
l'Tet betrekking tot het jaar 1965 moge het volgende verslag de 
partij worde!l aangeboden. 

IN M.EHO?.IA.l:1. 

In het jaar 1965 ontviel ons een aantal leden, d.~e hetzij in 
het verleden, hetzij in het heden hun be~:e krachten aan dr. part~: 
he-oben gegeven. 'Nij noe:r.en van hen: 

Prof.Hr.G.de Grooth te ·vlassenaar, oud-lid ·ran de Eerste f.amer de::
St&ten-·::Teneraal; Dr . .:J • .7. Jensema, oud-bes~uurslid V3ll de afdeli!l~ 
Hoogeza!ld; i'·~r.J .J. V'H'- Bolhuis te 's-l_i.raYe:ilic.:.;::;e, oud-ho':):dredac
tev.r yan het weekblad ":Je Vrijheid", or<Src2..1.1 V&-.'1 de \7rij!:eià.2CO!ld: 
P • .E. van Esser1, wethouC:er vs.r.. Haarle::-nerliede en C:paarm·:Qude en 
li~ van éle h·oviu~ü:l,:~· Staten van ::Joord-E:·::.l,:,;.:li: P. ~chel. t'l-', 3:~
cretari s van de ai'd.el.ir~g ~c~oorl; J. :.ini~>;,e-1.'.::, erelid V&l-_ <le ::...i'.:ico
lir..5 Voorburg; G.d. 'fl-~ravesa..."lcle, oud-liJ van de C-;.;.1 turele C::::n.::::::_,,_ 
sie; A.:S.~3oldaBt, wethcuder van Stad .a/h Earinsvli-.;t e~-... ·roorzitt-::::
de=er afdeling; J.Burger, secretaris van de afdelini ~e=2ldinge; 
J.G.Bour::ta, licl van de gemeenteraad van Fer">vercleradeel; Z.L.::C0E:r 1:. 

vocrzi t t.er van de onder-centrale Goeree Overflakkee; J .. :. B. :::cu:;.:s~·, 
ou·:!-wet!'-ouder Yan de ~:;e::~eer..te r\enkun; .Jrs.:i.J. Jor..l-:er te Eil·rer·.=·.:...::.., 
lid van de Commissie O::~roepbestel. 

KABINE'ISCRJ.':iTf.J. 

Op vrijda5 26 februari ontstond een kaèinetscri.:::is. ::et }:abi!E~
l•Iar:.jnen was er niet in geslaagd een zodanige cplo2siné te ·.rinde:: 
veer het toe~onstig or::roepbes1:el, dat alle leden VaYt di'= kaèir1et 
zie~ daaracht-er konden ~tellen. 

Aan ..jrs .• i.K.l'L.-:Jcl:unelzer werd door H./!. de I~oninsin een ir~.for:n~·
tie-opdracht verleend. Hij slaagje niet. ien opdrRc~t aan 
l'1r.J.N.L.ïh.Cals een !C::,.binet te vormen, cir,t op een vruc~_tbar'? s;:
rne~werking met het parlement zou mogen re~enen, leidde :ot ~~ fo~
matie van een Xabinet, waarvan 1.V.~. en C.H.C. geen deel ::~~er u~~
maé:...'<te!l. In het Kabine"'c-Cals na:J.en dan O<.X slechts r:!ini3ter::- ul~:· .::, 
be~orende tot. de K.V.~., deP. v.~ A. en de A.R. Je heer CF~~ 
kwE-.::1 rneiio a.pril met ::;ijn formatiewer.i\:za:.:::.:1eàe:: gE:reed. . 

.:Jat in de partij het. einde van het Kr1.'cinet-.;arijner1 ·.:erd ·ce
treurd was duidelijk waarneecbaar. ~root was de wa .• rJering ~Jor 
onze afbetreden ministers en staatsEec.ret?.r~s3en. ~:J.l -.-,--:..::1 nieuvie 
leden meldden zich aan. Van regeringsp~r~~j was de !.V.J. o~po
sitie-psrtij geworden. 

Op woensda~ 2 juni ~erien in Rotterdac en 23 and~re ;9roee~ten 
lar.;s de rtijn...":lonà verkiezin,;en ,:;ellouden voor de Rij!ï.~:or_s.:·aac':.. 
10~~ van de 11iederlandse kiezers vras hierbij betr'Jkk-s!!. ':=..::1 de pro
pa~anda ~erd door alle partijen veel ~erk ~eoaakt. Je 7.1.J.-a~~~
vi tai te:1 cul::üneerden i!'l een demon;;:;~re.tie·;e b!jeen~:omst Jp zo:;.t.e::-
da~ 29 ~ei aan boord van aen tweetal salo~~ote~, die e~~ toc~t · 
het Rij!·...!:lond;eoie.i ma,-;.kten . .ue uitalac; bleef -:;~or :::r.ze ::?.rti~ 
wellicht wat beneden de ~ooggestemde ver~achti~~en: 9 zetel2; 
10.59%. Opmerkelijk was het hoge percenta~e - 12%- der abss~
te~sten. 

~nige tussentijdse raadsverkiezin;en - op 3 nove~ber in ~2St
FlevolaLd en op 13 nove~b~r op Joeree-Over~lak~ee, de l~atEte i~ 
verèand. :Jet 3a.!.::envoegi.r..::, van gemeenter: a.ldaar - verlie;e::: vc:;-: 
onze partij bevredigenj, 
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.A:: JELD:GEl'T. 

Het aantal afdelingen nam in het verslagjaar af VéUl 422 to-e 
415. Opgericht werden 4 afdelingen: Valkenbur~, Oost-Flevoland, 
wijk bij .Duurstede en Hazerswoude. In verband :1et de opheffinE; 
va~1 een aa..'1tal 5emeenten op G-oeree-Overfl8.kkee we1·den aldaar de 
navolgende afdelin[en samengevoegd: Goede~eede, Ouddor? en ~tel
lendam tot de J.fdeling Goedereede; 8cl t§;e:;.splaat en Oude Tonge 
tot de afdeling Oost-.Flak~->:ee; en Nicideli:_.rnL:, Sommalsdijk en 
Stad a/h Haringvliet tot de afdeling ~iidè.elhar::üs. Opgeheven 
werden ~1e a:fde lingen 3dam en L;eevan.;sdor;en, 2cher::1er en He::Ie
lu.::.er Oldeferd. . .Je e.fdelin~ Zuidbroek is :;pgeiaan in de aftleling 
Joordbroek; de afdelin~en ioenderlo en Varssev~ld werdan in ~en 
correspondentschap om6ezet. 

Per 1 Ie t.:cua.ri b-2_;;on è.e hè er J. G. Bel ter·t'la.II te .Beverwij}: Z::LJ"
werkzaamheden als regionaal propagandis"t in het gebied van :.le ks.:::-.:::r
ce!'ltrale Den nelder . .Je over-i.;e ree:ionale propagandisteYl zet"ten 
hun werkzaaml1eder. voo!.'"t: de heer Dorrius in .Friesland, de heer 
E.oodenburg in .Jv~rijs.sel, de heer Roodhuyzen in Zuid-Hollan.:. en 
de heer '•ieg;_;;er:1e.ns in _;renthe . ..~.Je heer Van der 1liet bleef i:r:. Gel
de:danèi actief. 

Het Stichtingsbestuur vergaderde op L fetruari, 1 en 17 maar:. 
1 3 ::;ei, 10 juli, 15 ~eptember en 8 december • .t:e vergaderingen var.. 
10 juli en 15 september werden gevolgd docr besprekinGen met de 
reö.ae:tie, zuJk2 in ver'c~tnd met de plannen tot reorganisg,tie 'ran 
het weekblad. Deze pl::.!'lrH::n be~onDen a2.n het ei;!de van hêt ver
slg,gjaar vastere vor~ aan te ne~en. 

De proef eet een speciale Zeeuwse en Drenthse editie, esn
ffi2=.1 per 1r.aand, leidde inr..iddels niet to't zod::mi 6 e resF:;. tater1 d2.: 
vovrtze"tting d.s.arvaJl versntwoord was, zoó.at deze ;,roef -eind î 965 
we9r werd gestaakt. 

De jae.rlijk.:;e Al,:;~r::ene '!er";c.dering '.,-:,rd ~shouden o:: vrijdag
avond 9 en zaterda~ 10 ipril in de Buiten~~cieteit te z~olls. ~e~ 
de leden van het Jagelijl:s Bestul.<.r n.e.:~ op :1.et ;-odium pl ?ats :ie 
ere-voorzitter, Zijne ~xcellentie ~rof.~~.}.J.J~d; in de zaal 
bevonde~ zich alle derniGsio~~ire min!Gter3 en staatssecretarissen 
onzer partij: :·Ievr . .Drs. J. F. :)chouwenaar-Fr:::..."ls;;;el:, ~-Ir. E. E. l'oxc; cus, 
Frof.Dr. H.J.~itteveen, M.J.Keyzer en W.~~Yl ~oo~,alsmeds het ere
lid, de oud--~i.lge:neen Secrcte.ris de heer -· .J.~jet'cr:1eijer. 

:ûe openin5s Loê:svcaak door de Voorzi t-:ar der partij, Ir.:-~. vs.2: 
der Pols, en de politieke rede door de Voorzitter der f~eede 
K9 ... :-::rfractie, ~·ir . . :.J .G'~ertsem.a, v:erdb1 al;: gebr'J.ikelijk doo~ de 
raè.io uitgezonden. Je rede van d.e h6er GE:ertse::3. verd. di=ect ::1a 
de ~lge::ene Vergadering op ~rote sch~al &ls brc~hure ve:..:'sprei:i 
on-:~ er de ti tel: ".::.e :Bor:n'itie-Cals of .iet (.f'fer.:'eé.st der ..3e,"·i:::.3e
ler.". lïa:iat de 'Voor7i tter d.e ai'vaardigint.:- -:a.:1. .:;,:; .J. 0. V. :J. ha.i 
be~roet en een dankwoerd was ges;roken docr de Voorzitter dezer 
org:1.nisatie, de heer R. A. Eeyting - dE: Bel0.:.s::::he Li beraL; :?a::.':ij 
en iet ~iberaal V::..a::uns ierbond i.J.e.dden in ·,-2rbar_:i met ver~:iezi~l=-_;s-· 
drukt-2 verstsk mneten laten gaa:r: ·· k-.·;acen ·;ersc:::illende !:uis~:Ju
delijke zakan, jaarversl~ben e.d. aan de orde. :n verba~i me: he~ 
fe··- .~ ---t ~ro_ .... :··I'Y" ~) ·o ! ...... , /)v-..,....-;1"' ~.-. ...;2e ···ens + ~ ~--1~ .. ,.:::.11 ··aa'"' ··, )'e,,.,. ..... .., b ... ·· -'-'-'•.':'C. ~ • .!.•"-:•-'•-"•'-'~'-' "'":-"~Cl. -.J. ._., __ .-:; !\.t;;_,_.~ Ü t:;C.b ''=-' •'='• 

voorzl~tarscnap van de C~~nlSSle van ~eroe? nee~ te leg~en moest 
in deze vacature worden voorz~en; benoem~ ~ls zodanig werd ~rof. 
Ar.C.H.i.Polak te Leiden. 

In behandsling werden vervolbens geno=en voorstelle!'l tot in
grijpende wijzigin6 en in de Statu~en en he: Huishoudeli;~ He~le
ment. 

- Dit -
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Dit agendapunt werd zaterdagochtend voortgezet, echter niet 
dan nadat bestuursverkiezinben waren é;Ghouden. Zonder stemruin5 
werden herkozen de Voorzi tt.::r, Ir. K. vc.n dsr Pols, en het lid van 
het Da6elijks Bestuur, de heer H.J.L. Vonhoff, die beiden~~~ de 
beurt van periodieke aftredinG waren. In het Hoofdbest~ur waren, 
eveneens ten gevol~e van periodieke ~ftreding, zeven v2catures t~ 
vervullen. Herkozen werden Ir.J.N. Kooij, Nr .. G.C. van :Oijk, ·r~. 
Franck, .Dr. Ir. C. i'/. C. van Beekom, I·1Ir. B. :P. van der Veen en mevrouw 
~'ir.B.A.J.Schelterua-Conradi. In de pl~ats ·.ran mevrou·.v dr.C.!LJ.H.J. 
de Vries-van Haaften, die zich niet herkiesbaar had geèteld, werd 
gekozen Ir.L.Korver te Waalre. Alle benoemingen geschiedden zon
der stemming. 

Tijdens de lunchpal,l.ze werd een informele persbijeenkomst ge
houden. Zaterdagmiddag werd allereerst het beleid van de k3.!'::er
frg.cties besproken. Aangezien de behandelin;. va..'1. je voorstellen "':ot 
wijziging van het Huishoudelijk rle~lement nog niet tot een einde 
was gebracht, moest daarmede na de bespreking v~n het beleid der 

'KaJn.::rfracties nog geruime tijd worden voo:·tge6:v:;.r •. 1an .:le voor
stellen, die door do Algemene Vergaderin6 w&rden overgenomen, 
waren de belangrijkste:;djzising van de benaming 11 assessoren'' V-'~_;: 
drie leden van het .Jagelijks Bestuur in "st:cretarissen"; nieuwe 
samenstelling en ui "tbreiding van en nieu'.·:e tE"~ken voor de Partij
ra:J.d; OlJening van de mogelijkheid het aantal vrouwelij.l-:e leden 
van het Hoofdbestuur op ten minste vier te brensen; verrroee:ing 
en nauwkeuriger omschrijvin~ van de termijnen ~aarbinnen de Al
gemene Verbadering dient te worden voorbereid; enige uitbreidin~ 
van incompatibiliteiten voor leden der Kamer.iracties; t:enoer::ine:; 
van de hoofdr2dacteur van het partijblad door het Eoofciaestl<'.lr. 
2:J~_::;rnau.st • .. :erd eE:n aantal wijzigingsvoorstellen van reè.e.ctionele 
of louter teelmisene r.1.nrd, al dnn niet 15 e8.I!lendeerd, ovGrgeno:Jen. 
Ondc;r meer werd het hoofdstuk ".:;temmingsn" belongrijk aangev-,üd. 

Da;elijks Bestuur en Hoofdbestuur. 

Het Hoofdbestuur verg~derde in 1965 negen maal, nl. op 30 
januari, 27 maart, 8 mei, 12 juni, 21 juni, 11 se;tembêr, 9 okto
ber, 20 november en 11 decembar. 

Op 16 oktober werd door Be..:,tuur en Adviesraad van de :Jtich
ting "Orga.."l.i:satic Vrouwen in de V. '1 • .0." i." het rloofd.bC;stuur oenc-:::::1 
de oud-minister van Ib.atschap 1:·eli.jk Werk Hevrouw .J:::-s.J .::· . .::ic~:ouwe
naar-Franssen. iJeze benoeminc; wr-,s e,;m gevolg van d~ duor de _·üc=
r:Jene Vergr:dering in artik~~l 22, lid 6, V"'on h'-'t Huishouë.s-li~k 
Reglement geopende mogelijkheid het annt~l vrcuw8lijke lede~ va~ 
het Hoofdb6stuur op ten minste vier te trangen. 

Het Dagelijks Bestuur ver2,·~derde tien mae_l. :!:n ·.rerband :Jet 
haar benoemin~, op voordracht van het Nederlands !rouwen Comit~, 
tct lid v2.n de Ncderl.·,mdse lelesatie nEtcr- de 20ste .c.ss~!:!blt::e var. 
de Veraniede Naties te New York, was ~e~rouw Mr.E.Veda:::--d~i: v~L 
17 september tot medio december afwezig . 

.2 JL.~TIJ HAA.J. 

De Partijrac.d kw2.m tweu maal bijeen: op 27 febru?ri, in 7er
b~nd met de kabinetscrisis - deze vor~aderin~ werd 5evo~gd ~oor 
een persconferentie - en op 25 sept~:1bar, ter bespreki~~ va~ de 
politieke toestand. Op deze tweede vc:rgadërinë:; k','iC'--'11 de; ~'T
tijraad voor de eerste mmü in nieuwe s:::.menstellin,:::; b:..~êen. 

h. _.:,_._ i..::_.H..t'' 1:1 AC Tl E ;~ • 

In de samenstelling va:; d~ ~we ede Kame:::-fr·:ctie ki!o.::: Wl~ ~~.::;in:. 
?er 16 september werd lr.L.~.Oldenb~nnlng benoem1 ~ot ~~r~~

teur ve.n de Eijks Hot:,ere .S::mdbouwschool te: •Jronin";12-n. :::n ve::.·or:.rli 
hiermede legde hij op deze da.; 2;ijn I'':te;:;de K·\merlidwa?:sch:.".p m._;:'. 
'i'ezëlfdertijd moest me:vrouw I:::- .. -\.Kui]!..or-0truijk OlJ med:..sch ooJ.yi;;;s 
b~sluiten haar lidmaatschap van de Tweed2 Kam~r op te ~~veL. 

De pl:.:tatsen van de heer Olclenb8.nnül~ en th.:VrOU'.v ::c~;_ip.::r c"rer~·"rè 
in;,'~.enor:1en door d<: heren .lr.E.H.'loxopeus 2n Prof.Dr.3.J.·,;il..ë"''ce::, 

- resp. -
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resp. oud-minister van Binnenlands0 Z~en en oud-minister v?n 
Financiën. 

Bijzondere vermelding in dit jaarverslag verdient nog h~t 
feit, dat het lid onzer Tweede Kamerfrac t::.e _mevrouw H::tj'a v::tn 
Someren-Downer, als eerste vrouwelijK kamerlid in de parlemen
taire g~schiedenis van ons land, op 19 ::.ugustus het l.,;ven schon}: 
aan een zoon. 

In de samenstelling van de Eerste Kamerfractie kw2m geen 
wijziging. 

Van de activiteiten van de Kamerfracties verdient èr één in 
dit verslag vermeldin~. 

Bij de .Ugemene .Beschouwingen in de Tweede X2..mer op 13 oktc
ber le6de onze fractie een 5roots opgezet, geàetailleeri en ge
specific&erd bezuinigingsplan ter ta.fel, het z.g. plan-Joekes. 
In de- ochtocd v~_'..Y:.. 1 ~ vlctcb6r werd dit pl:~lJ. :~.·_.!" d.:; per::: voor;;:;
le(>d. Bij de behandeling der afzond.:;rlijke b82::rotingsLoofàstukk.::_·_ 
werd door de betrokxen fracti~-leden dit bezuini 6 ingsplan ~teeds 
aan de orde gesteld. Onze '.I'weecl.a Ka.rn€.r:f'r~wti& toonde lli.::rmede .:CL' .• :. 
hoezeer zij het voeren van een constructieve oppositie tot !1aar 
tank acht. 

Cul·'ll'U S;)I~S. 

De commissies der partij waren in h<:.t verslae:;;jn~1r ,,."ederom 
ZGE:r actief. 

De Commissie tot herzienint:: von h"'t Be~:..nselprogr:l.:J, \,·aari:o1 
thRns mede zitting h3d genomen de ~re-voorzitter, de heer Oud, 
v&rgaderde op 18 m~~rt en 16 en 25 septesbe~. In deze laat2t~ v~~
è'/1dering sloot zij haar voorber&idende '";erkz::..,··m.h8è.e!1 r:f. H·,,c,_r o:~t-:
werp werd op 9 oktober in h~t Hoofdbestuur tesprok0n en vervol~~n~ 
:!an de partij voorgelegd. Uit het brote .'è~ntal rG~ctids va~uit ~~ 
pA.rtij bleek overduidelijk de - terecht - 8rote b3lanc:;stell:..ng 
voor de zeer bel::::.nsrijke to.3k vo.n dc:;e comr.lis.:3ie: è.e h~rnië'.lWde 
bezinning op een ei6entijdse forrml·~rinc:; vrm de liber:':.le bet;in:;;::;
len. 

De Landelijke Landbouwcommissie verz~derde op 17 ~~qr~, 25 
mei ~n 14 ok~ober. 

De L;::..ndelijlce i'Uddenst'mdscomr.lissi.:;; kw~·.L:. bij,;,;:;n op 1 ::\;;bru:·ri, 
24 maart, 18 mei, 15 september en 18 nov&mber. ~aarenboven orgo~:..
seerde dez3 commissie op mc.::mdag 1 novew'uer te Hilvers'.l::l 8<:;2': c:;;:;
slae .. gde Landelijke .i:üddenst:mdsda;. Een cioor haar ope::c;stelci r::->.p
port inzake de Publiekrechterlijke Bedri.)fsor,;~"lis.s.tiG werè. bij 
deze gele[';enheid ·:..an het Hoo:::'tlbastuur -~-2116"' beden. 

:Je 0oc.Econ.Com:nissie kvruJJ in pl::;:qc:.ire ver.:;c-.dèrin". bijt:en .);_J 

4 maart, 13 mei, 23 juni, 25 oktober, 2 en 23 december. Dce.~nae.~~ 
verg~derden h~~r w~rkgro~pen 6ere~~ld. 

De Culturele Commissie kwam bijeen op 4 febru::.ri, 30 m·,,_->.rt~ 
8 juni, 8 oktober en 19 november; àe ~nderwij3com.missie op 21 j:::.
nu"ri, 2 mt"-"'.rt, 11 mei, 7 sept.a:::1ber en 12 oktober; de ::;_:Jort:.::om
missie op 11 jnnunri, 15 februnri, 15 m~8rt, 17 m0i, 1E oktober 
en 29 november. 

De PropagRnda- en de Radio- en Tel~visi8-comnissie ver;~d~r
den, behoudans in de zomerm::--.c.nden, m?.~mdelijks. Ook de .?e.rscom
missie was actief. De Commissie Omro~Dbè3tel b~reidde e,;:;n bro
chure voor, die door het Hoofclbe3tuur· ondc:r de ti tel ".?.:-~dio en 
?elevisie, uitdaging en hulpmiddel'' ~n be~eleid door een foider 
"Openheid i;1 ~uilenland" v..-.::rd ui te;eg..:;ven. 

De Re~lemcntencomnis~ie h2rvatte in het n~jn~r h2·:r w~~kza~:
heden teneinde nog ~ni:.:;le wij zi.-<in~en in de :i:e 1;le!:len ten op ie~ Ki.!':·

did:12.tstelling voor de f;erst.s ~n 1:'.-:LGde !C::.ra.:::rverkie.:ü:,; voor t" 
ber.aiden. Met het oog op de l2atsts~noemde reglamentswijzi~ing 
Yiurd de com:nissi& met "'nke::i.e l,.;den, vraaronder de voorz::. :·eer -r:1.n 
de Tweede Kamerfr~ctie, uitgebreid. 

- 'l'enslo-;;:e -
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Tenslotte werd tot do:: instelling vc.n een tweetal nieuwe cor:J.
:nissies bealoten: eE:n cor.unissie .:td hoc ter bestudering vw het 
~iuur- en ·,roningbouwbel.eid en een co:mnissie ~tuimtelijke Ordeninc_;. 
-"'-2.!1 het einde van het verslagja:<.r vmren deze comr:J.issi<::s nog ni;;t 
:n;.;t hun .v<erkznamhcden begonnen. 

· Van de onderwerpen,- die door de verschillende comr.lissies wer
den behandeld, noer:J.en wij: de Landt::li jks L<.".n.:lbou'.·.'comr::.ssie: str:.;_::;
tuur- en prijsbeleid, ruimtelijke orden:.~g en grondpolitit::~, 
è.e rijksbeë,"roting; de Co.:::1missie voor Culturele Z::>..k6n: het om
roepbestel, het Holl~!d Festival, de rijksbegroting; de Onder-
·,·:ij seemmissie: de nota postacndemisle opleiding, de leerplicht
verlenging, het landbOU\vonderwijs, het kleuteronderwijs; de 
~ociac.l Economische Coomissie: de r~pporten der we~k~roepen 
i!lzétke vennootschapsbelastin6 , st<.>.kingsrecht, loon- en prijs-
~oli tiek Gn vermo 5 en<>vorrning; de Lendelijke ::iddenst::u:dsco:::.1lis
sie: de P.B.O., de verhouding overheid- det~ilh~ndel, de ont
'tlikkeling van nieuwe koopcentrP., de vertical,; prijsbi::-ding; 
dG Sportcommissie: finrmcier~ng en subsidiepolitiek t.n.v. de 
sport, licha:Jleli.ike opyoeçlin~. Vrjj'.'<'E:l e.lle commissies ber::-.::-,ddeY: 
z~ch over het ontwerp-oeglnselprogram. 
_=i..i'cDIO- MJ 'i:.t.i..:SVI;:;IE:.::.E;:i.JTIJD. 

Getracht werd in de vecrtiend2..agse tienm::!.nuten-r8.diozen\~tijd 
zoveel mo~elijk afwisseling te brengen. ~we~~~al - op 24 j~ni 
~~ 22 november- stonden wij onze radiozend~~jd ~f a~Yl de J.O.?.~. 

De televisie-uitzendingen w;;rden als volbt benut: ï5 fecruor~; 
een beschouwing door de heer ~.J .Vé'..ll den Ber;h O'ler r_,..<.lp ':'..8.11 

ontwikkelingsln.nden; 12 <::.pril: mevrouw v''ln ..:iomere::l ov~r he-:: om
:!:'oepb-::stcl; 8 juni: i'Ir.:C..H.Toxöpeus ovi::r de uitsl~.g v~.YJ de .:îijn
.:::londverkiezing; 11 oktober: ?rof.vr.H.J.Witteveen over verkeer 
en v<-rkeersonveiligheid; 13 deccmbçr: dr.E.I-L'.l'oxopeus: "De 
sterke mnnnen 1.-m.n..1celc;n voort". 

In verband met het feit, dat met inc:é'.ng v::-,n ht:ot ni,-:uwe }-'lr
l0mentaire zittin~sjnur in september 1965 ook a~n de G.P.~. 
v~n regerin~swe~e radio- en televisiezendti~d werd tc~gewe:en, 
kreeg iedere partij, dus ook de V.~.D., sindedibn sle~hts i:::E:n
!.2?.9.1 in de negen weken gelegenheid zieL in r.E:t k··~.der ieze:!:' uit
z6ndingen tien minuten via de telêviGi.:: tot het ~ierlt;:;:·2..wdse vo::..~~ 
'te richten. 

Cvi~GH3SJEU KAJ.lf;rlCBH'l\\.A1.G0. 

Op 16 j c.nuc.ri belegden de Zuid-Holl:mdse k-::.me~centr:::.h:.s tE: 
:::.~<:;n h".é'.g een congrE:s mGt <::.ls onder;rerp: "De houdin6 v~~1 N.;ëer
l?..Ild in de Europ6'se Gemeenschn.ppGn .:n de libc;;r:J.l6' ki.)::~ da2rop". 

De Xa.mercentral\0 :Weiden org81liSi::erde op 6 rnuart te Leië.:::n es!~ 
congres ovE:r: "Problt:matiek v::n de ontwi~k&lingshulp". 

De Hoord.-Holl::mdse XD.mercentrnlt:s st:.:;lden op eé.n op 15 r::ei 
t2 Amsterd::.m ~Sehouden cont,res het onder\'.r,:;rp: "Op.::nheià. in .::ailë!:
:i.,,_nd" 2.:m de orde . 

.E.en Noordelijk Li bç,r-::.r::.l Con~;;res, wa-:·rop zowel de poli tL::-ce 
situ~~ie v~n het o~enblik ~ls de recre~tie en de ruim:elij~a 
o~den:.né, ::>.n.n de orde ~~ .. .-:::.iJlen, v.:erd t.::nslc:t6 op 9 okto":.:<.:r tE: 
:.::racht;:;n door de K:J.mercentr:::>.l.:;s LeEuw<.:.r-~en, ·...-roninge.!:l en _.,_23en 
4

t~lcgj_. 

G.::durenà.e drie weekends in de m.--:.~nder. ok'tober en novemt<:r ':it'r l., 
:::.13 gebruikt::lijl: onder leidin5 vn~ :Ir.ILvr>.n ?..iel, een ::liew.-:e k~.
ö.:::rcursus b...;gonnen. Ongeveer honderd cursi.:.stçn werden door 2en 
" ntnl voorr!.~!nsta::-:.ncle inleiders, wr:.·;ro:nd::r verscheidt:::_e vc..::::-r:l:~ .. :~
r.ën v~>J. ~mdere·p.:::.rtijen, geschoold in het politit:::Ce d-=!:ken. 

Hiervn.n nuer.len wij een op 5 febru.:c.ri te .<rnhem geh-:uder.. Jel
è.:,rse landbouwd:::.!6, en, in het k;:.der der po.rt:. j-8.cti VE::r~ng, str:= .;_..;:
tijeenkomsten in o.a. Jelderm~lsen en Ar~el. 
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:STICHl'IUG CJ.RGANI..:J.o~TIE "VROUWEN Ili .JE V.V.D.". 

De jaarlijkas tweed~ngse conferen~ie werd op 16 en 17 okto
ber te Oasterbeek gehouden; de jaarlijkse Landdag op 25 me~ te 
Bergen (N.H.) ~ls steeds werden da:rna~st provinciale bijeenkoe
sten gehouden. 

LIB.bRAAL .iJE,·lOC.rU.,:n ..;CE CEHTRU1•I. 

De jaarverg::-.dering had plaats op 13 m::tc.rt te Hilversun. Op 
9 januari vond een bespreking plac:.ts tussen het D::gelijks 3estu·..;.::.· 
àer Pc:.rtij en het Dfè;.elijks Bestuur v;:,n het L.D.C. 

LIB.2~"t.~.L IN.J..è.t6A'J.'IQ~'J1·,~. 

~e vergudering~n van d~ Executive. op 30 januari te P~rijs 
e.'l op 4 juli te Bqd ·J.odG-sbe:::-(3, werden resp. ·oijgev/Oond è.oor i8 
heer Lettmeijer ~n d~ heren Dettmeijer e~ ~oxopeus. Ook op ~et 
ccn"res t& ;)(;lt.:. jöo:·;·.l-3n v:-...'1 25-29 septecber_ et,s.\Ten d.;; h-=:::-~:;:r.. .:·o::tt
meijcr en 7oxopeua acte de pr~sence. 

Op 2 en 3 juli 'Terg,..,.d~rden te Berlijn politieke le:.der.:: v::::.:. 
j)s.rtijen, aances:i.oten bij è.<J LibGr'J.l Internation~ü. De hers:r: 
V'l.ll ïti;;;l en Toxopeus v'oonCJ.en deze bij eell~omst. bij. 

De Groeo Nederl:::.:nd v.?.ll de 1iber::l L:J.tern,:tion!ll te~slo:te 
stelde in h~·ar Alsemcnc; Ver5adering V<cn î 5 oktober :O.a::-,r 
St:::.tuten, di.E: in sarJ.:,nv;eridng met hët hoofdbestu~:.r der 
:r·,,~_rtij ·.var<;.n op~sst.::lè., d.::fini th:f 'hst. ·ioorzi tt-_!:' v:::.~: de 
Gróep ::.:,dsrla.VJ.d •.to::rd de neer Toxop~:;us; v·~n cic zi jds V?.~-c het 
Hoofdb-::stuur ë.er P::1.rtij :c.~ffi de heer Kcrth:?.l. s ,~ltes in ::.;:t :0-::.t;~
li.jks 3estuur der G-roep zi ttin:;, de heor :an dèr Pols :.::1 h"'t 
Hoofdbestuur der Groep. 

De jaarverg~derln~ werd op zatcrdng 20 m~~rt t8 A~sterdnm 
,;:,êl:OUd€:11. A_qngèl"lOinèYl Vi8rÖ.E.;ll t.::nlc.;;le ·roorB "G';Ollc~ tot regl-=:nen c; 3-

Wijziging, o.m. inhoudende 66::1 c.:mtrn:.utie-verli.ogin~, -:o:: he-: 
openen van de ~o~elijkheid tot lidmn~tsch~p der i~r2ni;~::1g 
voor lëd.en van openb--:.re lich?J1'1t.:m zoc.ls d,:, i:?.ijL::-,ond:::-::-,c.d. Jes :..1id
drcgs sp:•s.k minist.,;r ~oxop2us over Gerrlea.~.<;-fin:_YJ.ci'.;n. =-= be:::lo-· 
ten bijeenkowst ·,;erè. bije:,8woonci door de èr0-vo~rzi tter .ier 'i,;;re
nibing, de h~ar Oud, en door miniciter Witteve6n. 

Het Bestuur verg~derde op 2 fetruari ~n 23 ju~i. 
De jaarlijkzç bij;:,enko::J.::ot v:o.n l'>:::·~Jslç,len u.i t de gro-;:erè ge-· 

meente~, eveneens bij~ewoond door de heer Oud, von~ plfi~ts op 
18 september te Utrecht. Oud-minister ditt=veen hi6ld o; deze 
bijeenkomst een inlcidin;s ov~r vro.:::..gdtUk;·:en ro:1à.om de c,::::::eente
lijke financi~n. In de mn~naen oktober en nove~ber werd~~ rs~io
n.-:.le bijoer...komsten, steeds ::;et een vooraanstal:' .. n:i sp;:oek.:::-, g-eor
ganiseerd. 

Op 26 mei we;:od door d6 Voorzitter der VereniGin;, is h-e-er 
Dettmeijar, de Co::J.::J.issie G,:,=eenteprogr~m 1966 ~e!n~t3ll~~rd . 
.Deze co~rnissie, die onder '1"roorzi tter2cflf\p st~.--~t .... .r~.r: ~r-c.:·.:··'Ir. 
D.cL1ons, vE:rg~.d<.:rà.e op 30 juni, 3, 11, 1Î en 24 no~."emtc-r en ·:5 
dec.:.::nbt.:r. 

Het leë.ental der V6reniging bedroeg p=r 31 dece:nber 196~ 
79~, tegen 801 per 31 december 1964. 

Het mfè,'.ndbL;.d "?rovi.ncie en ~emeente" verscheen ge:!>.:;;el2.. 

Hoewel de gereleveerde activiteiten een onvolledi~ ~ee:d 
t,ev.:::n v··n het62en in e~l door de p~:rt2.j in ~:.et ·::cl?.:r..": -r--:.'!'~ ·ie ::.:..
bE:r::>le zc.~tk ,,;.:;rd .'.'srrich t, :r:c>..ken zij een cèlU.nóri jk - or...:::.isc·~:-.:- -
deel ui -r VQTI. l.i.et "l~ver:" v:..:n o:aze p.<"'~.rtij. :::"' l:.0: nu "~11:-=::-n :::·""'·J.l ..... 
zui ï.:'"~r o~ ;sn.ni s2.. torisc.!:1 \.rerl-c Oe tr~ :t, d .~1 ·~·:ë-l .J~ bç s prehi.:::S· e:: 
bet:tuderi.ng in Of r:;ui t-=:'- CO::l:::issoriD.é'..l V82:'.C''.nd ':::tr. c.ctu;,;::_:;, ·.':.'.; :.g
stu_}:.<{en oy iL:t ':Jijde b;~ 12 or:oç"';:::-t:nsdc tsr::.·--:i:r.. "-~.:1 d.: poL .. -si~~:. 
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of het galè.t om "vorming",· bijsclw.vin6 V[ln lE:t "imago" van de 
partij naar bui ten d."U1 wel om de grondslagen, de ui tgc..ngspun
tcn v:m onze pa:rtij zelf, de totc,.L, arbeid dient onze aanhr:.ng 
~ leden en kiezers en kiezeressen - te vargroten en zo de par
tij en dè: leden, r:1et name hen die in verteg•mwoordig.:;::r.de lichn
men zitting hebben, in staat te stellen de·libernle beginselen 
zo krachtig mogelijk uit te drag~n. 

Moge succes in 1966 - een j~~r met twee b&langrijke ver
kiezingen - niet uitblijven. Mogen wij ons tGnslotte cp grond
sl?.g van ons verni<;uwd beginselprogrs.;;J, weg,rin een ei5ent:.jdse 
formul..;;ring van de liberale beginselen zal worden gegeven, van 
de opdrGcht Volksparti-j voor Vrijheid en .Jemocratie te zijn 
blijven kwijten. 

J Hit. l1I.rl. 1/. H. D • ...!U.illi1Eü V AJ.'{ UF:FORD, 
(Algemeen Secretaris) 

rlli. f'I.l'l.l:'. VJ-1.N ..t;VJ:;R.0I:JGBl~, 
(::iecret[lresse). 


	VVD_jv_1965_0001.tif
	VVD_jv_1965_0002.tif
	VVD_jv_1965_0003.tif
	VVD_jv_1965_0004.tif
	VVD_jv_1965_0005.tif
	VVD_jv_1965_0006.tif
	VVD_jv_1965_0007.tif

