
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN D:El'.10CPJ. TIE 
JAARVERSLAG V11.N DE SECRET.1.RIS OVER HET JAAR 1964. 

In een tijd, waarin elke levende politieke partij, tegen de 
achtergrond van stroomversnellingen op b~jna elk gebied, van 
steeds complexer probleemstellingen - en de noodzaak deze te 
"vertalen" -, het behouden en leggen van contact met haar leden 
enerzijds en het tonen van het juiste "gezicht" naar buiten an
derzijds tot haar continue taak heeft te rekenen, kan het ver
slagjaar 1964 voor onze partij, hoewel verkiezingsloos, terec~t 
niet als een derhalv~ onbelangrijk jaar worden getypeerd. 

In de eerste plaats brachten de wijzigingen die zich,in 1963 
in de bestuursorganen van onze partij hadden voltrokken·- in ~et 
vorige jaarverslag werd daaraan ampele aandacht geschonken -
o.m. met zic.h mede, dat het grotendeels vernieuwde Hoofè,bestuur 
zich moest gaan "inspelen" in zijn taak om leiding te geven aan 
de partij. 

Leiding geven betekent - zeker voor onze partij -niet, dat 
de richting van het partijbeleid op een partij-Olym:ç-us, i.c. door 
het Hoofdbestuur wordt bepaald of dat - nog erger - net denkver
mogen met betrekking tot de partij-politiek aldaar geacht zou 
worden geconcentreerd te zijn. 

Leiding betekent evenmin het alleen maar administratief
organisatorisch "runnen 11 van een partij, hoe belangrijk dit aspect 
van de bestuurstaak ook mag zijn. 

Leiding geven aan de partij, aan .onze partij, houdt ir: het 
leiding geven aan d.e meningsvorming in de partij teneinde de :;:o
sitie van de partij te kWh~en bepalen ten aanzien van maatschap
pelijke eisen van heden en toekomst, in nauw contact/overleg 
enerzijds met hen, die de practische politiek bedrijven, ander
zijds met de partij en de leden zèlf. · 

Wat dit laatste betreft, het contact moet zijn kracht in c~su 
ontlenen aan een wisselwerking, is niet statisch, doch dynami2ch: 
door de opinievorming in de partij te stimuleren, worden het 
politieke meeleven en meedenken van de partij in al zijn ge-
ledingen bevorderd. · 

Deze zaken laten zich gemakkelijker neerschrijven dan in èe 
practijk realiseren. Er valt in dit opzicht nog zeer veel. te :.oen. 
Wij zullen doende moeten blijven de daartoe meest geëigende ::.:..d-
delen op te sporen en aan te \\'enden. 

In dit verband dient te worden vermeld, dat uitbreiding is ~e
geven aan een reeds eerder beproefd "middel": de instelling ':8.:1 
commissies, die al of niet met specifieke opdrachte~ een bepaald 
terrein bestrijken. De rapporten van bepaalde commissies - evenals 
de ~onclusies van congressen - kunnen in principe zo~el bijdragen 
tot het op gang brengen van discussies onder de leder. e~ zo 
opinievormend werken, als ook het gezicht van de partij :;.aar :Cuiten 
in positieve zin beinvloeden. . 

Voor toekomstige partij-activering en met nane de ledenwerving 
kan de in 1964 gehouden enquêtering in de afdelinger. :net ~etrs~
king tot de activiteiten in relatie tot de stemperqentages en 
de ledentallen van groot nut zijn. 

In het kader van dit .jaarverslag is een meer dan ., uanstipren" 
van een bepaald aantal politieke ge.beurtenissen resp. politie~:e 
onderwerpen niet wel mogelijk. 

De moeilijkheden rondom H.K.H. Prinses Irene en haar ;:-emaa::..s
keuze vonden hun weerslag in de 'I':Veede =-camer der State~-·~e~err.al. 
Een en ander leidde er toe, dat de grenzen van de ministeri~le 
verantwoordelijkheid met betrekking tot de leden va~ het ~oni~~
lijk Huis nad~r werden bezie~ (nota Regering inzake mini~teri~!e 
verantwoordelijkheid Koninklijk Huis). De Regering verzocht ~s 
Ministers van Staat, onze ere-Voorzitter Frof.Mr.F.J.Oud en 
Dt'.ii.Drees, terzake te adviseren. 

Radio en televisie namen in de land.spolitiek een ~elRngri~~:·:; 
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plaats in. De ·Pacificatie-commiss{e werd-~er~~talleerd: de P.v.d.~. 
nam geen: zitting. Recla!Ie-televisie lrr.am tot ons var:uit· zee (?.E.M). 
Aan het naar de me!ling van velen onti~:iige einde van de REM werd 
door onze fracties in T'.7eede en Eerste Kamer - zij onthielden 
hun stem .aan het wetsontwerp installaties continentaal plat -
niet medegewerkt. 

De Pacificatie-commissie sprak zie~ uit voor reclame op het 
tweede televisie-net. . 

De motie-Baeten (K.V.?.) i~ de vergadering van de vaste Gor-
missie V"""rO.K.en 'H. nodigde de Regeri::g uit om spoedig, in ieder 
geval vóór 1 I.iaart, haar zienswijze ke::.:baar te rnaken ten eers-ce 
omtrent de vraag volgens welke voor alle bestaande en nieuw toe 
te laten zendgemac~tigden gelijkelijk ~eldende criteria reeds 
vóór inwerkingtredillg va::1 de nieuwe o;:;:roep•:1et aan an:iere groepen 
naast de huidige concessionarissen eer. - voorlopige - zen:imac~ti-

. ging voor radio en/ of televisie kan •:1orden gegeven, en ten- tweede 
omtrent de wijze waarop - eveneens voorlopig - recla~e in radio 
en/of televisie kan vlorden toegelaten. 

De televisie-uitzending "Zo is het toevallig •••• " op 4 Jant;.ari 
1964lèidde in onze kring o.r::. tot discussies over de vra::;.g of 
een overheidsingrijpen i.c. gerechtvaardigd zou zijn gePeest. 

Vioningbouw, (tijdstip( pen) van) belastingverlaging, verhoging 
A.O.TI.-uitkeringen, huur- en subsidieb~leid, investeringe~ lag~re 
publiekrechtelij:-\:e licha::Jen, waren ancierwerpen, die, ten ns.uwste 
samenhangend met het algemeen fi:1ancieel-economisch '::'eleid, ir. 
de vergaderzalen des lanè.s en daarbui ten sterk de aa.r..dacht tro~-::ken. 

Van·de volgende opkorteen/of lange ternijn (zeer) be::.ang
rijke en zeer uiteenlopende onder::erpen kan hetzelfde worè.eri. ge
zegd: 

Wegenfonds, verhoBing college-gelden (inniddels door Ui~ister 
Bot ingetrokken), Bijlmermeer, Rij:1monè., wijziging ge~eentewet 
met betrekking tot spr~iding bestuur, ~et territoriale decentra~ 
lisatie, aardgas, prijsbeleid, positie K.L.~., ruimtelijke orde
ning, lucht- en waterverontreiniging, Lerziening ondernemings
recht en vermogensaanwasdeling. 

Na deze inleidende beschouwing volgt een opsomming van al 
hetgeen in het verslagjaar is voorgevallen. 
IN ME':10RIJ'Jv1. 

Door overlijden ontvielen ons in het verslagjaar ~ederon vele 
vooraanstaande leden. Van ~en willen wij noemen: J.M.Pattist te 
Rotterdam, redacteur van de F.otterd.amse pagina va."l "·:rijheid er: 
Democratie"; A.J.Kalff te 's-Grave:1hage; Dr.:.f.F.-frij, oud-lid 
van het Hoofdbes~uur, oud-lid van è.e ge~eenteraaJ var. Ein~~oven; 
Mevrouw H.A.l'!lijnlieff-Fost, ov.d-presiè.e~te ~;.s.n de Zeister '!rot:•.-en
groep; T.de Boer, o'--'.d-penning:::eester Y8.:'l de afdt;)ling 2Tijmegen; 
Dr.H.H.Baron de Vos van .Stee!1VIijk -ce Le Wijk, oud.-Co::::::issaris 
der Koningin in de provincie Drente, o~d-lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal; Joh.G.H.Cornelisse::. te Amsterdru:, oud-liè. 
van de Tweede Kamer der 3tater.-Generaal. oud-lid van è.e Frovin
ciale St~ten v~n Noo~~-E~l~and; ~.~.S?~~p~orst, secretaris van 
de afdelJ.ng Rulner'::O.Ldj .:. ...... ve.n Kees ve_llYlga, -::ethouier '::en 
Bergen (N.H.); ?.L.7is te Hae:::steë.e, ~et~ouder Yan ~esterschot;.~·~n 
en voorzitter van de afdeling aldaar; I.:::-.H.P.Beets, O'.ld-lid. ve~ 
de ge~eenteraad en o~d-voorzitter ~an de afdeling Ni~=ege~; 
K.L.Gaaikema. Schuiringa, ;)Ud-lid van de Frovinciale S7ater: va.:::-. 
Groningen en oud-wet:::.ouder van de gemeenten Oldet.ove en Haren (Jr.; • 
.AFDELHTGE.'T. 

Het aantal afdelingen :1am in het verslagjaar 1vedero:m toe, e::: 
7:el van 416 tot 423. Opg~richt 'Ner-d.en l::J afdelingen: ~-:e:tv:i.:k, 
\" oorhout, I:oes"'ourg, =~oorë:.•:ijkerhoi.lt, A"';:;·:.:enèroek, OudE,::hoor::::, 
Vierrolders, .Nederhorst den Eerg, .::>;arts'.vaal en Eerga::::oacht. 
Samengevoegd ~erd.en de a~1elin~en Sittard/Geleen en Eeerlen tot 
de afdeling :.Ii.jnstreek, ~erwi,il de afè.e::.ingen Weststellin.z.·:erf
:çoord·:;olde en •:0ststellingwerf/7:ol7ege. ·.~·erden sa::engevoegd tot 
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de afdeling Weststelling'.'Jerf .' Opgeheve!l werd de afdeling Hoeve
laken. 
REGIONALE PROPAGAî:iDISTDT. 

Per 1 Januari ving de heer J.Wegge;:ans te Assen Z~Jn werkzaam-· 
heden als regionaal propagandist voor Jrente aan. De heren 
J.N.F.Ch.Dorrius; L.Roodenburg, H.G.Roodhuyzen en D.J.A.van der 
Vliet zetten hun arbeid, respectieveli.jk in Friesland, Overijssel, 
Zuid-Holland en Gelderland met toewijding voort. 
"VRIJHEID EN DE.lOCF.:ATIE". 

In de loop van he~ verslagjaar werè besloten een proef te nemen 
met een speciale Zeeuwse en Drentse editie. Met ingang van 8 Oc
tober verscheen het blad in de prov-incie Zeeland eer.:naal per ::1aar ... d. 
met een Zeeuwse wisselpagina, onder reiactie van de heer 
J.F.Blanksma te Koudekerke. Met ingang van 29 October werd dit 
voorbeeld door Jrente gevolgd. De Dre~tse ~isselpagina staat onder 
redactie van de heer G.A.de Ridder te 3eilen, die op 1 Januari 
uit de landelijke redactie .was getreden, doch als v-ast r:edewerker 
aan "Vrijheid en Democratie" verbonder: bleef •. Helaas kwan de 
redacteur van de Rotterdamse wisselpagina, de heer J.M.Fattist, 
in het begin v-an het verslagjaar te overlijden. 

Het Stichti.ngsbestuur vergaderde op 14 April, 26 Juni, 
9 October s~ 16 November • 

. JAARLIJKSE ALGE:EJE VERG.t-.DERING. 
De jaarlijkse Algemene Vergadering ~erd in 1964 gehouden op 

Vri.jdagavond 17 en Zaterdo.g 18 A;'ril :..n Hotel de Cocagne te 
Eindhoven. Na een openingstoespraak door de Voorzit~er der Fartij, 
Ir.K.van der Fels, die een speciaal '!.'oord van '.'lelko::: richtte -cot 
de ere-Voorzitter: Z.Exc. Prof.~1r.P.J.Oud-, die op het po:iiurn :1ad 
plaatsgenomen, ~erd een politieke rede gehouden door de Voorzit~er 
der Twe~de Kamerfractie: Mr.W.J.Geertsema; beide toespraken ~e~der: 
door de radio uitgezonden. Vervolgens begroette de 7oorzitter de 
afvaardiging van de J .0. V.D.; een dar.k7Ioord werd gesproken doar 
haar Voorzitter, Drs. E 3;ypels. Hierna ",{wan;. een toege·.roegd age:lda
punt aan de orde, dat algerr,ene inster::r::ing 7erwierf, :cJamelijk ê.e 
benoeming van de oud-Algemeen Secretaris.der Partij, de heer 
D.W.Dettmetjer, tot ere-lid. De Vri.jds.gEvond werd tenslo.tte èe
steed aan de behandeling van huis:nouè.elijke zaken, jaarverslagen 
enz., terwijl voorts de ComJ..1i•ssie van 3eroep er.. de Commissie ':oor 
de Reglement-en, in verbai:td met het verstri~ken van de zi ttinge
duur van de leden dezer commissies, ornieuw werden benoe~d. 

De Zaterdagochtend was gevl"ijd aan è.e bespreking ..-an de d·oor 
de Commissie tot Herziening Ynn het Ee;sinselprogram opgestelde 
Dis-cussie-grondslag voor zes hoofdpur .. ten -.ran een nie1..:.w Beginsel
program. Deze bespreking werd ingeleiè. door een toel::.cht::..ng op 
de Discussie-grondslag door het lid der co~missie, Dr.E.:Iordlohne. 

Zaterdagmiddag 'Nex·d het belej_d ·;ar.. ie Kamerfracties bespro:·:en. 
Een bestuursverkiezing werd op deze Algemene Vergadering ~iet 

gehouden, aangezien nog slechts enkele maanden geleè.en, namelijk 
op 9 November 1963, het gehele bestuur nie;..;.v; was verkozen. 
DAGELIJY.:S 5ESTUïJR E:T HOOFJBESTTJTJ?... 

Het Hoofibestuur verr,.caderde ir:. 19E'-- nege!l maal, ::s.melijk c·,;; 
10 en 15 Februari, 11 April, 23 ~.:ei~ ê en 20 Juni, 26 Septemèer, 
7 November en 12 December. 

Eet Dagelijks Bestuur. ·rergaderde veertien maal. 
PARTIJRAAD. 

Jé Far·+;ijraad l0.va.'!l t·::ee maal bijeer:. De verg::..dering ':an 2J Ju:c:.. 
was gewi.jd aan het onderwerp "~eè.erla:::ï in Europa" , ingeleid ioor 
Mr.H.van Riel; op 26 September werd de politieke toestan:i be
sproken. 
corc.=rssrEs. 

Een zeven~al nieuwe conmi~sies wer~ in het verslagjaar inge-

z.o.z. 
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.steid,- en we·l -een Pe·rscommissie, een Propagandacommissie en een 
Commissie Omroepbestel, alle onder leiding van de heer 
H.J.L.Vonhoff; een Onderwijscommissie onder voorzitterschap van 
Dr.P.J.Reimer. een Sociaal-Economische Commissie onder leidir.~ 
van Drs.G.M.V~van Aardenne, een Sportcommissie onder voorzitter
schap·van Jhr.Mr.A.Feith, en een Commissi.e tot Herziening van de 

·Statuten en Reglementen, waarvan de heer Mr .F. Korthals Al tes !' ... et 
voorzitterschap op zich naTTI. Voorts werd besloten tot instelling 
van.een Commissie Bezitsvorming. 

Zowel de reeds bestaande als de nieuw ingestelde commissies 
ontwikkelden een grote activiteit. De Commissie tot Herziening 
van het Beginselprogram vergaderde op 6 Februari, 9 Maart en 
8 April; de Propagandacommissie op 13 April en 26 Mei; de Radio-
en Televisiecommissie op 31 Januari, 19 lviaart, 26 Jl:iei, 24 Augustus, 
21 September en 4 November; de Landelijke Landbouwco~missie op 
28 Januari, 24 Juni en 28 October; de Commissie voor Culturele 
Zaken op 11 September en 22 October; de Onderwijscomr.!issie o:ç 
14 Mei, 1 en 29 October; de Commissie Omroepbestel op 10 :.Iaart; 
de Landelijke Middenstandscommissie op 9 Juni, 1 October en 9 Jo
vember; de Commissie tot Herziening van de 3tatuten en Regle~e~t8L 
op 14 September, 19 Oc·Gober? 2 en 23 No-vember en 21 en 28 Dece::;.ber. 
De Sociaal-Economische Commissie werd op 29 October geinstalleerd 
en splitste zich in haar eerste plenaire vergadering in een zestal 
subcommissies, namelijk de werkgroepen Loonpolitiek, PrijspolitieK, 
E.E.G., Vermogensaanwasdeling, Sociale Politiek en Belasting
politiek. De Sportcommissie·w~rd ge{nstalleerd op 24 November. 
De Reelactiecommissie van "Vri,jheid en Democratie" kv:arn geregel-1 
bijeen. De Perscommissie was waèr nodig actief. Op 12 October 
kwam een aantal journalisten van liberale huize roet het Jagelijks 
Bestuur aan een rnaaltijd bijeen. 

Van de onderwerpen, die door de verschillende comTiïissies ·serden 
behandeld, noemen wij: de Landelijke Landbouwcomroissie: initist-ief
voorstellen van Vondeling en Peschar, structuurbeleid, markt- en 
prijsbeleid en E.E.G.-landbouwbeleid; de Commiss.ie voor Cultu:rele 

_Zaken: balletsubsidie, subsidie Holland Festival en opera; de 
Onderwij scor.unissie: pos i tiG ope:r;1baar onderwijs e:J. E.A 70-ex})eri-
menten; deze commissie splitste zich in een aantal secties; de 
Landelijke r,Iiddenstandscommi ss ie: besroting van Economisc~1e Za~·: en, 

.verticale"prijsbinding, loon- en prijsbeleid in verband ~et het 
S.E.R.-advies, compensatie voor de zelfstandigen van de stijge~de 
premielasten voor ~e volksverzekeringen, ontwikkeling van nie~.:.·:e 
koopcentra, hercrientering ten aanzien van de P .B.O. in ·rerba::-~d 
met door de Regering gevraagd S.E.R.-advies. 
MR.H.C.DRE3:3ELHUYSFONDS. 

Het Bestuur van het Mr.H.C.Dresselhuysfonds vergaderde op 
27 October. 
RADIO- EN TELEVISIEZErJDriJD; · 

De Radio- en Televisiecommissie streefde er naar zowel de 
veertiendaagse tienminuten-radiozendti~d als de tweecaandelij~se 
tienminuten-televisiezendtijd zo goed ~ogelijk te benutten. Voort
durend werd gezocht naar mogelijkneden om de ui -czendingen te ·.-::r·
levendigen; ook werd de actualiteit in ~et oog gehouden. Je zes 
televisie-uitzendingen in het verslagjaar werden als volgt ge·.~_,ld: 
20 Januari: een vraaggesprek met de heren van der Fols er: ~ua:::.·les 
~an Ufford; 16 Maart: een discussie tussen de heren Geer~seroa. 
Joekes en van Riel over de belastingverlaging; 11 Mei: "Jeugd.en 
Liberalisme", sa;Qenstelling van een schoolkra..11t; 31 Augustus: 
een beschouwing van Lievrouw ·,·an Someren over de zoge:::1e.aroè.e ant:..
RElv;-wet; 26 October: een reac-t;ie hierop door de heer ~~lr.H.ii.v'?.r: 
Doorn, voorzitter van de K.R.O., die on "droit de ré-ponse" hati 
verzocht; na afloop van deze uitzending werd een persconferen~ie 
gehouden; en tenslotte op 21 December \-:ederoro een besch01.:'.'ïinrr 
van Mevrouw van Someren over de REr;l. ~ 
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. KADERCURSUS. 

In het najaar werd de kadercursus voortgezet. De onderwerpen 
waren ditmaal Defensie, Middenstand en Industrialisatie. Van de 
drie weekends in October en November, die wederom door een hon
derdtal cursisten werden bezocht, stond het eerste en laatste 
weekend onder leiding van Mr.H.van Riel, het tweede onder leiding 
van Mr.F.Korthals Altes. 
STICHTING ORG"1.NISATTE "VROUWEN IN DE V .V.D." 

De Organisatie "Vrouwen in de V.V.D." hield haar jaarlijks 
congres op 10 en 11 October te Oosterbeek. Op 24 April organi
seerde zij een Landdag te Gieten. Daarnaast werden verscheidene 
provinciale bijeenkomsten gehouden. 
LIBERAAL DEMOCRATISCH CENTRUM. 

Het Liberaal Democratisch Centrum hield Z~Jn jaarvergadering 
op 29 Februari. Als sprekers traden op de heer H.J.L.Vonhoff 
over het onderwerp "i7elko ::.etekenis kan het Liberaal Democratisch 
Centrum voor de V.V.D. hebben" en Dr.E,Nordlohne over "De poli
tieke ontwikkeling". 

Op L~ April had een gesprek plaats tussen het Dagelijks Bestuur 
der Partij en he~ Dagelijks Bestuur van het Liberaal Democratisch 
Centrum. · 

LIBERAL INTERNI .. TION.AL. 
Het contact met de Liberal International werd behalve door 

de heer D.W.Dettmeijer ook door het Dagelijks Bestuur der Partij 
onderhouden. De vergadering van de Executive op 25 en 26 April 
te Londen werd bijgev10ond door de heren Dettmeijer en Quarles 
van Ufford; de vergadering van de·Executive op 27 en 28 Juni te 
Parijs door de heren Dettmeijer en Korthals Altes. 

Op het congres te Stresa in. de eerste week van October was be
halve de heer Dettmeijer ook Z.Exc. Mr.E.H.Toxopeus aanwezig. -
Het was voor ~nze Partij een eer dat Minister Toxopeus op dit 
congres tot vice-president .van de Liberal International ~erd ver
kozen. 
VERENIGING VAN STATEr-T- EN RAADSLEDEN. 

In het verslagjaar organiseerde de Vereniging wederom een 
S~die-conferentie, en wel op Zaterdag 22 en Zondag 23 Februari 
in "Woudschoten" te Zeis·::;. 

· De conferentie stond onder leiding van de voorzitter der 
Vereniging, de heer D.W.Dettmeijer. 

Inleidingen werden gehouden door Hare Exc.Drs.J.F.Schouwenaar
Franssen over "Enige actuele vraagstukken van bejaardenzorg", de 
heer D,W,Dettmeijer over "Voorlichting en public relations door 
provincies en gemeenten", Mr.C.L.W.Fock, Commissaris der Koningin 
in de provincie Groningen, over "Enige energieproblemen" en 
Mr.J.Drijber over "Taak en plaats Yan do gemeenten in 1964". 

De jaarvergadering der Vereniging werd laterdag 22 Februari 
gehouden. 

Het Bestuur kwam op 12 Juni· bijeen. 
De jaarlijkse bijeenkomst Yan raadsleden uit de grotere ge

meenten, als gewoonlijk bijgewoond door Z.Exc.Pror.:.:r.P.J.Oud, 
werd op 19 September gehouden, en gevolgd door een groot aantal 
regionale bijeenkomsten. 

Het ledental der Vereniging bedroeg per 31 December 1964 
801, tegen 790 per 31 December 1963. 

Het maandblad "Provincie en Gemeente" verscheen regelmatig. 
CONGP..ESSEN K..:,;·.1ER-CE?T~RiLES. 

Op 8 Februari werd te Amsterdam door de Noord-Hollandse Ka=er
Centrales een congres over de P.B.O. georganiseerd. 

:Je Kamer-Centrales Assen, Gronirgen en Leeuwarden hielden op 
30 Mei te Zuidlaren een Noordelijk Liberaal Congres. 

Op 21 November organiseerden de Kamer-Centrales Gelderland 
z.o.z. 
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en: Zwolle· een Liberale Europa-dag. . 

. Een aantal afdelingen in de Kamer-Centrale Dordrecht tenslotte 
hield op 7 Maart een réunie. 
PUBLICATIES. 

In April verscheen het Jaarboekje 1964. 
_··.In· het najaar kwam een brochure tot sta."ld, bevattende een korte 
uiteenzetting van de voornaamste achtergronden van het politieke 
denken van onze P~rtij, alsmede van de grondslagen van het beleid 
en van de vormen van organisatie. Dat aan een dergelijke brochure 
dringend behoefte bestond bleek wel ~it het feit, dat de eerste 
oplage van 10.000 exemplaren in zeer ~orte tijd was uitverkocht, 
zodat een herdruk noodzakelijk was. 
DISTRICTSCENTR.à.LE RIJNMCND. 

· Met het oog op de in 1965 te houden verkiezingen voor de ::?.aad 
van Rijnmond, waarbij ruim 600.000 kiezers (of 10% van alle kie
zers) in de gelegenheid worden gesteld em.zich over Rij~mond
belangen èn algemene politieke vraagstukken uit te spreken, werd 
in de loop van het verslagjaar een Districtscentrale Rijnmond 
opgericht. 

· Uit de bovenstaande opsomming kan men zich een zij het onvol
ledige indruk vormen van de acti-viteiten in onze Partij; onvol
ledig, aangezien de vele activiteiten van Centrales en ~fdelin~en 
hier ontbreken; de rubriek "Uit de Partij" in het \Yeekblad "~irij
heid en Democ.ratie" kan in dezen een bela::grijke a3....."'1VUlling zijn. 

Onze Farti,j is krachtens haar beginselen een dynamische, :>pen, 
Volkspartij. Zij ric...'lt z.ich, ·z.ij. kàn en rr.oet zich richten "tot hêt 
gehele -volk, alle "images" ten sp:i jt. . 

De taak van ons allen, leden yan de V.V.D., samen de partij 
vormc~nd, zal in de komende tijd !!let n'lJUe zi,jn om - ÓÓk in- irn.ge -
de partij dichter te brengen bij de kiezers, uit welke sociale 
geleding en van welke geestelijke achtergrond deze ook zijn. 

Indien wij aan die taak steeds arbeiden, is verdere consoli
datie èn. uitbouw vr..n onze parti.j als derde des lands geen vró'.ag 
meer. 

Moge ook de hernieuwde bezinning op onze uitgangspunten, •P 
ons beginselprogre.m, leiden tot een herbevestiging Yan de stérke 
grondsleg~n yan een partij, die dynamisch is, de moderne tijd 
(d~rhalve) -nj et behoeft te vrezen, en open stao.t en open blijft 
voor heel ons volk •. 

JHR.MR~W.H.D.QUARLES VAN UFFORD, 
(Al~emeen Secretaris). 

NIR.M.l"ii.F. VP.:..; EV:S..."=i.DINGEN, 
(Secretaresse). · 
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