
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRAT~ 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 1963. 

Een groot aantal veranderingen voltrok zich in het jaar 1963 
in onze Partij. Veranderingen in de samenstelling van onze 
Kamerfracties - gevolg van het feit, dat in het verslagjaar 
zowel e~n Tweede als een Eerste Kamerverkiezing werd gehouden -; 
veranderingen ook in de leiding der Partij: sluitstuk van de 
reorganisatie, die in 1962 werd voorbereid. De roep om ver
jonging en vernieuwing werd aan het einde van het verslagjaar 
niet meer gehoord. De vernieuwing had haar beslag gekregen; zeer 
vele ouderen waren door jongeren vervangen. In de loop van dit 
verslag zullen beiderlei namen worden vermeld. 

In de aanvang van het jaar diende bijzonder veel werk te 
worden verzet. De voorbereiding van de !weede Kamerverkiezing 
vroeg alle aandacht: de candidaatstelling moest worden verzorg:i) 
een Verkiezingsmanifest opgesteld, de te voeren propaganèa 
zorgvuldig overwogen. Tegelijkertijd echter vond de procedure 
van de reorganisatie voortgang. De Beschrijvingsbrief vo~~ de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering vermeldde zowel de vasts"':elli:1; 
van het Verkiezingsmanifest als de wijziging van Sta-tuteYl en 
Huishoudelijk Reglement. 

Aan deze Jaarlijkse Algemene Vergadering was reeds eer. 
Buitengewone voorafgegaan, en op 9 November zou er nog c~n o:p 
volgen. 

De Bui tengewone Algemene Vergadering cp 12 Janua:.·i iYl 
11 De Karseboom" te Hilversum was gewijd aan de def:.n::.·cieve vas·~
stelling der candidatenlijsten. Toch k'.vam ook hier de re~~gan:.sa ei.,:. 
reeds even aan de orde. De vergaderinG besloot n.l., in e:·.vac~,"cine: 
van de door de Jaarlijkse Algemene Vergadering te nemen ~eor
ganisatie-besluiten, door laatstgemelde vergadering !:iet -:e dcen 
voorzien in de vervulling rler vacatures in het Hoofdbesta~~r, d:.e 
in 1963 door periodieke aftreding zouden ontstaan. 

De dag van de candidaatstelling voor de Tweede Kanerverkiez:.~-:~ 
vras Dinsdag 2 April. In de door de Bui tengewone Alger.:ene ·,·er
gadering vastgestelde candidatenlijsten was voordie~ nog '::i~~:.
ging gekomen. Zijne Excellentie E.G. Stijkel, Staatss~creTaris 
van Verkeer en Waterstaat, aan wie door de Bui tenge'.'lone .t,:.ger:<::-.-3 
Vergadering een verkiesbare plaats op de lijsten onzer Pe~tiJ 
was toebedeeld, met de bedoeling dat hij in de Kame:::-f~ac:-ie als 
deskundige voor de Europese samenwerking zou gaan optrede~, tl·:-k 
zi"jn candidatuur in. In zijn vergadering Yan 2 Maart 'oeslcot t.:;t 
Hoofdbestuur, overeenkomstig artikel 10 van het ?.eg:e~en~ op 
de candj_daatstelling voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-GeneraaJ., de naam va:'l. de heer Sti jkel va:1. e.lle ca:r.:S.ida-::<;::1·
lijsten te schrappen, zodat de op hem volgende candidaten èèn 
plaats op de lijsten opschoven. 

De verkiezingscampagne zette, zoals gebruikelijk, cp ~e àa€ 
der candidaatstellin~ in. 
Daaraan waren echter~ reeds tal van acti vi te i ten voorafge;:~'3.n. 
Een Programcommissie, onder voorzitterschap van de Ycorzi7-'::er 
der Partij, beraadde zich in een drietel vergaderingen, op 
25 Januari en 2 en 16 Februari, over de opstelling ven een 
Verkiezingsmanifest en Urgentie-program. Het concept werd ~p 
2 Maart in het Hoofdbestuur besnroken en on 7 Maart in een 
speciaal biertoe belegde perscoÎ:ferentie dÖor ?rcf.:.:r.P. ~-:- .Jnë., 
Mr.H.van Riel, Z.Exc. Mr.E.H.Toxopeus en Prpf.Dr.H.J.~itT2Veen 
toegelic~t. De Jaarlijkse Al?enene Vergadering stelde he~ 
Manifest en Urgentie-program op 30 ~aart definitief vast. Je 
Verkiezings- en Propaganda-col:,missh, reeds eind 1962 inë;'?Ste:2..~ 7 

en eveneens onder leidin~ staande van Prof.Mr.P.J.Oud, vergads~ie 
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op 25 Januari, 18 Februari en 29 ~aart. Op 6 en 7 April werd 
een sprekersconferentie belegd in ":Ce Baak" te Noordwijk aar: Zee. 

Behalve met het.gebruikelijke propagandamateriaal- 85.3:0 
affiches, 1.376.000 folders en een verkiezingsnummer van 
"Vrijheid en Democratie" in een oplage van 1.103.000- werd de 
campagne gevoerd door extra radio- en televisieuitzendir.gen en 
door spreekbeurten van de candidaten in het gehele land; in 
sorr.1nige plaatsen werden grote bijeenkomsten belegd, waar ee1: 
aantal candidaten in. teamverband _optrad; deze bi jeer:komsten 
werden opgeluisterd docr muziek. 
Een grootse slotmanifestatie werd op 11 1!ei in Avifauna te 
Alphen aan de Rijn gehouden. Speciale vermeldir.g verdient het 
initiatief der Kamer-Centrales tot het organiseren van een 
drietal sociaal-economische confarenties;-op 26 Jan~<.ari te 
Amsterdam, op 23 Februari te Rotterdan en op 23 Maart te 
Eindhoven. 

Wisten onze candidaten alle~ overal in den lande veel 
goodvvill te kweken, één van hen dient met name genoemd. ',7at 
onze lijstaanvoerder, Mr.E~H.Toxopeus, in deze verkiezir:gs
campagne presteerde valt niet te onderschatten. Niet al~een 
sprak hij in alle provinciale hoofdsteden, maar bovendien rustte 
op hem de zware taak zich in een aantal televisie-debatten eet 
politieke tegenstanders te meten. Het was de eerste maal, dat de 
televisie in Nederland bij een Yerkiesingscampagne een voorr..s:::;e 
rol speelde; misschien wel de voornaa:::;ste. De ·;ri jze, waarop ::e 
heer Toxopeus in deze televisie-debat~en het standpunt van or:ze 
Partij heeft weergegeven, heeft zonder twijfel voor een groet 
deel de verkiezingsuitslag v:-rrde v.~.'.D. bepaald. 

Die verkiezingsuitslag, op de avond van Woensdag 15 :.Iei, 
viel mee. Wel vielen wij terug van 19 op 16 zetels, doch wij 
bleven, met 10,3% van het totaal aantal stemmen, de derde pa:·"::ij 
in het land. De helft van de winst van 1959 werd geconsolideerd; 
ten opzichte van 1362 was een krachtig herstel ingetreden. 

Vele leden van de oude fractie ke&rden niet terug. In de 
eerste plaats de fractie-voorzitter, Prof.~r.P.J.Oud. Maar ~=k 1e 
heren J.G.H. Corr.elissen, Ivir.F.G.van .:ijk, F. den Ea!'tOé;, 
Prof. S.Korteweg, Mr.H.F.van Leem'ien, G.Ri t:meester, :::r. D. 
Schuiter,aker, Mr.E.P.van der Veen. Ir. je nieuwe fractie, die 
aanvankelijk onder leiding kwam te staan van Mr.E.H.Toxo~eus, 
werden herkozen Mej.l.1r.J.J.Th.ten Broecke Hoek.stra, ZJevr~uw 
Ir.A.Kuiper-Struyk,. Illevrouw G. V. van Someren-Do>-;ner, Mevrouv: 
Mr.J.M.Stoffels-van Haaften, J.C.Corver, I1Tr.J:1r.C.Berkhou·.·:er, 
J.H.Couzy, Mr.W.J.Geertsema, M.Visser en R.Zegering Hadders, en 
gekozen Dr.K.van Dijk, Th.H.Joekes, Ir.L.G.Oldenbanning, Ir.:::,;.S. 
Tuyrunan en Prof.Dr.H.J.Witteveen. 

De Kabinetsfor~atie duurde tot 24 Juli. Ook in deze form~tie
periode speelde de heer Toxopeus als onze fractie-vcJrzitter in 
de Tweede Kamer een belangrijke rol. 

In het Kabinet-Marijnen namen wederom drie leden van onze 
Partij zitting: Mevrouw Drs.J.F~Scho~~enaar-Franssen, m~nis~er 
van Maatschappelijk Werk, en de heren ~r.E.H.Tcxo~e~s, cinis:er 
van Binnenlandse Zaken en Prof.Dr.E.J.7itteveen, minister van 
Financiën. Het feit, dat een lid onzer Partij thans je ZJ 

belangrijke portefeuille van Financiën ging beheren, ste:::de 
allerwege tot verheuging. 

Eind October volgde de benoe:::ing van een liberaal als 
staatssecretaris van Verkeer en ~aterstaat, nl. de heer 
M.J.Keyzer; eind November werd een liberaal als staatssecretaris 
van Defensie, speciaal belast met zaken ;an de lucht:::acht, èe
noe~d: de heer w. den Toom. 

In de vacatures in de Tw.::ede Kamer, ontstaan deer de ean
vaarding van het ministerschap door de heren Toxopeus en 
Witteyeen, werr1 voorzien door de benoening van de he!'en 
C.A.Kal!lffieraad en IZr.F.:P:;rtheine. 

Het fractie-voorzitterschap kwam te berusten bij 
Mr.W.J.Geertsema. 
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In verband met de Grondwetsherziening had in het verslagjaar 
ook een Eerste Kamerrerkiezing in het gehele land plaats. De dag 
der candidaatstelling was Woensdag 24 April; de dag der sterr.r.'ling 
Donderdag 16 Mei. · 

Op 16 Maart werd met het oog op deze verkiezing, conform 
het betreffende reglement der Partij, te Utrecht een ~ecombineerde 
verga&ering gehouden van afgevaardigden der vier groepen, waarin 
ons land voor de Eerste Kamerverkiezing ingevolge de Kieswet 
i·s verde·eld .• 

ne uitslag van de Prcvinciale Statenverkiezing in 1962 had 
reeds uitgewezen, dat onze nieuwe Eerste Kamerfractie van 8 op 

. 7 leden zou komen. Twee leden der oude fractie keerden niet 
terug: Mr.Dr.R.H.Baron de Vos van Steenwijk, en Prof.Dr. 
H.J.Witteveen. De plaats van de heer de vos van Steenwijk werd 
ingenomen door Ir.H.J.Louwes. Herkozen werden Mevrouw Drs.J.F. 
Schouwenaar-Franssen en de heren Ir.J.Ba~s, Mr.D.A.Delprat, 
Mr.H.van Riel, Dr.P.G.van de Vliet en Mr.J.de Wilde. 
In de vacatur&, ontstaan door de aanvaarding van het ministers
ambt door Mevrouw Schouwenaar, werd voorzien door de benoeming 
van de heer S.J.van den Bergh. 

De fractie kwam wederom onder voorzitterschap te etaan van 
Mr.H. van Riel. · 

De Jaarlijkse Algemene Vergadering werd gehouden op 
29 en 30 Maart in het Kurhaus te Scheveningen. Als gasten 
woonden de vergadering bij de heer P.van Brabant, algemeen 
secretaris van het Liberaal Vlaams Verbond, de heer Butzler 
namens de Belgische Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, en 
de heren Drs.E.Nypels, J.W.Verbeek en R.Hofman, resp. voorzitter, 
vice-voorzitter en algemeen secretaris van de J.o:v.D. 

De openingsrede van Prof.Mr.P.J.Oud werd als gebruikelijk 
door de radio uitgezonden. Na de behandeling der jaarverslagen
en andere .huishoudelijke zaken kwamen Vrijdagavond de reorgr:;,ni
satie-voorstellen aan de orde, Zij werden vrijwel ongewijzifd 
aanvaard. 

Ofschoon Zaterdagochtend geen bestuursverkiezing wegens 
peri"dieke aftreding werd gehouden: diende wel een onder-voer
zitter te worden benoemd. De heer ~r.H.van Hiel had nl. te 
kennen gegeven na afloop van de Tweede Kamerverkiezing zijn 
functie als onder-voorzitter te willen neerleggen, teneinde 
zo spoedig mogelijk de scheiding der functies te verwezen
lijken, waarbij het dus in dit geval ging om het onèer-'nor
zitterschap der Partij en het voorzitterschap van de Eerste 
Kamerfra~~tie. In de in 1fei optredende vacature van het onder
voorzitterschap moest derhalve worden voorzien. Aangezien als 
enig candidaat was gesteld Prof.Dr.H.J.Witteveen, werd deze 
zonder stemming tot ondsr-v:Jorzitter der Partij bencemd. 
Enkele maanden la ter za(~ Professor Witteveen zich, in verband 
met zijn benoeming tot minister, reeds genoodzaakt deze functie 
neer te leggen. 

De Z'lterdagochtend was verder gewijd aan de vaststelling van 
het Verkiezingsmanifest en het Urgentie-program; de heren 
Toxopeus en Witteveen licht~en de verschillende pu~ten nader toe. 

Zaterdagmiddag werd het beleid van de Kamerfracties besprokç!"_, 
In zijn slotwoord memoreerde Professor Oud het feit dat dit ie 
laatste jaarvergadering was welke hij had voorgezeten. 

Nog wachtte hem een Buitengewone Algemene Vergadering, die 
tevens zijn afccheid van de Partij zou zijn. Alvorens hierop 
nader in te gaan 1 ">'tillen wij vermelden wat er overigens tot 
deze negende ~,/ovember zoal voorviel in dit verslagjaar. 

Eerst echter noemen wij Je namm van de zeer velen, die 
onze Partij in 1963 door overli jde: ·. kwamen te ontvallen: 
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Fr.Th.Jaarsma, voorzitter van de afdeling Hennaarderadeel; 
A.M.de Weerd, oud-lid van de gemeenteraad en bestuurslid van de 
afdeling Apelloorn; J.W.Zantinga, oud-voorzitter van de afdeling 
Zuidhorn; G.F.Rieksen, voorzitter van de afdeling Loosdrecht; 
J.Q.C.Lenshoeky wethouder van Kloetinge; P.van Rugge, lid van 
de gemeenteraad van Neede; J.J.G.S. Falkena te Heerenveen, 
oud~lid van de Provinciale Staten van Friesland; P.Wismen, lid 
van de gemeenteraad, oud-wethoudel' en bestuurslid van de afde
ling Heerenveen; P.R.van der Velde, penningmeester van de 
afdeling Eindhoven, oud-voorzitter van de afdeling Bolsward, 
lid van de Con:..11issie voor Sociale Zaken; B.van der Eeijde, lid 
van de gemeenteraad van Leeuwarden; J.A.Hazelaar, voorzitter 
van de afdeling Dordrecht; H.J.Schelte~a, oud-bestuurslid van 
de afdeling .A...r::sterda.:::q P. Hoebé, ere-voorzitter van de afdeling 
Baarn; G.J.Lolling, lid van de gemeenteraad van Leiderdorp; 
A.A. Oskam, oud-secretaris van de afdeling Lekkerkerk; 
C.E.M.Kamp, oud-lid van de .gemeenterc.ad en oud-bestuurslid van 
de afdeling Nijmegen; J,G.ter Weele, lid van de gemeenteraad 
van Amb~-Delden; J.Eekhuis, voorzitter van de gemeenteraads
fractie en bestuurslid van de afdeling Voorst; H.H.Eoender, 
lid van de gemeenteraad van Hecnvliet. 

Hèt aantal afdelingen bleef gelijk. Op[ericht we:::-den vier 
nieuwe afdelingen: Zoetermeer, Krimpen a/d IJssel, Goedereede 
en Berkel en Rodenrijs. Vier kleine afdelingen gingen daar
tegenover in een grotere op, te v;eten de afdelingen E.m.mer/ 
Erfscheiàenveen, Klazier:!n.veeri, Nieuw P..::cterdam en Nieuw 
Weerdinge in de afdelin.:; Emmen. Aan h2t eir;de van het v~Srslag
jaar bedroeg het aantal afdelingen dan ook onveranderd 416. 

De regionale propagandisten, de heren Dorrius ir; Friasla~j~ 
Readenburg in Overijssel, Roodhuy<;en in Zuid-Holland en van dsr 
Vliet in Gelderland, verzetten ir, het verslagj~:.ar v;eè.erC!:! zeer 
veel werk. 

Met de toezending van "Vrijheid en De~ocratie" aan ~lle 
leden der Partij werd in de aanvang va~ het verslagjaar een 
begin gemaakt. Het duurde enige ~aande~ alvore,ls deze toezen
ding, die aanvankelijk zowel het Alge~een Secretariaat als de 
Administratie te Amersfoort veel hoofdbrekens k2stte, goed 
functioneerde. Aan het einde van het verslagjaar was de opl2-Ee 
van het weekblad ca, 25.000. 
Van een aantal kleinere afdelingen was op dat nament nog steeds 
geen medewerking voor de toezending van "Vrijheid en Democratie" 
aan hun leden verkregen •. 

Het blad kwam op 15 Januari onder leiding van de nieuwe 
hoofd~edacteur, Mr.L.Meijer, te staan. Deze gaf zich veel 
moeite om aan de uiteenlopende wensen, die steeds ten aanzien 
van opmaak en inhoud var! "Vrijheid en Jemccratie" worden geui':::, 
tegemoet te ko1:1en. De in 1962 ingestelde Advie scol.!lffii ss ie :--::wa::-. 
op 14 Januari nog eenmaal bijeen; haar ra~~ort gaf aan de 
nieuwe hcofdreàacte:l:::- enige richtli jne!~. 

Het Stichtir:!gsb·~~uur vergaderde o~ 7 ?ebruari en 19 Juli. 
De tweede vergadering stond onder leiding van ?rofessor Witte~een, 
die door het Hoofdbestuur in diens ve!'gadering van 11 Juni te-: 
voorzitter van het Stichtingsbestuur -::erd benoe!::d, a:::..s C!èvolg;;r 
van de heer var. Riel, die deze functie tegelijk met l::et onde~:
voorzitterscha;: der ?artij neerlegde. 3ind Juli kwa.w het 
voorzitterschap van het Stichtingsbeet~ur opnie~w vacant, in 
verband met de ben·'J·:mir.g van ?rofessor Wi tteveeYJ. tot r.rir.iste:-. 
Deze vacature duurde tot 14 Dece~ber, toen het nieuwe Ho2fd
bestuur in zijn eerste vargadering de nieu~e onder-voorzitter 
der Partij, Drs.J.A.F.Roalen, tot voor:itter vaYJ. het Stichtings
bestuur benoe~de. 
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Het oude Hoofdbestuur vergaderde in 1963 achtmaal, namelijk 
op 9 Februari, 2 Maart, 29 Maart, 11 Juni, 20 Juli, 31 Augustus, 
11 September en 28 Septell!ber.· De vergadering op 11 September 
werd gevolgd door een bijeenkomst met de Dagelijkse Besturen 
der Kamer-Centrales; in deze bijeenkomst kon de Voorzitter de 
verheugende mededeling doen dat het Hoofdbestuur de heer 
Ir.K.van der Pols te Rotterdam bereid had ~evcnden een candi
datuur voor het voorzitterschap der Partij-te aanvaarden. 

Het nieuwe Hoofdbestuur kwam in 1963 nog eenmaal bijeen, 
namelijk op 14 Dece~ber. 

Het oude Dagelijks Bestuur vergaderde zevenmaal; daarnaast 
kwam het op 6 Juli met de Dagelijkse Besturen der Kamer-Centrales 
bijeen teneinde overleg te plegen 0ver de samenstelling van het 
nieuwe Dagelijks Bestuur. 

Het nieuwe Dagelijks Bestuur vergaderde tweemaal. 

In het verslagjaar kwam voor het eerst de bepaling van 
artikel 21, lid 4, van het Huishoudelijk Reglement in we~king, 
inhoudende dat de fractie-voorzitters in Eerste en Tweede Kamsr, 
voor zover zij geen lid. zi jh van het Hoofdbestuur of van het 
Dagelijks Bestuur, in elk dezer besturen zitting hebben met 
adviserende stem; Op grond van deze bepaling werden de Dagelijks
en Hoofdbestuursvergaderingen na_de verkiezingen bijgewoond door 
de heer Mr.H.van Riel als fractie-voorzitter in de Eerste Kamer, 
en door de heer Mr.E.H.Toxopeus aanvankelijk, door de heer 
Mr.W.J.Geertsema vervolgens, als fractie-voorzitter in de 
Tweede Kamer. 

De Partijraad kwam bijeen op 28 September; Mr.W.J.Geertserna 
gaf een overzicht van de politieke toestand. 

Voor v~a.t betreft de werkzaamheden der parti j-cnmmissies 
werd reeds melding gemaakt van de activiteiten van de Program
commissie, de Verkiezings- en Propaga~àa-coxmissie en de 
Adviesoommissie "Vrijheid en Democratie". 

De Commissie Waardevast Pensioen kwam in het verslagje.ar 
nog bijeen op 7 en 14 Februari, en bracht begin Maart haar 
rapport uit, dat veel belangstelling ondervond. Haar taak 
was hiermede beëindigd. 

De Landelijke Landbouwcommissie vergaderde op 15 Januari, 
12 September en 26 Nove:nber. De voorzitter dezer comrr:issie, 
de heer Ir.L.G.Oldenbanning, ·legde in de loop van het verslagjea:.:· 
deze functie neer. Het nieuwe Hoofdbestuur benoemde op 14 Dece~ber 
tot zijn opvolger de heer Ir. D. s .. Tu;ynman te I s-Gravenhage. 

Ook in het voorzitterschap vnn de Landelijke Middenstc.nds
commissie, die bijeenkwam op 11 Juli, 7 October en 11 Dece:nber, 
kwam wijziging. Het nieuwe Hoofdbestuur benoemde op 14 December 
in de plaats van de heer J.M.F.K. van Dijk, die reeds in het 
begin van het jaar te· ker.nen had gegeven deze functie te 
willen neerleggen, tot voorzitter van de L.~.c. de heer 
Mr.H.P.Tnlsma te Enschede. 

Tenslotte kwam ook in het voorzitterschap van de 
Culturele Commissie een wijziging. In verband met heer benoemi~g 
tot minister ~oest Mevrouw Drs.J.F.Schonwenaar-Franssen deze 
functie ;neerleggen; h€t Hoofdbestuur benoemde in haar plaats, 
eveneens op 14 December, de heer Mr.L.J.F.'Hijsenbeek te 
's-Gravenhage. 

De Redactie-commis::oie van het weekblad "Vrijheid en 
Demoera tie" kwam geregeld 'bi je en. 

Het nieuwe Hoofdbestuur stelde tenslotte aan het einde 
van het verslagjaar een tweetal nieuwe co!T'.rnissies in, namelijk 
een Commissie ad hoc tot herziening van het Beginselprogran, 
onder voorzitterschap van de nieuwe Partij-voorzitter, en een 
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Radio- en Televisie-co~~issie, waarvan de leiding kwao te 
berusten bij de heer H.J.L.Vonhoff, lid van het nieuwe 
Dagelijks Bestuur. 

De radio en televisie-uitzendingen onzer Partij werden 
in 1963, ondanks het feit dat daarvoor neg geen speci~le 
comm~ssie bestond, zo goed mogelijk benut. Voor de verkiezingen 
vonden enige extra-uitze~dingen plaats, waarin in het bijzondér 
onze lijstaanvoerder zich deed horen en zien. In de zooer
maanden kwamen de uitzendingen te vervallen. 

In October werd de Kadercursus hervat. Gedurende een driet~l 
weeken~s op de Pietersberg te Oosterbeek, Qie allen onder leiding 
stonden van de heer Mr.H.van Riel, werden ongeveer ho~derd, meest 
jeugdige, cursisten geschoold in achtereenvolgens de Sociale 
Politiek, het Onderwijs en de Landbouw. De cursus was wederom 
bijzonder geslaagd, en zal in het najaar van 1964 worden voort
gezet. 

De Organisatie "Vrouwen in de V.V.D." hield haar jaar
conferentie op 12 en 13 October te Oosterbeek; daarnevens orga
niseerde zij een Landdag op 26 April te Breda, en verschillende 
provinciale bijeenkomsten. 

In zijn vergadering van 28 September verleende ·het Hoofd
bestuur, overeenkomstig artikel 48 van het Huishoudelijk 
Reglement der Partij, goedkeuring aan het Regleffient van het 
Liberaal Der:1ocratisch Ce:.trum. 

De heer·D.W.Dettmeijer onderhield het contact met de 
Liberal International. Hij vertegenwoordigde de Partij op de 
vergadering van de Executive, op 27 en 28 April te Parijs, en 
op het congres te S2.nkt S.allen in de eerste· week van Sept-:::mbGr. 
Na zijn aftreden als algemeen secretaris der Partij verklaarde 
de heer Dettmeijer zich op verzoek van het Hoofdbestuur bereid 
oo~ in de toekomst de Partij in de Liberal Internaticnal te 
vertegenwoordigen. 

Ook vertegenwoordigde de heer Dettmeijer de Partij op de 
algemene vergadering van het Liberaal Vlaams Varbond 1 op 
24 Maart te Brussel, en op de bijeenkomst ter gelege:Jleid van 
het 50-jarig bestaan van het L. V. v., op 21 en 22 September te 
Gent. 

De Vereniging van Staten- en Raadsleden hield haar jaar
vergadering in 1963 in het najaar, aangezien het voorjaar 19E3 
in yerband met de Tweede Kamerverkiezingen al te druk was bezet. 
Op zaterdag 14 Septenber kwn~::en de leden der Verenig:.ng v:>or 
de jaarvergadering te Amersfoort bijeen. In de ochtenduren 
werden huishoudelijke zaken behandeld; des namiddags werd doe~ 
de Voorzitter, d~ heer D.W.Dettmeijer, een inleiding gehcuden 
over het onder'Nerp "Recreatie en Politiek". 

Het Bestuur der Vereniging vergaderde op 20 Auguetus te 
Amersfoort. Op deze Yergsdering besloot het Bestuur ;er 
1 September 1963 als assistent voor de heer K.H.Branè.t ta 
benoemen de heer H.G.vcn Zwijndregt te 1 s-Gravenhage. Het 
Bestuur prees zich gelukkig de heer van Zwijndregt b2reid 
gevonden te hebben een deel van de werkzaaclleden var. de l1eer 
Brandt voor zijn rekening te nemen. 
De jaarlijkse bijeenkomst var: raadsleden uit de grotere geme";E en 
vond in het verslagjaar niet plaats. Wel werden zoals ge~oonl:. t 
in iedere provincie ee~ of m?er reriur.:J.le ''ergr-:..deringen €ehol:.5 n; 
de raadsleden in de grotere gemeen· en werden in het bijzcnde~ 
op deze bijeenkomste~ geattendeerd. 

-7-
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Het ledental der Vereniging bedroeg pe~ 31 Decewber 1963 790, 
tegen 778 per 31 December 1962. Het maandblad ~Provincie en 
Gerr.eente" verscheen ·regelmatig. 

Zo zijn wij dan gensderd tot de 9de Nóvember; zelfs hebben 
w~J ~erhaaldelijk in dit verslag reeds.vooruitgegrepen o~ de 
veranderingen, die zich op deze gédenkwaardige dag in de 
Partij voltrokken, en besluiten vermeld, die daarna genorr.en 
werden. 

Zaterdag .9 November 1963 1 Rivièra-hal, Rotterdam. 

In de ochtend huishoudelijke vergadering. 
Enig punt van de agenda: benoeming van een nieuw Hoofdbestuur. 
Sluitstuk -wij zeiden het in de aanvang reeds - van de reor
ganisatiè. De veranderingen vraren am"zienlijk. Van het oude 
Hoofdbestuur keerden slechts zeven leden in het nieuwe terug. 
De overigen - vijftien in getal - waren niet meer candidaat 
gesteld; deels omdat .iij zich daartoe niet bereid hadden ver
klaard, deels omdat de r:;gionale ve!'tee;enwoordiging hun her
kiezing onmogelijk maakte. Twintig nieuwe leder. deden hun 
intrede in het Hoofdbestuur. Onder hen bevonden zich de 
Voorzitter, de onder-Voorzitter, de Algemeen Secretaria en t~ee 
der ove!'ige leden van het r?gelijks Beotuur. De reorgartisati2 hPd 
wel bijzonder ingrijpende gevolgen ! 

De niet in het Dagelijks- en Hoofdbestuur terugkerende lsda~ 
waren (de onder-voorzittersplaats was vacant): de ',-corzi tter, 
Prof.Mr.P.J.Ouà, 'de Algemeen. Secretaris, .de heer D ... 7.Dettmei~er, 
de leden -ran het Dagelijks Bestt.;.:.J.r, Ir.E.C.van Bale!'l Walter, 
R.Th.J.le Cavalier en J.].:.F.A.van Dijk, en de leden van het :::;of~-
bestuur Ir.F.W.C.Blom, A.Calj~, llr.D.J.van Gilse, ~r.H.L.F.ds Kc-:, 
A.l-Tawijn, Ir.L.G.Oldenbanning, !i!'.F.:?ortheine, Ir.r.:.J.Stoel 
Feuerstein, Mej.Mr.J.L.M.Toxopeus Pot~ en Ir.H.Vis. Het lid ~9~ 
het oude Dagelijks Bestuur Mevro:.J.w Kr.E.A.J.Schelte~a-Conradi 
keerde in het nieuwe Hoofdbestuur te!'~g als éen der beide vc:r dE 
Stichting "Organisatie Vrouwen ::..r. de V. V.D. 11 gekozenen. Het lid 
van het oude Hoofdbestuur Mevrouw Mr.E. Veder-Sr.'li t k:::-eeg daar-:ege1:
over zitting in het nieuwe Dagelijks Eestuur als een der drie 
Assessoren. Herkozen WE!'den voor~s de Penningmeester, de hee~ s.~. 
van den Bergh, en de leden van het Hccfdbestuur Mev2·ouv; ?.~r. 
C.H.J.H.J.de Vries-van Ha'lften te Eindhoven, en de heren W.H.Jas 
te Dubbeldam, llir.H.P.Talnma te ~nschede en Mr.Dr.H.K.de Langen t2 
Meppel. }1ieuw geÏ{ozen werden: de Voc:::.·zi tter, Ir.K. van der Pols t:= 
Rotterdam, de Onder-Voorzitter, ·nrs.J.A.F.Roelen te Zwolle, ]e 
Algemeen Secretaris, Jhr.Mr.Yf,H.D.Qua::::·les van Gfford te rt.eeu::::.jk, 
de Assessoren Mr.F.Korthals Altea te Rotterdam en E.J.L.Vonh:ff 
te Amsterdam, en de leden van het Hoofdbestuur F. J.}.!elzer te 
Breda, Ir.J.N.Kooij te },:peldoorn~ I:::.·.-,i.van der Ham te Nijmege!":, 
Mr.H.J.F.Heyrr.an te Rotte1·da!ll, Dr.Ir . .:. .• W.G.Koppejan te 's-Gra-.-enhrc.;;;, 
Mr.G.C,van Dijk te Wassenaar, Mr.J~van Someren te Anste~è.am, 
W.Franck te Bergen (?LH.), Drs.P.Th,-;an Leeuwen te Laren (N.n.), 
Dr.Ir.C.W.C.van BeetJm te Goes, Drs.G.J.Staal ~e Zei3t, ~r.B.?. 
var.. der Veen te Leemvarden, f.Tr.C'-.Loor,.~tra ~e Selli~gen, :,:r.:,:. 
Moszkowicz te ~aastrich~, en voor de Stichting "Organisatie 
Vrouwen 'in de V~ V.D.~, ::~ev!'o'uvi ?t.r.liLL.Busc~irens-Di~i-~graaf te 
Rijswijk ( Z. H, ) • 

Va:n de in totaal '27 öerioemingen geschiedden er 16 b:.j en~:~le 
candidgatstelling. Voer de 11 overige benoemingen ~eesten st0=
mingen worden geh0udon, waartoe 8 ste~bureaux waren samengest2ld. 
Aangezien er geen herstemming behoefde plaets te hebben kon -
ochtendvergadering tijdig worden besl~ten. 

Door het· syste8m dar re~ionale vertegenwoordiging- elk jer ·~ 
Rijkskiaskringen is thans met een lid in het Hoofäbestuur ve:·-cof!<.:~-.
woordigd - onäerging he~ Hoofdbestut;.r een belangrijke ui tbreiiin,-:-. 
Met ir.begrip van de beide fractie-voorzitters zitten vocrtaa~ 29 
personen om de bestuurs~afel ~eschaar1, 

In zijn eerste verge.dering op 23 :;ove!Ilèe:::-, stelde het nie·_~,·;e 
z.c.z. 
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Dagelijks Bestuur een taakverdeling voor de drie assessoren 
vast. De interne organisatie der Partij en haar geldniddelen 
kwamen onder berusting van Mevrouw Mr. E. Veder-Sr::i t er: de hee:!:' 
Mr.F.Korthals Altes; het optreden der Partij naQr bu~t3n ~~~c 
tot de zorg van de heer H.J.L.Vonhoff te behoren. 

De middag van de 9de November was gewijd aan het afscheid 
van Prof.Mr.P.J.Oud als Voorzitter der Partij. Dit afscheid 
droeg een officieel karakter, doch was tegelijkertijd een war::::. 
huldebetoon van de leden onzer Partij aan de man, die hen 
sinds 1948 had geleid. Onder de aanwezigen in de zaal bevonder:. 
zich de minister-president, de voorzitter en de gri!fier van de 
Tweede Kamer, de voorzitters, fractie-voorzitters en oud-frac"'.:ie
voorzitters der vier andere grote politieke partijen~ de 
burgemeester van Rotterdam, en uit eigen gelede:!:'en v:!:'ijwel all~n, 
die gedurende de laatste 15 jaren een vooraanstaande positie 
hadden bekleed ofwel deze thane innemen. 
Op het podium was naast de heer Oud en diens naaste familie, 
het nieuwe Dagelijks Bestuur gezeten. Me.t:~r de band :::::t het 
verleden ontbrak niet, v,ant ook nam op h~t podium pls.ats de 
voorganger van de heer Oud als Voorzitter der Parti~, 
Mr.D.U.Stikker. 

De bijeenkomst· stond onde:!:' leiding van de nieuwe Partij
voorzitter, Ir.K.van der Pols. 

Vijf sprekers voerden het woord. Hooetepunt was de toesprq~k 
van de minister-president, Mr.V.G.?tT.Marijnen, die tJt zijn 
bijzonder genoegen kon mededelen dat het Hare M~jesteit Konir:.~in 
JulHma had behaagd Prof. Oud te benoer::en tot r.1inis:er vs.n St·,:at, 
Hoogtepunt was ook de mededeling door de heer ve.n dt:r Pols v.2.:-:. d~ 
benoeming van Prof. Oud tot ere-voorzitter der Partij, ~~ertcG 
de Buitengewone Algemene Vergadering des ochtends had beslote~~ 
Niet minder indruk r.1aakten de woo:!:'den van de voorzjtter van d~ 
Tweede Kamer, Hr.F. J.F.I!t.van Thiel, en van het oud-lid cr:.zer 
Tweede Ke.rr:erfractie de heer F.den Hertog. Het dankv:c:::rd •r:.n c:ç 
heer Oud werd door de volle zaal in diep0 st~lte nar:.gehocrd. 

Tijdens de receptie, die na afloop der bijeenko~2t in de 
Rivièra-hal werd gehouden, had eer. ieder de gelegenheid eet eJn 
persoonlijk woord van onze Partij-voorzitter afscheid te neme~, 
en teven3 - het leven gaat voort - met de nieuwe voerzitter 
kennis te maken. 

Op deze nieU'!le Voorzitter, en op het nieuwe Hoof1bestuur, 
rustte aan het einde van het verslagjaar de taak onze Psrtij 
een dynamischer aanzien te geven. In de rui~ anderha:ve ~a3nè, 
die 1963 daartoe nog bood, werd reeds reet voortvarer.dheid aan 
de arbeid geslagen. . 
Van de resultaten van deze arbeid kan eerst het jaa:-vers:ag. 
over 1964 een indruk geven. Het jaarverslag over 1963 kt~::nen ·.':ij 
slechts besluiten met het uitspreken van dankbearheij VCJ:!:'. he~ 
goede dat het verleden bracht, maar ook van vertrou~en in de 
toekomst onzer Partij. 

Jhr.Mr.W.H.D. Quarles van Ufford, 
Algemeen Secretaris, 

Mr.M .M.F. van Everdingen, 
Secrete.ress0. 

, 
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