
VOLKBPAP..TIJ YCCR V3.IJH:SID EN DEMOCRATIE 

Jaarverslag van de secretaris over bet jaar 1971. 
-

In Memoriam. 

L.van Vlaardingen te Gouda, organisator/propagandist der partij; 
J.Joosten te Oosthuizen, lid van de gameanteraad van Zeevang, oud
wethouder van de gemeente Oosthuizen; ir.P.Maas Geesueranus, oud
wethouder van De Bilt, oud-voorzitter van de afdeling De Bilt/Bilt
hoven; mr.Joh.de Widt, burgemeester van Amersfoort; A.Meijer te 
Heerde, oud-lid van de Provinciale Staten van 'Jtrecht, oud-wethouder 
van de gemeente Hattem; J.de Jong Yzn., oud-lid van de gemeenteraad 
van Sliedrecht; J.B.B.Oonk, oud-lid van de gemeenteraad van Winters
wijk; J.Sluis, secretaris van de afdeling Enkhuizen; P.nerweijer Pzn. 

te Leiden , oud-lid van de Provincïale Staten van Zuid-Holland; 
W.G.van Iperen, lid van de gemeenteraad en bestu~slid van de a~
deling Schoonhoven; H.Hali te Ede, oud-lid van de Provinciale Staten 
van Gelderland; P.J.J.Dekker, oud-voorzitter van de afdeling Wemel
dinge; S.Breebaart, bestuurslid van de afdeling Schagen, oud-bes~uurs
lid van de Vereniging van Staten- en Raadsleden, oud-weuhouder van 
Barsingerhorn, oud-secretaris van de afdeling Barsingerhorn en be
stuurslid van de kamercentrale Den Helder, lid van de landelijke 
landbouwcommissie; mevrouw H.van den Bergh-Bendix te Wassenaar; 
M.K.Verburg, voorzitter van de afdeling Noord-Beveland; G.Smit, 
secretaris van de afdeling Warffum; K.H.Brandt te 's-Gravenhage, 
oud-burgemeester van Moordrecht, directeur van het Bureau voor Ge
meentepolit~ek van de Vereniging van.Staten- en Raadsleden en re- . 
dacteur van "Provincie en Gemeente"; L.A.P.Stoppelenburg, wethouder 
van Nieuwkoop en voorzitter van de afdeling; H.E.de Boer, voorzitter 
van de afdeling Beerta; F.X.A.Drilling, oud~lid van de gemeenteraad 
van Amstelveen; P.Paarlberg, voorzitter van de afdeling Wieringen; 
C.Dekker, ere-voorzitter van de afdeling Barendrecht; G.:a:.Eskes, 
penn;ngmeester van de afdeling Asperen. 

Tweede Kamerverkiezing. 
Kandidaatstelling: dinsdag 16 maart. 
Stemming: woensdag 28 april. 
De kandidatenlijsten werden definitief vastgesteld door de Buitenge
wone Algemene Vergadering op zaterdag 23 januari in de Stadsgehoor
zaal te Leiden. 
De vergadering werd door de partij-voorzitter geopend met een woord 
ter herdenking van de vijf dagen tevoren plotseling overleden heer 
van Vlaardingen. 
In de besluiten van de op 12 december 1970 gehouden vergadering van 
de Verkiezingsraad kwam geen wijziging van enig belang. 3ij accla
matie benoemde de Buitengewone )~gemene Vergadering tot lijstaan
voerder in het gehele land de fractie-voorzitter in de Tweede Kamer, 
mr.W~J.Geertsema. Op de plaatsen 2 t/m 23 koos zij voor alle lijsten 
dezelfde kandidatBn; op de plaatsen 2 t/m 13 in wisselende, op de 
plaatsen 14 t/m 23 in dezël.fde Yolgorde. Voor de beze1;ting van de 
plaatsen 24 t/m 27 werd ne~ land in viar combinaties van kieskringen 
verdeeld. In elk dier combinaties werden op deze plaatsen vier kan
dida·ten in Yaste volgorde gekozen. De bezett:L"lg Yan è.e plaatsen 28, 
29 en- 30 -werd... aan de kamercentrales overgelate.z:.. 

Zaterdag 6 februari 'nerd ':Vederom een 3ui tengewone Algemene Vergadering 
gehouden, ~u ter definitieYe ~aststelling van beu verkiezingsprogram 
"Liberalen op nieuwe wegen 11

• Deze vergaè.E:ring, die tot ver in de 
aYond voortduurde, bad plaats in bet Congresgebouw te 's-GraYenhage. 
Het na de anendemenuenbeurs van 31 oktober en de partijraadsverga
dering van 14 november 1970 bersenreven concept-program was· gepubli
ceerd als bijlage Yan 11 '1:::-ijneid en Der:1ocra-cL:" Yan 8 januari. Op · 
grond van dit 29 pagina 1 s ~eJ leude st·Llk, 7laarin de amenelementen met 
bet daarover door de Paruij:::-aad ui tgei.:racbue aè.-rL::s cursief gedr-Llkt 
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bij de desbetreffende artikelen waren opgenomen, discussieerde de 
Buitengewone Algemene Vergadering in vier groepen onder leiding van 
mevrouw H.van Someren-Downer, de beren mr.W.J.Geertsema en H.J.de 
Koster en eerst-ondergetekende, ieder in'een aparte zaal, een ochtend, 
een middag en een avond. 
Eind februari verscheen bet program in druk. De gehele voorbereiding 
bad meer dan zeven maanden in beslag genomen: het eerste concept 
werd in "Vrijheid en Democratie" van 26 juni 1970 gepubliceerd. 
In- bet ·nummer van 19 maar_t 1971 ·Tan "Vrijheid en Democratie" werd bet 
concept-urgentieprogram afgedrukt. Dit werd definitief vastgesteld 
door de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 26. en 27 maart. 
Vrijdagavond 19 en zaterdag 20 februari werd in bet motel Skyway te 
Rotterdam een sprekerscursus gehouden, ter·instructie van de kandi
daat-Kamerleden. Aan de band van vragenlijsten, die na afloop aan de 
deelnemers werden uitgereikt, verstrekten de leiders der cursus 
-mevrouw H.van Someren-Downer en de heren mr.W.J.Geertsema, 
mr.H.van Riel en H.J.L.Vonboff - waardevolle informatie aan hen, 
die zich na de dag der kandidaatstelling op het verkiezingspad zouden 
gaan begeveno · 
Zaterdag 27 februari kwam in Utrecht de propaganda-commissie bijeen 
met afgevaardigden van de propaganda-commissies der afdelingen. In 
gezamenlijk overleg ~erden daar, onder leiding van de partijvoor
zitter, talrijke suggesties voor de komende verkiezingscampagne be
sproken. -
Deze.éampagne, waarmede direct na de dag der kandidaatstelling werd 
begonnen, was zeer intensief. Verspreid werden 67.600 affiches, 
665.000 folders, 23.600 ballonnen, 38.000 stickers en 200.000 sluit
zegels .• Op ~ april versebeen een speciaal verkiezingsnummer van 
"Vrijheid en Democratie"; oplage circa 75.000 exemplaren. Daarnaast 
werd een uitgebreide advertentie-campagne gevoerd. Deze advertentie
campagne was geheel opgazet en voorbereid en werd van begin tot eind 
geleid door mevrouw van Someren. Van de diensten van een reclame- -
bureau werd ditmaal geen gebruik gemaakt, hetgeen een enorme bespa
ring op de kosten betekende. 
Dat onze partijvoorzitter, geheel alleen, en zonder de adviezen, 
hulp en steun van de op 19 januari overleden heer van Vlaardingen, 
de campagne 1971 vsn onze partij beeft geleid, mag ons allen met 
ontzag v-ervullen. · 
De verkiezingsstrijd wes zwaar en vergde van een ieder in de partij 
die daarbij betrokken was - ieder op zijn of haar plaats - veel. 
Kandidaatstelling, propaganda, spreekbeurten door bet gehele land, 
constant reageren op wat onze politieke tegens~anders zeiden of 
deden, zorgen voortdurend "in bet nieuws" te zijn - het waren in
spannende maanden. Voor onze politieke leiders kwamen daar in maart 
nog enkele besprekingen bij met de politieke leiding van ARP, CHU 
en KVP. In een resolutie, aangenomen door onze Jaarlijkse Algemene 
Vergadering op 27 februari 1970 in Breda, badden wij ons uitgesproken 
voor een stembusakkoord met de confessionele partijen vóór de ver
kiezingen. Gevolg gevende aan Net in deze resolutie was vastgelegd 
voerde~ onze partijvoorzitter, onze fractie-voorzitters in Eerste en 
Tweede Kamer en enige leden van ons dageli~ks bestuur op 10, 16 en 
22 maart gesprekken met delegaties uit de besturen en fracties der 
confessionele partijen. Deze gesprekken, hoezeer ook in goede ver
standhouding en vriendschap gevoerd, leidden echter niet tot een 
gemeenschappelijke inten~ie-verklaring. De V.V.D. ging de verkie
zingsstrijd in zonder b~~ding aan enige andere partij. 
Inspannende, maar ock spa~~ende maanden. Helaas bracht de 28ste anril 
ons één zetel verli-;;s. Je V. v·. D. kwam van 17 cp 16 zetels, het per
centage liep van 10.7 in 1967 terug naar 10.3. :n totaal ~erden on 
de V.V.D.-lijsten 653.370 s-temmen ui-tgebr2.cbt. In 1967 bedroeg dit 
aantal 738.202. ~ior speelt de afschaffing van de opkomstplicht een 
rol. Die opkomst v-iel overigens mee. 78.5% der kiezers begaf zich 
ter s<;embus; aanzie:rl i .~k' m""""" ~ ;:;n bi.j de Staten- en Raadsverkiezingen 
van 1970. 
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Van onze oude fractie keerden niet terug mevrouw mr.M.N.W.Dettmeijer
Labberton en de beren mr.J.F.G.Séblingemann en R.Zegering Hadders, 
die zich niet herkiesbaar hadden gesteld. 
De heer Scblingemann was reeds op 8 februari uit de Tweede Kamer ge
treden in verband met zijn lidmaatschap van het· College v-an Ge-· 
deputeerde Staten ven Zeeland, dat hem volledig opeiste. Zijn op
volger in de Kamer, drs.G.:vl.V.v-an Aardenne, v1erd op 18 februari be
noemd doch stond no.l7 op de kandidatenlijsten en werd derhalve op 
28 april niet herkozen. Enkele maanden later, begin juli, ~oen de 
heer Geertsema het ministersa~bt aanv3ardde, kon hij echter opnieu~ 
zitting nemen. 
De beer Zegering Hadders had bij zijn aftreden bet 25-jarig lidmaat
schap van het parlement vervuld. Van 1946 tot 1948 maakte hij deel 
uit van de Eerste Kamer, van 1948 tot 1971 van de Tweede Kamer. 
Herkozen werden in onze nieuwe fractie, naast de lijstaanvoerder 
mr. W •. J .Geertsema, in alfabetische vo;Lgorde: 
L•M.de Beer, mr.dr.C.Berkhouwer, dr.K.van Dijk, mr.A.Geurtsen, 
drs.Th.H.Joekes, mr.H.E.Koning, G.Koudijs, mr.F.Portheine, 
mr.J.G.Rietkerk, ir.D.S.Tuij!llll.an~ mevrouw mr.E.Veder-Smit, 
H.J.L.Vonhoff en H.Wiegel. · 
Nieuw gekozen werdén mejuffrouw mr.A.Kappeyne van de Coppello en 
de heer H.J.de Koster; . . . 
De Kabinetsformatie duurde tot 6 juli. 
Dinsdag 11 mei nam de ~weede Kamer het besluit om een debat te houden 
over de aanwijzing van een Kabinetsformateur. 
Dit debat, op woensdag 12 mei gehouden, leverde geen resultaat op. 
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei vond dan ook de van oudsher gebruike
lijke raadpleg~g door H.M.de Koningin van de fractie-voorzitters 
plaats. 
Zaterdag 15 mei benoemde H.M. tot informateur prof.dr.P.A.J.M.Steen
kamp; zijn opdracht luidde "de mogelijkheid te onderzoeken van de _ 
vorming van een parlemen~air Kabin~t, dat geacht mag worden te steunen 
op een meerderheid in de volksv:;rtegenwoordiging." 
De door de fractie-voorzitters aan de Koningin uitgebrach~e adviezen 
werden, voor de eerste maal in onze geschiedenis, openbaar gemaakt. 
Op 22 juni werd mr.B.W.Biesheuvel tot formateur benoemd, en op 1 juli 
kon de formatie als geslaagd-worden beschouwd. Op 6 juli werd het 
Kabinet, waaraan deelnamen de ARP, de Chu, DS'70, de KVP en de ~TD, 
beëdigd. De regeringsverklaring werd 3 au~~stus afgelegd. · · 
In het nieuwe Kabinet kregan drie liberale ministers zitting: 
mr.W.J.Geertsema als minister van Binnenlandse Zaken, H.J.de Koster 
als minister v~n Defensie en mr.drs.H.Langnan als minister van Eco
nomische Zaken. De heer Langman trad eerst enkele maanden later als 
lid tot onze partij toe. Door de benoeming van de her~n Geertsema en 
de Koster ontstonden twee vacatures i!l onze Tweede Kamerfractie; 
hun plaatsen werden ingenomen door d8 heren drs.G.M.V.van Aardenne 
en G.W.Kejc. 
Op·. 23 juli volgde de benoeming van twee leden van onze Tweede Kamer
fractie tot stantssecretaris, en wel mr.J.G.P~etkerk tot staatssecre
taris van Sociale Zaken en de heer H.J.L.Vonhoff tot staatssecretaris 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
In de vacatures in onze fractie, door deze benoemingen ontstaan, 
werd voorzien door de benoem.i!lg v-an :;:-esp. de beer H.P.H.Wae:lkens en 
mevrouw drs.N.Smit-Kroes. 
Op 20 juli koos de nieuwe fractie tot haar voorzitter de heer H.Wiegel. 
Tot vice-voorzitter werd. benoemd. de heer 'J:uij!llll.an; het secretariaat 
der fractie bleef ber~sten bij de heer Joekes, ~et als waarnemer de 
heer.Portheine. 
Een woord van grote waardering voor è.e liberale bewindslieden in het 
Kabinet-de Jong, die nie~ op hun plaats ts~~gkeerden: de heren 
dr.H.J.:Vitteveen, oud-minister van :financiën, mr.c • .:r • .F.Polak, oud
~inister van Justitie, ·;:r.den 'room, oud-minister 'lan Defensie, en 
M.J.Keyzer, oud-staa~ssecretaris van 7erkeer en 'Ja-cerstaat, is bier 
op zijn plaats. De beer ,ie Zost~r verwisselde he~ staatssecrete.ris
schap van Buitenlandse Zaken >roor bet r:J.i!listerscbap van Defensie. 

z.o.z. 
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De heren Polak· en \Vitteveen badden intussen reeds zitting genomen 
in de Eerste :~amer, ·waarover bieronder :::teer. 

Eerste Kamerverkiezing. 
Kandidaatstelling: woensd~g 7 april. 
S·temmi..'lg: donderdag 29 april. 
In verband met de Grondwetsherziening trad de Eerste Kamer in ZJ.Jn 
geheel af, en vond derhalve in alle viex groepen, waarin ons land 
ingevolge de Kieswet vcor de Ee=ste Kamer-verkiezing verdeeld is, 
op 29 april een verkiezing van Eerste Kamerleden door de leden der 
Provinciale Staten plaats. 
Op 20 januari overlegde bet dagelijks b~stuur conform de bepalingen 
van bet betreff8nde partij-reglement met de Statenfracties over de 
voorlopige samenstelling der kandidatenlijsten. Het hoofdbestuur 
bad zich intussen, eveneens conform de r~glementaire voorschriften, 
op 11 januari reeds beraden over de meest gewenste samenstelling · 
onzer Eerste Kamerfractie. 
Het zeteltal bleef onveranderd op 8. 
Niet in de Eerste Kamer keerden terug mevrouw drs.J.F.Schouwenaar
Franssen en de beren S.J.van den 3ergh en dr.P.G.van de Vliet. 
Herkozen werden de beren mr.H.van Riel, ir.J.Baas, ir.H.J.Louwes, 
drs.Y.P.W.van der Werff en mr.J.de wilde. 
Nieuw gekozen werden de heren mr.C.H.F.Polak en d.r.H.J.Witteveen, 
alsmede prof.dr.G.Zoutendijk. 
De verdeling over de groepen was als volgt: 
Groep I (Noord-BrabaLt, Zeeland, Utrecht en Limburg): 

drs.Y.P.W.van der Werff en dr.H.J.Witteveen. 
Groep II (Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe): 

ir.J.Baas en ir.H.J.Louwes. . 
Groep Iri (Noord-Holland en Friasland): 

mr.J.de 'Nilde .en mr.C.H.F.:?olak. 
Groep IV (Zuid-Holland): ~.H.van Riel en prof.dr.G.Zoutendijk. 
De nieuwe fractie koos mr.H.van Riel wederom tot haar voorzitter. 
Het vice-voorzitterschap bleef ber~sten bij mr.J.de Wilde; bet 
secretariaat k'.vam in henden van drs. Y .P.W. van der ~Nerff. 

Afdelingen. 
Het aantnl afd-elingen kwam van 4-34 on 431. 
Opgericht werden de afdelingen Land van )~tena, Braassemermeer en 
Prinsenbeek. 
Samengevoegd werden de afdelingen K8pelle en Weneldinge tot één af
daling Kapelle/Wemeldinge, en de e.fdelingen Sellingen, "J"lagtwedde en 
·-rer Apel tot. 6én afdeling Ter Apel. j 

Opgeheven werden de afd. el :i:lgen Nieuw-Leusen en ~Tieuwolda, en de af-
daling Aalst/Waalre/7eldboven. · 
~e afdeling Jutphaas/Vreeswijk tenslotte wijzigde naar naam in af
deling Nieuwegein, in overeenste~~g met de n8am dezer nieuwe ge
meente. 

Kamercentrnles. 
H:ie=Yan valt· de L'"l bet 7orige j :.::arverslag reeds :.1angekondigde split
sing op 1 januari 7~n de kamercentrale ~Toord-3r:;.bant in ~amercentrale 
's-He~ogenboscb en ~amercentrale ~ilburg te vermelden. 
Een del-agatie uit be"TJ dageli.jks bestuur k7Je.m enkele malen in in.for
mele bespreking met de 7oorzitters der Lamercenc;rales bijeen, o.m. 
ter Yoorbereiding 72.n de regionale kadercursussen. 

Regionale_p~opiJ~andisteg. 

De beren L.Roodenburg er.. li.'i~lli.n~· legr5Pn hun werkZ8.Rm.heden in resn. 
Overijssel 3n J:rer.tbe L'l d.e loop -r-.1n het v01:slr>gj 3ar netilr; de beer~ 
Rooàenburg .ii::.'ect ne r1e v·,-,r;,; ;:.7.-i n~>-n, 'ie heer :;elling· op 20 september. 
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Va~ de beren H.G.Roodbt~zen te '~-Gravenbage, J,G.Belte~an te 
Beverwijk, J.N,F.Ch.Dorri~ste Harlingen en Y.Groen te 's-Hertogen
boscb werd v-ooral in de eerste m.e.anden van dit jaar veel gevergd. 

Algemeen Secretariae.t. 
Dinsdag 19 jar:.uari ove:.:-lee.: ~2.ots8J..ing, te.::1gevolge v-an een hartaanYal, 
de heer Levan Vlaardi~gen, organisator/propagandist der partij~ De 
beer van Vlaa=dingen~ gebo~en 3 november 1917, trad op 1 oktober 1954 
in dienst Y<.:m de V, Y, D. ; een j aug., e.::1ergiek, ondernemend man die 
zich in zeer kOl.'t8 "ti.jd i.n bet ingewild:elde raderwerk onzer partij 
wist in te werken en snel het ve:::-tro·u.wen won v-an de besturen van 
kamercentrales en afielingen. Aan i.emand als hij had de partij op 
dat moment d~ingend behoefte. Reeds binnen een jaar, op 17 september 
1955, kon bij met grote voldoening op zijn werk terugzien. Gedoeld 
wordt bier op de 8erste VV~-dëg in Kurhaus en Circus te Scheveningen, 
een initiatief van de heer D.W.Dettmeijer, toenmalig honorair alge
meen secretaris. Dat deze onv-ergetelijke manifestatie een zo groot 
succes werd was voor een 2anzienlijk deel aan de beer van Vlaardingen 
te danken. Hoogtepunten in zijn werk buiten verkiezingstijd waren 
later de herdenking van het 40-jarig Kamerlidmaatschap van de heer 
Oud op 14 september 1957 in de Rivièrahal te Rotterdam; de tweede 
VVD-dag in. Schevaningen op 9 september 1961; het afscheid v-an de 
heer Oud op 9 november 1963 en de herdenking v-an het 20-jarig be
staan der partij op 20 januari 1968. 
Het overlijden van de heer van Vlaardingen bracht grote verslagenbeid 
teweeg bij allen die hem kenden. Voor bet secretariaat gold dit in 
het byzonder, Het was v-oor de kleine bezetting v-an Koninginnegracht 61 
moeilijk in de overdrukke maanden die volgden met enthousiasme het 
vele verkiezingswerk te verri~hten. 
Direct na de .:erki~zingen, 0p 1 ::..ei, -verl;iet de adjunct-secretaresse 
mejuffrouw drs.I.GUn.ther de dienst der partij in v-erband met het 
aanvaarden v-an een andere >Verkkring. d:aar op7olgster, msjui'frouw 
H.S.Warsen, begon cp ::!.. April haar ïJerkzamn.heden. 

Aan het eind -van het v-erslagjaar liet bet dagelijks bestuur het alge
meen secreta.:-iaat :loer 3en efficiency-expert doorlichten teneinde, 
mede in 7erbend ;n..:;t dl3 cent::-ale laden.qdrninistratie en de in 1972 
definitief in;a~nQa c8ntrale con~ributie-inn.ing, tot een zo goed mo
gelijke bezat'ti:'J.g e.::J. 11'3l'k-inèi.elin.g voor de naaste toekomst te kunnen 
komen. 

"Vri,jhe:i.d en J9mocrstie 11
• 

Op de redactie 1 en met ~ame op de heren Ph.C.la Cbapelle, hoofd
redacteur, A.W.Abspcel~ w2arnemend hoofdredacteur politieke zaken, 
en V.G.A.M.Hafkamp, waBrnemend ~oofdredacteur organisatie, rustte 
de zorg voor de v-eertiendaagse verschijning v-an ons partij-orgaan. 
Speciale v8rmelding Yerdient !:let vGrkiezingsnummer van 2 april. 
De redactieraad, o1:.der v-oorzitterschap v-an de voorzitter van het 
Sticbtingsbest~ur, :le !:leer ~.H.P,Talsma, kwam bijeen op 29 januari, 
18 maart en 18 juni. 
Het Stichtingsbestuur werd vernieuwd. De daarin VAnouds zitting heb
bende leden de heren C.M.Hage te Delft, H.v2n der Linde te Alphen a/d 
Rijn en AÇNewijn te Zandvoo~·t, hadden reeds eerder de Nens te kennen 
gegeven terug te treden. In bun plaa~s benoemde bet hoofdbestuur 
tot leden v-an het Stichtingsbestuur de beren W.Inden te 3r~en, 
F .Lauxstermav..n ta A~n.sterdam en A .. Z.J. Modderman te 's-Gravenbage, 

Jaarli,jkse JUp;en:.ene Vergadering. 
De jaarlijkse .Algesene Vergadering 7~erd gehouden op 7rijdaga~rond 
26 en zaterdag 27 Dë.e.rt i.:l b.Gt JAI-r:ongrescentrum te .-'un.sterdam. 
Nadat de v-oorzit~er de~ partij, nevrouw H.v-an Soueren-Downer de 
vergadering met een korte toespraak had geopend en de gasten'bad 
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begroet ~ield de voorzitter der Tweede Ka~er!ractie, de heer 
Geertsema, een politieke rede. 
Als gasten waren aanwezig de liberale ministers en staatssecreta
rissen; de ere-leden sr.D.A.Delprat, :::..r.E.~.Toxopeus, ir.K.van der 
Pols en S.J .'ran d.en 3ergh; een a.fvaard.3..ging v-an eet Liberaal ·naams 
Verbond en een delegatie Yan iet hoc.fdbes-cu~ van de 0 .0. 1! .D. 
De vrijdagavond werd. verder besteed san de vaststelling van het 
urgentie-program. 3:et in "V::-ijheid en Democratie" van l? maart af
gedrukte ontTierp werd Yrijwel ongewijzigd sanYaard. 
Na afloop van de veróadering op vrijdagavond volgde een geanimeerde 
feestavond. 
De zaterdagochtend. werd besteed aan huishoudelijke zaken, bespreking 
beleid hoofdbestuur en redactie :•vrijheid en Democratie", en aan à.e 
bestuursverkiezing. 
Zonder stemming werd de voorzitter, mevrouw ~.van Someren-Downer, 
die aan de beu=t van periodieke aftreding was, herkozen. Uit bet 
bartelijk applaus dat baan bij deze herbenoeming ten deel viel was 
de grote waardering af te leiden die de partij voor haar beeft. 
In het dagelijks bestuur moest in twee vacatures worden voorzien. 
De beer H.J .L. 'Jonhoff te Amsterdam, aan de beurt van periodiek af
treden, had zich niet herkiesbaar gesteld.. :!:o'rer~dien bad ::nev-rouw 
·:r. Wïerda-Haanstra te Katlijk (l:'r.) d.e wens te kennen gegeven haar 
lidmaatschap van bet dagelijks bestuur te beëindigen. 
Kandidaat gesteld waren de beren ?.~auxstermann te Amsterdam, 
O.Tammens te Oosterhesselen en W.Yerwey te ?..ijsbergen (::T.B.), zodat 
voor de ve~rulling van deze twee vacatures een stemming moest worden 
gehouden. Verkozen to~ lid van bet dagelijks ~estuur werden de 
heren Lauxstermann en Tammens. 
Beiden maakten reeds deel uit van het hoofdbestuur: de heer 
Lauxsterma.r1n voor de Ri,jkskieskrlng .A!nsterdam en de beer Tarnmens 
voor de Rijkskieskring Assen. 
Door hun benoeiLJ.i..r:g tot lid van het dggeli,jks oes~uur oz:tstonde~ 
derhalve "twee nie,~we vacatures in het hcofdbestuur, '.Vaarin reeds 
zeven plaatsen waren opengevallen door bet periodiek aftreden van 
andere bestuursleden. 
Deze zeven periodiek aftredende leden, te weten :nevrouw !!l.r.E.A.J. 
Schel tema-Cor.r..radi te Eaarlem e~ de beren i::- .L.Xor'rer te "}aalre, 
ir.J.N.Kooij te Apelà.0oriJ, mr."r.C.vsn :Ji.jk te :vassenaar, ·,7 • .?rsnck 
te Bergen (:i:LH.), dr.ir.C.W.C.van Beekcm te '}oes en r:li'.3.?.van der 
Veen te Leeuwarden, riaren krachtens artikel lé lid 5 van de statuten 
niet terstond herkiesbaar, aangezien ~ij allen onafgebroken gedu
rende ten minste ze.s jaren bet boofdbestuurslid..m.aatscbap badden ver
vuld. 
De algemene vergadering :noest dan ook negen nieuwe hoofdbes~urs
leden aanwijzen~ waarmede bet boofdbes-cuur bijna voor de helft werd 
vernieuwd. 
De bij enkele kandidaatstelling en d.erhalve zonder stemming nieuw 
verkozenen waren:. voor de Stichting Organisatie Vrouwen in de V. V.D.: 
mevrouw J.P.Eansen-v.d.Linden te Emmen; voor de Rijkskieskring Leiden: 
dr.R.W.de Korte te Reeuwijk; Yoor de !ü~kskiesY".ring Amsterdam: 
mr.J.M.Bast te Amsterdam; voor de Rijkskiaskring Den 3:elder: drs.'.V.Yan 
der Koll\: te Landsmeer; 7oor de ?...3..~kskieskring :.=ië.delburg: me-vTouw 
M.A. v·an den Booger~-Gel~orst te ~Jliddelburg; 'Toer de ?i.jkskieskring 
Leeuwarden: drs.J.E.van IJlzen te Leeuwarden; voor de Rijkskieskrin2 
Assen: de heer A.J .E7en.t.uis te liep-pel. ~Ta ste!!l..!:l.ing werd.en 'Terkozen~ 
voor d.e ?..i.jkszieskring 's-Eertogenbosch: ir. ':!:. 'rt.alha!!ll:ler te Valkens
waard; voor de Rijl::skieskring il.rnhem: de beer J. C .~E2lsz:d te Amsterà.an 
( ~roo,...~.; .... t"'..,.. '~"n de :::of';:;el-i~o- J..l.._ .... ",..,) "'-~....L..I..J '-.J"'- J _ _. _._\....ol .-.-· '::) ...... lJ'.J'.J.r....l.. • 

Aan de beurt Y3::J. periodiek a!traa.e:!:l en niet terstond herkiesb33r 
was tenslotte ::cg het l:.oofèhestuurslii ::J.evrouu è.rs.J.J'.Sc~ouwenaar
Frans~en te 3il-cbov~~. :~gavolge be-c ~s-paalie in arti~el 22, lid 6 
van het buis~ouè.elijL ~egleEent van de pert~j hoefde in deze vaca-' 
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trure niet te worden voorzien, aangezien thans meer dan drie vrouwe
lijke leden in het boofdbestum· zitting hadden. 
De zaterdagochtend werd ~-·esloten met bet stellen van vragen aan de 
Kamerfracties over bet ~eleid, door hen gevoerd. 
De beantwoording 'an Qeze v7agen nam de zaterdagmiddag in beslag. 

Dagelijks en hc0fdbes~uu~. 
Het hoofdb.estuux verg2d.erd.c in 1971 tienmaal en wel op 11 januari, 
10 maart, 7 8pril, 7 mei, zondag ö juni (spoedvergadering in ver
band met KaoL~etsfo~atie), 8 juli, 6 aus~stus, 10 september, 
22 oktober en l'3 aovGmber, 
Het dagelijks bestuur kwam Qaarnaast nog bijeen op 9 februari, 
17 maart (met bet hoofdbestuur van de J.O.IT.D.), 2 juni en 17 no
vember. 

··zowel in dagelijks als in hoofdbèstuur ontstonden na de jaarverga
dering vacatures. 
Op 2 juni legde de heer dr.ä.J.Vis zijn lidmaatschap van bet dage
lijks bestuur neer in verband met zijn benoening tot burgemeester 
van de gemeente Leiden. Eind juli trad de beer O.Tammens uit het 
dagelij~s bestuur, ~aarin bij nog slechts enkele maanden· zitting 
had,-zulks wegens over~~e werkzaamheden. 

· In zijn verg~dering van 22 oktober wees het hoofdbestuur tot waar
nemende dagelijks bes~uursleden, totdat de jaarvergadering 1972 in 
deze VDcatures zou kunnen voorzien, aan de leden van het hoofd-
bestruur, de beren dr.R.W.de Korte en P.Ch.Vogely. 
Per 1 juli bedankte de beer ir.H.von Hoegen voor het lidmaatschap 
van het hoofdbestuur; de beer Wiegel. legde zijn lidmaatschap van 
het hoofdbestum· neer ne zijn verkiezing tot fractie-voorzitter, 
waardoor bij ad7iserend lid van dagelijks bestuur en hoofdbestuur 
was geworden; de heer ?.J.Melzer tensl_otte trad in oktober uit het 
hoofdbestuur. 
Ook in deze dri'3 vacatures kon -.:rolgens de reglementaire bepalingen 
pas worden .,.roorzian (l.cor de jaar"rergadering 1972. Door de betref
fende kamercantrales ~erden echter voor de periode tot de jaarver
gaderine; waarne::J.ers aangewezen. Voor de heerWiegel (Rijkskieskring 
Haarlem) wns di~ aanvankelijk da heer drs.À.M.Bom te NDarden, voor
zitter der ~amer~ent::-ale 2aarlem. Reeds cuca een :naand later echter 
trad de heer Bom als zodanig af, en werd z~jn opvolger als voor
zitter der ka~ereeatrale, de heer J.M.Hoff:nann te 3adhoevedorp, 
tot waarnemend boo.fd'Jes-cuurslid ·roer de Rijkskieskring Haarlem aan
gewezen. De kamer~entrala 'J:ilburg wees als waarnemer voor de beer 
Melzer aan de he6r ir.R.~.Pegel te Ulvenhout; de ~amercentrale 
Maastriebt voor de beer voc 5oegen de heer d=s.A.P.Z.van der Houwen 
te Tegelen. 

Parti.jraad, 
De partijraad k'.vam t7Jeemaal in vergadering bijeen; beide :nalen was 
de vergadering openbaar. 
Op ;1.5 :nei wer}i d.e politiake_ toestand, :nede in bet verband der Kabi
netsfor-:!latie, besproken. 
Op 25 september werd wederem de politieke toestand behandeld. 
Van versebillende zijden waran intussen bezwaren gerezen tegen het 
bij herhalL'lg houden V8n openbare partijraadsvergaderingen. De be
palingen van bet huish•Judelijk reglement ve::-zetten zich hiertegen. 
Het hoofdbest--....ur l 'J7'3rtuigd 7an de wenseli.jkheid Yan openbaarheid 
der partijraadsvS:rgade.ringen, zag !nerin aanleiding in zi.jn ver
gadering •ran 6 n-:.:gustLA.s ee;:: klei 1e ~ommissie ad hoc onder voor
zitterscb::tp YC1!l è.e eerst end-arge-cekende op<iracht te geven .,..roerstellen 
'Toer te bereiien tot herzi?nj_ng ven de desbe-;;reffende reglements
bepalingen. Deze ~o:m:Jissi~ 7ergarierd.e op 14 september, 13 oktober 
en ll november; ~:::ar rap~o::-"': ·.7e:::d door het hoofdbestuur in di~ns 

z.o.z. 
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vergadering v·an 19 november besproken en op ~en enkel punt geamen
deerd. liet zal aan de jaarvergadering 1972 worden voorgelegd. 
Aan het eind van het verslagjaar kreeg deze commissie nog een 
nieuwe opdracht. Onder de voorstellen, door afdelingen voor de jaar
vergadering 1.972 gedaan, bevond zich een Yoorstel tot wijziging Yan 
enkele bepalingen van het reglement op de kandidaatstelling voor de 
leden der ProYinciale Staten. Het hoofdbestuur verzocht in zijn 
vergadering van 19 nov8mber de comnissie deze voorstellen te willen 
·bezien. De commissie ~am daartoe bijeen op 27 december. 

Commissies. 

Commissie 'Tan Beroep. 
Op 29 juli bam de commissie Yan Beroep bijeen ter behandeling Yan 
het royement door de afdeling Doornspijk van bet lid dezer afdeling, 
mevrouw H.A.Vels-:i3r:inkman. De commissie verklaarde het royement on
gegrond. 
Commissie Buitenlandse Zaken. 
In 1970 werd deze commissie onder leiding Yan een nieuwe Yoorzitter, 
de beer H.A.M.Hoefnagels, opnieuw samengesteld. Op 24 februari van 
het Yerslagjaar werd de commissie door de partijYoorzitter ge
installeerd. Zij kwam vervolgens geregeld eenmaal per maand bijeen. 
Commissie Bi.i standswet. 
Deze commissie Yergaderde op 8 februari, 5 april, 3 mei, 6 september,-
3 november en 6 december. 
Commissie Herziening Grondwet .. 
Van de deelcommissies vergaderde slechts de commissie Openbare 
Lichamen op 7 januari. 
Op 28 oktober had. een bespreking plaats van de ondervoorzitter der 
partij, de heer ~.H.P.Talsma, die door bet dagelijks bestuur als 
contactpersoon voor de Grondwetscanmissie "Nas aange·Nezen, met de 
voorzitters der vijf deelcommissies. 
Landeli.jke Middenstandscommissie .. 
VergaderdG op 1 februari, 5 april, 28 juni en 30 september. 

Commissie Milieuhygiëne. 
Kwam bijeen op 5 januari, 24 februari, 30 maart, 12 mei, 22 jun2, 
24 aus~stus, 5 oktober en 3 en 30 november. Het ligt in de bedoeling 
in 1972 een congres over milieuhygiëne te houden. 
Commissie Noorden des Lands. 
Kwam in plenaire vergadering bijeen op 13 uaart en 17 september. 
Daarnaast Yergaderde enige ~alen een werkgroep uit deze cornnissie. 
Landelijke Onde~ijscomnissie. 
Nadat deze commissie op 28 januari nog in vergadering bijeen was 
geweest trad op 29 mei haar voorzitter, de heer dr.A.J.Vis, af. 
Korte tijd later viel ook het secretariaat der commissie open. ~an 
het einde van het verslagjaar was in het secretariaat der commissie 
_opnieuw Yoorzien door de benoeming van mevrouw drs.N.Ginjaar-Maas, 
die de commissie op 7 december bijeen riep teneinde ~et die leden 
der Tweede Kamarf~sctie, die de onderwijsbegroting zouden behan
delen, van gedachten te wisselen. 
?ronagandaco~issie. 

Deze comrnissie Yorgaderde op 21 januari, vervolgens op 25 januari 
met afgevaardigden Yen de propagandaconmissies dar kamercentrales 
en op 27 fe~ruari met afgevaardigden Yan de propagandacomoissies 
ven de gf~el~ge~. 
:::leer de benoeming 7an de beer Vonboff tot staatssecretaris kwa:n b.et 

-9-
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voorzitterschap der commissie na de7erkiazingen vacant. De com
missie is thans in heroprichting. 
Sociaal-Zconomiscbe Commissie. 
Vergaderde op 25 ~ei en 25 september. 
Coi:ll!lissia Verkeer en Vervoer. 
Kwam bijeen op 14 januari, 2 maart, 7 april, 19 mei, 6 juli,. 
10 september, 21 oktober en 26 november. 
Commissie Volksgezondheid. 
Door het hoofdbestuur werd nieuw ingesteld een commissie Volksge
zondheid onder voorzitterschap van de heer P • .Muntendam, arts te 
Deventer. . 
De commissie werd op 17 mei door de ondervoorzitter der partij, 
de .heer mr~H.P.Talsma, geïnstalleerd, en vergaderde ve~rolgens 
op 8 juni, 30 september en 18 :::1oveober. 

Niet vergaderd werd L~ het verslagjaar door de commissie voor Cul
turele Zaken, de Landelijke Le.ndbouwco~issie (de voorzitter dezer 
commissie, de beer ir.D.S.Tui,jnman, raadple.,:;gde de leden schrifte
lijk v6ór de behandeling der begroting, die i~ een zo vroeg stadium 
aan de orde kwam dat geen vergadering meer kon worden bijeenge
roepen), en de Sportconnissie. 

In zijn vergadering van 6 augustus benoemde het hoofdbestuur een 
drietal connissies ad hoc: ter reorganisatie van de partijraad 
(hierover werd reeds eerder in.dit verslag onder het hoofd Partij
raad gerapporteer~; ter voorbereiding van regionale kadercursussen 
onder voorzitterschap van het dagelijks bestuurslid, de heer 
F.Lauxstersann, en ter voorbereiding van een winterprogram voor de 
afdelingen, onder leiding van de ondervoorzitter, de beer 
mr.H.P.'J:Ialsma. Meer bierover onder het hoofd "Diverse partij
activiteiten:'. 

Radio- en televisiezendtijd. 
De eerste televisie-uitzending van onze partij in 1971 bad plaats 
op 20 januari, een dag na het overlijden var. ~e beer van Vlaardingen, 
die van bet begi~ af aan met de speciAle zorg voor deze uitzendinge~ 
was belast. In de uitzending traden op mevrouw van Someren en bet 
lid onzer Tweede Kamerfractie de beer 3r.J.G.Riatkerk. 
In de maand april volgden twee extra televisie-uitzendingen in ver
band met de verkiezingen. Op 2 spril richtten onze lijstaanvoerder, 
~.W.J.Geertsema, en onze partijvoorzitter, uevrouw van Someren, 
zich tot de kiçzers. Op 20 npril werden de tien uL~uten zendtijd 
gevuld met interviews oet de vier V.V.D.-kiGzers uit onze adver
tentiecampagne. 
Na de ,rerkiezingen volgden nog televisie-ui tze:c.dingen op 26 mei en 
20 oktober. Op 26 ~ei traden op mevrouw van Someren en de beer 
H.J.de Koster, toen nog staatssecretaris van Bui~enlandse Zaken; 
op 20 oktober fractie-voorzitter Wiegel en het lid onzer Tweede 
Kamerfractie, drs.Th.H.Joekes. 
In de veertiendaagse tien-minu"ten-radio-uitzendingen klonk weesten
tijds de stem der J:lweede Kanerfractia. 

Brocbu.res. 
Behalve bet verkiezingsprogran "::Wiberalen op nieuwe ·;;ege:n.11 en bet 
urgentieprogram versebeen op 9 septeober ._;en d.oor bat li~ onzer 
Tweede Kamerfractie ~evrouw nr.E.Ved~r-Smit en enkele anderen op
gestelde Vi~cussie~nota VolksEez0nnh8id, die met een persconferen~ie 
werd gepubllceerd. Je nota #erd reeds tweeo3al bijgedrukt; de be
langstelling ervoor is groet. 
Zen nieuw j Jarboekj e :vas 2an be"G ei:1de vsn :C:.s"G 'Terslegj aar in ver
gevorderde staat vsn voorbereiding. 

z.o.z. 
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Diverse narti.i-activiteiten. 

~· Tournee Wiegel, 
Na zijn benoeming tot fractie~voorzitter besloot de heer ~iagel een 
tournee te naken le.ngs de vcrschillende kanercentrales. Nog dit ne
jaar werd door hem een viertnl van dergelijke bezoeken afgelegd: 
op 18 oktober te Deventer aan de k3oarcentr~les Z~olle en Gelder
land, op 8 november te Heren (Gr.) aan de kamercentrales GronL~gen, 
Leeuwarden en Jrenthe, op 29 november te 3indhoven aan de kaner
centrales 1 s-Hertogenbosch en Maestricht, en op 13 deceober te 
Haarlem aan de kamercentrales H~arlcm en Den Helder. De opzet vnn 
deze bezoeken was steeds een besloten bijeenkoost in de naniddag ter 
nadere kennisoaking 0n gedachtenwisseling met bclstuursleden van 
kamercentrales en afdelingen, gevolgd door een openbare vergadering 
des avonds, ~aar dan door onz0 jonge fractie-voorzitter een poli
tieke rede werd gehouden, die steeds de nodige publiciteit wist te 
verkrijgen. De heer Wiegel werd op deze tournee vergezeld door een 
of neer ledun van het dagelijks bestuur en door enkele leden zijner 
fractie; net name diegenen hunner die in het byzonder de contacten 
~et de betreffende kamercentrales onderhouden. De tournee bleek tot 
dusver een groot succes, en zal in 1972 worden voortgezet. · 

~· WinterprogrGn afdelingen. 
Het hoofdbestuur achtte het wenselijk de afdelingen 9tof te ver
strekken voor h~ winterprograDDa's, en wel in de vorm van vragen
lijsten, die in "Vrijheid en Denocratie'l werden gepublice-::rd. Hot 
stelde ter voorbereiding hiervan een kleine commissie ad hoc in, 
waarin leden van het hoofdbestuur en •ran de Tueede Kamerfractie 
zitting nane~. Onder voorzitterschap van de ondervoorzitter der 
partij, de heer Talsoa, ~au deze connissic op 9 septenber bijeen; 
de vragenlijsten werden in "Vrijheid. en Denocr?otie" van 1 oktober 
gepubliceerd en hebben betrekking op het ~ilieubeheer, de volksge
zondheid, de zelfstandigen, verkeer en vervoer, databanken en 
privacy, en de donocratisering van het bedrijfsleven. De ant~oordGn 
dienen voor l februari 1972 gan d~ besturen der kamercentrales te 
worden gezonden en via hen ter kennis van het hoofdbestuur te worden 
gebracht. 

~· RegionalG kadercursussen. 
Ter voorbereid.ing van deze cursussen benoeode het hoofdbestuur op 
6 augustus een kle~e caomissie ad hoc uit zijn oidden onder voor
zitterschap van het lid van het dagelijks bestuur, de heer 
F.Lauxster:::J.ann. Op 6 september b;a!l deze co:::=!issie, die tevoren 
reeds een werkprograo had opgesteld, bijeen met de voorzitters der 
kamercentrales, bij '.Üe de orgc:::lisatie in hun regio k"#aw te be
rusten. 
Voor deze cursussen werden de volgende cocbincties van ka.o.ercentrales 
gevorod: Groningen 1 Leeuwarden en .~sen; Zwolle en Gelderland; 
Utrecht, Haarlem en Den Helder; Leiden en Dordrecht; Tilburg en 
Middelburg; 's-Hcrtogenbosch en Maastricht; ~illlsterdan, Rotterdan on 
Den Haag. 
De cursussen waren bedoeld voor gfdelingsbesturen, 3ct name voor 
voorzitters i3n secrete-rissen, voor ge:J.8enter·a?.dsled.;;n - vooral ni0u-w 
gekozenen - en voor actieve leden. 
Per avond ':7erden de volgende onder;verpen behandeld: 
a. Het libernlis2e. 

Filosofie, ontstnan, verbreiding en ontwikkeling; het liberaliswe 
vcrsus so~ialisne; bet lib8rêlisDe L~ Europa. 
Inleider: ~r.E.~ordlchne. 

b. Organisatie ven de V.V.D. 
îii!w~ä.er: 2.r • .a:.P. T:üso.a. 

-11-
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Oude en nieuwe stnatkund~~e str~cturen. 
Gemeente, provincie, Stat~n-Generaal, gewesten, de in deze 
licbaoen gebruikelijke procedures etc. 
Inleidster: neju:ffrou"' ~r • .:i..K3ppeyne van de Coppello. 

c. Presentetie van da nartij naar b~iten. 
Co~unicatie, spre~k- en debattcchriieken, rollenspel. 
Inleider: H.L.Zuideoa. 

d. Infor~ctie over andere nolitieke· narti~en. 
Het uitnodigen v?.n de inleiders, bij voorkeur Kacerleden uit de 
P.v.d.~., e0n confessionele pnrtiJ en D'66 werd in overl~g met 
de cursuscownissie aan de kamercen~rales overgelaten. 

Benoening vgn de discussieleider had in overleg net de cursu~
commissie plaats. 
Reeds in het verslagja~r bleek dat deze cursussen, die in de eerste 
oaanden ven 1972 zullen worden voortg~zet, aan bun opzet volledig 
voldeden. 

~· Kadercursussen kamercentrales. 
Zoals gebruikelijk bielden ook dit je~r versebillende kaoercentralcs 
wederoo eigen kadercursussen. 

e. Congres persvri.jbeid afdeling l~sterdao. 
Op 13 november organiseerdo de afdeling .~sterdao een congres over 
de vrije IJ.eningsui ting en de wij ze w.qarop zij bet beste kan ..vorden 
gewaarborgd en gehandhaafd. Inleiders ~aren or.~.J.P.Giltay Vetb, 
dr.K.van Dijk en or.~.Stempels. 

Stichting Or~anisatie Vrouwen in de V.V.D. 
Op 16 en 17 oktober ·bield~n de Vrou~en L~ de V. V.D. bun jaarlijkse 
congres in bet conferentie-oord De Pietersberg te Oosterbeek. 
Van de overige nctiviteiten van deze organisatie noeoen wij de pro
vinciale en regionale bijeenkonsten die in versebillende delen van 
bet land ~erden gehouden. 

Liber~le Internationale. 
Begin oei en begin.decesber ~erden vergaderingen van de Executive 
gehouden, resp. in Luxe~burg en Brussel. Beide verg~deringen werden 
eijgewoond door een delegatie uit de Groep Nederl3nd van de Liber3le 
Internationale, evenals bet vqn 23 t/n 26 septesbor te Zürich ge
houden jaarlijks congres, dat tot theoa had "Der:J.Ocrgtie en Pressie
groepen". 

Vereni~ing van Stnto~- ~n R:odsleden. 
De jaarvergadering werd gebouden op 29 oktober in "De Blije Werelt" 
te Lunteren. In de sacenstelling van het bestuur ~Raw geen wijziging. 
In aansluiting op de j~grvergadering werd vrijdagavond 29 en zater
dag 30 .oktober een congres gehouden, eveneens te Lunteren. Inleiders 
waren de beren Br.E.H.·I'oxopeus, Cor.:..:nissaris der Koningin in de pro
vincie Groningen, ~n ar.W.J.G~ertseoa, sinister van Binnenlandse 
Zaken. Voorts vond een discussie over fluoridering vqn bet drink
water plaats, ingeleid door dr.B.Hof~an te Driebergen als voor
stander en :J.r.N.J.C • .M • .Kappeyne van de Coppello te Loenen a/d Vecht 
als tegenstander van ~luoridering. 
In verband oet ziekte van de voorzitter der Vereciging, de beer 
D.W.Dettweijer, Norden jac~rergRdering en congres g~presideerd door 
de vice-voorzitst~r, ~ovrouw H.J.Schlenper-van Gijn. 
Op 9 oktober biold de cor.~issie ad ~cc der 7ereniging ter bes~u
dering 7an bet on~Jerp-wet op d.e G0west<.m e<;;n besloten boorzitting 
in ..:~ersfoort. 13ij cntstente:2is vnn de bt:er Det~eijer werd deze 

z.o.z. 
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hoorzitting VIJOrgezaten ioor de .teer d.=s.J.A.F.Roelan, ourgemeester 
van Arnhe~. · 

Op 12 oktober overleed na een kort3tondige ziekte op 83-jarige leef
tijd de heer K. H. :Sranè.t, ouè.-b~g8::::.eester vsn ~liOOrdrecht, directeur 
van het Bureau -v-oor <3-~:jm.eentenolitie~:: en redacteur van het maandblad 
der Vereniging "Provincie en-Gemeente". Zi.j::1 h8en.gean betekende 
voor de Verenigi..J.g :;sn :;root verli<O;s" Onè.an.ks zijn zt::er hoge leef
tijd was è.a beer :Sranè.t zm'Jel :pb7siek als psychisch in het bezit 
van al zijn krachten, en tot enkele weken voor zijn overlijden ~as 
hij nog steeds d.e v::-aagb2.:ü: voor vale h"d.en der 7areniging. 
De heer Ha G. van Zr,7i.jnd.regt: dia tezamen :!l.et è.e heer Brandt "Provincie 
en Ge.:neenter: ·redigeerde en be:rr: ook èij zijn andere -,;erkzaa.mheden 
terzijde stond, ~:on he.:n niet ïïclledig ver<rsngen, mede in verband 
met het feit è.at hij nog andere verplichtingen heeft. Het bestuur 
der Vereniging vond cie he0r J .Hasper, 01).d.-ge.:net:n1;esecretaris van 
Rotterdam, bereid tijdelijk in de ontstane lacune te voorzien. 

:n=.?.Xor\jb.als Altes, 
algemeen secretaris. 

;r.r. ~1i. :lol • .2. van i::verdingen, 
secretaresse. 

In l:J.et sfgelopen. verkiezingsjaar beef1; de partij, e~renals andere_ . 
jaren, slechts kunne~ fm1ctio~eren op d~ bierbeven :-eer?egev7n w~Jze 
dank zij· de grote teewijding en ~spann~ng van de funct~onar~ssen 
van het algem.ee~ secretariaat. Het overlij~en van de beer L.van 
Vlaardingen, de organisator/propag3~dist op ~aiens scboud·ers juist 
in verkiczingsjeren een zware en vernntnoordelijke taak placht te 
rusten, betekende dat de ovGrige functionarissen in de verkiezings
tijd een z~are e~ra Drestatie leverden. De leiding van cie verkie
zingscampagne lag in handen van de partijvoorzitter, die in de uit
voering voornamelijk 71er~ bijgestaan door ::J.eYrouw ivl.C.van der Loo
Visser en de cp 1 apri~ in dienst getreden a~junct-secretaresse, 
mejuffrou~ H.S.~arsen. 
De partij is hen en de secretaresse 'T"'!n de partij grote ciank ver
schuldig~. 

mr.7.Korthals Altes, 
alge~een secretaris. 
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