
VOLKSP.ARTLJ VOOR VRIJHEID EN DEL:OCRA'l'IE 

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1970. 

In Memoriam. 

W.Steenbergen te LJhorst, voorzitter van de afdeling Staphorst; 
G.A.de Ridder te Beilen, oud-hoofdredacteur van "Vrijheid en 
Democratie", oud-secretaris van de afdeling Amsterdam van de Libera
le Staatspartij 11De Vrijheidsbond 11 ; Dr.E.H.Ebels, oud-corr..::::.issaris der 
Koningin in de provincie Groningen; T.J.Eigenberg, penningmeester 
van de afdeling Termunten; H.Sp~kerman, penningmeester van de af
deling Ruinerwold; mevrouw H.A • .A.L. de Vries-van der Hardt Abe1•sor. 
te Hengelo (Cv.), oud-wethouder, oud-vice-voorzitster van de 
Organis-atie Vrouwen in de V.V.D.; W.F.G.L.van Smaalen, oud
voorzitter van de afdeling Zwijndrecht; Mr.~.Jonker, oud-lid van de 
gemeenteraad van Gouda; H.P.Hoolboom, wethouder van Ede; J.Drenth, 
bestuurslid van de afdeling R.l-10on; E1 Noorman, Olld-wethc\lder van 
Bergen op Zoom; J.I~oree, lid van de gemeer.teraad van Rockanjeï 
A.D.J.van Aalderen, secretaris van de afdeling IV:aarn/Ma1:rsbergen en 
bestuurslid van de kar:::ercentrale Utrecht; H.M.Bels, secretaris/ 
penningmeester van de afdeling Oostzaan; G.Sprengers, adjunct
hoofdredacteur van 11 Vrijheid en Democratie"; mevrouw Y,Zansen
Sytema, lid van de gemeenteraad van Kortgene; Dr.R.Hoekstra, oud
lid van de gemeenteraad van Leeuwarden; Mr.F.C.Vorstman te 
Hilversum, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
oud-wethouder van Hilversum; Mr.D.Schuitemaker, ouà-liè van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzitter van de V.V.D.-fractie 
in de gemeenteraad van Utrecht. 

Dag der kandidaatstelling: dinsdag 3 februari. 
Dag der ster.uning: woensdag 18 maart. 
De V.Y.D. kwam van 65 op 80 zetels en steeg in percentage, vergele
ken met de Statenverkiezing van 1966, van 10% tot 12,1%. Ee~ ver
gelijking van het aantal op onze part~ in 1966 en 1970 uitgebrachte 
stemrr.en geeft een ander beeld: 676.092 en 650.100, maar deze c~fers 
worden verklaard door de afschaffing van de opkomstplicht~ die b~ 
deze Staten-verkiezing voor de eerste maal gold. Prompt bleef ruim 
30% van de kiezers thuis. 
De zetelverdeling per provincie, vergeleken met 1966, was als volqt: 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

~ 1970 herkozen !r:!.: geko ze!l 
6 7 + 1 4 3 
4 4 3 1(GS) 
7 7 4 3 
5 5 3 2 
6 8 + 2 4 4 
7 ~0 + 3 5 5 

10 13 + 3 4 9 
11 12 + 1 5 7 

4 5 + 1 2 3 
3 6 + 3 3 3 
2 3 + 1 1 2 

Er had, zoals uit bovenstaande c~jfers bl~kt, een grote vernj_euv::.r.g 
in de Statenfracties plaats: van de 80 op 18 maart gekozen v.·v.D.
Statenleden deden 42 leden voor het eerst hun intrede ::..:-1 de 
Provinciale Staten en Tierden 38 iecten, minder dan de helft, her
kozen. 
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Woensdag 3 juni werden de leden van de colleges van Gedeputeerde 
Staten verkozen. De V.V.D. kwam van 4 op 7 Gedeputeerde-zetels. Een 
schaduw op dit fraaie resultaat ·:;erd gewor~en door het feit dat o:!
ze Gedeputeerde-zetel in de provincie Gror..ing~m,· die· sil'!ds 1966 
werd inGenomen door de heer G.R.MeUer te Kloosterburen, verloren 
ging. 
Herkozen werd in Drenthe de heer G.~.Lacbers te Eexterveensche
kanaal; nieu·.v gekozen werden in Friesland ~et nieuw gekozen Statel'l
lid de heer Drs.L.Hilarides te Drachten (t~ans woonachtig te 
Hardegarijp),in Gelderland de heer Mr.::t.P.Js.gol' te Ede, in U":recht 
de heer Jhr .:.1r. F. F. Hooft Graafland te Zei st, in Noord-nolland de 
heer Dr ... f\.J,,Iis te Bussum in plaats ~;an àe hec~ 1tlr.F.c.Y·o:rst;..an te 
Hilversum, in Zuid-Holland de heer G.van de Zande te Nieuw
BeUerland in plaats van de heer Kr.H.van Riel te 's-Gravenhage, en 
in Zeeland de heer Mr.J.F.G.Schlingecann te Goes. 

Q~~~~~!~E~~~~~~E~~~~~~~~~~ 

Dag der kandidaatstelling: dinsdag 24 april. 
Dag der stem~ing: woensdag 3 juni. 
Het aantal wegblij·rers was bij deze verkiezing nog groter dan bij de 
verkiezing voor de Provinciale Staten. 
De V. V.D. kv;am uitstekend uit de bus. In de geneenten rr.et meer dan 
50.000 inwoners steeg ons zeteltal van 163 tot 202. Zetelwinst 
boekten wij tot in de kleinste gemeenten; ceer~alen zelfs een winst 
va!! twee zetels. Een speciale vermelding "Terdient de gec:.eente 
Venlo, waar wij van 2 op 7 zetels sprongen. 
De officiäle gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
zijn op dit moment nog niet beschikbaar, zodat het niet oogel~k is 
in dit verslag het totaal aal'!tal zete~s i~ vergelijking oet iS66 te_ 
geven. 
Ook de uitslag van de ~ethoudersverkie2ing op 1 september gaf ~en 
vooruitgang ten opzichte ven 1966 te zien. De Amsterde~se wethouders
zetel moest helea:.> verloren gaan omdat onder de nieuwe -r_:,cli ti.ak•: 
constellatie onvoldoende mogelijkheden zouden bestaan in het 
dagelljks bestuur van de hoofdstad de liberale beginselen te vcr
wezenlijk8n. 
De verkiezing van de Raad van Rijnmond op ·,','Jensdag 3 jur~i brscht 6ér1 
zetel wi:1st voor de V. V.D., die van 9 O'Q 10 zetels k':~aC" .. 
Tot Geconmitc.:;erde v;erd gekozen de 'heer Drs.L.van Leeuwe:1 te 
Rotterdam. 

!~~E~~E~~~~~g-~~~~~~-~~~~E~~E~~~~~~e-~21~~ 
De proeed ure, voorgeschreven in het O'Q di "l9rse punten gewijzigde 
reglement op de kandidaatstellin~ voor leden van de Tweede Kaner 
der Staten-Generaal, werd in de loop van het verslagjaar afge
werkt. hnn de h3nd van de door de afdelin~en i:1 de ~aand anril or
gegeven kandidaten werd door het hoofdbes~~ur de ~roslijst ~r~est~:d, 
die, met een advies over de technische inrich~in~ van de ka~didat9n-
1Usten, in het nunner ven 12 juni van "Vr:,:heid en :Derr,ocratie 1

' ·:;erd 
gepubliceerd. 

Van de zi tter:de ~·.vee de Kamerleden ste:!..den :J.e·;rouw ::.Ir. r.I. :; • ï7. 
Dettmeijer-Labbertcn en de heren R.Zegering Haddersen ~r.J.F.G. 
Schlinge:J.ann zich niet herkiesbaar. 

In het r:ajaar stelden de afdelingen,en vervolgens de kecercer:
trales hun lijsten op. In zijn vergadering ·:3n 7 noveGlber ;naakte het 
hoofdbestuur aan de :.and van de ingekc:nec lijs-ten van àe ~a.raercen
trales e;m vco::-1·~:::--ig or..twer"Q op en op 12 èece!!iber k'::am de 
Verkiez~ngsread b~een. ~et ~as op da~ moment reeds èuidel~k. dat ia 
partij zich unani~~ stelde achter pet advies val'! het Hoo~dbestuur 
OGl als l~stcanvoerder ~n het gehe~e land aan te wijzen de huidige 
fractieleider, de heer ~r.W.J.Geertseca. 
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De definitieve vaststelling der kantidatenl~sten zou eerst in 
januari 1971 plaat.svinden. 

Y~~~i~~i~g§E~~~~~~~ 

In het n~rn~er van 26 juni van "Vr~heid en Democratie" we~d het eerste 
ont'::erp-'ferkiezingsprograr:J. 1971 "Liberalen op nieuv:e we!?sn" g<::pu
bliceerd. Op 23 juni vond hierover een persconfere~tie plaats. Op 
het ontwerp, dat na veel voorbereidende werkzaacheaen in part~
cornmissies en door àe part~ als geheel voer wat een aan~al onder
werpen betreft (staatsrechtel~ke verhoudingen, ~ode~~isering vennoot
schapsrecht e.d.) door een kleine cOr.!r:J.issis -;:as or:&estelà en op 
11 juni in het Hoofdbestuur ·sas besproken, werden ècor de afèelir.,'!en 
en de kaJ:',ercentrales àe~ pa~tij duizenden e.c.:;nde::J.·:mten ir.;,edie~:d. 
Er werden vier werkgroepen gevor::1d, onder voorzitte~scha~ va~ 
Mevrouw ·1an Someren, de heer De Koste~, de heer Kor'::hals Altes er._ 
de heer ·:;:'alsma, die re~ectisve:l..ijk de vier hoofdstu~:ker:, waarin lêet 
program is verdeeld De r:1.er.9 in een veranderende r:1.aatsc~app~, 
Nederlar:d in de wer2ld, Burger en overheid en Onze tuishoudir.g, b~ 
de verdere behandeling van het program voor hun rekening na~en. Die 
verdere behandeling bestond allereerst uit een op ~1 oktober geho~
den amendementenbeurs, al~aar r:1.en er in slaagde het aantal a~ende
menten, vooral docr sacenvoeging en deels ook docr ir-tre~kir-~. aan
zienl~k te verminderen. De ?art~raad bractt vervolgens op 14 
november advies uit over het program en de over~ebl3ven ame~dementen. 
De definitieve vaststelling van het progra~ zou in februari 1971 
geschieden. -

Afdelin.zen. -------"""'---
Het aantal afdelingen steeg van 425 tot 434. Opgericht ~~rde~ de 
afdelingen Houter../Schalkv;~k, Lelystaö, ;[oGnsdrecht, IJsselstein/ 
Benschop, St.P::mcras/Koed!.j~, Krirr:pen a/d :L:ek, Ouder-Amstel, 
Bergschenhoek, 1!/e zep/C ld e br'Jek, Aal st/Waal~e/VGlJ hoven er: Ze·:enaar, 
terwijl de in 3elgië wccnach-:L;e leden van :mze part'.,; zicc ver
enigden in een afjelin~ 3russel e.o. 

Samengevoegd ~erden de afdelingen 
Veendam en Wilder-rank tot één afdeling Veendarr/Y7ilö.ervank, Bs.rsir.ger
horn en '-lieringerv:a:1rd tot één afaeling Barsingerhc~n, Cldekerk/ 
Niekerk en Grootegast tot één afdeling Oldekerk/:Eie i:erk, Dor::':::-ech: en 
Dubbelda:: tot één afàe::_ing DordrE:cht, Gie:er- en Bor~'len·een en 
Gieten tot één afdeling Gieten. 

Heropgericht werd de afdelir'.e: ze::_her:l, terwijl de afè.elin;= Heen·:2.iet/ 
Geervliet tenslotte zich splitste in twee afzond erL~ke E.fdel inger. 
Heenvlieë en Geervliet. 

Kaoercen-':rales. 

Op 9 november bes::_oot è.a ka~ercentrale Noord-B~aba~t zie~ te 
splitsen in een kaoerce~tr22.e 's-~ert0~enGosch en een ka=er
centrale Tilburg. Deze splitsing zou per : januari ~ 971 :.n 
werking ssan ëreden. 

Ree:ionale nro~a~andist~n. 
--w-------~--~-----------

Per 1 oktober ·:;erd ni-eu:::· ber.oea:d voo:· de ;rovincie :::'rent::e de boer 
H.Gelling te Vries. 

De overi~e regiona:e prapa~andisten, de heren H.G.RJodh~~zen te 
's-GraveY".haF·e) J~G-.3el-:~:r-r!:.a~ te 3ever·.'.tk, J.~~T.?.Ch.:Jrr:.·.~s te 
Harlingt:or., i.Eoodé:r.tt.::c,~ t<.:: =·:=lden s:1 Y. Gre-en te 's-::ertOG2!1'c:sch 
ontplooiden ln d~o ver~iezingsjaar ~rote activiteit. 
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~YE~h~~~-~~-~~~2~!~!~~~~ 

De redactie werd per 1 februari uitgebreid, terwijl tevens eer.. kern
redactie werd gevormd, bestaande uit de heren Ph.C.La Chapelle, 
hoofdredacteur, A.W. Abs~:oel, waarnemend hoofdredacteur politieke 
zaken en G. Sprengers, t\veede waarnemend hoofdredacteur algemene 
redactionele zaken. Helaas overle8d de heer Sprengers enkele r::.aanden 
later. 
Daarnaast werd een redactieraad gevormd,, or.der voorzitterschap var: 
de voorzitter van het Stichtingsbestuur de heer ~,~r. H.P. Talsm2. In tet 
verslagjaar kwam deze redactieraad, die tot taak heeft als contact
orgaan tussen de redactie en de verschillende geledingen van de 
part~ zo goed mogel~k alle in de part~ levende wensen naar voren te 
brengen en in het algemeen te dienen als adviesorgaan en klankbord voor 
de redactie, nog b~een op 7 oktober en 27 november. 

~~~~~~~~-Y~E~~~~E~~5~ 

De jaarl~kse Algemene Vergadering werd gehouden op vr~dagRvond 27 
en zaterdag 28 februari in het Turfschip td Breda. 

Vr~daemiddag 27 februari waren door de werkgroep West-Brabant, onder 
leiding van de heer v1. Ver.·1ey te R~zbergen, een drietal zeer ge
slaagde excursies georganiseerd: een culturele tocht, een bezoek 
aan Etten/Leur en een Benelux-tour. 
Na afloop der excursies -:1erden de deelnemers feestel~k ontvangen en 
toegesproken in het congres,r:ebouw door de burgemeester van Breda, 
de heer Ir.W.J.L.J.Merkx. 

VrijdagaYond werd de verf:adering met een korte toe spraak geopend 
door de Voorzitter der :rart~, mevrouw H. var: Someren-Dovmer, v1aarn2 
de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, de heur 1~.W.J.Gcertsema, 
een politieke rede uitsprak. 
Dit was de eerste maal sinds langG jaren, dat de gebruikel~ke radio
zendt~d, ter gelegenheid v~n de openin~ va~ onze Jaarvergadering, 
niet meer ter beschikking was gesteld. 
Nadat de Voorzitter de gasten had be?roet - ~inister Witteveen, 
de Staatssecretarissen Keyz~r en De Koster, het ere-lid de heer 
D.VI.Dettmeijer, de delegatie van het Liberaal Vlnams Verbond eY: de 
burgemeester van .Breda - kwa;;:en achtereenvolgens in tehandeli:.g 6 
ontwerp-re soluties Kiezer-Gekozene en 3 ont·.verp-re soluties Li be ra2.l 
Beraad. De behandeling daarvan nam de gehele avond in beslag, waa~
na de congresgangers zich nog lange t~d kor:den amus~ren op de doo~ 
de werkgroep West-3rabant georganiseerde feestavond. 

Zaterdagochtend kwamen de gebruikel~ke huishoudel~ke zaken aan de 
orde; werd een statutenw~ziging aange~o~en waardoor het lidmaatschap 
van de part~ voor achttienjari~en ~erd opengesteld; werden w~zigiY:
gen in het Huishoudel~k Reglement aangebracht, waardoor de door
stroming in afdelings- en centrale-br:;sturer. wordt bevorderd, en 
kwamen voorts nog in behandeling voorstellen van de afdeling 
Rotterdam inzake contributie-afdracht van de afdelingen in de 
districtscentrale PJ.jnr::ond ( aanva2rd) en van d_:. a:'deling :.:aarr:/ 
Maarsbergen tot het insteller. van een onde~zoek naar de waardevas~
making v~r: alle pensioenen (afgewezen in varband met v2rsch~nen 
van het rapport "Pensioenen Nu"). Vervolg8r.s ·,·,e:rden het beleid van 
het Hoofdbestuur er: van de redactie van "Vr~heid en Democratie" 
besproken, waarna d·3 bestuursbenoemingen plaats':onden. 

Van de leden van het Dagel~ks Bestuur werden zonder stem~ing 
herkozen de algeneen secretaris, de heer ~r.F.Kcrthals Altes te 
Rotterdam, en ~a secretaris voor de crganisatie ~evrouw T.Wi0rda
Haanstra te Katl~k (Fr.), die aan de beurt van periodieke af
treding waren. 

Van de leden van het .:tioofdbestuur •scr,.1cm 1 eveneens zonder stemmin~s 
herkozen de aan de beurt van periodieke aftredinG zUnde leder. de 
heren J.W.Verbeek te Rotterdam en Ir.E.von Hoegen ta Heerler.. 
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:Zveneens a,m de beurt vc:1n periadielee e.ftred:i .. nz, doch niet herkies
baar, \·raren de heren !.a.Jas te Juboeld;r:, .Jrs.G.J • .:it .. i.2l te Zeist, 
I'lr. G.Loopstra te ,~ellinc:en e:J. mr:vrou·.-1 ~'Ir.: .• L. :3-~scl'!.l-::ens-Dijkc;raaf 
te Rijswij~ (Z.H.) 

Zonder ste,n.·--:inr; '-'lerden in hun pl '1ats res-pec tie"reli.jl-:: ge~:oze:1: 
de heren Jch.Over.-rat<Jr te 0trije~1, Dr:;:;.B.C.V.ó.l:-1 Ra.n.dwi·j~: te Zeist, 
J .H.G.Goemo..n ·3or::;esius te Aduard en :.:evrm .. èw I"1r.I1 • .i.:. ·..!.Dettmei ~er-
La~"::lerton te 's-Gravenhae;e. " 

Tenslotte \·!erd nieuw r:e~:::ozen de heer ::!' .Lo.uxsterman .. :. te 1\:i:sterdam 
in de 'l')l3.&ts V3.Il de heer Ors.A.:.:;zász, die aan de bet'J't vJ.n perio
die~e aftredi"1[ wa~ en zich niet her~iesbaar ~ad ses~eld. 

Aa..n. het eind v·.m de z2.te:rd:-,r-ochte:'1d ·.-:erde::. vr "_~en J.an d.e Ieru::er
fractie3 sesteld over het b~leid, door he~ ~ev~erd. 
De zaterdagmiddag Wa3 :;e'!li;id aan de '.:Îeant'·:oor~inc; v:1n ':~eze vra;;en. 
Daarna vond de benoe:1inc; plaats van de he:·.:-en i:r.~~.::-1. '.i'cxopeus en 
r-Ir.D.A.Jel1=ra t tot ere-leden van de part i~. !i:et slot v'•:..1 de verc;2.
dering kreeg daar;:n.ede een fee::;teli,l'c kar'J.~·:ter. 

Het Hocfelbestuur vere;aderde in 1970 acht r:<:1al en wel op 17 janu.J.ri; 
21 !:laart; 23 april (deze ver·~aderinG w.J..s uit:::.;luite:l.d aa!:. ee:!.1 
royenentsk'.1estie ce':Jijd); 30 mei~ ll juni; 19 september en 7 en 
27 noveuber. 

Het dac;eli,iks Bestuur l:wllill dertien maal bij ee:!.1, nl. op 17 j 2.!luari; 
29 ja:1uari (tezar:ten met het hoof:'..bcstuur V:LJ. d.e J.O.V.D.); 
25 februari; 21 maart; 7 april; 30 mei; 4 ,ju.."'-i ( te~ar::ten met ~et 
hoofdbestuur v:m de J.O.V.D.); 14 ;J.u[":Ust-u2; 19 septer.1ber; 5 en 
18 nove3ber; 3 december en 15 december. 

De partijra:J.d ver~~derd.e vier maal. 

Op 7 fe~ruari werden des ochtends j::t bt;slote!l verr;':lieri::.g de ad
vlezen op~esteld over de voorstellen v:m ::-.et Eoofè..bes'tU1J.r aa..'l de 
Jaarlijkse Al -.;emene 'Ierr:;adcrinr:;. In open':J".re ver::--.::.deri:'.g werd des 
mid.d.3.•··s de noto. behandeld inz.a~ce het st:>~:.:5.-:wr.t van de ::::oci3.a.l
:2conomische Connis::;ie der p:o.rtij :net betr<::cki::.s tot :1et S.::::.J..
rapport over de struct'Jur der H. V. , alsmeè.e :::et on-cwerp van ~·let OD 

ondernemingsr~den. 

0~ 13 2.pril >·:erden i.:J. openbare ver;~ 1è.eri~:": ont·o~erp-resol'.lt.it:s 
behandeld onder het motto ~~' .. 'onen, Leven, :,eren" • .Ce resoluti~s 
betreffen:le de vlo~in·~bouvi, voor~ercid. door de ~1eer .iie;el, -~,;tre::-
fe:-de nilieu-hyr;iene, voorbereid door de ::eer ~u::711=an, en be":reffende 
oniervri.js, voorbereid door de heer '.Jonho::, 'r;?rden, op enkele pt:.:lc;en 
ge?.!::lenè.eer.-::, door c.ie ::="l.rti~raad 3X"tc;e:;_o:,:e::.. 

Op 26 septe~bar w2rd de gebruikelij~e beslot~:-1. ver·~~dering ;ehouien 
ter besprekins va.!l de 1_)oliti:;ke c;or:sta.nd. 
De Parti.~raad naJ:J. d.s.ar drie resoluties a3.."l: 

betreffende de de:::tocr:o.tisc~e vr:i.,4;·led.er.., rec~1ten en verplic:lti::-:.ge:r. 
van alle burger::; 
betreG~ende het 'tietsont·,.-erp tot \'li: zie;ing v::m de loon- en inko.:::ste::r.
':lelasting 
betreffende de luchtroverij. 

In Openhare verr:-;2-.deri:'..S stelde tenslotte ie Partijraad op l~ november 
advieze:1 vo.~,;t ovr::r het ont·.:erp--ier~-::iezint_:.:;proc;ram en de daarop in:;e
diende ~~endcmenten. 
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Kamerfracties. - - - - - - - -
In het verslagjaar b1am in de samenstelling der Kamerfracties 
geen wijziging. 

Bij Koninldi.ik .Besluit van 17 april 1970 vrerd onze geestver\·rant 
Prof .I'Ir.K. 'licrsm.a te Leiden benoe~d tot Sta.:;.tssecretaris van 
Justitie. 

Commissie Al:-~cme::1e 3i i ~t;:-.L:.)s'::::_c:_!_~ 
Deze Co;a.missie vc:rgaderde op 9 jan., 4 mrt, 1 6 apr., 11 mei, 4 en 27 
augo, 5 okt., 2 nov., 7 àecember. 
,Pomillissie voor de 3uitc-nla.:J..:':se ?ol:i.tiek:... 

Door verschillende o1;~standighedon ~C"dJ.ID deze Cora,"';lis .ie in het 
verslae:;.jaar slechts één m2.2l bije<:n en "'el op 2 .:e':JruarL 
Zi.j br0.cht een rapport uit inza!<.:e de ~H .. VO. Set Hoofdoestuur nodiç:;de 
een groot aantal nieuwe leclen voor deze cox.:issie uit n:1dat we~':ens 
het aftreder: v::m de voorzitter der Cof-:T!lissie i:-1 diens plaats als 
zodani~ 1:1as benoemd de heer H • .A.M. Hoefnagels te 's-Gravenhage. 

Caomissie voor Culturele 3~:en. - --
Vere;aderde op 11 manrt en 13 juli. De Cor:J.~is: .ie st·~lde een sub
COLl!:liscie in tor bestudcr:Lnc; va ... "l het ra-yport-....ichol te!'l. en ter inven
tariseri!'l.g van het or~-::est·.1ezen. 

Commissie IIerzieninc; Grondw3t. 

De deelcommissie Regerin~ en ~t~tcn-Gen0raal onder voorzieterschap 
van ncvr.Mr.J.f'l.Corver-v'l.n Eaaftt:n k'tJam 1)i.je:m op 20 a~ril, 17 juni, 
9 september en 13 novcrJber, en bood verv::-.lc;cns ha-.IT rapport &a...'Yl het 
Hoofdbestuur aan. 

De deelcom.nlis.sie Openbare Lich.:t:nen, onder leiding van 11r.C.F.G. 
de Men.thon Bake, ~:-ot!am bijeen op 13 maart, 7 april, 5 juni, 8 septewber, 
24- nove:nber en 10 decembor. rinar rapport w:;_s eind l970 bijna gereed. 

Landeli.ï::e Landbomrco:n:.:üs:; ie. 

Deze commissie verg.J.derde op 22 oktober. 

Commissie Lnc~1tv~~on ~-~inir;in~. 

Deze commissie ~vram bi i een op 17 februari en 14- a'[)ril en brJ.cht 
advios uit 3.311 de ~~~eede !.\:&'l!erfr.:::ct i_e o 

Landeli:ike fil~_ddenst ?.nd"; ~or:uüss j-:i:~ 

Vcrc;adcrcie op 2 maart, 24 aut-;us-::-...cs, 7 septecnber en 2 oktober. 

Cor.nais :::; ie ~Til i.e'l-!l:z:...iënc. 

In de loop van het verslatrj-'l:rr besloot het ~Ioofdbestuur een nieuwe 
parti,jcorrrrüssie î:ilie,_l-r.;:;r:::;iën·3 i!'l. te stellen, die in de pla2ts zou 
komen V3.n de Conni.::;:,;ie Luchtver-o:J.treini· ir~::;. ~et voorzittersc:~ap 
wordt be~:lep,d docr het lid v.:::...YJ. het :loofdbestmiT de heer Po C. 'foL>;ely. 
De install~~ievcrGadering had o~ 24 novc~ber plaa~s; de Co~~issie 
kree~ tot taa':<:: aè.vios uit te bre?'lf~en i:-~2:::,~-::e proole::'cen van de :nili ~:u-· 
hygj ène aan de è.ivcrsc ;::elc::di:::.. '"Gr.:. v:m ·i.e partij e:r ... :;,:m de V. 7 .D.
fractiAs in de vertee-;cm·:oorlit;ende lic ·:..::J'1cn. 
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Commissie ITOC?.E_dcm des La."'ld_~ 

Oo~ deze Commissie werd door het :aoofd':::lest;nur nieuw int;esteld. 
Het voorzitterschaP wordt bekleed door de onder-voorzitter der 
partij, de heer I'Ir: H. P .'.C;::.lsoa. 
De installatiever~Jdering vond ~la~ts op 26 juni in Hoogeveen. 
De opdracht aan de. Connissie luidt: 
Het uitbrengen Vè~n voorstellen 0n ad viez~n e.s.n het Hoofdbestuur, 
die kunnen bijdrasen tot ds oplossinF; VJn de problemen die zich in 
deze streek van ons la."'ld voordoen. 
De Com.missie l0.varn opniemr in plenair8 vel"g:'lderinr; bijeen op 
19 auc;ustus. 

Landeli.ike Ondonri.i sco::uc.is~üc. 

Deze verzaderde op 20 jC!l1uari, 10 februG..ri, 4 m::mrt, 25 naart, 
12 juni, 18 augustus, 5 oktobs::-, 16 oktober en .3 decembero 
Een groot deel van de \·:erl<::zao.mh8den der corrl!lissie ·,·rerd i:1 beslag 
genemem door do voorbereidinc; v:m het op 3 oktober gehouden Onder·.rijs
congrcs, waarover later in dit verslag meer. 

Pronar,~"'ldacommissie. 

Deze ·vergaderde op 3 april, l senterober, 7 oktober, 12 o~-=tob8r 
'(met afe;evaarclic;den van de propc1~::;and lCO!I'-'n.is:;iGs va.:1 de ~~amerccntrales) 
en 19 november. 

Sociaal-'Sconomische Co~issie. 

In "Vrijheid en Democr<.CJtie" van 9 januari werd h;t ra;Jc:ort inzake 
Utakin0srecr.t van deze Coin:!lissie ger)Ublic-::erd. 01) diezelfde è.o.g 
ver;;:1derde de Commissie ter vast.stcl1ing van !1aar rappo:-t Pe::':sioc::en 
Hu, en van eell· nader r::tp;.ort inzake :':-let ondcrncmine;srec~:t; b.~idc 
stu~<ken werden aani._~eboden :J..·Jn het Hoofdbe:;:;tuur. In het versl.J.gjn or 
levtam de Co!Tillissie voorts nog bi,jeen op 4 en 9 ;:1aart, 9 :~::1 16 april, 
12 mei en 26 sopte:mber. 

Sportccrrr."D.issie. 

Deze vergaderde op 24 febrcJ.ari ter besprc'üng V"ln de Sport-nota. 

Col:lUlissie Ver1,<e•;r e!l V·2rvoer. 

Deze commis~Jio kè·:élJn bi,jeen op 9 jam:.).ri, 3 en 17 :naart, 27 a::cri1, 
12 juni, 26 au:";Ustus, 27 o~çto~·~r en 21+ no7ew.ber. Onder ::1eer :c;am 
in besprekin;; het •.d.l zir:;ingsvoor3tel op de .Jet Autovorvoor c;o-::der2::1, 
terwi,jl de 8onunissie voorts ra;:port uitbracl:1t over de il1stand:::.oudi.::..g 
en verbetering v·m het openbaar vervoer, en over de kosten van de 
weg. 

Alle partij-commissies hielden zich cedur~nde ~Gt ""Tersl2...:~.j0..J..r i:nte!1-
sief bezig met hun inbreng voor het 11erldezinp;sproe;ram. 

Het steeds toenemend a:mtal in de 1\re~de l~amor verte;:;enwoorcl.icde 
pol_itieke part_ij~n dié.:. a~l2~1 t~levü;~e-zendti~d l:rij::;en tosge•..:2zen, 
maa~te dat de ~.if.D. z~cn 3lec~ts dr1e maal Vl~ ~e door de reser1ng 
toege.rez(o!l tel~visie-zend.ti ~J. tot de :Tedc::rlandse l:iezers '.Ionde:J. kor:.. 
De eerste uitzendinG vond pi~at3 op ll noart; onze part~j-Voorzitter 
werd daarin ~ointerviawd door de heer H.J.A.Hofland. 
Op 15 jtmi tr.J.d m.evro1.::,; 'hu:: . . Jonr:ren ·'11J .. :;e:1 voor de tc;lsvi.sie op; 
op 23 o;:tober tez2::1en :;.et Je :':eren Vo:2..hof.-:' en ..fier:;el. 
De veertiendaa;::;se tien :-::tL"luten r J.dio-ui tzendinc;en 'lle::-dc!l als steeds 
ZO 30ed ."lOf.;·Clij:<:: 1)0!1Ut. 
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Brochures .. - - - -
rTota .3ociaal-I:conomische Commissie r:!et 'betre:<::dn;:; tot het S.E. 2.
rappo:rt over de structuur v.:m de IJ. V., :;.lsm~de het ont·,rerp van wet 
o~ onderneminL,srade~. 
Rapport "Pensioenen l:u" van de Sociaal-~conomische Coilissic. 
Jappo:rt Ontwik~:elin;~s3a:nenwer~:ins v:m d2 sub-cor:wissie der 
Bui tenla.ndse Cm:J..J::lis::iie. 
:iiotÇt i:1znkc ~TAVG en ~3t :;edcrla..11dr-;c b8leid tcrza~:e, V?.J.'l de Corrwiscie 
voor de Buitenlandse J?olitiek. 
2apport Openbaar Vervoer v~m de Col-::is.üe Vcr'ceer en Vervo::;r. 
Japport Kosten vnn dr:: ·:rer:; van de Connis::: ie Verke -::r en 'I ervoer. 
(onder auspicië~ van de Verenit;inc; va.'l _,tatcn.- e!l Ra,-,_dsleden): 
Rapport van de con.'"!lissie tot best"Udcri~"~ van h0t eers-;:2 de ~1 var·1 
het voorlopig ontwerp voor de herziene Gemeentewet. 

In het kader V.<J.n ·:l~: ca!:lpagne voor de Provi!"LCiaL; Statcnv'3rkiezing 
werden i!l de maél2c.cl.:;n- i l.rJ.uari, februari en :-::a;:;.rt in het g:;~:cele 
land hearinr:;s 'J·:::lec;d, ·die deels veel b-::12-.:'.c,st.::ll.in~ tro~:~:e!l. 
De h3ari!l;-::~s werden gehouden in 311lolle, Gro::in[G!'l, Ee;r:.gclo, A:;Jeldoorn, 
Assen, ihjmer;cn, Alkrnç,ar, Gouda, ~Iil V·::rsu::., :Jordrccnt, =:.nè . .t::ve!'l, 
Terneuz<3n, Sreda, Jott<::rdX::~, Goes, 1Jtrecht, lloermor..d, Leiden, Hao.rlèm, 
Alnsterdan. 
Op d.::;ze ::--.carin:-:s, waar de l::i2z8rs vrijuit vra3;(:!1 l~onden stclle!'l, 
waren st.::;eds de een tr3.lcbesturen ,_ leden dc;r I~&..-::erfr:;ctics, .'.3tJ.ten
loden en e:;emeenter3.atisl0de!1 a<>_'1.1·.'8Zi[;. De V'JOrhereidinc c:::schiedde 
vrijHel c-;eheel door de besturen der l<:aCJcrce;ntralcs, die daaraJ.n veel 
werl-:: hebbon c;ehnd. Zij uoch'ccn op de resultJ.tc!'l ecr.ter co:t voldoe:lins 
terug zien. 

Op 23 mei, kort voor de c;emce!'ltcraad:J·::::r'<ü~zi::: ;ü!'l, vond C:3n fees
telij~:e verkiezin::;.sr:J.ar.i1estatie plaat·_; i:1 O::.c ~tads~;::hoorzaal "::e L,~idcn. 
Het woord werd ~cvoerd door !:inister !ittove2n, Gtastss0crctaris 
De ?=ostcr, frc-ctie-'foorzi ttei3 Van ~:ü:l en G-eert3cma cm I;:-crtij
Voorzittc::r I'icvro VaD So:nercn, t8rvli,jl t·er ondc:r8rc·:inr; t·.:e-2 korte 
filz,s 'dcrdc:l vertoond, e2n _tr,:,:rika-~ms fil::::-:.jv over '.Ti.j~:..:::id v::..:'- me
ningsuitin~; en ·::en aansri,ipenc1e film over ..:sjcc~lO-:.:.ilo,tFcL:::..je 1918-lS68. 

Op 3 oktobor '.vcrd in A:ó)eldoorn o!1d8r 1:-:iä.i.:-.',; Vl."l de voorzitter va.':. 
onze Onderwi,jscomnis::io, ::)r.L.J.Vis t:; 3ussuin, e~n Onder·.:i.js-cong:res 
e;ehoaden, it<anrvoor de co:.11nis>ie :e:1 z=stal rJi3cussie:;JUI'.t·=2 had o:ç~;e
st::;ld, die in "Vrijheid er:c Je::1ocr3.tic:" :-raro!'l e.;e-publicecrd. Als inlei
ders tradc:1. op de hcr-:::n Vor..1:off, l.~rof .Jr.G. Zoa-:ee1di~l\. t•:: ;eid.en en 
Dr.Ir.A.r-.r·~cle, '/OO"!'Zi tter van de afdc;:!..i!'lg ~inàhovc;r:. 
Voorts werd ti:ide!'ls rJit :o.::d 'oezoc::-t-cc Gil saccc~woll·:: con~rcs door 
de h·2er C.Dorrèboor!l te ).;:ist2rJ2.ID. een c::-:neri..:::·.:;nt-:;le cxprcssie::.es 
gege-.re!'l aan .l.}:c;rlinr·~i:!n Vém de IVO-lünd.:;rze~eenschap te A::sterdarn. 
De partij-Voorzittor S"Pr~z het slotwoord. 

Onder h''t hoofd diverse partij-activit:::it:=n war.:; verder nog te 
ver:::elde:1: 
- de door V2r"'cl:.ilL~n::e lcanercentrJ.lvs in l970 \'lt::dero~.1 se':-.ouC'.en 

xadercur~u::;::;cn; 
- h..:t door d'' afdeling ;,__"J..sterdarn op 10 o';{to-J8r ~Jelegde co:u;res 

over d;:; buitonlEL'1dse :;JOlitiek onder lei:l~.ng van '~taatss.:;cre~aris 
H.J. de Kostor. 
Het hoofd the;ta "Oost- .'est-ver:C.ot~di:-,.-:cn" -.:erd i!'l,seleid door 
Prof .Dr.E.Dar.rcr,èo"!'f, liber-::.al li•l v:n G.e .2 • .2.G.-con::.issie voor 
de Duitse Jo::a.sre:;'-'.bliek; !'Ir.Dr.C.Je:r'::ho1,;.-,;.:;r, lid v2.n d·:: 1\:eede 
Ka::22rfr ::ct ie c;!l :rJcti.:::voorzi tter v ~'1 de lï'o:;ralcr: in ::2t .2';ropc""·2S 
Parlement; T1r. J. L. ~Ieldrin~·, hoofdrcd-1cte"L:::- va:n. de ~~ • .J.C.; 

- de afsLüting Vl."l d·2 tollr!'lec die or:zs ::Jar-:ij--:oorzitter na ::e 
aanvaarding va..'1 :1aar !'liouwe functir: l::t..'1gs de ka..'D.ercentrales c.:aakse; 
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- de tweede tientjes-actie. De eerste actie van deze aard, eind 
1969 gehouden, bracht in totaal rond 175.000 op. 
De tv1eede tientjes-actie, gestart op 26 oktobr:r 1970, had bij 
het afsluiten van dit verslag de ~esultaten van de eerste actie 
nog overtroffen. Ondanks deze geweldige resultaten blijft de 
financiële toestand van de pextij nog steeds een precaire aange
legerheid. De voortdurende kostenstijgingen en de te voeren ver
kiezingscampagne zijn daar mede debet aan. 
de sponsoring van Olj~pia 1 s Tour medio ~ei in het kader van de 
campagne voor de raadsverldezingen , op initiatief van de afdeling 

Amsterdam. 
Mr~H~C~DEe~s~l~u~sfo~d~·-

Het Bestuur Vé-!1 het Mr.H.C.Dresselhuysfonds vergaderde op 7 juli. 

§t~c3t~n~ Qrs~i~a!i~ yr2u~e~ ~n_d~ y.y.~. 

Van de vele en geslaagde activiteiten van de Vrouwen in de v.v.D. 
noemen wij: 
25 april landdag ~~sterdam 
9 oktober - conferentie over abortus-vraagstuk 

17 en 18 oktober- jaarlijks congres Oosterbeek. 

Het Liberaal Democratisch Centrum, het L.D.C., vergaderde op 
11 april; een voorstel tot opheffinr.; van het Centrum werd daar 
verworpen en tot nieuwe voorzitter werd benoemd de heer Drs.L. van 
Leeuwen te Rotterdam. 
Daarna kwam het L.D.C. nog bijeen op 13 juni en 29 augustus. 

Liberale Internationale. - - - - - - - - - - - - -
De verg"lderingen van de :S:Xecutive w·~rden gehouden op 25 en 26 april 
te 's-Gr&venhage en op 19 en 20 december in Lvnden. Zij werden bijge
woond door de heer D.W.Dettmeijer. De eerste vergadering werd nog 
gepresideerd door de heer ~.ir • .E.~i.Toxopeus, die tijdens het van 25 tot 
en met 28 september te Borne zeho~den congres van de Liberale Inter
nationale, dat tot thercét had "I,Iassamedia" , als voorzitter van de 
Liberale Internationule aftrad. De heer Toxopeus werd daar benoemd 
tot 11 patron"; de heor Geertsoma ·nerd vice-president evenals de 
heer Berkhouwer, in diens hoedanigheid van -.roorzit-cer var1 de liberale 
fractie in het ~~'uropees P&rlement. De heer S.J.van den Bergh werd 
benoemd tot honorair penningmeester van de L~berale Internationale. 

yeEe~i§i~g_v~n_S!a!e~-~n_R~a9sle~e~. 

Met het oog op de Gemeenter~adsverkiezingen hield de Vereniging van 
Staten-en Raadsleden op 41 a~ril te 1 s-Gr2venhage een ~~ndaags congres 
voor raadsleden en a.11dere belangstellenden, onder het motto "ka.11è.idaat 
voor de raad". Inleidingen ·;:erden gt3houden door nevrouw Mr.E. Veder
Sruit en de heer Dr.L.Clare::.ourg over :;:ülieu-h:;rgiëne, door de heer 
!Ar.J.Drijber over de ge'.:leen-celijl::: financiën en door de heer D.W. 
Dettmeijer over de politiek in de ge~eenten. 
De jaarvorg2.dering werd gehouden op 43 nov::mber in het conferentie
oord Woudschoten te Zeis-c. De aftredende onder-voorzitter der 
Vereniging, de he:r r;ir.H.3.Sieters te !.!:aren (Gr.), werd benoemd 
tot ere-lid der Vereniging. Voorts werd herd~cht dat de heer 
K.H.3randt 20 jaar la.'1g de redactie van ":fr,.Jvincie en Ge:neente" had 
verzorgd. 
In aanslu.'c tine; op de j a::;.r....-r,rGadr.;ring 'lle:r.-d --rri,jdag 13 en zaterdag 
1'+ novemb•:or een studieconf,·r-:ntie gehou lE:n, eveneens in Woudschoten 
te Zeist. Gesproken wel'd door de heer v m Hiel over de taak van 
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de provinc~e in de komende :Periode, door de heer Geertsema over 
de t-:tak van de gemeente in de komende periode, en door de voor
zitter der Vereniging, de heer Dettmeijer, over public relations 
en politiek. Voorts ·;;ercl een aantal resoluties besproken. 

De Commissie ad hoc ter bestuelering van de Gemeenter;et herzien 
bracht in de loop van het verslagjaar rapport uit. 

Het ledental van de Vereniging bedroeg aan het eind van het versl~g
jaar 898 t.;gen 845 op 3'1 decc;mber 1':)69. 

Het maandblad "Provincie en Ge:nc:entc" werd als steeds met grote 
zorg door de heren K.H.Brandt en E.G.van Zwijndregt geredigeerd. 

i\1r.F. Korthals Al tcs, 
Algemeen Secretaris. 

Mr.M.U.F.van Everdingen, 
Secretaresse. 
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