
VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE. 
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JA.AR 1959. 

INLEIDING. 

Wat de binnenlandse politiek betreft werd het jaar 1963 weder
om gekenmerkt door toenemende belangstelling voor de polit:ieke 
vernieuwing en het partijwezen. Van fract:i:esplitsingen en vleu
gelvorming, die in· andere partijen 'Nel voorkwamen, was in de V.iJ.D. 
geen sprake. Een grote mate van eensgezindheia kenmerkte de ver
houdingen in de partij. Deze eensgezindheid bleek in de Heder
landse politieke verhoudingen van 1963 in zo sterke rrate tot de 
uitzonderingen te behoren dat door politieke tegenstanders het: 
verwijt en door enkele partijgenoten de vrees werd geuit dat i!"l 
de v.v.D. de rust van het kerkhof zou heersen. 

In de loop van het jaar is deze kwalificatie onjuist gebleken. 
Het Liberaal Beraad kwam weliswaar nog niet met spec1:aculaire 
resultaten - de beantwoording van het eerste vraagpunt "Waardoor 
functior:eert de huidige partijstructum· in ons land onvoldoenèe'' 
gaf tot zodanige resultaten vermoedelijk oolc geen aanleiding -
een aantal -partijcommis.sies kon echter rapporten het licht doe::: 
zien die tot grote intensivering van de activiteiten in afdeli'-gen 
en centrales en tot verdieping van de meningsvorTiing in de par:ij' 
aanleiding gaven. · 

De werkgroep van het Liberaal Beraad zette zijn werkzaa:nheèen 
onder voorzitterschap van Drs.H.A.Korthals met bekwa::::e spoed 
voort. Het Beraad zelf echter stagneerde in het najaar door de 
grote belauting van fr~ctievoorzitters en enkele leden va'- het 
Dagelijks Beutuur. In december werden echter nog twee vergade
·ringen gehouden waarin werd besloten de activiteiten "begin 19E9 
te ve~snellen. 

De door partijcommissies ontworpen rapporten 't:aren: het rap;ort 
Kiezer en Gekozene var: de commissie Kiezer-Gekozene onder 7oor
zitterschap van Mr.ïV.J.Geertsema, het rapport Herziening van !'.:=i: 
onderne:r:lingsrecht van de Sociaal-Economische cor::.miseie or:cler ,,cor
_zitterschap van Drs.G.M.V.van Aardenne elsmede ra,porten van 
dezelfde commissie over stakingsvrijheid, loonbetalh:.g ir:geval 
van faillis::::ement en bezi tsvorrrüng door pensioenv oor:ienir:g, 
rapporten van de Landelijke i•!!iddenstandsconnissie onder ·.; corzi -:
terschap van Mr.H.P.Talsma over herziening van de wi:::1kelsluiti:::gs
wet en de nieuwe omzetbelasting (B. T. 1:7 .) en een rapport van de 
commissie Ruin"telijke Ordening onder voorzitterschap van ïlrs. 
J.A.F.Roelen. 

Vooral het ra~)port Kiezer en Gekozene ontving ruixe en gun
stige publiciteit en gaf a~nleiding tot grote act i vering van è.e 
leden, afdelingen en centrales ter voorbereiding van een 3uite:::
gewone Algemene Vergadering die op '15 en 16 november de eerste 
helft van het rapport behandelde en be.sli ste over een _aan-:al 
ontwerp-resoluties. 

Direct daarna kwam het - eveneens gunstig ontvangen - r2.pport 
Herziening van het ondernemingsrecht in de afdelingen en cen
trales aan de orde. Hierover zal op 11 ,januari 1969 een BL:.iter..
gewone Algemene Ver~adering worden gehouden. 

De Tweede Kamer leed in ok.tober. een verlies doordat me<:row·· 
G. V .van Someren-Downer haar lièmaatschap van deze Karr.er n·:'·erle;:ie 
in verband met persoonlijke omstandigheden. Haar plaats '"'erd 
vervuld door mevrouw !iir.:M.N.N.Dettmeijer-Labberton die als eer2t
volgende op alle kandidatenlij sten was ge-kandideerd eewee;;:. 
1':evrouw Dettmeij er ht:eft haar politieke kwal i te i te!l reeds vele 
jaren getoond zowel in de Organisatie '-ïrouwen in de '1. V.D. 
waarvan zij, na vele jaren het ondervoorzi tsterscl1ap -;;e he ber. 
vervuld, in 1963 voorzitster werd, als in de Provinci?..le c: at er. 
van Zuid-Holland, waarvan zij .sedert 1959 deel uitmas~d. 
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IN I!illl!!OH IAl\1. 

Op 12 augustus 1963 overleed te Rotterdam, op de leeftijd van 
31 jaar, de ere-voorzitter onzer partij Prof.Mr.P.J.Cud, :.:!inister 

. van stnat, oud-burgemeester van Hotterdam, oud-voorzitter van d.e 
V. V.D. en van haar Tweede-Kamerfractie. Aan zijn heer.gaan werä 
een afzonderlijk nummer van ons weekblad ·~vrijheid er. Derr.ocre.. tie" 
gewijd, waarin de talrijke facetten van zijn leven d cor vooraan
staande leden onzer partij werden belicht, en waarin nog eenmaal 
een overzicht werd gegeven van de levensloop vqn de ~an aan wie 
de v.v.D. zo veel te danken heeft en die zo grote verdier.sten 
heeft gehad .voor ons land. Prof.r.'Jr.P.J.Oud was een figuur van 
nationale allure, en wij mogen trots en dankb~ar zijn dat hij 
gedurende zo vele jaren onze partj_j heeft willen leiden. 

Daarnaast ontvielen in het jaar 1963 vele verdienstelijke 
leden aan de v.v.D. «ij noemen van hen: G.C.van Tussenbroek jr., 
mede-oprichter van de afdeling, Abcoude/Baambrugóe er: oud-lid -ran 
de gem8enteraad; Drs.A.Bakker, voorzitter/secretaris 7an de a::
deling en van de Statencentrale Zaandam en vice-voorzitter van de 
kamercentrale Den Helder, oud-lid van de gemeenterc:.ad; J .A..Ja~Jsen, 
secretari:.o van de afdeling Uithoorn; Mr .J. ··Jilkens te ··:as senaar, 
oud-voorzitter van de V.'IJ.D.-fractie in de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland en oud-voorzitter van de afdeling Wassenaar; 
H.Eising, ere-voorzitter van de afdeling Sleen en oud-'vethouder; 
Mr.A.Blom te Rotterdam, oud-lid van de ColTIEissie van 3eroep; 
H.van Strien, bestuurslid van de afdeling v~nlo; Ir.~.Vis te 
Rheden, oud-lid van het Hoofdbestuur; J.van den Dool, oud-lid 
van de gemeenteraad van Leidschendam; J.Verhagen Jzn., oud-wet
houder van de gemeente Oud-Beijerland; ?.H.Kings~a, ~~d-bestuurs
lid van de afdeling Hennaarderadee l; Iru· .Dr .J. Schooner:berg te 
Ermelo, oud-lid van de gemeenteraad van Doorn, tijde:r:s de bezst
ting voorzitter van de Bond van Jong-Liberalen. 

20-,JARIG J3EST;: .. c...N 'v ;~N DE PARTIJ. 

Op 24 januari 194'3 werd te AmsterdGm de '/olks::>artij voor Vrij
heid en De~ocratie opgericht. 

Zaterdag 20 januari 196>3 is deze oprichting, eveneens te Ar:3ter
dam, in het Congrescentrm1 R.AI, feestelijk herdacht. iwee dage!:. 
tevoren, op 13 januari, werd ter inleiding der herde!'..!.:ing een 
persontvangst gehouden. Aan de pers kon bij die geleser..hGid a::::.:-.
geboden worden het antwoord op het eerste vraag;;unt ·:e.n tet 
Libcr::ïal Beraad, àa t luidde: "':/aard oor function•.:ert 6 e h<..lidi·ge 
partijctructuur in ons land onvoldoende?". Dit antwoord 'iond i;. 
de pers een gunstig onthaal. 

De herdenkingsbijeenkomst op 20 januari trok ,;rote beL::ngs-:.:::1-
ling. Toen de voorzitter der partij, Ir.K.van der Pols, des 
middags om 3 uur zijn openingswoord uitspr.::ü: was de ::raai met 
bloemen getooide zaal vrijwel tot de laatste plaats ge~ulf. 
Achtereenvolgens werd gesproken door de ere-voorzitter Prof.~:r. 
P.J.Oud-diens laatste optreden in het openbaar-, èe oud-voor
zitter JYlr.D.U.Stikker en de voorzitters onzer Eerste- en J>ee·:ie
Kamerfractie ~tir.H.van Riel en J'!lr.E.H.Toxo:Peus, ter'•'ijl r:alèlen;:; 
de .Organisatie Vrou··"en in de v.v.D. door mevrouw '!lr.:.:.~r.'·;. 
Dettmeijer-Labberton Een geschenk werd aangeboden aan hot Alge
meen Secretariaat der pa.rtij. De r.üàdag-bijeenkoc.::t 7:erd oe 5 ·.:ar 
besloten, waarna des avonds zeer vele leden der pa.rti~ weieror:. 
in het Congrescentrum bijeen kwarr.en, thans in onged· ... ·c::1ge n same::
zijn dat tot diep in de nacht voortduurde. 

AFDELHTG:SN. 

Aan het einde van het Yerslagjaar bedroeg het aantal· a:'deli::5er. 
423, tegen 425 per 31 decembei ~~67. Opgericht werde~ 2 afdeli~gen, 
n.l. Lopikerwaard en Heer-Hugowaard. Gpgeheven werde~ de ~fde
lingen Nieui'lolda en Llaurj_k, terwijl de afdelingen :NocrdbrosY: e:: 
Zuidbroek werden sam-:>:ngcvoe~;d tot één afdeli'Jg Coster;:roc:.=, er. 
de afdeling darmond bij de afdelir.g Oegstgeest '!ierd :;-svoo;d to-:: 
één afàeling Cegstgcest/'Jarmond. _ 3 -
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REGIONALE PROPAGAl.ffiiSTEN. 

Per 15 augustus 'Nerd als regionaal propagandist v0or de ka::er
centrale Noord-Brabant benoemd de heer Y .Groen te 'r:·-Hertogentosch. 

De overir:e regionale propae;anc'isten, de heren H.E.van 3ru[~=.:n 
te Delfzijl, H.G.Roodhuyzen te 's-Gra·.;enhage, J.G.BC:lter::::3.n te 
Beverwijk, J.N.F.Ch.Dorrius te Harlint:en en L.Rooder:b'.lrg te 'Delden, 
van wie sowmigen reeds vele jaren als zodanig werkzaam zijn, 
zetten hun activitoiten met veel toewijding voort. 

"VRIJHEID EN DEliiOCRATIE". 

In de samenstelling van Stichtingsbest1~ur en redactie ;-;:war:: in 
het vcrslagjaar geen wijziging. De redactie onder voorzi "::tersc!'lap 
van de heer Ph.C.la Uhapelle jr. vergaderde op 24- a:ç,ril ..:n 1 
nov(~mbc;r; het StichtingsbE.: stllm' onder '' oorzi tterscl1c:;:- van Drs. 
J .A.F.Roclc:n op 22 maart. De redactie blçef bj_j voor::dur::.ng Z02-

ken naar mogelijkheden orr; opmaak c:n ir>.houcl van hot 'cla.d ::o le::cns
waardig t::n aantrekkelijk mogelijk te do2n zijn. 

Speciale nummers w8rden g&v:ijd. aan het twintigjarig be sta2.~ 
der partij en, ter gelegenheid. van de jaarlijksë Alt,cmenG Verga
dering, die ditmaal in fiiaastricht 'lv"erd gcho1.tden, aa1: de :çro·v:.::.cie 
Limburg. 

Een twt:,.;;tal nummers werd gt::·hcol ge':uld met d .... co1:clus:.es 
waartoe de commissiG Kiezer-G0ko2ene kwam; in he. t m;..":::.:ncr van 9 
·augustus werd de tekst van het r2pport "He;rziEning ·.s.n het on::!cr
nemingsrecht" van do Sociaal-Econooiscl;.e coomL_sio 2.:fged!'ukt. 

Een extra numrr.er werd, zoals reeds eerdor in he:t jaar':crs:l.a@; 
is vermeld, gewijd aan h&t heengaan van de heer Oud. 

ALGEI'lENE VELGADEIUEGE::'I. 

Evenals in 1967 werden ook in dit 7erslagjaar twee Al.;•om,~r-e 
Vergad erin e;En gc,houden: de ja2.rli jk :c·e .!'ü,cscm0ne 'i t::rgçd er i ;.g o~ 
vrijdagavond 5 cm zaterdag 6 april in het 0taaräcbou·.·: tç ;.;aa2-
tricht En een buit· ng<::.wone Alr;emene Verg::J.d ering op vri j6.8 gavo;_5. 
15 en zaterdag ·16 n:.Jvcmbcr in d.e Kar:::Eboom te lülv.:Tsum; deze 
vergadering was G"=héc::l gewijd aan d;; bes;Jrcking ·..ran de r:: sol u-: ie s, 
opganomen in hGt door de commissie Kie-zer-Gekozene uitg<:':.:ract~e 
ra.;,Jport '· en de daarop ingedL:,nde arr:'::nc1 cment.sn. 

·Allereerst de 'JaarvGrgadc:ring. 
·Als gebruik-lijk 7:Grden dr:: op,~ningstocspraak door· de :carti."

voorzitt0r Ir.K.van der Pols, en de daarop aansluit~::.de· :colit~eke 
rede V8.n de voorzi ttër der Twcc-dt.> Kamçrfractie ~.:r .E. 2. To:-:ope1..~2, 
door dE: radio Uitgezonden. [.;et Vl'i,;Ugdé kon de partij-, ·oor zi tt.;; T 

in zijn op.__nings·>Voor~ rn0lding maken van de go,::;cle rcs-;.;.1 ta :-<.:n ds r 
eind 1967 gehouden ledenwerfactie, di"' voor de pj,rtij 60JO nL;J.vre 
leden br2cht. 

Na zijn officiële op.:-ningswoord kon d<. voorzi ';ter ·yeL:om !:~ten 
de liberale minist•.:rs en stae.tssGcrats.risscn dis all2n a?.nvre:::.s 
waren en zich, t<::neinde daartoe in staat tt; zijn, d,>~ls ::-~r 
vliegtuig naar I'.laastricht haddon beg<.:'i;;n, het Gre-lid dE' heer 
D.d.Dcttmoijer en do delegatics van het Libera~l De~ocr9~isct 
Centrum en de Jong,::r<:n Organisatie Vrijheid en 2:;-:mOC'!':ttL. De 
ero-voorzi tter Prof .lVlr. P.J. Oud kon heló:.9.S in vc:ro:::md ~Ji:?t ::ij r.. 
gezoncl.h.::idstoestand deze ja.arv0rg9dcring nL.:t m..:cr l:~jwor..2n. 

Nadat con kort woord was gosproken door ~~vrouw Lrs.~.~. 
Bleeker-van Styr"...Ull te Vla.ardingc:n namt::n;:; he: :S.D.C. ën door r:. . .:: 
heer H.Bosma te Groningen, voorzitter ~an de J.C.v.~., ~order.. 
eerst dt:: gcbruik.elijke huishoudelijke zaken: ja:J.rversb.gen, ·;:!'

sl2gon van notulen- en kascommissie en wat dies :::teer zij, af,:;:o
handeld. 

Voor de eerste mJ.al was deze jaarlijlri>-' ~lrr.,-·n'-' -·erf"'c'ler~,-=
in haar g~heel openba3r. In tagcn2telli;g-t~~c;;~ere. jar;; w;;Ier: 
de bespreking van h-:t beleid vcm he't Hoofdbestuur er: var_ de 
Redactie van "Vrijh ::id en Dcr.1ocretie" nL;t op de vrl ~dagsvon·i 
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afgerond, doch werd van de zijde van het Bestuur en van de 
Redaoti<.:.: het antwoord op bij deze agc:ndapunten gestelde vragen 
eerst des .zaterdagochtonds ge geven. 

Op de vrijda.gav.ond kwamen .voorts op de agenda voor een orde
voorstel over de .wijze van stc:mmcn, dat door de vo.rgs.derir:g w.::rd 
overgenomen; een voorstel van h<"t Hoofdbestuur om de in 1967 
vastgestelde .bedragen der contributie-afdrachten voor het jaar 
196l3 on vol~ende jaren te continueren, en een voorstel van het 
Hoofdbestuur om de contributie voor L.:den benoden de 27 jaar 
aanzienlijk te verlagen on op f 16,- te brcng~n - deze voorst~l
len werden eveneens door de vergadering aanvaard -; alemede c:en 
voorstel van de afdeling Voorschoten orr hot lidmsatschap der 
partij open te stellen voor 13-jarigen; dit voorstol ~erd door 
de vergadering vervrorpE:n na een stemming die tot uitslag had: 
132 stciNr.c:n voor, 240 stt::mmen tegen, 6 stG~wlcn blanco. Voorts 
vonden be:noGmi.ngen plaats van de le:den van de Commi:::oic van 
Beroep en van de Commissie voor de Regl~mcnten. De Commis~ie van 
Beroep kreeg een nieuwe voorzitter: Prof.Mr.J.M.Polak te Ede. 

Voorstellen van de afdelingen Loosdr~cht, Amsturde~ en Ede~ 
deels betrekking hebbende op de proccdure der kJ.ndidaa.tstelling 
voor· leden van de T''leG>dc Kamer der Staten-Gcner~1al, deels op 
verbct2ring van het contact tuscen kiezers en KaiLcrlcden, werc1en 
verwezen n~1.ar de bui tenp;ewone Alg12menc Verg:;d ering ir. november. 

Aangenomen werd een resolutie inzake toetreding ve.n h12t Ver
enigd Koninkrijk en ·3.ndcre E.V.A. -landen tot de Europese geme·2n
schappen, tot welke resolutie de afdeling 's-Gravenhage het 
~nitiatief had gonomen. 

Tenslotte werden des vrijda~;savonds door de voorzitter nog 
mededelingen gedaan over het Liberaal Be1·aad. · 

Zate-rdagoch-tend vond allerc;::rst de bestuursverkiezing plaats. 
Zonder stemming we.rden herkozen de voorzitter, Ir.K.va.n der.Pol.s, 
en de secretm:is, H .J .L. Vonhoff, die beicle:n aan de beurt van 
periodieke aftreding waren. 

Eveneens zonder stemming ·,vcrden herko·53en de ::.a:n de bEurt van 
periodieke aftreding zijnde lt:den vé:n hot Hoofdbestuur, Ir .L. 
Korver, Ir. J. N. Kooi j , M.r. G. C. van Dijk, } • li'ran~k, Dr. Ir. C. ;; • C. 
van ·Beekom, Mr.E.P.van der Veen, iYJevr.;.:r.E • .A.,J.Schelt.:ma-Conr2:ii 
·en Mevr .Drs ,J. F. é:chouwenaar-?ranssen. 

Nieuw gekozen werd in ::.et Hoofdbe$tuur, evenee.ns zonder ste:::
ming, ])rs.A.Szàsz in de vac2ture, ontst~~n door het overlijde~ 

-van Drs.R.H.Ncuberg. 
De zatcrdo.gochtcnd vverd vervolgens ,;evuld met hç".: .::.nt7.-t:"Ord 

van het Hoofdbestuur op de vragen over zijn beleid gestelel, e~ 
het antwoord V3.il Stichti::::gsbestuur en .Redactie V""ln "Vrijheid e!-: 
Democratie 11 op de vragen over het beleid van rle ::;e Red9.ct ie ge
steld. 

Daarna was er voor de afgev2ardigden [~elc:genlH:id tot h2t st.:l
len van vragen ovt:r h<Jt bt:lt:id der Karterfracties, wc..arvan de be
antvToorè i.ng zaterdagmiddag plaatsvnnd. 

Specicüe vermr,luing v•=rdit:nt het wer~be·::oek dat vrijdag 5 
april, voorafg~andc aan de Jnarverg3.dering, door de leden van 
de Knmeri'racti•c' s .::n het Hoofd bestl.>.la- -v:..n de provincie Limburg 
werd gebracht. Het lofw~~rdige initiati~f tot dit bezoek w~s 
genomen door de k.Jmerce:ntre1.le 11-:1:::stricht. v~or ~1et welsinsen 
ervan hc·bben de be stuursled<.:.:n vcJ.n de ze :nmGrc0ntr::tle <:n v::.n on.=e 
Limburgse afèt.,lint~en bljzonder vt:el '.Ver:-<: vcr3et. Z:'1merled,?n er: 
Hoofd be stuur~;lcd •::n ·:1c: r•.'; on in :vier 'i c·r ('Chi 11~ nde pl:J.2. t sen ont
vangen: Kerkrade, M~:::stricht, Roermond 0n Venlo. Vrijdago~htcnd 
werden zij daar door 'loorn.::mstél.ande des~undigen over de Limburgse 
problemen VOOrgelicht. r11ct het lunci1-Uur h.vvc.men ::-.llen tez!lwer.. i!'l 
Kerkrade, alwaar des middags cc:n plenc..ire bijeenkomst onder 
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voorzitterschap van de partij-Voorzitter werd Gehouè en. 
Drs.J.H.l\1.'Nilbers, Directeur van het Economisch-Technologisch 

Instituut Limburg, hield voor de aanwezigen een inleidin.:, waarop 
zich een uitvoerige discussie ontspon, geleid donr h·.E.H. 
Toxoueus. 

Het werkbezoek werd afgerond door een persconf'erentie en kan 
als bijzonder geslaagd word_en beschouwd. 

Vervolgens de Buitengewone Algemene Vergadering op 15 en ·1•:) 
november. 

Op de resoluties van het rapport Kiezer en Gekozene, dat do6r 
de op 7 juni ·1<)67 ge1m:talleerde comr:listüe Kiezer-C~e~ozene i!l het 
verslagjaar werd uitgebracht, waren zeer veel amenè.e:::enter. en 
wijzigingsvoorstellen binnen gekoDen. Du.idelijk bleek hie.rui t :::et 
hOeveel belangstalling en ijver een groo-t:; aantal afc1 elinr;;en zich 
met deze materj_e is gaan bezig· houden. Tal van afdelingen hadrlen 
speciale v;erkgroepen ingesteld teneinde de voorstellen ller co::::üs
sie grondig en zo deskundig mogelijk te bezien. 'Naar de P~rtij
raad in zijn vergadering van 26 oktober er al rüet in slaagde om 
gereed te komen met het uitbrengen van zijn advies Of. al deze 
amendementen, en het laatste hoOfd stuk van hot rapport, Staats
burgerlijke vorming, al::::-tede de ontwerp-besluiten er: de voors--c-:::1-
len van de afdelingen Amcterdam, Apeldoorn, Bda en Loos~recht, 
moest laten rusten wegens tijdgebrek, zag het er naar uit dat de 
Buitengewone Algemene Vereadering er zeker evenmin in zou sla.::;en 
de agenda geheel af te werken. Dit vermoeden werd bewaarhPid. 
Ondanks een zo efficiënt mogelijk opgezet tijdschema voor de vGr
gadering, en het aanwij 2en van versch:i.llende di ecust:icleiders en 
woordvoerders van de commissie, bleken zaterdagmiddag om 5 uur 
slechts hoofd stuk I (kiesstelsel en aanwij zing kabix;.etsforma t,::;-:.~r) 
en hoofd stuk II (benoeming of verl:iezing van d.e b1u·gc-::nee ster) 
geheel te zïjn afg12hanc!eld. Een stemming vond nog plaats over èe 
meest 7êrgaande resolutie van hoofdstuk III (rcferond1~ en ~ol~~
initia.tief). Zou deze resolutie, inl-.oudende afwijzing onder alle 
omstand ig,hed en van elke vorm van referendum en volksini tiatj e:, 
zijn aanvaard, dan zouden de overige resoluties van dit hoofdfOtu.k 
niet meer behandeld behoeven te worden, en zou hoofdstuk III 
daarmede eveneens zijn af~ehandeld. De resolutie werd echtl?r r:"iet 
aanvaard, zodat hoofd stU.:r III, alsmed c äe hoofd stukken IV ( cOI::::u
nicatie en presentatie) e:n V (staatsburgerlijke vorn:ing), l!lr::t de 
ontwerp-besluiten en de voorstellen van de afdelingEn Amsterda!:J., 
Apeldoorn, Ede en Loosdrec-ht, naar latere datum moe sten word er. 
verwezen. _ 

Besloten werd in de loop van het jaar '1969 een tweede Bui ten
gewone Algemene Vergadering aan het belangrijke rapport Kiezer en 
Geko?ene te wijden. 

De vergadering van 15 <:in 16 november "Nas druk be:.::ocht en had 
een bijzonder geanim.c:ord verloop. i~adat de voorzitter, Ir.t::.van 
der Pols, een kort oponingswoord had gesprok..:n, kwam ·v-rj jclag
avond in behandeling hoofdst:ü;: I (kiesstelsel en aanv:ijzinë; k&èi
net~fornw.teur). Als discus3iGl•2ider trad op Drs.oT.A."F.Ror.L:n, 
ondervoor:ütter der };artij, en als e·erste woo!.·dvoerder Y'lr: de 
commissie Iv'..r.w.J.Goertse:na, voorzitter van de cornmisPie en van 
de we!'kgroep Kiesstelsels. 

Zaterdagochtend werd de behandeling van hoofdstuk I voortge::3t 
en af,5erond, waarna dG plaats 7an de h<.·er Roelen "Nerd ingcnome::" 
door Dr.A.J.Vis, secretaris voor de org.ar.isatio, dit:: als disc1<a
sieleider fungeerde bij de behandeling van hoofdstu..l{ II (banoc
ming of verkiozi!':.g van de burgemeester). Ook hier wa~, eerro~e 
woordvoerdc!r van de corr.D.issie ~;T:r.'.'f,J.Geertsel!.a. Toen oor:: de bc
handelirlf.S van dit hoofd stuk was af ge ::::loten, ·\·•:ord, zoals hi.:-rbo.,cen 
reeds is verl!leld, nog een begin gc2eakt met de behandelin~ van 
hoofdstuk III (referendum en volksir.itiJ.tjcf), ·.vaarbij :!la diE'
cussicleirler fungeerde àt) Algemeen Secrctari8 dç;r partij en al;:: 
eerste woordvoerder van de con:.miss::.e }1cj .Mr.A.Kappeyne var. de 
Coppello, lid van de 'Nerkg:roep Re:fere!:.d.tm. 
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Hot resultaat van de discussies en van de tGlkerimale da~rop 
volgende st,-7mmingen over de resoluties en amendementen was, dat 
de Buit<=ngewone Algemene Vergadering onzer partij zich uitsprak 
voor: 

- Handhaving van het bustaande stelsel van evenredigE:' vertegen
woorèiging, doch onder 
a. toekenning van een grotere invloed aan de voorkEurste~men; 
b. afwijzing van de vcrbinding van kandidatenlijsten binnen 
· de kieskring. 

- Afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. 

- Het sluiten van stembusakkoorden wanneer àe emstand ighede n 
dat mog~lijk maken. 

- Behouc: v9.n de Eerste Kamer, cl och onder een gewijzigde verkie
zingsprocedure en een iets beperkter taakstelling, in die zin 
dat: 
a. de totale zittingsduur van de Eerste Kamer wordt beperkt 

van telkenmale zes jaar ("in twee gccJ e: 1 ten) tot telk• nmale 
vier jaar en wel door verkiezing (door de nieuw-verkozen 
Provinciale Staten) ;in haar gEheel en gelij'kti jc1 ig, t:: lkens 
ongeveer twee jaren na de verkie:üng van de nic;u··1e T"·eede 
Kamer; 

b. de begrotingsbehandeling in de Eerste Kame!: zal ·~·orden be
perkt tot de algemene politieke en financiele bcschocrringen. 

- Nadere rapportering over de eV•'ntu<':'lE: wenccli jkhé:iè. en c~ e cor~
sequcnties van verlaging van meerderj.?..rigc; Gn kiesgerechtigde 
heftijd. 

- Vaststt'lling in grote: lijnE:n van het vl.rkiezingsprogralJlr.!e. v::t:r. 
de V.\.D. ~oordat de d~finitieve kandidatenlijst voor de 
TweGde Kamer wordt opg~maakt. 

HandhD.ving van de; bestaande positie ·rnn de burgemns ster -;;;n 
v,:!.n diens benoc-ning door de Kroon, w::1.arbij de; gC;ml t r"tera'1d e<::n 
aanbo~C;ling kan doen ten aanzi~n van vereisten waaraan de 
nieuwe burgémcest,;r zal moeten voldoen. 

- Het toekennt:n van e>e:n werkelijke beteki.oniS aan de herbt:noe:nings
procc;dure van è e burgl:LH;cst<:·r, waarbij de gemc..::nteraad een 
aanbeveling kan doen. 

Herb<Jnocming van burg;:;raeest.::rs telkenmale voor vier jaar. 

- Vastlc"gging in de GomE.·<..:ntewet van de plicht van de burger::eester 
om in de gemeenteraad rekenschap af te leggen van zijn (politie)
'beleid. 

v~n de qneerderheids)resolutir·s der commis de, ·:oor zover op 
dit eerste congres in bE:ho.ndGling gokon:en (en dat was ·.vel een 
zeer· belangrijk deel) bfö•hJ.alde alleen n i e t de eindstreep 
het voorstel on de kabinet:::form'lteur, t2vens ko.ndida.at mir..L:ter
presidcnt, in het vcrvolg door het parl<::rucnt (cle :rweE.-de K?.::::r) 
na een op•;nbo.ar debat aan de Koningin t•; doe::: voorrlr21:;en. :-::=t 
voor ~Sen zo grote vergc:.dc;ring zeldz"'.am f,.:it deed zich ·voor, d~t 
hierover de stermen staakten. V66r het voorstel werden uit~c
brStcht 222 8temm"~n t::!l d J.art.:.,gen cvcnecn:s 222 stemmen (6 st::-:Jme:r. 
blanco), zodat het volgens 8.rt. 4'3 v3n het Huish(màelijk Reglc:n:-"nt 
geacht moest ~orden te zijn verworpen. 

Een woord van bijzondere hulde a~n de voorzitt~r en de leden 
v~n clë c ommi s2ie Kie>zer-Gckozcne, die Jr. hat belc;ng der par-:ij 
buitengewoon veel V3.11 hun t-ijd en 'l!erkkr?.cht ~1.2..n de or"derh2.vige 
materie h0bben gegeven, is hier wel op zijn plaats. De samen
stelling 6er commissiG moge hieronder nog eenmaal volgen: 
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Voorzitter: lV!r. W .J .Geertsema. 

Leden: A.W.Abspoel, A_.,P.M.Appel, r.'fr.W.G.Belinfe.nte, 
Drs.J.C.de Bruine, J.Eelkman Rooda, A.J.B.Hubcrt, 
Me j .I'Ilr .A .Kappeyne van de Coppello, Mr .F .Korthüs 
Altes, Dr.E.Norèlohne, ~rr.Dr.W.K.J.J.van Ommen Kloeke, 
Drs.G.H.Scholten, O.Tammens en Ir.F.Wager..m.ftker. 

Het secretariaat van de cernmissie werd vervuld door de adjunct_. 
secretaresse der partij, Drs.I.GÜnther, en door de Algemeen 
Secretaris. 

DAGELIJKS BESTUUR EN HOOFDBESTUUR. 

Het Hoofdbestuur vergaderd8 in 196S negen maal en wel op: 
13 ja.nuari, 17 februari, 16 maart, ·11 mei, 13 juli, 14 september, 
19 oktober, 15 november en 14 december. 

Het Dagelijks Bestuur kwam acht maal bijeen, namelijk op: 
13 j.:tnuari, 3 en 17 februari, 11 mei, 13 juli, 14 sertember, 
26 oktober en 14 december. 

Bovendien vond op 2!3 september een bespreking plaats tusË~en 
het Dagelijks Bestuur en het Bestum· van het Liberaal Democratisch 
Centrum. 

LIBERAAL BERAJ:,D . 

Het Liberaal Beraad - het overleg tussen de dagolijkse bestu
ren van v.v.D., L.D.c., J.o.v.n. en L.s.v.N.- legde op 3··jrrnu'1ri 
de laatste hand clan de beantwoording v-on vra=tgpunt I: ''Wa::.rdoor 
functioneert de huidige partijstructuur in ons ::md onvoldosnde? 11

• 

Zoals reeds eerder in dit v0rslag werd v-er:nPld, ·.verd dit s.ntwoord 
op 18 jatmari gepubliceerd. Op 14 februari v-ergaderde het Liberaal 
Beraad tezamen met de Wcrkè':--r.oep en tenslotte kwam het nog bij'-,en 
op 2 en 16 G.ecember. In deze decembcr-verg3.deringen kon het 
Liber?.al Beraad zich buigen over het m:::.teri::Lü d::t foor de ~:icrl-:
grocp inmü~dels wo:1s aanged~·agen voor d~..; bco.ntwoordi::'lg van de 
vragen II en III, luid ende: "'Nelke partijstructuur i z het :nee st 
functioneel?" en ";ic:lke plaè'..ts nu:mt het liberalisme in <::c:n ge
wijzigde p.::n·tijstructuur in?". 

De Werkgroep onder leiding van Drs.i:I.A.Korth~üs, èie, beh:::tlve 
op 14 febru:J.ri tr.:zamen met het Liberaal Bc,ra".d, in h<:t verslag
jo.ar v-ergaderde op 29 januari, 20 m:1art, 3, ·1 0 en 23 :!pril, 
21 mei, 11 juni, 2 en 15 juli, 19 augustus, 10 septeu:ber, 23 
oktober en 26 november, had op 10 september h3ar bera~dslagingen 
over de vraagpunten II en III voltooid en m~aktc v-ervolge~s ee~ 
begin met de beantwoording v-an vraag IV: "Welke functie k2n de 
V. V.D. vervullen in het proces van hervorming van de partij struc
tuur?".· 

PARTIJRAAil. 

De Partijraad vergaderde clriG waal: op 16 mae.rt ter uitbrenging 
van een advies op de voorstellen 2an de jaarlijkse Algemene Ver
gadering, alsmede ter bespreking v:J.n de tot dusver bE:reikte re
sultaten van het Lib~raal Beraad; op 2S_sc~tembor ter bes;rek!::1g 
van de politieke toestand en op 26 oktober tor uitbre~ging v:1n 
een advies op de resolutie3 van het rapport Kieze~ en GekJzene en 
de daarop ingediende amendementen en wijzigi~gsvoorstellen. 

KAMERFRACTIES. 

In de s::tmenstelling der ·:rweede X:J.merfractie ~c:;:J.m i::1 het v-er
slngj,'3.::tr_wijziging. Per 1 oktober trad mevrouw G.V.vc-.n Soi:1eren
Do1vner uit è.e Kamer, omdat zij meende d'J.t het op goc0..e wi.j:e Ysr
vullün v::tn het K::;.merlidm::c.:tschnp niet meer verenigb[:.o.r ·.vns :net 
haar huiselijké plichten. Ho.ar driej::trig zoontje 3art Jeroen 
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vereiste meer a::1ndacht dan zij a3.n hem kon besteden als lid V8.!1 

• de Tweede Kamer. 
Mevrouw Van Someren werd in de Tweede K~mer opgevolgd door 

mevrouw JY"Jr. Ivl. N. W .Dettmei j er-Lab berton te 's-Gravenh" ge. 
A::tn het ejnd 'JO.n het verslagjoar zo.g het er n8.::tr uit d::?..t tu!::sen 

de p:::.rti j en mevromv Van Someren ook in de toekomst zeer !'l'J.UWe 
banden zullen blijven bestao.n. A:mvo.nkelijk, in zijn verg-::dering 
van 14 septel!'lber, hJ.d het H.oofdbes-tum· h:::.:.J.r reeds lcc.ndidno.t ge
steld voor het ondervoorzittcrsch~p der po.rtij, d2t in mc.~rt 1969 
vacant zo.l komen in verb::>.nd met heit fci t d?..t de huidige onder
voorzitter, de heer Drs.J.A.F.Roelen, zich è.;.n nir:;t rr.eer herkies
baar sté'lt. Toen echter spoec~ig d3.1.rop door de Voorzitter der 
partij, de heer Ir .K. van der Pols, cle wens to Y.:e nnen werd gege'.-en 
dat hij, in verb"J.nd met steeds tocncmun.de werkzr:.o.mhcc'en in beè:rijf 
en bedrijfsleven, eveneens zijn functie zou will;:;n neerleggen in 
het voorjaar vo.n 1969, stelèe het Hoofdbestuur in zijn vergade
ring van 15 november mevrouw v·:m Someren lc:ndid,:.at voor het p::.r
tijvoorzitterscbap. 

Vermelding vcrdient nog dat het ouè-lid dèr Tweede Ko.merfr-=-ctie, 
mevrouw Mr.J .M.Corvor-vc.n Ha:J..ften, tot burge:meester v?..:n è.e ger::e;)n
te Heiloo werd benoemd. Hiermede telt de V. V.D. thans twee vrm:.::re
lijke burgernee sters. 

In de samenstelling dGr Eerste Kamerfractie kwctm geen '"ijzi
ging. 

COMMISSIES. 

A. Reglementair voorgeschreven commissies. 

Commissie van Beroep. 

Deze con:missie kreeg in het verslagj3.ar éénmaal een za~;{ te 
behandelen, namelijk een weigering door een afdeling tot aan
neming van ·een lid. De commissie kwam op 15 oktober ,;oor !!et 
horen van beide partijen bij een en deed kort daarop uit spraak; je 
afdelülg werd in het ongelijk gesteld. 

Radio- P.n Televisiecommissie/Prooagandacorr~~ssie. 

Deze commissies vergaderden in hs:t verslagjaar a.anvankelij:r:: 
nog gezamenlijk, namelijk op 29 januari en 6 maart. Daarr.a ver
gaderden zij, evenals vroeger het geval was, ieder afzonderlij~: 
en wel de Radio- en Tele'\risiocommissie op 23 maart, 5 september 
en 28 november; en de Propagandacom~lis,·ie op 2 april, ·16 ::ei, 
27 mei (tezamen met afgevaardigden 'fan de propaganclacommiu:ies 
der kamorcentrales), 27 augu.stus, 13 sc]_Jtember ('.vederom met af
gevaard igdcn van de propagandaconuni'sfüe s der karr.ercer.trale s, ter 
voorbereiding van een nieuvve ledenwerf-actie), 1L~ oktober en 
30 oktober (tezamen met de werkgroep Communicati~ van de commiesie 
kiezer-Gekozene). 

B. Door het Hoo-fdbestuur ingestelde coE·:n:i.ssies. 

Aan l1et einde van het 'Terslagjaar· l.vas i!l opric:b .. ting ce·!l 
commissie ter bestudering van G.e ui tvocring van de Al gemer-e 
Bij stLmd swe t. 

Commissj.e voor r1e 3uitsnlandse Politie].:. 

Tot voorzitter dezer commissie v:erd benoe:nd Jhr.i'l::'.r.J.A. 
de Ran1tz te '.'iassenaar. Cntler zijn lciàing kwam da coLJr!lissie in 
het ver8lagjaar bijeen op 12 september. . 

De commiuüe werd uitgc:breid met een kleine ::JUb-co~issic 
Ontvdk1celingshulp; hat lid onzer T'.'TEeào ~amerfractie ;,;l•.,J.~.G. 
Schlingemann belastte zich met het v0orzitterschap dezer sub
c ommi s ~3i e • 
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Commissie voor Culturclc Zaken. 

Deze commisoie ve~gaderde op g maart en 3 mei ter voorbereiding 
van het op initiatiof dezer commi~sic op 7 september te Arnhell! 
gehouden _cu.lt:u_reel congres, waaraan onder het hoofd "Diverse 
Partij-activiteit!3n" nader aandacht in dit verslag zal worden 
geschonken . 

. CommiséÜe Herziening Grondwet. 

Aangezien het Hoofdbe::;tmu· er niet in slaagde in het voorzit
terscllap dezer commissie te voorzien werd op advies van een 
kleine speciaal hidrtoe ingestelde con:r:üssie ad hoc onder leiding 
van de voorzitter der Tweede Kamerfractie aan de jaarli,ikse Alge
mene Vergadcl'ing voorgesteld een vijftal con:missies ·:ar. e;eringe 
omvang in tC' stellen, die de verschillende hoofdstukken •ran de 
nieuwe l}ronà•'ret, te ?reten: Grondrechten, Regering en Staten-
Generaal, Wetgeving en Bestuur, Rechtspraak en Openbare Licharr.Gn 
in studie zouden dienen te nemen. Ook de samenstelling van deze 

·vijf. commissies van beperkte omvang leverde dusdanige moeilijk
heden op d~t _zulks aan het einde van het verslagjaar zijn defi
nitief beslag nog niet had gevonden. 

Commissie Kiezer-Gekozene. 

Op 24 februari stelde deze conunissi.e reeds een interin-rapport 
van haar we1'kg:roep Kiesstelsels vast. :Dit interim-rapport, da":: 
de hoofdstukken I (kiesstelsel en aanwijzing kabinetsfor:Jlateur) 
en II(benoeming of vcrkiezing van de burgemeester) o:r.:vatte, werd 
op 20 maart in een daartoe speciaal belegde persconferentie ge
publiceerd. Nadat de commissie op _23 maart en 20 en 25 a-priJ,. 
wederom in 'f(:rgadering bijeen was· geweest kbri zij het t{veede ~eel 
van haar rapport, omvattende de hoofdstukken liJ; (referendum e?'l 
volksinitiatief), IV(communicatie en presentatie) en V (:::taats-
burgerlijke vorming), opnieuw in c12n persconferentie, gehuuder. 
op 30 mei, publiceren. BGgin juni verscheen het gehr::le r2pport 
der comnüssie onder de ti tel "Kiezer en Cn~kozene '' in brochure
vorm. 

Zoals reeds eerder in dit verslag is Yermeld ,_ word; ne.dat de 
Partijraad op 26 oktobc:r over d::e aan h0t eind van het ·rapport 
opgenomen re sol;J.tie s en ·de· da:::Lro.p ingediende amendenenten advL: s 
had uitgebracht, op 15 en '16 nóvember ee1i Bui tengewor.e Algemene 
Vergadering aan de door d;.; commissie ·tt:r discussie gestelde 
materie gewijd. 

Op 23 oktobe~, v66r de Partijraadsvergadering, kwam de com
missie: in het versb.gjaar voor het laP..tst bij.::en. Aangezien h2?.r 
rapport op de Bui tengewone Algome:ne V.:orgadoring slechts gedeel
telijk in behandeling kwam, en aan het overige deel in '1969 
opnieuw een Bui tengc·Hono AlgeTIKne Verg9.dering ~~::.1 worden gewijd, 
zal van de com~ssie ook in het komende jaar nog wel de nodige 
activiteit worden gevraagd. 

Landeli :ike LA.nclbouw Cm::mi2sie. 

Deze commi.ssie b:am in het ...-erslP..gjaar bijeen op 6 nov.omber, 
onder meer ter bespreking van de bugroting. _ . 

Commissie I,uchtv.::rontreiniging. 

Op verzoek van enige leden van cJe T-.''eed(è Kamerfr::cctie werd 
door het Hoofdbestuur in de loop v:;;.n hs·t versla,;;jaar besloten 
tot instelling van Gen commis<·ie ter ui tbrE=n{Ül112: 'r9.n ~1dvies 2""""" 
deze fractie over de ontwcrp-wetgevi~g inzak~ d~ luchtveront
reiniging. Het Hoofdbestuur vond Ir. ,J .A. Bt:ukcrs te Rotterdam 
bereid zich met hc·t voor::ü ttersch9.p der cornmissi<::; te belasten. 
De commissie vergaderde op 24 oktober, 26 november en 19 decer:ber. 
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Landelijke Middenst:::.nd sco.r::missie. 

Deze commissie vcrgad~rdo op 10 januari, 22 april, 12 juni, 
4 oktober en 17 dec0mber. In haar verg~dering van 10 januari 
stelde zij een advies op inzake het wetsontwerp B.T.w. welk advies 
gcpubliccGrd 'Nerd in "Vrijht>id en Democr~"ltie". Dit advies werd 
voorts tezamen m0t .:.en rapport van de L.M.C. over de herziening 
van do v:inkelslui tingswet Oficnorr_cn in eon brochure, waa1·in 
tevens , en drietal r:-1.pporten v:::tn de Sociaal Economische Corr.::lissie 
werd gepubliceerd. De co!!lmissic; hield zich in het verslngjaar 
verder o.m. bezig m::t besprt:king van TroonrGde, Miljoenennota, 
Begroting en verschillende wetsontwerpen de middenstand betreffen
de .. 

Landelijke Onderwijs Cor:"'l.issic. 

Deze commissie kw,l.m o:ç 22 j<lnu~.ri i!1 vcrgadering bijeen. 
In het v oorzi ttersch~l p der commi ~sie ontstond e:e n vac-::tture door
dat Dr.P.J.Rcimer zich gsnoodzaakt zag deze functie: neer te leg
gen. In zijn plaats benoE:mde het Hoofdbestuur op 13 olctober tot 
voorzittt:r het lid van hc.t Dagelijks Eestum·, Dr.A.J.Vis te Bussum. 

Commissic Ruimtelijke Ord;;ning. 

Deze corr.mi::.ldc br1.cht in de loop vc_,n h.:.·t verslagj[;L2r haar 
rapport aan het Hoofdbestuur uit. Dit rapport werd in gestencilde 
vorm ter kennis v~n do Ver~niging v3n Statun- en Ra2dslcden ge
bracht, en op aanvra~g ter beschikking gesteld van de afdelingen 
der partij. 

Socinal-Economische Comr,issie. 

No.dat de; ze commiss1e op 12, 22 en 3·1 janu::trj_, 12 en 23 februnri, 
20 en 25 maart, 1 en 15 mei en 12 juni in vcrgaderir.g bij<?G'n 'Wts
gew6<:;st kon· zij op 3 l'lugustus in een persconfGr, ntiG h.::.:-..r r8.p:port 
"Her:;ioning v2..n het ondernemingsrecht" ·1anbicden, cl:.t v::rvolgons 
in brochure-vorm werd uitgegeven. Een spt_oci~clG ·,verkgroc::p uit de 
com.missi<" onder voorzîtt2rscl::;.p VJ_n de voorzitter der corr:missic:, 
Drs.G.M.V.v'J.n Aardenne t;..; Dordrecht en voorts b.::st:;.:"ndo uit do 
hEron G.N.Keja te A:2storàam, Drs.J.G.Th.Linssen te: 's-Gr:::ve!1h'J.;,e, 
Mr.H.P.Talsma te Enschodç, Jhr.Ivr.G.O.J.v.:::.n Tets te Rott.::rdaLl en 
·.v.ver1.'16y te Rijebergsn, hçE:ft zich bijzonder& mo·"ite getroost bij 
de totstandkoming v :1n dit r::1yport. Een ·,voord V=:èn L>rl-:( nt.:;lijkh·.:icl 
is hü:r op zijn plo.J.ts. Het l:lg <}~nvJ.nk0lijk in de bE-doeling nog 
in het vcrslagjaar 0~n .congrss .J..J.n het rapport te wijden, doch 
dit zal thans in 1969 gc3chicden. 

De commissie k'N::lm daarna r:og bijeen op 2>.3 september en 22 
novcmbE:r. Zij houdt zich :n.omc. ntc t: l bezig met h0 t vr:::.::gstuk der 
werkg lt.::g..:nh::::iè. 

Drie reeds in 1967 door d<: corr.missio opg.:.:stGldc rnpporten 
b.:. tr.:.ffcndE Stakingsvrijheid, Loonbct~ling bij f.J.illissêm• nt en 
BEzitsvorming door p~nsio. __ nvoorzi<=r..ing '.'.'e:rdc;n, t,:zo.rr~eon net de 
twee in dit verslag rçGds ge:noumda r~pport~n v~n de L~ndelijke 
il'!iddc;nst'l:r.dsc::mu::üssic, ir_ brochur;..:-vorr:l ui L:gGg':'TU1. 

Commissic Vcrkeer en V·:r,rocr. 

Deze commisf:ie dL; onda· ." oorzi ttersch'_1p i~w·:ly;: t0 st:c·~n van 
Ir.L.H.J'wobsen tE: Voorburg -_,:erd op 7 ffiei g::::inc.tc:ll.:::t?rd door ::..:t 
lid v:::.n h,:'t HoofdbN:tuur ~.Lr.E.?.T:::.lsms.. Zij z:::g zich tot taak 
gesteld het op vcrzo0k of ui~ eigen beweging uitbr:ncen v~n nd
viozcn ~nn pr~ktisch~ n:::.rd met ~en wetenschappelijk vcr~!1t~oorde 
br:.sis "'.s.n Hoofdbestuur en K:Jr.:<::rfr::.ctic s, bij voorkcm· scro.rifte
lijk in de vorm v:cn rapp~rten of discuEsiun6t::'s. Zij kwnm in 
verg:::.dc:ring bije;:;n rJp 12 juni, 4 jul·_, 25 oktob< .. :r <::n 2 d,:;cemb<:r. 
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Corrwi_ssie ad hoc. t.2t hcrziepinG, van h,gt reglcment op de kn.ndi
daatstd ling "v·oor 1~· v~n d(,. I'7:eedc K<J.mer der stz,ten-Gener':tal. 

Deze commissie, die ·,•:erd uitgebreid met enige leden uit afde
lingen en kamercentrales dia reeds suggesties tot wijziging van 
dit r0glement aan h0t Hoofdbestuur hadden gedaan, vergaderde op 
10 en 22 oktober, 6 november en 9 december. Zij br.'lcht 0.3.n ho::>t 
einde van ht.t versl~.igjo.3.r rEtpport uit aan het Hoofdbestuur. 

RADIO- EN TELEVISIE-ZENDTIJD. 

Als steeds werd getr~cht aan onze veertiendangse 10 minuten 
radio-uitzendingen een zo goed mogelijke bestemming te geven. 
In het algemeen w~rd op deze uitzendingen een verheugend aantal 
reacties ontvqngen. 

Onze t,hvisie-uitzé-ndingGn vonden plaats op 2S3 fehruR.ri, 
0 mei, 19 septembe1· en 4 december. In de uitzr:mding van 28 
febru:J.ri traden on de leden onzer Twe:.:de K<J.merfractie mevrouw 
G.V.van Someren-Downer en I:J<:vrouw J\tr.E.Veder-Smit, in de uitzen
ding van 9 mei Mr.E.H.Toxope'.lS en mevrouw,G.V.van Someren-Downer 
en in de uitzendingen van 18 september en 4 december I~.E.H. 
Toxopeus. 

BROCHURES. 

Een drietal br0chures, reeds eerder in dit verslag genoemd, 
trok ook in l}c .kringe:n van de pers veel aandacht: het rapport 
Kiezer en Gekozene, het rapport Herziening van het ondernemingn
recht en de in één brochure gebundelde rapporten: stakingsvrij
heid, r,oo::lbetaling bij failli ssemcnt, Bezitsvorming door pen
sioenvoorziening, Do nieuwe omzetbelasting (B. T. il.) en Herziening 
van de winkelsluitingswet, waarv~n de eerste drie door de Socio.al
Economische Commissie en de la:ltste twe8 door de Landelijke Mià
denstandsco~~issie werden uitgebr~cht. 

LEDENVIERF-ACTIE ._ 

In de periode v1.n 15 oktober t .,t 15 november werd door de 
landelijkè · prop::tg::..nja-c om::: i ss ie een lede nworf::..ctiG ge orgnni seerd. 
Deze led enwerf:J.ctie werd onde.l·steund door '3 :J.dvertcntie s van 
1250 m.m. elk in de bl::.:.èen v::.n ë.e Nederl":mdse Dagbl::td Unie. 
Deze 10.000 m.m. 'J.dvert.::·ntie-ruimte sta.:J.t ons j::nrlijks gratis 
ter beschikking. 

Voorts werd een beroep op de afdelingsbesturen gedaan om-over 
te gao.n tot '""l'lnstelling van z.g. "consuls", d.w.z. :::.ctieve p3.r
tijluden, die bereid w'J.r.an een speciu:J.l voor deze lu'enwcrf
campagne V<~rvanrdigd rao.mbiljet op te h':l.ngen. J:leze consuls v.rerden 
verder voorzien vA.n >.·en lee' enwcrf-brochure, wellw qun typogra
fische verzorging een bijzonder goede inèruk m~:J.kte. 

Enkele honderden nieu·Ne leden konden.7:orden ingeschreven. 

ALGET<:Ellli ORIE1'7'EEP.H:GSCURSUS OVER :;:JE PCLITI3Z. 

Helaas kon d.eze cursus in 1968 niet worden Yoortgezet, annge
zien de voorbereiding Y':!.n de Buitengewone Algemene Vcrgadering 
op 15 en 16 novemb.:r een 2antal e:xtra Hoofdbestuurs- en Partij
raadsverg~deringen met zich bracht, die van een ieder zeer veel 
tijd vroegen e>n bov.?ndicn deels die weeke~ds in b.::slag namen, 
die aanvankelijk voor de Kndercursus waren bestemd. 
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DIVERSE PARTIJ-. .ACTIVITEITE;J .. 
Hierv:m noçmen wij: c;en door de dri:= noordelijke k?.mercentrs.

les in maart en 2pril gehouè on ko..dercursus; een congres, ond E:r 
de titel "'.'lon•=n en werken in h.::t Amsterd"l.m van 19'30" op 12 okco
ber door de afdeling Amsterdam belegd; een ,jongcren-1'."eekend, op 
initiatief van c'en 'lantal jeugdige pJ.:;.~tijl~.;dzn op 24 en 25 
februari in hr,·t· conferentie-oord 1:'/ouèschot0n te Zeist gEhouder: 
onder ht't tht:ma "',Vat bindt de ;jor..g.;ren :J.nn de·v.v.D.?"- c1.eelr.J.me 
stond slechts op:.:n ·voor par":;i ,llcr_' e:1 ni2t ouder d.:J.n 4C jaê:r -, ..;n 
tenslotte de "P initiatief v:;.n è e Com;:,issie voor Cul tur•·le Z:~.i~,:n 
op zaterd:::tg 7 september t<: Arnhem ge:ho1.1den Culturolt; :Dag. Door 
de bctrefft:nde comnüssio wJ.s dezt: dag in s:::.m<;m'l't::rkir,g mf't de 
kam€rcentrale Gelderland zeer grondig voorbereiè. Het congres 
werd in vijf secties verdeeld; pro-:;.è.viez<=l~ werc'en uitgebracht 
door: de heer Sj.Schamh:::T.t over Ruimtt. voor cultuur; 

è.e h;;er Drs.Lovc.n LEcUWGn over Jeugd <:n cultuur; 
de heer Erik Vos ever Cultuur Gn scheppende kur:stenJ.ars; 
de h(;er I\1r.D.F.Nent ovGr Cultuu.r--politielc van (e Neder-

landse overheid; · 
'èe heer N'.!I'.Drs.L.J.F.Wijsenbc:ek over De Nederl"ndse cu.l-c;u,J.:c 

in het buit~nl2nè. 
De slotrede werd gehoudon door de heer Mr.H.v~m h.iel. 

De partijvoorzj.tter, è.e heer I:c. K.v?.n der Pols, gr..f door zij:.'. 
aanwezigh<.:id V3.n zijn bçlangst<:lling blijk. 

STICHTING ORGAlii SA.TI~_Y.B.QU;\]:N IN DJ: V. V.D. 

In het brostuur d~zer Stichting k•vc.::: ''l'ijziging. De voorzits":ér 
en de se :ret::n·e sse ~ mGvr .rtrr, E. A .J. S.'ht::l terr.a-Conr3.di en mej. Jo!:.H, 
SpringGr, die sinds de oprichting de:..· OrgJ.nis::ttie op "cA. i tne?.end 2 

wijze dE: dagelijkse leièing h::.dde:n verzorgd, tr:.·=en ?.f. ::2t 
voorzi tsterst;hap k'!13.In in de ve:.:··~rouwde h'lnc1 en V'"'.n mc:rou•:: if!r. 
:M.N.'f/.Dettmeijcr··Labber·con te 's·Gr:J.ver .... 'l.J.ge, di0 rec.è.s t~ü va;_ 
jaren het vice--voorzi tstersch::lp hc.è. vervulè.; het secretari::wt 
werd ove::.:·gedrage::J. n:1.n mevrcU"! l\l:!:· .E .c~e Rooc·k--Bedc~ing, <Ovu:::ens -:e 
' s-Grnv€: nhe..ge .. 

Tijdens do '218 s"cecè.s druk bezochte j ~-:!rlijkse we,;~enè..:.confe
rentie op 12 en ";3 r;ktc:Jer t<.: ··C·-;ste:·b,_ex werd v'1n de 'lftrt:denè.e 
voorzitster o: sec: Gtc.rr;sse c:.fscheiè g<onomen. 

Vermfclèing v.":;:o(,:'i.;nt nog de zeer gf?slJ.agde Landdag, die de 
Organisatie op 20 1nei i:él Dronten nL-lcJ. D::;.arn8..:.st werd en tal 
van provinciale b.:_j•::enkomst,;n genouden. 

LIBERA..h..k__p_EhWCg..;.T]§ CH CEI'TTI(Tj~:i_.. 

Het Liber:J.::tl Democr8.tisch Centrum hi.sld Z::l.Jn j<:tarvarg'>.S.erir:g 
op 30 maart en wij~de voorts op ;4 se~tcmbtr een v~rga~ering ~sn 
het rapport van de Corr..m.issie Kiezer -Gekozene. 

LIBERALE INTEP;EATJ.QJibLE. 

De Bxecutive verg~derde op 27 en 25 ~pril te ?~rijs, cp 20 en 
22 septeml:cr t~ 's-Gr':'.v•;;nhags en op 14 en 'i5 de<"sml;er te :.onèe~:. 
De vergoderingen werden gepresiè.eerd èoor de voorzit~ar de hier 
.Mr.E.H.Toxopeus en steeds bijge•Noond c~oor de heer D.·.· .Dett:neij~r. 

Het jaarlijks rongres V'ln de Liberale Intern~tionn:c werd ir: 
1968 in 's-Gr:wcnhago gehouèen on wel v:;.n 20 tot 24 septer:ber. 
Het thema was: or.twik:kelL--.gssawenwerkir.:;. Hcrd2.cht werd he-c 0'.-er
lijc~.cn van Prof.I,j,·.P.J.Ov.è., p·:2tron van ::e Liber2le Ir:terr.3.tio,·,:::.le. 
De heer Toxop~us werd ~ls voorzitter h~rkozen. 

Qp mc..:::.nè.ag 23 se:ptor1.ber wer.c.l een ope!'l.bare verg:cé:ering beleg:': 
waar als sprekers optrac.len de voor=itter v2n de Itali2anse libe
rale pnrtij~ de heer M2.lagodi~ c:e voor::itt0r van <le liber::le 
fr9.C"tie in het Engelse .L~1gerhui3) de heer Thorpe, en è.e heer 
Toxopeus. 
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TUSSENTIJDSE GElVl.EEN TERAADSVERKIE ZilTGEN. 

Op 20 november h'ld in stadskc.n01.al en v,, ·. nde .. m een "tussentijC: se 
gemN,nternaè.sverkiezing plaats, zulks in verbanc"l met. de opheffing 
van de gemc~nten On3twe~de en Wilderv~nk. De eemcentc ~ilCer~~nk 
bestonc! uit de pla"'.tsen '"!ilècrv2nk en Stadsk::tn:l'J.l. ·:.ilèervr:tnk 
werd bij de gemeente Veendam gc-;ocgd, stndsk:.1n2::tl werd een ZGlf
stanC:.ige gemo,:nte, bestn.J.ndo ult dC! pl~ats.o:n st-~r~sk::-:n'J.al, Mu:::~·:l
kanaal, OnstwNlC::e, Mussel on .Altcvcer. Grote verschuivin{::sn é!e.:'en 
zich niet voor. In stc1.d sk:J.n:3.nl kw::tm C::e V. V.D. v~n één on twee 
zetels; in V~tndam bl0ef zij op twee zetels. -

VERErTIGilifG VAlT STh.TEDT- EN RAADS~EDEN. 

De Ver~niging ontwikkclQa in h~t vcrslngjanr ve8l ncti~iteit, 
onder m\::er èoor h,,t instëll.:;n van een öri(;t::1l COJ:Jmi.:::;:ies :tc1 :t:oc: 
ter bestuèering v:tn èe her:3it:ne Gf:m.entcwet, onc~c-:r '.-oorzitter
scho.p v2.n Prof.Mr.E.H. s'Jncob tt: Groningt:n; t&r e.<:·.;isering oc:.::r 
é'.e gGmtentelijke herinèe ling, onc: er v oorzi ttE:rschnp TJn î.~· .Dr. 
H.K.clc L·mg.:;n te ïlk:ppel; en ter bestudering v~m (:.e gemec>r-~teli;jke 
en provinciale bel.:.sting-vr:J.:J.gstukk;:n, on<1.ur voor~~i tter[;ch:l.p ,,-'ln 
Mr .K. Sneep te Overveen. Dez•:: L:::ttst':: commissi0 bri:..c::~ '3.?.n het 
eind vnn het versl~gj~ar rec~s h2ar r~pport uit. 

Op 4 en 5 oktober bL lq"rè e de Vereniging •.·en conf crr ntic ir. 
hc;t congrcsc'-ntrUI!l "Do Blije 'dcrelt" te LunterGn. Dç; in '1967 
genomen proef ten a~nzicn vnn de opzet dEzer confcrc~tic ~et 
splitsing d r:,r congres-g<Jngers in discussic groc pr~n, è'lE: ek .:::en 
groot succes, zocint deze v.:;rg::derwijz.:: th-,ns weè.vro:::. werè toe,;·.:
pnst. In de vier C::iscussicgrocpen wc.rl1en b·.:h•:.nr~cld: :.:idè.::nst"':.:'!.s
vr.J..~.gstukkcn, onder l,_ ic'."irig v.--..n c:e h<:t:r F. L. v-=--.n der Leeuw te 
1 s-Gr::wt:nho.ge; De to0komst vc.n C::e provincie:, on' er lc•idi ~g v-:-:n 
de hoer s.J .v<:.n (Jen Bt:rgh té; ~'/nssena:::.r; f/I:J?.tsch?::rlpGlijkc en 
Soci:J.le vr'J.cgst<Uken, onc~er leic2ing V'ln mcvromv N.A.c'en :!"''J.n
Groen te Leiden, en Algemene Ze.lcen onr:c:;r h·if2ing v~.r. de ~eer 
Mr.E.H.TOXOPtUS. 

Voorcfg-t:J.nde a.nn het congres werc! c'.c j:·è::::.rvcrga\lering ;;eho1:<.:~<Jn; 
tenoinc'.f= ook c!e provinci8 Limburg in he-t bestuur vcr"Ccgen•voor:'igd 
tE: doen zijn, werr: dit bestuur rnC;t één lic: -..ütgcbrcü~ ''oor èe 
Vtrki·.;zing bij accl~mc.tic ,,·~n (~e h•:er :.tr .E .P .M.Gor~:".ts t-= Roermonc~. 

Het 1Ec.'ent:1.l v'ln d~;; V;:;rçniging b(.·c.'roeg _:·:n h0t oi!1(~e ·rg_n ti"t 
verslagjg~r 361; t~gen 560 op 31 ~cc·mbcr 1967. 

Dank zij de voortc1.urcnc:o goede 2orgen v:.n èc here:n K.2.Br::.~~t 
en H.G.van Zwijnc1 rcgt kon ook in '196'3 het mc.anc'blad v-:tn c:e 
Vereniging, 11 Prov1.n-::L. en Gcm<.:ente", wederom r~;:gGlm::--:;ig versc!".ij
nen. 

SLOT. 

MR.F.KOETHALS ALi.'ES, 
(Al~~mç8n Secr~tc.ris) 

MJl, M. I,I. F. V .AlT EVERDI:~GEE, 
( Secret'J.re:.sse) 

Aan het einc1 e v::m c~it v;.:;rsl:::tg •,vil ik g:-:~rnG ,;_qnk brcn;en -~-.n 

al c~iegenen in ~"lfè0lingt:n en centrcles die gGh, .::1 ui-c ovcrtui._:::ing 
voor ,:e liber:clL· beginselen en in grote v<.rbon ·.::mht..L: er·;•-,n ~t:b
ben meegewerkt dat C::e V.V.D. zich in h~t VGrsl2;j1~r kon ont
plooien tot een p:1rtij ;_'io bij de poli ticko st=--nc'.ou::.:bcp"'.lin~ 
IDGetelt Gn in st':L'.t blijkt op gronc: sl:::g V" .. n h·~.::r bc ;inse:len -:::<;
woorQ te goven op do vrqgon V:'.n deze tij~. De vele '~tivitGi~e~ 
hebben ook hE.:t uitcn·ste gevergc: v·:.n c'.(; st'='.f en c;e r::.:C:cwcrker::.: 
v2.n het Algemeen Secret.-::rL1.:-:t, zone': er wiE:r to,.:wijc~ in:; de p.-::rti j 
niut ne.éèr behoren h'lc1 kunnen functioneren. De p:J.rtij is hen -;eel 
.c1ank v0rschuldigè. 
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Het is g~&n ontcvre~cnhcid die o.:.:.nl~i2ing gGcft tot een 
enkele kritische opmerking -:!.D.n het slot. De kritiek treft ook 
g~en personen of orgqnon vn.n de p2rtij, m'.lcr richt zich op de 
wenselijkhE:id v:.:.n ~"nkele todcomstige: :èctivitei tc;n. ~~::-.:J.r :':e 
mening v2.n ondergetGk~_,nrle is de org:.nis:J.tie v:tn rl.e p:.rtij tot 
nog toe op enlccle punten o.chterge~lev-:n bij (~O technisch~ mogç
lijkhoc:en van V'l.ndo.>.g. Do fin::.;.nciele toest::.m~, 1!tJ.aro':er c'.e per.
ningnwcster r3.pportoert, is ong1..mstig. Iri te veel 8.fc"c:lir:6En 
worclt een l:::.gere contributie. gehoven è2.n c:c bij Huisb.ouc'clijk 
Reglomt::nt v·J.stgestel(~e minimum-contributie; c:e J.fdr-::chton vir.!.~en 
te l:1at en in onvoldoende mo.te pl2::1.ts; te vc,cl tijè. g<:!.at ver
lore::n mo:.:t het aanm:1ncn tot betaling. Een ·:::mzienlijk;:- tijclsbc
SP·"-ring - v oor::J.l voor de afc: elingsbc sturen - k.:'n wor( en verkre
gen è.oor centrale contributie-inning: metbd1ulp va.n '"'lectronische 
administratie en inning met stortings-/acc~ptgirokaarten. Het 
cloel van een politieke partij -het bcoefcnc.:n van activit;iten 
op poli ti;,;k gE bL:d - kan be:ter worc' on gcè.L,nd inc'.iE:r. cl e aé'mir.i
stratiL:vc ·.verkzaamheden worden vt:rlicht. Daar on: zal het ~!ooft:'
bestuur in 1969 met voorst.::llcn tot c<:ntral-: contrib-:;.tie-inni:r:g 
komen. Op langere tormijn biedt de electronische ad=inistrati0 
vcel mE:er v0orc"elcn c1an allec.:n c~e ver(::2nvour.' iging va?: de con::-i
butie-inning. Met èit voorstel hoopt het Hoofèbestuur. op?:ie-uw 
ertoe bij te èragen r~at èe v.v.D. het staè.i-:.l...'ll. ve.n 12-deli.jke 
kiesvere:niging vcrc: er ontgro<~i t en ui t5I'oei t tot (',c efficiënte 
organisatie r2ie een dynamische partij noö.g hc..eft bij hr:t ver
vull8n van haar taken. 

MR.F.KORT~ALS ALTES, 
(Algemeen Secretaris) 
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