Jaarverslag van de secretaris van de Volkspartij ·voor Vrijheid
en Democratie over het jaar 1969.
Het jaar 1969 kenmerkte zich in de Nederlandse politiek door
voortzetting van de na de Tweede Kamerve~kiezingen var. "1967
manifest geworden pogingen tot hergroepering en heroriër::te:ci r.g
van partijen en· groepen in parti,4en. De V. V.D. zette de ingeslagen koers - bezinning met niet-partijgebonden liberalen i~
het Liberaal Beraad over het vraagstuk van de meest functionele
partijstructuur voor ons land - voort. In het begin van het
verslagjaar kwamen de antwoorden van het Beraad op de vraag:pèmten
II en III gereed. In december sloot !1et Beraad zijn werkzaarr_l-J.eder~
op dit stuk. af met het antvvoord op het vierde vraagpunt en het
opstellen van een drietal ontwerp-resoluties die aan de jaarlijkse algemene vergadering 1970 zullen worden voorgelegd.
De comrni ssie Kiezer-Gekozene, clie had geadviseerd over kiesstelsel, staatsrechtelijke h?fvormin~en en corrwu1ucatie zag in
mei haar werkzaamheden voorlopig afgesloten, toen in ee:r:. tweede
bui tengewone algemene Yerge.dering die aan de ontwerp-re soluties
van deze coiJJI:J.issie was gewijd, de onderwerpen referendun:, co.::::J.unicatie en staatsburgerlijke vorming waren afgehandeld. Op ·,-erzoek Yan het. hoofdbestuur heropende de commissie haar beraadslagingen in oktober ten einde ontwerp-aaübeYelingen v2.r: de
partijraad voor te bereiden betreffende het tweede rapport ·ro::.n
de Staatscommissie van advies inzake herziening Yan de Grond·.·;et
en de Kieswet en het rapport van de commissie Duidelijkheid, ingesteld door de .zgn. Groep van Achttien.
Op beide onderwerpen wordt hieronder nog ui tYoeriger ingegaan.
In deze inleiding past de constateriy;g clat de voorbereiding -."8.;:1
de diverse vergaderingen in afdelingen en kamercentrales de
periode Yan verhoogde activiteit, die na de Yerkiezing:;ocamp2.._;ne
van 1967 was blijven bestaan, deed voortduren .
. ;Deze verhoogde mate Yan activiteit, Yergroting van de discus. siemogelijkheden in de partij en bezinning op tal van o::derwerpen ging gepaard met een constructieYe gezindheid en een
eensgezinde sfeer, ook al botster. de 2eningen. Dit laatste geschiedde op zakelijke wij ze, met begrip 7oor het standr:unt •:e.n
de ander. Het is daarom goed dit- Yoor een liberale partij
eigenlijk vanzelfsprekende - verschijnsel met zoveel woorde:_ te
constateren, omdat ov0rigens in de l·Tederlandse poli. tj_eJ.:, vooral
bui ten het parlement, de onverdraagzc:::.amheid toeneent, \·oor al va:::
extreem linkse groepen en bepaalde /l.,roepen van st,;.dente::J. en
jongeren. Dit verschijnsel behoort e~n ieder die de deDocra7ie
en de democratische vrijheden en rec~:.ten ter hartG gaat, mG"-:
grote zorg te vervullen. Het is daarom goed dat i::: de c:::~rt:i.."
door de commissie Kiezer-Gekozene en ook in hEt I"iberaàl Ber:;.ad
de weze!'~ijke betekenis van de libers.le beginselen opni~uw ?.3.:1
de orde is gekomen.
Voor wat het Liber9.s.l Beraad betreft geldt bove::.dio!:: do.t ·tan
de deelnemende organieaties he~ L.D.C. en do J.O.V.D. de v.~.D.
hun kritiek niet plegen te sparen, !I:3a.r dat niette::1in z:·ote ecnstcmmig..~eid bleek te besta.::in tussen de deeln·:::r;J.ers over- de :.~:. -:gangspunten en de beoogde politieke àoelsinden.
Geconstateerd kan ~orden dat mede door dit alles de evol~~ie
vnnde v.v.n. van kiesvereniging naar politieke partij veràer
voortschreed..
Dit ging gepaard met en werd geaccentueerd door het fei-:; ::.at
de op 29 maart in functie getred&n :.ieu'.ve voor::.i ttsr v2.r. de 'Jartij, mevrouw H.Yan SomG:cen-Downer, L:. meerdere mate dan haarvoorganger bij de actuele politiek b2trokken is.
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"·.veer>is, ·voorzitter •ran de afdeli.YJg ',,·estzaan; J.P.de Haar:, li:S
van d;:; gemeenteraad van :i:Iaarden; T .Dij~ema, oud-seere taris van
de afdeling Harlingen; r. J. ··Nolle sw~ nkel, liè. van de gemeentera"'i
van Koog aan de Zaan en voorzitter van de aLeling Xoog/Zaandij!:;
D.A.Coenradi, oud-lid van de c,E:me,~nteras.d van Zwolle; -ii.van der
·:~el, '\·ethouder van de gerc.eente Laren~·~-~-; ;;:.F.Elzinga, bestuurslid van de afdeling Leew:;arderadeel· en secretaris van de provinciale landbouwcocnissie in Friesland; ~.~evroox.v J.L.Redeke-Hoek,
laatste presidente van de landelij~e Vrouwen~oep in de liberale
Staat spartij ; C. G. Trouw, voorzitter var: de afdeling Eeenvliet/
Geervliet en penr:ingmeester van de Stat::nce!".tr.J.le Riè.::"Jerkerk,
lid van de gem<=enteraad van Geervliet; :::r.:?.I.J.H.Cort var. der
Lir.don t'" •,-re.sso:;naar, oud-lid vg,n l:et H·~ofdc·::stuur, O'.ü-burgemeester
van GroningE:n; E.Dierssen, voor'3itter v:;.n èe afàelin6 Maassluis;
E.Kuipers, voorzitter van de afdeling esterborlt en lid vc:n het
dagelijks bestuur van de ~am~rcentrale =·rE: ntr1e; IEr. G. ·,·onk te R::.arlem, oud-liü Vdn de Tweede Kar.ler der Stater:-3-eneraal; J. Krooshof
t(,' Deventer, oud-lid van het Hoofdbe stu:Jr, oud-wethouder ';an cl e
gemeente Deventer; =~evr·Juw L.Zramer-de ~~~-ntton Bê.ke, oud-s.ecre-:3.·-· resse van de afdeling Breda; Jhr •.~.G.T:-~.strs.tenus, voorzit-::er Tln
de afdeling Leersum; "?!.C.P.van Leeu7;er_, lid ·ran àe ge::-.centeraai
van Zutphen, oud-penningn:sester en lid ·.ran vsrdienste van de k::;:Jercentrale Gelderland, oud-secretaris-.f'<::~nir.;~;::wester -.-an d<: afdelin;
Zutphen; .A.N. Z"'riers, oud-voorzitter var: de :1fdeling ','oorst,
1\'Jr.P.?.C.van Geer, oud-voorzitter van de afdeling Naarder.., oud-lid
van de gemeenteraad; J.van Dijke, gemee!ltc:Ecrct:aris van ::elif:'.::ant;
Mr. C. Greve, oud-voorzitter en lid van verdie !13tï:: van de a::cJ eling
's-Grav6nhag~;; l~jevrcwN E.van den Bosch-de Jongh, oud-lid van de
gemeenteraad van 's-Gravenhage.

AFDELINGLl':.
Het aantal afdelingen bedroeg per 31 dece~bcr 1963 425, te~en
423 per 31 dece~ber 1969.
Op;ericht werden de afdelingen Graft/De ~ijp, Dri2ban ~.H.
(omvattende de gE.!Ihët:nten Venhuizen, 'i.li~.:!cne2 en 3ohellinkhout),
HeinEmoord, 0ch<or:ner, BLüswij~:, oorselt., :S..::nthuizen, :Docr:1spi~;{
en Renswoude.
Sar.:engeYoegd ,,;!erö.en de afd:olingen :i>::::•.:;lu:c::r Olde:fsrd en
Lemsterland tot de :;.fdeling Zl<:!..d ..'2sthc:;k; }oes, Klcetings en
's Heer Arend:-:kerl:e tot de afàclir..g Grc-ct Go.-.:s; Stads}:anBalO!lSt't'edde t-n Stadskanaal- "!ildE:rvur.:l-:: to-: 02r, 3.fàçling ,')taà:;~:anaal,
en Ren.lru.m/::.celsunj:Uoor?:çrc;h· t:r: Oo.st<;r'cé.-:.k r.o: die afdelint? :;..;:me-=!lte
Ren.kun. De afd<::ling Kruir,ingen-Hans·,.;~er: hcet th:J.ns afdeling
Reimerswaal.
Opg~:heven wcrd2n de afdelingen Gem:e.";J en ::c:orddij~:.
De oprichting van de afd..:ling BorsEle, d=: sar;,GnVG•.:;inE" tot
de afdeling Groot Go~8 en de naamsvEra~óeri~g ven de ~fdeling
:::ruininèjen-Ilan.s·.,eert in afdeling EE:'i:;,c;rs·.·id.a:::_ hield.cr, -.-ort :::J.d ;::;;:
de gc~ecntclijke hcrind0ling van Zuid-3ev~l~~d, alwa2r in nove=ber
tus St~ r: tijd ~c go rr~t- 2 rl t ér~3.a~ s ...rerki e z i!: €~.::: r: ·,r:e _rè ,-= :~ g~ r.:: u de::, \1.-~- -::.r o~.,.. .. r
later in dit jaarverslag ~eer.

De heer L-Rooden.bur~ te Delden, -::ot ~usver in dic~st vg~ de
kamercentrale z·.volle, trad op '1 jar.uari in d.icr.st var. ilet ~.,_oof-:':
bestuur. "iijc:i,;;ir::.g i:J. zij!l werkzaar::...\J.e6e:::. br:..~ht dit r:::;.u:v~relijks
r:et zich ::lee.
Het optrE:de~ van de heer H.3.van. 3r~ggen. te Lelfzijl als
regior.aal rroEagandist i:1 de l<;a.n:er~sntr2.le Gron.in':':en ··~,rd :Jer
1 februari ·beeinó.i,_;ci. 'lar:. 15 r;;aar-r tot -· jo.lr.i 'Nas ti22 2li.F: ir:
de ka:::ercentrale :ürcnth~ ·.verkzG.a!':l de h·-êr J .:.~.Los te :)r:;hip~org.
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De overige regionale propagandisten, de heren H .·J.Roodhu:rzen t2
s-GravenJ1age, J.G.Belterman te Bever•?.rijk, J.I'f.F.Ch.Dorrius "Ce
Harlingr:n en Y .Groen te • s-Hertogenbosch zettenlun ·aerkzaamheden
respectievelijk in de provincie Zuid-Holland, in de kop van
Noord-Hollan~, in Friesland en in Noord-Brabant met onverminderde
toewijding en energie voort. Hen allen, de heer Roedenburg j_n. beg.-repen, wacht in de komende verkiezingsjaren een :.ware taalc.
1

"VRIJHEID EN DEri';OCRATIE".
In de samenstelling -..ran het Stichtingsbestuur kvramen in het
verslagjaar belangrijke r.rijzigingen. Door het aftreden ter _Ugemene Vcrgadering op 29 maart van de ondervoor;.::i tter ·en penningmeester der partij, dt: rleren Drs.J .;.. l:'.Roelen 8n Si:Iney J .van
den Bergh, ont8tonden ömtom:J.tioch vacaturez in het voorzitterschap en penning~e0starschap van het ;-)tichtir:.gsb.::stUUJ.'. Yan
ouds immers werd het voor zi tterscha.p Yan het Stichting:-:::be st1<.ur
bekleed door de ondervoorzitter der partij, terwijl de statuten
der Stichting bepalen dat de pcnningr:eester der partij tever.s
als penningmeester van de Stichting "Vrijheid en Deuocratie"
fungeert.
.
Per 29 maart 1969 trad de nieuwe penningmeester der partij,
de heer A.W.J .Caron te Wassenaar, derhalve tevens op als penningmeester van de Stichting. Het Hoofdbestuur benoemde op 19 april
de nieuwe ondervoorzitter der partij, de heer i'.Ir.rL?.Talsma te
Enschede, tot voorzitter van het Stichtingsbestutrr.
Het Stichtingsbestuur kwam in zijn oude samenst~lling voor he~
laatst bijeen op 24 jam1R1•i. In zijn nieuwe samenstelling kv,·am
het bestuur in het verslagjaar r.iet meer bijAen; wel overlegde
de nieuwe voorzitter regelmatig schriftelijk met zijn n:edebestuursleden.
Ter bespdring van kosten moest het Hoofdbestuur besluiten
me·t ingang van 7 februari '1969 "Vrijheid en Democratie" nie"t
langer wekelijks, doch eenmaal per 14 dagen te doen •rerschijnen.
De omvang van het blad werd groter; de 14-daagse verschijning
ging gepaard met een uitbreiding tot 16 pagina's. Op 1~ juli
verscheen het.1000ste nummer van het blad, waaraan enkele redactia.nele beschouwingen werden gevvijd. De redactie, onder voorzi tter·schap 7an de heer Ph. C.la Chapelle, bram bij :oen op 10
januari, 22 mei, 30 mei en 30 december. De beide laatste vergaderingen werden bijgewoond door de nieuwe voorzitter van het
Stichtingsbestuur.
Het Hoofdbestuur meent dat de plannen van de hoofdredacteur
d.e· inhoud van het parti.j-orgaan aan te passen aan de nieuwe
situatie, waarin minder plaats is voor actualiteit en n::eer
plaats zal worden ingeruimd voor opinievormende artikelen, alle
steun verdienen en dat er ruims~hoots gelegenheid dien~ te zijn
dit nieuwe beleid tot outplvoiing te laten kon:en.
ALGEI-i.IENE VE.HGADEnE:GEiT.
In 1969 we!'den drie 9.lgerr:ene ve.rgaderin~en gellO'J.à.en~ twee
buit0ngewone alsmede de jaarvergadering.
Eerst zuller_ ·uij in dit verslag de ja~:trlijkse Al~emer_e Vergadering behandelen, clie werd gehouder. op vrijetagavond 23 en
zaterdag 29 maar~ in Huize Maas te Groningen. Zeer belar..grijL:e
wijzigingen vol trokken zich op deze jaarvergacleril!ç; in de Ga:"t:nstelling var.. het Dagelijks Bestuur; wij konen hierop nader ten~:;.
Vrijdagavond wer~ de vergadering als gebruikalij~ geopend
door de voorzitter aer fOrtij, de heer Ir.K.van der Pols, waarr..a
de voorzitter der 'I':.reede Xa.merfractie, dG heer ;';Ir.E.3.Toxope;.J_s,
een politieke rede ~itsprak die door do r~dio werd uitxc:onden.
Alvorens over te gaan tot de be :;roeting der gasten ,:-:i.iddE:
da voorzitter enkele -:toord"ö!n aan d' r:agedacl:tenis v:-,n de- op ''2
augustus 1963 overleden erc-voorzi tter der partij, ~rof .;.ir. p .,J.
Oud, waarna door de aan·Ne zi gen staande stil te ·::erd betracht.
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- 4 Vervolgens ging de voorzitter over tot d9 begroeting der
gasten. Hij kon tot'zijn vreugde constateren dat alle liberale
ministers en staatssecretarissen, met uitzondering van de heer
De Xoster, die ambtehal ve in Tune sié" verbleef, aanwezig ware~1.
Voorts kon hij een welko1:1stvroord uitspreken tot de 'ourge.mees"'cer
van Groningen, de heer J.J.A.Berger, tot het ere-lid, de heer
D.V.Dett~eijer, en tot de delegaties van het Liberaal Democratisch Centrum, de J.o.v.D. en de L.s.~I.IL Door het =..D.8. werd
aan het Hoofdbestuur een discussienota aarrgeboden.
Behalve de jaarverslagen van secretaris en penni~gmeester en
andere huishoudelijke zaken, en de vragen over het oe leid var~
het Hoofdbestuur en van de redactie van "Vrijheid e~ Der::ocratie"
vermeldde de agenda voor de vrijdagavond als belangrijkste punt
een voorstel van !let Hoofdbestuur tot centrale contributie-ir:ning.
Dit voorstel, dat na de Partijraadsvergadering van 3 maart aanzienlijk was gé:wijzigd, werd in zijn nieu·,-;e vorm vrijwel onveranderd aanvaard. ',/ijzigingen in statuten en huishoL:.d.elijk reglement waren hiervan het gevolg.
Een voorstel van l1et Hoofdbeetuur è!e mi!1imu:n-contributie '!Oor
gewone leden ~van 2'7 jaar en ouder te verhogen 'ran f 25,- tot
f 30,- per jaar werd ae:.ngenomen met dien verstande d.at de vergadering naar aanleiding van een amendement van de afdeling
De Bilt-Bilthoven besloot de contributie voor leden van 65 jaar
en ouder op j 25,- te handhaven.
Voorts werd een nieuvre afdrachtreg-eling voor de afdelinge:r_
en kamercentrales vastgesteld en werd een stemprocec1ure door
middel van inlevering van stémbriefj&z in !1et huishoudelijk
reglement vastgelegd.
Voorstellen van de afdeling De Bilt-Bilthoven tot wijzigi~g
van de leden 3 en 5 van artikel 16 va~ de stat~ten, en tot i~
stclling van een con:missie tot herziening van structuur E3n organisatie van de partij werden door de vergadering ver~'!Or?en.
Na afloop van de werl:zaa.rnhedcn o:p vrijdagavond c.::_eve~. de
aanwezigen in Huize :Maas nog geruime tijd in feest:::-:ellil!:ing bijeer:.
Zaterdagochtend k·narr:en na het antwoord van de reG.actie van
"Vrijheid en Democratie" op de vragen over haar bclëiëi gesteld
wederom voorsteller. tot reglement swij ::i gingen aan de orde; t~ans
betrekking hebbende op de regleilienten op de kandidaatstelling
voor leden van de Tweede Kamer, van de Provinciale 3taten er:
van d.e Gemeenteraden, almnede nog een enkel wijzigi::gsvoorst"l
ten aanzien van de reglementen voor ö.e Comnissie .,~,~,:._ Beroe_p e!1
voor de Commissie voor de Reglementen.
Ofschoon met name de wij zigingsvoorste lle n op he-c regleme ::-~t or
de kandidaatstelling voor leden van de Tweede Kamer van ingrijpende aard waren verliep de behandeling van al deze agendapu:..ten
bijzonder vlot. In grote lijnen werden de ~:oorstellen vsn he-:
Hoofdbestuur, op enkele punten door afdelingen gearr:;ondeerd, ou.gewijzigd aangenomen.
Hierna volgde de benoeiliing van zes leden van het ~ooidbee-:~ur.
Zonder ste;J:ming Terden herkozen de aa-::-c de beurt van :Jericdie~::
aftreding zijnde l·::den 7an hct Hoofd::estuu_r, de her-:;:; :;T.;.r.~e=..:.:er,
Ir. W.van der Ham en H • .fic gel. Nieuw gekozen werden, eveneens
zonder stslill:'ling, è.e heren Drs.A.van Boven te 's-Gr::::~.~enhae:;e i:: de
plaats van Dr.Ir ..<.W.G.Zopp!Ojan en o.:ammens te Ooscerhessel-=~
in de plaats van =..::r.Dr.H.X.de Langen te fileppel; de ~:eren Kop;ejan
en De Langen hadden zich nie't herlüesbaar gesteld.
Voor de ver<ülling van de vacature in de Hoofdbe~tuurs-plssts
voor de Rijkskies~ring Zwolle, ontstaan doordat de ~eer ~~.H.?.
Talsma als enig kandidaat w&s ge3teld voor het onde!'-roor::i tt~l'
schap der ps.rtij, diende een stc;:::.::llng plaa.·cs te vinö.en "t"'.lsse'de heren l'j .H.StL-::ker te EDmeloord en P.C.\'ogely te ::_liepenhei:::..
Verkozen werd de h~er VogGly.
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- 5 Vervolgens kwam aan de orde het antwoord van het :S:oofdbestuur
op de vragen over zijn beleid gesteld, en de vragen over het .
beleid der Kamerfracties. Een tweetal voorstellen van de afdel:l.ng
's-Gravenhage, n.l. om aan de Vereniging van Staten- en Raadsleden te verzoeken een coiJ1.missie te benoe.men ter rapporterif1g
onder meer over het vraagstuk van gre!J.swijzigingen van provincies
en o-emeenten, alsmede. om een vaste landelijke coD'lLl.iE<sie van de
partij voor werkn0:nersaangelegen.heden in te stellen, werden respectievelijk ingetrokken en vervvezen naar de Sociaal-Economische
Commissie.
De zaterdagmiddag kreeg een feest<:lijk kara~tter. In verband
met het aftreden van de voorzitter, ds ondervoor~itter E:n de
penningm<.:ester der partij, de heren Ir.K:va.n der P?l<;, Drs . . . ,
J .A.F.Roelen en S.J .va.n den Berg.l-J. moest li1 deze dl'lc bel:mgrlJ"Ce
vacatures worden \'OOrzien. Bij enkele kandidaatstelling koos de
vergadering tot voorzitter der partij Iiievrouw H.van So:meren- .
Downer, tot ondervoorzitter de heer Ivir.H.P.'.Lalsma en tot penr:l.ngmeester de heer A. \V.J. Caron. Voorts 'i':erd eveneens zonder ste:co..;;Jing·
de heer Dr.A.J .Vis herbenoemd als lid van het Dagelijks Bes~c;.ur.
Nadat de aftredende voorzitter de nieuw benoemden had geinstalleerd aanvaardde mevrouw Van Someren haar niemïe functie met een
rede die zi; besloot met eGn afscheidswoord tot de scheidende
leden van h~t Dagelijks Bestuur.. Zij kon daarbij namens de }:·arti;j
aan élP. h<>rPn IT"'n cJc.L" J:'ols en Van den l:Haïsh h8t er c-l idrnaatscl-"2.p
aanbieden. Af scheids- en begroetingstee spr"'lkP.n aoor de heren Van
der Pols, Van den Bergh, Roelen, Dett:neijer en IIIinister Pola::
besloten dit gedenkwaardige gedeelte van deze Algemene \'ergad.cring.
Hierna kwam nog aan de orde het antwoord van de Za:merfracties
op de vragen over hun beleid gesteld. Daarbij werd een driet?.lmoties aangenomen: inzake à.e belastingverlaging ingcdie~d door
de afdelingen Amsterdam, Rotterdam on Den Haag, inzake de Pools2
Joden ingédiend door de afàeling AmstGrdaJ'l. en inzake de Em·opese
politiek ingediend door de Liberale }~ing Brussel.
De buitengewone Algem.ene Vergadering van 11 januari in hGt
Congresgebouw te Den Haag was gewijd aan het rapport vs.n de
Sociaal-Economische Commissic inzake de herzic::ning van het ondernemingsrecht. Dit rapport werd voorbereid door eer. speciale
workp;-rocv ni:t dt:;;:.o..: r>nmmi :-1sie onder leiding van de voorzi ttcr r"ler
cornmisf.lie, do heer Drs.G.M.V.van Aard.c:nne, die ter verge:.dering
als woordvoerder der co;nmissie vpT.rfld. Als discussiclc.:irler
fungeerde bij de bel:andeling van hvnfil Htuk I L:1.zalce de grondslagen voor ·het onderncnningsrocht le voor:,:;lt. t;pr van de partij, Ir.
K.van der Pols; bij hoofdstuk II inzake de fJ'J~i t.i.E:: van de arbeid
Dr.A.J .Vis, lid van hçt Dagelijks Bestuur, bi.j hvul'cluL11k TT1
inzake verslaggeving en enquête de b::er H.J .L. '/onhoff, ever.:::ens
lid van het Dagelijks Bestuur en bi~ hoofdstu..": IV inzal~e putlicatjeplicht de algEmeen secretaris. 3oofdstuk V in=aks de s:ructuur van de N. V. rr:oest in verbo.nd me-e het verg-a'ïorderd ~ijd;:;tip
worden aangehouden. Do vergadering nam na levsn.di.;.:: en uitYoeriz-2
discussies een aantal re::soluties aar:, Wë.::lrin, l-:ort sam,:;ngovs-::, ~
de volgende wenson van onze partij ::J.et betrokking tot d.è or.a.erneming tot uiting werden gebracht:
- De beste wij ze van produktie-organisatie is de onderl:emins:sgewijze produktiE., met de produktiemiddelen in uartic'..üie=e
handen.
- Openheid is noodzakelijk tGgenever kapi taalversc}!affers, .;'E'rsoneel en publiek.
Openheid niet alleen ·.roor de ~T.V. 's maar ook voor in andere
rechtsvormen gt:dreven ondernemingen.

- 6 -

- 6 - Medezeggenschap door ondernemingsraden in bedrijven met meer
dan 100 personeelsleden, uitbreiding der bevoegdheden in het
algemeen volgEns de voorstellcn-Verdam, go•Jd contact :r.et vakveranigingen en verplichte toelati!lg van onafhankelij~:e deskundigen in de ondernemingsraden.
- Democratinering van de wijze van verkiezing van ondernemingsraden (25 personen moeten kandidaten kunnen stellen of - indien
minder dan 250 personeelsleden- 10%).
Tegen werknemerscomiilissaris volgens de "negen" van Verdam,
tegen SER-re gistercommissarissen volgens NVV /llïYV-::Jlan; voor
verbreding van de kring w2.aruit co.rmnissarissen worden gekozen;
raad van corrilllissari::::.sen moet vertrouwen hebben van alle bij de
onderneming betrokk-3nen.
Uitbreiding verslaggeving en enquête tot alle onderne::ingen;
uitbreiding va.n het recht enquête te vragen tot bedrij:'s(ta~cs)
bondcn, categorale organisaties en vakcentr2les; instelling
van Ondernemingskamer bij Gerechtshof to Amsterdayc.; verplichte
openbaarmaking van de ui tspra.ken van dat Hof.
Uitbreiding van de publilcatieplicht tot alle grot;:; onderne-·
mingen, waarbij gedacht wordt aan ondernemingGn - ongeacht
rechtsvorm - met hetzij ml:er dan 100 per'sonEo,o;lsleè.en, meer d.an
f 500.000,- geplaatst kapitaal of meer dan j 3.000.000,balanstotcal, voor zover in overeensten~ing met de o~t~ikke
lingen in Euro!Jees verband; overga!Jgsmaatrc;gelen voor ges~E
cialiseerde en toeleverende bcdrijv~n.
- In verband daarmede opening van mogelijkheid tot herk2.pi talisatie vrij van belasting of tegen laag tarief.
Op vri,idagavond 9 en zaterdag 10 mei k-:vam de partij, ditmaal
in de Stadsgehoorz3.al te Leiden, wEderom in bui tengewone Algemene Vergadering bijeen, nu ondor leiding van haar niem·:e voorzittc;r r.ïevrouw H.van Somuren-DownE-r.
De vrijdagavond was gc;:ijd aan de behandeling v2.:: hoofdstuklil van het rapport Kiezer en Gel~oze:n2 inzCike referend'.;J:. en
volksinitiatief. Als discussieleider fung0orde de nie1.~v>0 ondervoorzitter der partij de heer Mr. rL F .1alema; als ee:cste ?roorovoerder der commissie Kiezer-Gekozene Mejuffrouw T:fi:c .A.Zappeyne
van de Coppello. De vorgadering .sprak ::.ich uit voor invo·:::rin5
van het vt::rplicht bindend r8ferE:-rrdum bij grond·r;etsüerzieni.ng
uitslu.itund na aantasting of afschaffing van het st~lsel der
evenredige vertegenwoordiging en na ::.fsch3.:ffing V8n de :. g.
"tweede lezing" na Kamer-ontbinding. Invoering van :1et f?..cul tatief
referendum over 'Netsontwerpcn en van l1Ct vollcsini tLctief to-r
wetsontwerpen achtte de VfJrgadering slechts aanvaardbaar in
geval van aantasting of afschaffing van D.st begins.:l var, evt::'lredige vertegenwoordiging.
Voorts werd. op vrijdagavond nog b(handeld c:en né·.der r::tpport
van de comr.li ;~sie Kic zer-Gükozene inz·a:r:o de verl3.gi r:g van de
kiesgeruchtigde leeftijd en de meerderjarighGidsgrens. Discuszieleider bij dit punt was de voorzitter van de pc.rtij; woordvoerder vo.n de corr2r1issie haar voorzitter de heer Mr. W.,J. Geer-::ser::::t.
De vergadering sprak zich uit vóór verlagin;S v2.::: de 7.::'..e sgsrechtigde l~eftijd tot 1S jaar, gekorpeld aan sen verlaging vsn
de meerderjarigh(idsgrens, ~et dien vorst~nde iat oen nadere
studie werd gevraagd van het ingewik~celde probl<.em 'ïan de verlaging der meerderjarighcidsgrens.
Zaterdagocht;:-nd werd hoofelstule IV ·ran het rappor-: Kiezer er..
Gekozene behandeld inzake communicatio: en presentatie. :-iscussieleidcr was de partijvoorzitter; woordvo.:;rders v;;.::.: de ~omr:li:::
sie de hesr Dr .E .~ordlohne 8!1 eer:::::t-ondergeteiconde.
De vergadering sprak zier. onder meer uit voor ,o;en zo groot
mogelijke opcnbaarh<::?id vo.n cie besluitvorming in alle orgs.nen
der partij, spreekuren te houden door leden van ver-::-eger.··:oordigende lichamen, vorming van discussise;roopen en s-cuèiekringer:
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- 7in de afdelingen, publicatie van standpunten van Hoofdbestuur en
Partijraad terzake van politieke vra:::tgstukken, instelling van
een ook van het parlement onafh::mkelijke ombudsman ·en verbetering van de werkwijze der co:::ni!lissies voor de Verzoekschrifter:,
vergroting van de openbaarheid van ambtelijke stukken, en decumulatie van functies binnen de partij.
Zaterdagmiddag vrercl hoofdstuk V inzal{b staatsburgerlijke .,orming behandeld. Discussieleider de he:er H.J.L.Vonhoff, woordvoerder der commissie d& heer Dr.G.H.Scholten.
De vergadering nam de aanbevelingen der con;missie over on: bij
h<=t onderwijs de co!}.front::::.tie dor leerlir..gen mc,t burgerschapslcunde te bevorderen, om te komen tot een Documentatie Insti t-c_ut
ten dienste van orgEmi ca ties clie zich :;:;:; t de: staat .sburgE:rli j:-:2
vorming bezighouden, en orJ. te bevorderen dat zo spoedig mog~:;lijk
in alle dalen das land-;o; cursussen sta~ttsburgcrlijkc vorming i_2geven kunnen worden.
Voorts werd voor kennisgeving aangenomen e.;;n door de voorzitter der Tweede Kamerfractie, de hc<..r Mr .E. H.Toxopeus, opgesteld rapport inzake mogelijke verbeteringen in de best~ande
procedure van kabinetsformatie.
Tenslotte kwamen nog in behandeling twee ontwerp-beclui ten
behorende bij het rapport Kiezer en Gekozene. H8t eerste, da~
zich uitsprak voor het nemen van een proef met een interne
opinir:peiling (partijreferendum) w·erd aangenoJJ:en. Het t·::eede,
een aantal wijzigingsvoorstellen voor enige artikelen v;;,n het
huishoudelijk reglement behelzende, met het deel de doorstro.::!:.ing
in afdelings- en centrale-ba sturen te bevorderen, ·aerd aanger_ouden.
DAGELIJl~S

BESTLJUR EN HOOP::JBBSTUUR.

Het Hoofdbe strtur vergaderde in 1969 zeven r12.al, en wel op
1 februari, 15 ma~rt, 19 april, 7 juni, 20 september, 1 novc~ber
en 13 december.
Het Dagelijks Bestuur kwam negen maal bijeen, n.l. op '1 fe8ruari, 15 maart, 19 april, 1 mei, 7 juni, 17 september, 15 oktober,
1 november en 8 december.
Bovendien vonden op 20 mei, 7 juli en 6 oktober be sprekir..::=;en
plaats tussen het Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur van :S.e
J .O.V .D., terwijl op 10 oktober het .Dagelijks Best"..n.u- rc.st he-:
bestuur van hot Liberaal Democr~tisch CentrUB vergaderde.
LIBERAAL BERAAD.
Het Liberaal Beraad - het overleg tussen de dagelijkse be2turen van v.v.D., L.D.C., J.O.V.D. en L.s.v.:r:L- kwam bijeen op
6 en 20 januari, 3, 17 en 26 februar·i, 5 maart, 3 juni, 30 o!:tober, 19 november en 3 en 9 december.
Op 5 maart legde het Liberaal Beraad de laatste ;·_o.nd aan ~.e
beantwoording van d.e vraagpunten II en III, respec:icvelijlc
"Welke partij structuur is het m~;est f"J.nctioneel ?" -s:1 ~~';','ç:lke
plaats neemt het liberalisme in een gawijzigde partijstr~ctu:x
in?". Dit antwoord werd gc;p:.1bliceerd in het nummer van 2'î mc::.'·.rt
van "Vrijheid en D•o:mocr<J.tie".
Op 9 december voltooide het liberél.al Beraad de 'beantToorè.ing
van vraagpunt IV "Vielke functie kan de V. V.D. vcrv-_~ller; in Let
'proces van hervorming van de partij s-::ruct:mr?". Tijdcnr:. een
persconferentie op vrijdag 19 de~m::Jber werd dit antwoord, aL;:::r- Js
een drietal door het Liberaal Beraad opgestelde en door ~et
Hoofdbestuur overgenomen. ontvrer~-re sol u tie .s, .. gepub2.i ce erd . .: : c:
taak van het Liberaal I3er:t'J.d was hier!!lede beeir.dig•:!.
Zeer veel heeft het Beraid te dP.rü·en a:m do werk:::;roe:: or.c'.-:o!·
leiding v.:Jn de hc:er Drs.H.A.Korthals, dj..~ het matGriaal verzamelde. Deze ·:verkt7oep verg'lderde i!1 het versl8.gj:--2r o;- ·13
februari, 19 maart, 2 s.pril, 10 juni, 2, 16 en 23 juli, ·11
·augustus en 11 september.

- g Ten aanzien van de zg. fellow up van het Beraad werd besloten
dat de discussie over de antwoorden in de afdelingen gestimulct::rd
diende te worden door het zenden van vragenlijsten en het doen
organiseren van forum-bijeen..'k:omsten. De drie ontwerp-resoluties
zullen in de jaarlijkse Algemer.e Vergadering 1970 aan de orde
komen, terwijl voorts nog oen 2.2.ntal aanbevelingen aan de Partijraad zullen worden voorge·L,;gd. Het Dagelijks Bestuur meent dat
met de rapporten van h&t Libera.al Beraad de grondslag voor een
verkiezingsprogram-1971 is gelegd en d::~.t dit verkiezingsprogram
gebaseerd zal dienen te zijn op de conclusies van het Beraad.
Op deze wijze is opst~lling van een ontvverp-program in hoofdlijnen voor de definitieve kandidaatstelling mogelijk.
PARTIJRAAD.
De Partijraad verg3.derde drie maal.
Op 8 maart werden adviezen opgesteld over de voorstellen vqn
het Hoofdbtstuur aan de Algemene Vergadering, over hoofdstuk V
(staatsburgerlijt:e vor:üng) van het rap};ort Kiezer en Gekozene
en over de nota van de cow.r~,issie Kiezer-Gekozene inzake de verlaging van de kiesgerechtigde leEftijd en de meerderjarigheidsgrens.
Op 27 september hield de Partijraad zich bezig met de behandeling van hoofd stuk V: "De structuur van de H. V. 11 van het rapport Herziening van hét or:àernemingsrecht van de sociaal-Economische Commissie, terwijl voorts de politiek(;: toestand werd
besproken.
Op 22 november werd een openbare Partijraadsverge.dering
belegd ter gel<.· ger.heid van het optr<:.den van do nieuwe fractievoorzitter in de Tweede K::.~!ler, de ht::Gr i.~.W.J.Geertsema.
Des morgens b·ram efm zestal ont•:•crp-a:;:.nbevelingan in behandeling van .de commissic Kieze;r-Gskozene, opgesteld naar ::~.anleidlng
van het rapport v':ln de coEJ:lissie Duideli jkhE:id van de Groep var:
Achttien en naar aanlt:iding van heot tweede r3.pport van de staatscommissie Cals/Donner.
Des middags sprak de voorzitter der Eerstë Kamerfractie, de
heer Mr .H. van Riel, ovsr het onderwerp "r.torge n 11 , waarna de heer
Geertsema een rede hield over het or:der?rerp "Wat wil dE: V.V.D.".
Deze openbare Partijrae.dsver,S3.dering, die zeer goed werd bezocht en grote belangstelling ondervond v:1n de pers, ·.verd gekenmerkt door een voortreffçlijke ste:::1üng. De actie ":Sen tientje
per lid", waa.rover U in dit verslag nog nadere gc.-;;evcns zult
aantreffen, 'Nerd door de p2.rtijvoorzi tter op deze bij ,:;enkomst
reeds aangekondigd.
KAMERFRACTIES.

In het verslagjaar vond oen crcrkiezing pl~J.ats voor de leden
van de Eerste Kamer in groep III (l:oord-Holl3.nd en Friesland)
en groep I (NoorC:-Brab:.::.r~t, ZeelJ.nd, "Jtrecht en Limburg).
Op 1 april pleegde het :JagElijks 3est~.mr der parti.j met onze
Statenfracties overleg over dE ~roorlopige s::.:nenst•.;lling v:,.n de
kandid:::.tonlijstcn, die ver-ïolgsns in de beide groé:pen door de
St stenfracties dtdini ti0f ·,::erden v::t st ge· st.::ld.
Op dinsdag 10 juni ~eràen de lijsten ingediend; da dag der
stemming was woensd:J.g 2 juli. Het ao.ntal zetels voor onze partij
bluef onge·.vijzigd, ·n.l. t··;.:;.e in groe1) III en ·~én in groep I.
Herkozen werden 'roor de provincic:s ::oord-Holle.nd .:;n Friesland .:ie
heren l\1r.J .de '·lilàe t0 Amsterà:::.m en Dr.P.G.van de Vliet te
Hilversum.
In de plaB.ts van de heer ~.rr .D .A.D.:lpr3._t tG Amsterdam, dL
sinds 1958 in de Eerste K::u::er zit-cin; had voor groep I, •Nerd
gekozen de heer Drs.Y.P.V.van der Werff te Breda.
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- 9 In de samenstelling der Tweede Kamerf:cactie kwam in 1969 Een
zeer belangrijke wijziging. Op 30 se)tcmber kwam de benoeming
af van onze fractievoorzitter, de heer Mr.E.H.Toxopeus, tot
Commissaris der Koningin in de provincie 'Groningen.
De fractie koos op 1 ·oktober tot haar nieuwe voorzj_tter de
heer Mr.W.J.Geertsem9., die reeds het vice-voörzitterschap der
fractie vervulde, en die al eerder, n.l. van juli 1963 tot maart
1966, de fr.actie leidde.
Het vice-voorzitterschap der fractie kwam te berusten bij
de heer R.Zegering Hadders, terwijl de heer Ir.D.S.Tuynman als
tweede vice-voorzitter vg,n de fractie ging optreden.
·Ofschoon de hE-er Toxopeus zijn nieuweambt eerst op 16 februari
·1970 zou aanvaarden legde hij op 1 november 1969 zijn lidmaatschap v2.n de T·-veede Kamer neer. Als zijn opvolger nam de heer
L.M.de Beer in de Tweedb Kamer zitting.
Vermelding verdient nog dat de led2n onzer Tweede Kamerfractie
in november 1969 hun neven-functies iri. "Vrijheid en Democr<:~tie"
publiceerden.
COMII'!I SSIES.
a. Reglementair

voor~eschreven

commissies.

~E~E~~~~~~-~2~~~~~~·

Deze kwam bijeen op 4 februari, 16 mei, 22 september en
18 november. De laatste vergadering werd gevolgd door een bijeenkomst met afgevaardigden van de propagandacommissies der
kamercentrales.
Radio- en Televisie commissie.
Vergaderingen werden gehouden op 12 februari en 25 BeptBmber.

-----------------------------

b. Door het Hoofdbestuur ingcstc;lde corm:lissies.

f~~E~~~~~-~~~~~~g~-~~J~~~g~~~~!~

Deze commissie, die onder voorzitterschap k7:am te sts.an van
de heer W.Verwey te Rijsbergen, kwam bijeel'l op 10 ::e:pté:r.:.b.:r,
17 oktober, 10 en 24 november en 4 december. Ds conmissie hield
zich bezig met het vraagstuk der uit~eringen kr2chtens de
Bijstandswet, de financiering dezer wet r.::n tal van problemen
die met de bijstand samenhangen.
·
Commissie voor de Buitënl:J.ndse Politiek.
--------------------------------------Deze
verg8.derèe op 9 ,juni, 6

commiss·i~
oktober en 19 novenber.
Haar subcommissie OntNikkelingssamenvrerking k'::am in het verslagjaar bijna gereed met een studie over de grondslagen van een
liberale ontwikkelingssamenwerkingG.poli tiek.

2~~~~~~~-~22E_f~~!~~!~-~~~~E~

Bijeengekomen werd op 30 janu2..:-i, 26 februari, 22 april,
21 mei, 24 juni, 4 september en 10 oktober.
Beraadslaagd werd over de begroting van C.R.M. en tal var:
zaken die daarmede samenhangen. De pl::m::~en tot het houden van
een tweede cultureel congres, 3.~n de voorbereiding waarvan de
commissie veel tijd besteedde, konden 'Negens gebrek aan belangstelling niet worden gerealiseerd.
2~~~~~~~-li~E~~~!.!~Eg_Q!:22.9::::;! ·

Zoals in het vorig j::-..arverslag werd vermeld, was besloten
deze commissie in een vijftal kleine deelcommissies te splitsen.
Op &·maart installeerde de eerst ondergetekende de voorzitters
dezer deelcommissies.
- 10 -
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De deelcommissie Grondrechten kwam onder voorzitterschap te
staan van Prof :i:vrr. E .H. s 'Jacob te Groningen. Zij vergaderde
op 29 april, 18 juni en 26 september.
Mevrouw Mr.J .M.Corver-van Ha:1ften te Heiloo nam de lE:iding
op zich van de deelcommissie Regering en Staten-Generaal en
vergaderde met deze corr~issie o~ 16 mei, 17 juni, 5 september.
en 25 november.
De deelcommissie ·.vetgeving en Bestuur vergaderde onder voorzitterschap van Prof .lVIr.J .M.Polak te Ede op 16 april en 7 augustus.
·
De deelcommissie Rechtspraak onder lt:Jiding van Prof .1.2>. J .H.
Beekhuis te Driebergen h.ï•Tam bijesn op 13 juni en 14 novsr:ber.
De deelcommissie Openbare Lichamen werd voorgezeten door
.Mr.C.F.G.de Mentbon Ba~ce te Den Hang en kw3.m bijeen op 23 april,
20 mei, 26 juni en 18 juli.
Op 7 oktober k·Namen de voor:::;i tters der deelcommissies onder
leiding van hun
coördinator, de hcer Talsma, bijeen.

2~~Ei~~!~-~!~~~~=~~~2~~Q~~
Deze commissie kwam in het versl~gjas.r nog tweemaal bijeen,
n.l. op 27 februari ter voorbereiding van een nota over ds.verlaging vnn de kiesgerechtigde L.:eftijd en do mcerderjarigheid.sgrens, en op 24 oktober tor opstl:lling van een ::antal ontwerpresoluties die, n8. door hot Hoofdbes:uur te zijn bespro;:en, 8.an
de openbare Partijr3.adsvergadering v::1n 22 nov-::mber werC!e n voorgelegd.
De vergadering van 24 oktober werd bijgewoond door de voorzitter der partij.
~~~~~1!j~~-~~ES~~~~-22~~!~~!~~
Op 20 mei sn 19 november kw::tm deze commissie in het -,ersL:gjaar bijeen; punten van bespreking waren de lnndbouvvbegTotir:g
en het plan Mansholt.

22~!~~!~-~~~~!~~~~E!~~~E!3i~~~
Deze commissie verg:::.derde op 2':3 januari, 4 en 26 mao.r-::,
16 april, 8 mei, 3 juni, ~2 november en 9 december. Zij bernadslaagde intensief over het wetsontwerp ir,zake de luchtverontreiniging.
92~!~~!~-~~~ES~~j~~i~~is~SE~g~~
Deze commissie ad hoc, die onder voorzitterschap kwa~:: te staan
van Mr. W. G.Beli nfJ.nte te 's-Gr:::.venh:J.ge, werd door het Hoofdbestuur
ingesteld ingsvolt:;e een besluit van de op 9 en 10 l!lei gehouden
bui tengewone Algemene Verg2.dering te Leiden. De haar verstre1-:te
opdracht luidde n.J. te gaan of en zo .ja welke beperkinger~ opgslegd moeten worden e.an de ::.:.lgGmçne h8.ndelingsbevoegdheid. van
degenen die behoren tot de leeftijdsgroep van 18 tot 21 je.3r.
De commissie kwam op 14 nove;:aber bije0n doch bracht in l1€t ve:-slagjaar nog geen rapport uit.
~~~~~1!i~~-~!~~~~§!~~~~~~~~i~~!~~
Vergaderd werd op 13 februari, 19 mei, 22 septomber en~ december. Beraadslaagd werd onder moer over de koopavond, de verticale
prijsbinding, de midde ::1standspnragraaf v:;.n het Gemeente rrogr:,;::,
de po si tie van ondernoners in saneringsgcbü,de n en de ac:ue le
moeilijkheden in het horecabedrijf.
·
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- 11 ~~E~~!~j~~-Q~~~~~~j~~~~~~~~~~~
In vergaderingen gehouden op 19 m~art, 7 mei, 11 juni,
27 augustus en 13 en 30 oktober werd ber:1adsla::?.gd over de: or.clerwijs-begroting, en werden de eerste voorbereidingen getroff:=:.
voor een in 1970 tt, houden ond.::rwijs-congres.
De co~T.issie splitste zich in een aantàl secties, w2arvan
vooral de sectie tertiair onderwijs zeer actief was; deze se::::tie
hield zich onder meer bezig met het begrotingsvraagstuk van èe
universiteiten.

§~~~~~!=~~~g~~~~~~~-2~~E!~~~~~
Tot de belangrijkst<.: onderwG-rpen wnarmee deze co::illlissie ::ich
in het verslngj ~.o.r in verg<J.deringen, gehouden op 31 je.nunri,
7 ma"J.rt, 1 mei, 11 en 25 septembe-r en 31 oktobC:r bezig lüeld
behoorden de herziening v2.n het ond err,E:mingsrt>cht, do Nilj oenennota en hot Stakingsrecht.
..
Op 1 mei werd e;:.n "rerkgroep werknemersmmgclcge:'.:.heden. geinstalleerd, wE·lke werkgroep onder leiding kwam te st.J3.n van de
heer G;,;; .Keja te Amsterdam.
22~~!§ê~~-Y~E~~~E-~g_Y~EY~~E~
Vergaderd werd op 9 jnnuari, 9 april, 12 mei, 2 juli,
17 september, 16 oktober en 4 november. Besprol\en ·:rcrd de be~TO
ting vo.n verkeer en vntor:::~tao.t en de problem(; n rondom :b..et ors nbaar vervoer en hEt strc;:;kvervoer.
Tor voorbereiding van d~ op 9 en 10 mei te Leidc~ as~geho~den
en aan de jn.?..rverg3.dering v~::.n 1970 opnic.:uw voor tG lcggsn vo-::.rstellen tot enkele wijzigir.g~n in het Huishouû.elij~= Ec.s·lemcr.:
ter bevordering v~n de doorstroming in afdeli~gs- en centr~le
besturen (het z.g. ontwc:rp-besluit B v·:J.n het rappor-t Kiezer -.::n
Gekozene) werd een kleine oorrunissie ingesteld die onder voorzittcrsch~p von de ~lgcmeen secretaris der partij op 22 novc=ber
en 10 december bijeen kwD.m en haar voorstellen verc.-olgens el.::
bijlage biJ de beschrijvingsbrie;f voor de kom.::nde j:•.::trvergadering a~n de partij voorlegde.
Belangrijk waren tenslottG beraad3lo.gingcn gehouden door C:e
voorzitter der partij 0n de beidtJ fr~ctievoorzitters met en}:~le
hoogleraren met het doel te komen tot con visie onzer psrti~
op de vrcwgstukkcn vDn de toekorr:st v~n onz l:J.nd. De corr-·iss:i<?
vergûderde op 14 juli, 1e 9.ugustus, 22 september, ~3 olnobe!.~
en 24 november. Zij hoopt in de eerste ma3nden van 1970 met ~en
eerste rapport gere(d te zijn.

RADIO- EN TELEVISIE

Z}~l':DTIJD.

Getracht werd wederom zowel a8.n onze veertiend::.::..;;se '10-mi:.'J.ten
radio-uitzendingen als 3Cln onze televisie-ui tzendir:gen ::·en :::2
goed mogelijke bestemming te geven. In de telovisL:-uit:::çndi::g
van 19 februsri spre1k d<2 hs.:.r lVIr.E.E.Toxopeus; op 7 mei tr<2ë op
de nieuwe p::rti jvoor ::i tter, mevrouw E. v:-:.n Someren-:::.: Jwrcer; Of
24 september kwnm de h0er Toxopeus ·sederom in !:cot Cc?eld en o~~
17 deccmbGr stslde mevrouw Vo.n Someren de r...:ieu·;re fr=,ctievo01zittcr in de Tweede Kamer, de heer J:lllr.W.J.Geertsem::;, "J.:O:c. de
kijkers veer.
BROCHU1tES.
In de. eerste pl2s.ts dient te '•.:orden genoemd het J.emt:";nteprogram 1970, voorbereid door een c o:rr.missie uit de ·vore:.tgi r.;
v:::.n sto.tê.n- en R::t=.dsleden onder ·:oorzittcrsch:::n V8.:1 Pro:f.~:Ir.
D.Simon:s te 's-Gr'lvenhe.g.,;, vo.stgc st<:ld door é',e- ja:::,r'."erg-=-,deri'::g
dezer Vereniging op 25 oktober en op een op 3! oktooer gehot~è,,n
persconferentie gepublic~erd.
Voorts verscheen in het versl:::.gj:=:etr ee:c. nieu'se 7orsie var: Je
propo.g:J.nd~, brochure "\i..:~'..ron zou ik lid worde!'l Tè.n <ie v. ·: .D. ".
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- 12 DIVERSE PAHTIJ-ACTIVITEITEIJ.
zowe 1 door de ko.mercentr~.le Noord-Brabant als door de drie
noordelijke ké\mercentrales werden in het versL:tgj2.2.r weer ké:dsrcursussen belegd die e5n goede belnr.gstelling trokken.
De afdeling A.msterè.ctm organiseerde op 1 november een congres
onder de ti tel "AmGterda.m - Em·oci ty".
Onder dit hoofd ware verder te ver~elden:
- de in Vrijheid en Democrntie vs.n 5 september en 3 oktober gepubliceerde vragenlij sten over de onderwerpén ontwikkelingssamenwerking, NAVO, onderwijs, socinle wetgeving en echtscheidingsrecht, alsmede over t-nkele punten uit de rapporten
van het Liberaal Beraad. Al spoedig bleek dat tal van afdelingen discussiegroepen vormden die zich intensief in de gestelde problGmen verdiepten. Dit initiatief heeft derhalve
zeker aan h0t doel beantwoord;
- de tournée die onze partijvoorzitter na de annva~ding van
haar nieuwe functie lnngs de knmercentr:::.les h·~'eft gemGakt.
Zij slaagde er in het verslagjaar in alle kamercGntrales, behalve Rotterdam, Drenthe, Zwolle E:n Leiden te bE.:zo.:;:ren. De~e
laatste vier centr,::lE.s zullen begin 1970 worden bezocht.
De niet geringe opg':lve die mevrouw Van ·someren zich hiermee
heeft gesteld werd ruimschoots beloond door de vslc inforn:::: tie
uit alle delen van het Lmd die h:::.a.r op deze wijze bereD.::te
en door het grotG nut V'J.n het persoonlijk contact;
- de actie "Een ti.;:ntje p6r lid". De zeer zorgElijke financie-le
toestand der partij was voor het Hoofdbestuur 'l.:>nloiding tc
besluiten op 24 november een persoonl~jk~ brief vsn dE: partijvoorzitter te doen uitge.an ann alle leden met het vcrzoek
f 10,- in de p:::.rtijk~s te storten ter leniging v~n do meest
directo nood. I:!Gt resultc.c.t was overweldigend. Cp 31 d<:-ceJ::!ber
1969 was door 11.705 leden onzer partij een bedrag van
f 158.587,56 bijeen gebracht!
STICHTING ORGA;:.1ISATIE VRCUYIEN IN DE V. V.D.
De js.arlijkse week-end-conferentie werd onder zeer grote
belangstelling gehoud~n op 11 en 12 oktobcr, zoals gebruikelijk
in het conferE:ntie-oord "De Pietersberg" t8 Oosterb.:ek.
Eveneens zeer gesla:;.gd was de landd3.g op 28 3.pril te ·.'!erkendam met een vaartocht door de Biesbos.
LIBERAAL DEMCCRATISCH C3NTRUT.1.
Het L.D.C. hield zijn j3arvergadering 09 29 november.
LIBERALE INTERNATIOl'TALE.
De vergaderingen v1n de Executive op 19 en 20 april te Lo~der.
en op 13 c:n 14 december te ZÜrich werden gepresideerd door dE:
voorzitter, de h~er Mr.E.H.Toxopeus, en bijgewoond door de heer
D. ,,v.Dettmeijer.
De groep J:h;derL:.nd kwam op 15 3.ugu.st:1s bij<::..;n ter voorbereiding vc.n het jaarlijkse congres v::;.n de Liberale In-r.srnationsle,
dat van 29 s.ugustuo t/m 1 september in I~IÜnchen werd getouder:
onder presidium vs.n de ~éer Toxopeus. Het thema van ht;t congres
luidde: "Opvoeding voor ~en liber·.:,le samenleving 11 •
TUSSENTIJDSE GElii.EENTER..-"-~DSVE~~KIEZINGEN.
In 1969 vonden tussentijdse gemct.:ntera::ldsverkiezinger. pla::-.ts
in mei te Leusd8n (ons zGtcltal bleef daar gelijk) en, in verband met so.menvoeging v.:;n gemeGnten, in november op Zuid-Bevelanà.
Das.r werden nieuwe gemE;enter::lden gjkozen in Goes, Reimersw2.,.:.l,
Borsele en Kapelle. Omgerekend in percent'3.ge voor de vier nieuwe
gemeenten s::1roen steeg onze partij nier van 7,4% in 1966 tot 9%
in 1967 en 10,5% thans.
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- 13 Voorts werden in Oost-Flevoland, dat nog geen echte geneanteraden kent, in mei verkiezingen gehouden voor de advies-colleges
voor Dronten e.o. en voor Lelystad. In Dronten gingen wij een
zetel vooruit en stegen van 10,3% tot 13,6~ en in Lelystad
behaalden wij met 8,9% nog juist geen zetel.
VERENIG-ING VAN STATEN- EN

l{AAD::iLr~:;JEN.

De jaarvergadering werd gehouden op 25 oktober te Amersfoort.
Des ochtends vond de huishoudelijke vergadering plaats; des
middags werd het Gemeenteprogram 1970 vastgesteld terwijl voorts
gelijktijdig een bijeenkomst plaats had tussen de ~erste Kamerfractie en de Provinciale Statenfracties.
De commissies ad hoc der vereniging ter bestudering v:1n de
herziene Gemeentewet, ter advisering over de gemeentelijke herindeling en ter bestudering van de geceentelijke en provinciale
belastingvraagstukken bleven in het verslagjaar actief. De
commissie ter voorbereiding van het ~eneenteprogram onder voorzitterschap van Prof .Nr • .D. Simons te 's-Gravenhage 'tlerd op 31
januari door de heer D.v>'.Dettmeijer, voorzitter der YereniginE;,
geïnstalleerd, hield op 11 maart een hearing te Amersfoort en
kwam vervolgens nog op 15 april, 11 juni &n 3 september in
plenaire vergadering bijeen.
Het ledental van de Vereniging bedroeg aan het einde van het
verslagjaar 845 tegen 861 op 31 december 1968.
Het maandblad Provincie en Gemeente, verzorgd door de heren
K.H.Brandt en H.G.van Zwijndregt, verscheen geregeld.
Mr.:B'.Korthals Altes,
Algemeen Secretaris.
Mr.M.M.F.van Everdingen,
Secretaresse.

SLOT.

Zoals uit de inleiding en uit de verdere hoofdstukken van dit
verslag blijkt, zijn de activiteiten ~root geweest en het aaLtal
vergaderingen dat genotuleerd diende te worden talloos. Ook
achter de constatering dat de evolutie van de 'T.V.D. van kiesvereniging naar politieke partij vcrder is voortgeschreden gaat
veel werk van het Algemeen Secretariaat schuil. Aan het slot
van dit verslag past derhalve een welgemeende hulde aan de kleine
staf van het Algemeen Secretariaat die met voorbeeldige toewijding steeds ervoor weet zorg te drage_n dat voor alls vergaderingen en bijeenkomsten a}le stukken tijdig gereed zijn en alle
noodzakelijke voo:rbereidingen zijn getroffen. Wanne.:::r bij de
vele wensen die leven het Hoofdbestuur een enkele maal moet an~
woorden dat er practische bezwaren zijn vanwege de o':erbelasting
van het Algem~en Secretariaat dan mag men ervan overtuigd zijn
dat reeds nu meer v,rordt bereikt dan r;wgelijk zou zijn ge'.-.-eest
wanneer niet bij de: staf- en andere pcriwneelaleden voor alles
geldt het belang en de blo~i van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie.
Mr.F.Korthals Altes,
Algemeen Secretaris.

