenteraadsverkiezingen; slechts weinig afde
lirigen ionden·het formu:ier: dat hen ~oor het Algemeen Secre~a
riaat op de dag der ~erkiezing ~as verstrekt, e~ waarop slech~s 
de nam~n en adrèssen van nie~u gekozenen en herkozenen behoefien 
te worden inge1ruld, retou::>. De· gegever_s moes te!", i~rl"!O!l Ye 7oor 
het o~ergrote deèl uit krantenknipsels wcirden ~eput, die in vele 
gaYallen nog vragen deden rijzen, aangezien de uitslagen Jndu~
delijk of ook ~el fo~tief waren Yermeld. Dit had weer corres~on
dentie met de afdelingen tengevolge, en uiteindelijk was de 
maand September aangebroken voor ::at een begin kon WtJrden gem:<e.~'(t 
met het uitnodigen van de nieuw gekoze~en voor het liimaa~sch~? 
van de Vereniging van Staten- en Raa:is::.eden. Slechts een f:lei.::. 
aantal hunner re"lgeerde b.ierop :i..r.. eerste instantie, zodat eni;e 
malen in de loop Yan het naj s.ar een herinnering moe st wor:ien 
gezonden. Inmiddels was het ~erk op het Algemeen Secretariaat in 
zo overstelpei:de :nate toegenome.:-r, dat geen mogeli.jk~.eid ··.·2rd ;-a
zien het nieuwe Jaarboekje nog in :.1e1; verslagjaar te doe:.: ver
schijnen. 
De Vereni~ing van Sta1;en- en R~adsleden. 

Op 17 en 12 Feor:1a.::-i organiseerde d.-: Vereniging een studie
conferentie in het Conferentie-oor-i "~.·;oudschoten" te Zeist, d.ie 
niet alleen voor haar leder.., ~aar voorql ook voor de can~id.aten 
voor de Frovin~iale Staten en de Ge~ee.::.teraden was bedoel~. =~ 
goed bezochte bijeenkc~st werd d.oor_de ecrst-ondergete~e~~e a:s 
voorzitter der Vereniging geleid: inleidingen werden ~e~c~den 
door I•lr .F .For1;heine over "Le ]oli t:iek in :ie ge:r;eenteraaä.'' , .::.oc:
Drs .Z.A.? .Roelen ave::- "Ge~ee!lGe e~: in.d.,J.st::'ialisatie'', door 
Frof.~r.D.Si:r;ons over ''De plaats vsn de provincie in ons huidig 
staatsbestel" en è.oor I,;r.'N.c; .Geert.::e::J.:: over "De pl3.:::.ts \"3.:: dç ge
mee!'lte ir: ons ~uid2.g staatstesteln. 

Voorafgaande aan de conferentie werd op 17 Februsri 1e jaar-
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vergadering van de Vereniging gehouden. De Voorzitter der.Partij 
werd door de jaarvergadering tot ere-voorzitter der Vereniging 
benoemd. 

Het Bestuur vergaderde op 26 September te Amersfoort. 
De jaarlijkse tijeenkornet van raadsleden uit gemeenten met 

. meer dan 50.000 inwoners werd op 11 October te Utrecht gehouden. 
·naar alle Zaterd..~enin het najaar reèds door vergade:>:>inge:-:: in 
Partij-verband waren '::Jezet, werd d;itmaal noodgedwongen voor 
deZe bijeertkomst een dag in de week gekozen. Dit bleek g00n 
succes;· de opkomst was matig.?. 

. ',. 

Tal ~an regionale vergade~ingen werden in de maanden October 
en November weer gehouden; daar de heer K.H.Brandt helae,::; door 
ziekte verhinderd was deze bij te wonen, was de eera~ e=ierge
~~ki~do 0 1~ voorzitter der Vereniging op vele dezer vergaderingen 
aanwezig. De heer Brandt zette intussen thuis zijn werkzaamhed~n 
voort; "Frovincie en Gm:1eente" kon dan ook regelmatig blijven 
verschijnen. 

Op 28 October bereikte de heer Brandt de 75-jarige leeftijd. 
Hartelijke gelukwensen uit alle delen van het l~nd gewerden hem 
op deze dag; ook het Bestuur der Vereniging gg_f '::lli.jk V'?..:l zi.jn 
gevoelens van erkentelijkheid voor de toev:ijdir:.g en onvsrmoe;L
bare ijver waarmede de heer Brandt de Vereniging dient. 

Het ledental der Vereniging bedroeg OD 31 ~ecembêr-1~ tot~al 
778 tegen 916 op 31 December 1961. 

Wij willen dit verslag beëindigen ;net de verrnelding·van een 
feestelijke plechtigheid, die aan het einde van het jaar plaats 
had in Hotel Wittebrug te 's-Gravenhage. Op 5 Jeceober 1961 was 
namelijk, ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van onze. 
Partij-Voorzitter, door een groep zi~ner vrienden en geestver
wanten besloten tot samens-celling te zi,jner ere van een boek
werk "Libe.rale Gedac:t.ten". Hiertoe werd eP-n comité gevor;nd 
onder voorzitterschap van de heer Mr •. F.G.vs.n Ji.jk; 
Prof. Mr. I). Simons n3.m ä.e leiding van de redactie ·)p zich. De 
medewerkers aan het boekwerk waren: 
Zijne Excellentie Drs.H.A.Kort~als, A.~.Abspoel, Prof.~r.D.Si~ons, 
Mr.H.van Riel, Dr.J.F.van Royen, Frof.Mr.J.V.Rijpperda ~ierd3~&, 
Prof.Dr.E.H.s'Jacob, Zijne Excellentie ~r.E.H.Toxopeus, 
Prof.Jr.N.E.H.van Esveld, Dr.K.van ~ijk, Prof.Dr.H.J.Wittevae~, 
Mevrouw :Jr.s. J. F. Schouwenaar-Frans sen en !··Ir. F. G. van Ji jk. 

Op 14 December werd "Literale Gedachten" na:l'.ens de k::-ing 
·van vrienden en geestv.erwanten door t-o:inister Korthals aan 
Frof.Oud aangeboden. 

":J:N. Dettmeijer, 
Algemeen Secretaris. 

Mr.i\LM.F .van Everdingen, 
Secretaresse. 
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