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Tiende Jaarverslag van den
Vr'ijz.-Dem .-Bond.
Nov. 1911—Mei 1912.
Waarde partijgenooten.
Ingevolge art. 6 van het Huish. Regl.
heeft het Hoofdbestuur de eer Uwe vergadering onderstaand verslag over te leggen, dat
in verband met de data der voorgaande Alg.
Verg. loopt over het tijdvak November
1911----Mei 1912.
Af de elm n gen. In dit tijdvak verloor
de Bond 2 afdeelingen : Den Bommel met
14 leden, Wijnaldum met. 13 leden, beide
reeds geruimen tijd ,,slapende" organisaties.
Nieuwe afdeelingen werden opgericht te
Assen, Amersfoort en Egmond aan Zee, terwijl de vrijz. kiesvereeniging te Kolhorn
zich met 24 leden bij onzen Bond aansloot,
waardoor het aantal afdeelingen steeg van
56 op 58. Bij dit getal moet rekening worden
gehouden met het feit, dal een dezer afdeelingen een ,,centrale" is, gevormd door 13
vereenigingen, zoodat liet aantal aangesloten
organisaties tot 70 stijgt. In verschillende
plaatsen bestaan grootere of kleinere comit's, die werkzaam zijn voor de verspreiding
onzer beginselen. Van verschillende dezer
mag verwacht worden, dat zij in het komende
seizoen er in slagen een afdeeling op te
richten. In drie plaatsen is bij de vrijzinnige
kiesvereenigingen een voorstel aanhangig
om zich bij onzen Bond aan te sluiten. De
beslissing hieromtrent is binnenkort te
wachten.
Het leven in onze afdeelingen was en is
uiteraard zeer verschillend, doch niet genoeger. mag geconstateerd worden, dat een
aantal vereenigingen krachtiger dan tot voor
korten tijd werkten aan de propaganda,
waarvan grooter bloei het direct gevolg was.
Vergaderingen door het H.B. belegd met
afdeelingen en pers. leden in bepaalde deelen
des lands, o.a. in de Zaanstreek en in Veendam, bleven hierop niet zonder invloed.

Het werken van de krachtige afdeelingen,
het succes dat deze door haar arbeid hebben,
blijkende uit een stijgend ledenaantal en uit
haar groeienden invloed, bij de kiezers, moge
al onzen organisaties ten voorbeeld strekken.
Waarlijk hier meer dan elders geldt: ,,den
wachtende wordt, niets geschonken''. Het
totaal aantal afdeelingsleden bedraagt thans
4348.
Fersoneele leden. Het getal personeele leden steeg van 464 tot 501. Een
moedgevende stijging, vooral wanneer hierbij
wordt vermeld, dat het bedrag aan contributies door verschillende dezer leden niet
onaanzienlijk werd, verhoogd, zoodat het
aantal van hen, die de minimum-contributie
betalen sterk daalde. Elk partijgenoot heeft
den duren plicht te zorgen, dal deze getallen
in een volgend jaarverslag weer aaiimierkelijk
hooger zijn. Het is reeds vaak herhaald,
maar waar de waarheid nooit mag vervelen,
zij het hier nog eens gezegd, dat geen bondslid zijn plicht heeft gedaan, die niet in een
jaar minstens één nieuw lid heeft aangebracht. Werkt partij genoo ten, door lectuurverspreiding en huisbezoek om het aantal
niedestrijders te vergrooten, werkt in de
tweede plaats om ook ieder afdeelingslid te
maken tot personeel lid. Dan toch ontvangt
hij alle bondsstukken, leeft voortdurend mee
het mag
met de organisatie, die waarlijk
veel en hard werkt en kan
gezegd worden
hij zich zelf opvoeden tot propagandist voor
onze mooie beginselen. En tevens worden
daardoor de bondsfinanciën versterkt, komen
zij te rusten op breeder basis. Offervaardigheid mag van ieder partijgenoot gevraagd,
geëischt worden. Ieder leone daarbij den
democratischen elech : belasting naar draagkracht, te verstaan. Niet in de laatste plaats
doen wij hierbij een beroep op onze vrouwelijke medeleden. Zij maken gerust in dit opzicht den Engelschen stijl tot den haren.
Verkiezingen. De partij mag over
de verkiezingen vallende binnen het besproken tijdvak tevreden zijn. In Hilversum en
Hoorn werd hij de Kamerverkiezingen voor
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de ontstane vacatures getracht een partijgenoot als candidaat gesteld te krijgen langs
organisatorischen weg door samenwerking
met andere vooruitstrevend-vrijzinnigen. Dit
was noodig waar een eigen organisatie in
Hilversum ontbrak, in Hoorn zeer zwak was.
Deze pogingen hadden niet den gewenschten
uitslag al ontbrak er in Hoorn slechts één
stem aan op de centrale vergadering. Toch
mag vooral in dit laatste district met vreugde
gewezen worden op de mooie beginsel-propaganda die tijdens de actie kon worden ontwikkeld. Een woord van hulde aan allen die
hierbij hielpen, in het bijzonder aan de
kleine, maar krachtige afdeeling Edam en
aan den heer dr. A. van Raalte, is hier zeker
op zijn plaats.
De gemeenteraadsverkiezingen brachten op
verschillende plaatsen onze partij een niet
onbelangrijke winst.
Het Hoofdbestuur van onzen Bond vergaderde in dit tijdvak 3 maal; het. Dag.
Best, als zoodanig 5 maal. Op deze vergaderingen was steeds de secretaris aanwezig, bij
principiëele besprekingen ook de redacteur
van het bondsorgaan. Bovendien vergaderde
het Dag. Best. eenmaal met afgevaardigden
van de. Kamerclub en met enkele partijgenooten-voorstanders van staatspensionneering. Gevolg van deze conferentie was de
instelling eener commissie, die tot taak kreeg
het formuleeren eener reeks vraagpunten ter
behandeling op deze Alg. Veeg. Deze weg
werd als de beste geoordeeld om te komen
tot een volledige uitspraak betreffende ons
standpunt in zake de ouderdoms- en invaliditeitsverzorging. Tot leden dezer commissie
werden aangewezen de heeren : Herman
Snijders, voorzitter, prof. de. Ph. Kohnstamm, Frans Netscher, mr. H. J. Tasman
en me. M. W. F. Treub. De bondssecretaris
werd als secretaris aan deze commissie toegevoegd. Deze commissie vergaderde twee
maal het resultaat van haar arbeid werd
aan afd. en pers. leden toegezonden.
Enkele leden van het H.B. en d.c bondssecretaris vergaderden in verschillende dee-3—

]en des lands met afdeelingsbesturen en pers.
leden ter bespreking van organisatie en
propaganda.
In Groningen en Friesland vereenigden
onze partijgenooten zich in een gewestelijke
organisatie.
De kiesrechtactie werd dit jaar
beeindigd. Nadat juist in de laatste maanden nog een aanzienlijk aantal handteekeningen werd verzameld, kon de telling beginnen. Met uiterste nauwgezetheid werden
dubbele namen, gestempelde handteekeningen en namen, zonder bijgevoegde volmacht
blijkbaar door een persoon geschreven, van
de lijsten afgevoerd. Als resultaat van onze
actie bleek na deze schifting een aantal van
36.638 handteekeningen, waarbij 9.397 van
vrouwen, onder ons adres te zijn geplaatst.
Rekening houdende met de bekende, belemmerende factoren een zeker niet onbevredigend aantal. Toch zal stellig niet i e d e r e
afdeeling durven zeggen, dat gewerkt is met
alle mogelijke en noodzakelijke inspanning.
In enkele vereenigingen was de medewerking, die het H.B. ondervond, ver beneden
peil. Hiertegenover staan andere afdeelingen, geestverwante kiesvereenigingen en per
soneele leden, die kranig werk leverden.
Waar ons adres gericht was aan koningin
en Staten-Generaal besloot het H.B. in overleg met het C. B. van het A. N. W. V. een
audiëntie aan te vragen bij de koningin ter
overhandiging van een gezegeld en door de
hoofdbesturen van beide vereenigingen geteekend exemplaar van het adres met de
ingebonden lijsten met handteekeningen als
bijlagen, en ook aan de Tweede Kamer op
den dag van de audiëntie eenzelfde op gelijke wijze geteekend adres, aan te bieden.
De audiëntie werd op 10 April j.l. verleend aan het Dag. Best. van den V. D. B.
met mevr. v. Itallie—v. Emliden en den
bondssecretaris en een deputatie uit het
Centr. Best. van het A. N. W. V. bestaande
uit waarnemend voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Daar de bondsvoorzitter om reeds mede-
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gedeelde reden, niet tegenwoordig was bij de
audiëntie, werd diens plaats ingenomen door
den beer prof. dr. P. v. Embden, wien gelegenheid werd gegeven bij de overhandiging
van het adres uiteen te zetten op welke gron den onze adres-actie was begonnen, welke
resultaten waren bereikt en waarom wij vrij zinnig-democraten strijden voor Algemeen
Kiesrecht.
Is het feit, dat wij zoo onzen eiscb van
onverzwakt Algemeen Kiesrecht voor Mannen en Vrouwen hebben doen hooren ter
plaatse waar dit zeker nog nimmer geschiedde, reeds van waarde, bovendien bereikten
wij, dat in de geheele pers van links en
rechts het welsprekend propagandistisch betoog van onzen vice-voorzitter voor dien
democratischen eisch werd vermeld. Een
propaganda, die juist hen bereikt heeft, die
noch door vergaderingen noch door geschriften zijn te bereiken.
Dat alleen ,,Het Volk" ,,geen plaatsruimte" had om zijn lezers te doen hooren,
dat wij Algemeen Kiesrecht voor mannen en
vrouwen vragen zonder beperkende correctieven, dat wij het medevragen teneinde een
goede sociale wetgeving mogelijk te maken,
het is een bewijs te meer voor de eigenaardige opvattingen van het orgaan der
S. P. A. P., waar het de vrijz. democraten
betreft.
G e s c h r if t e n. In December werd het
herziene Huish. Regi. aan afdeelingen en
personeele leden toegezonden. In April volgde
daarop het Verslag van de Comniissie henoemd tot het ontwerpen van een H e rziening van het Burgerlijk Proce s. Dit Rapport zoowel als de het vorig
jaar verschenen rapporten betreffende de
Ouderdom s en Invaliditeitsverzorging en
den Rechtstoestand van Ambtenaren worden
voortdurend ook buiten onzen Bond vrij
druk verkocht. Afdeelingsbesturen zouden
echter een veel ruimer verspreiding kunnen
bevorderen door den bondssecretaris een
aantal exemplaren van deze, evenals van de
andere geschriften in depôt te vragen en
-
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voor behoorlijke colportage op vergaderingen
te zorgen.
Als maatstaf voor de verspreiding onzer
geschriften kan gelden, dat in de maanden
Januari tot en met April van dit jaar
± 8000 kleine en ± 200' groote geschriften
op aanvraag zijn toegezonden.
Een viertal van onze kleine geschriften
zijn uitverkocht. De herdruk van A 8 is zoo
goed als gereed, die van A 1, A 7 en A 14
is in voorbereiding.
0 r g a n e n. De propaganda voor ons blad
,,De Wereld" werd gestadig voortgezet, ook
door het orgaan tegen aanzienlijk verminderden prijs voor werklieden-partijgenooten
beschikbaar te stellen. Toch zijn er nog bonderden geestverwanten, die zich zeker gaarne
op het blad zouden abonneeren, indien ze
het kenden, en onze afdeelingsbesturen kunnen door propaganda met het orgaan te
maken, het aantal lezers aanmerkelijk uitbreiden en daarmee onze invloedssfeer vergroeten. Naast ,,De Wereld" werkte ,,De
Balans" en het nieuw opgerichte weekblad
.,De Volksstern" aan de verbreiding onzer
beginselen. Onze Haagsche afdeeling bereidt
de uitgave van een eigen orgaan voor Verschillende geestverwante bladen gaan voort
met het plaatsen van de bekende V. D.-artikelen, waarvan er in dit tijdvak tien ver'
schenen.
Verkiezingen-1913. Zooals U bekend kan zijn, was Uw Hoofdbestuur reeds
werkzaam om onze actie bij de verkiezingen.
van 1913 voor de Tweede Kamer voor te
bereiden en de krachten van alien zullen
gevorderd worden om aan deze taak voort
te arbeiden. Nu immers, meer dan de laatste
weken voor de verkiezingen, is liet tijd om
onze organisatie steviger te bevestigen, om
aan de kiezers duidelijk te maken wat wij
willen en waarom wij dat willen, om door
hard werken te zorgen dat zooveel mogelijk
geestverwanten voorkomen op de kiezerslijsten.
Meer dan welke andere partij ook hebben
wij vrijzinnig-democraten te kampen tegen
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verkeerde voorstellingen, die omtrent ons en
ons werk soms uit onwetendheid, vaak tegen
beter weten in worden verspreid. Eerserzijds
maakt men den kiezers diets, dat wij door
dameskiesrecht en andere beperkende corree lieven het. Algemeen Kiesrecht willen
verzwakken, anderzijds zet men den kleinen
burger tegen ons op door een verkeerde voorstelling van onzen kiesrechteisch ; hier zien
wij ons verdacht gemaakt als verholen conservatieven, daar jaagt men de kiezers tegen
ons in het harnas door de vaak onbegrepen
benaming ,,slaatssocialisten".
Hoe wordt ons standpunt ten opzichte van
de ouderdomsverzorging onwaar voorgesteld
en hoe vaak b e merken wij een weinig nobele
uitbuiting van deze onwaarheid
Partijgenooten, op ieder van U mee rust
de plicht deze onware voorstellingen te bestrijden, voortdurend in grooter of kleiner
kring te werken aan de verbreiding van de
volle waarheid omtrent ons willen en doen.
Niet in de laatste plaats steile men daarbij
in bet licht, dat nimmer door onze partij ter
wille van 't succes van het oogenblik gewerkt
is met schijnschoone leuzen.
Partijgenooten, indien ieder van ons, naar
de mate van zijn krachten alles doet nat
hij kan ten opzichte van de partij, dan wacht
ons, dan moet ons wachten : de eindelijke
overwinning.
Doe ieder zijn plicht, in naam der democratie

De Alg. Seer. van den
Vrijz. Dem. Bond,
W. A. 0. KOSTER.
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