JaaT.ve::csle..p; van. de secreta:::-is over het jaar 1973.
1:;:::}eidinp::
·Ir1 het jaa1.·verslag over het jaar 19'72 kon worden vermeld dat de zeer
grote toene:mj_ng va.'1. het aantal kiezers het meest in het oog
springende gt-.'beu:ren van 1972 vormde~ Een jaarverslag over 1973 kan
niet anders beginnen dan met een verwijzing naar een explosieve
ledengroei. Op 5 ja::J.uari werd een ledem·Terfca..mpag::J.e gestart die ZO'..l
voortduren tot ö.e ;jaarlijkse alt;eD.ene vergadering op 13 aprilo
De leden\·Jinst in die periode wa;;; zee:!:' bevredigend: van 38o607 tot
1+3o939o :De 0.},.-plosieve ledem·Jinst, 0:1 gE:zien het voortduren van de
aam.vas niet te spreken van een ketti.r:greactie, 1-:v:w, pas daarna.
Eet ledental :188 àan het einde van het versleg.jaar gestegen tot
68.415, een toeneming j_n één jaar var1 29o808 leden of 77o21 %o
1

a~

Leden•.vinst
-.·'ij h8t starten v2.n cle ledenwerfca::::pagnç werd als eerste doel ge;eld het bereiken van een ledGnt&l dat overeenk'l'larn met 5% van het
aantal 'kiezers per 29 noverriber 1972, Dat Ete.ntal kiezers beliep
1.063.375; zou - zoals voorhc;en als vuistregel voor onze partij
gold ·- het ledenta1 overeenkomen T.et 5%~ dan zou het totaal aantE~l
leden t~t ten minste 53.419 moeten stijgen. Die mijlpaal werd bereil:t in de zomer. Blijkens opiniepe:ili:c.ger" zou echter de kiezersaanhang intussen aanzienliJ-;.c groter zi,jn geworden .. Percentages v2..n
om en na.bij 2C% ;,oJerden gepeiJ..d~ Later zelfs ruim 22~0" Deze peilingen
vonden steun in een gestage toencmi:"..g van bet aantal leden met
wederom een explosieve groei na l:)rinsjesdag. In een periode van.
vier 1·1eken h·3bben zich ongeveer lOoOOC nie'..J.'.tre leden aé:.ngem.e:Ld.,
De verwerking daarvan kostte zo~ael tijd, dat niet meer nauwkeurig
is na te ga2.n in .".,elke '.-reken zich de grootste aanwas voordeedo

b. Ledenbe_::;tanà. per 31_ clecen:Jber
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Per 18 janua.:ci l 97'~- vrer-r..!.i:.;n Y.iOG al ls nieuv1e leden die zich tot
l ~an'J.ari. l 97Lj. te lafonisd1, .sch.rift e='.i jl:: of 7ia de afdelingen hac.::le::J.
aangemeld in het leden te stanG. - rs~e,dministreer:S. door de computer ;g2::1omen, zodat per l januar:i. 1974 een exae te telling van het aan_...;.1 leden bestaat .. Vergelijkerl ':Te de telling per 1 januari 1973,
da11 blijkt hPt J.edenbests.nu in .rel?..tie tot het aantal kiezers per
29 november 1972 te zijn cestegen tot 6~40% (l januari 1973 3.61 %),
dus ruim boven de V'l:.istregcü V2...1. 5%" rrijdens de Statenve:;::kiezingen
zal kunnen tlijken of l18t ~-<:iezersé~s.xJ.t.sl overeenkomt ::net het twintigvoud v~e1 het le0cêmte;, dan ·del o: t..et ledeEtal relatief ;::u.eer of
minder is toegenor::len cl~ het eental l?.:i.eze:rs.
c .. Consolidatie
In het vorige jaarverslag werd opge~erkt dat het noodzakelijk 0as
de kieze:rs~.-;i::.1st te cor:..solii,::re::" ~,?.!'. dGr pogi:1gen daartoe ·~ms het:
weer in overeenstel:l<~ür:g brcnt;e!: ·'!:~ ~-:et lodental :net het gestegen
kiezersae.n';:;s.l.. ·,-;.eccmstatee:..,d. l-:::2,~'.. '.-:GTd,.::r:. d.:,t 'l&n een zei<:ere consolidéi.tie in c~i t opzicht spral-~e ':i'J.S, 'Toor:ü dc-uü: zij de tsl:riëke
spontane :reacti,3S vsL '·"~-::le nieL:'::e ~edeno E·.:r1 allfJ:!r ·~iddel tot consolidatie -..i"'•-' de ·vP.PC:tE-'1..;
van rio
1Ja""r;
l·-o •ca~üsatie
T-ie·r st-re~r,:>.,...,
-"
•-·
•
- ,-:"l]1C'
-t:)
"-". .._.
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b
van het hooië.bestuur ~.-:ar; te LO:c1en "';ot een si caatie i'ia2,rbij in elke
gemeente een .f:..rr.ctiG~ler·s::ue e..f-:':.c:::_ :..::; best2.at o In è.e + 845 gemeenten
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- 2 per 31 decer_ber 1973 bestonden ner die datum 479 afdeli:1gen ( + 49).
Een aantal afdelingen is in staat van oprichtingo Dit betekent dat
een groot aa11',~al afdeline;en haar act i vi te i ten in meer dan één
gemeente !n.Oet ont?looien. I·Iet name in de Zuid-l:lesthoek van Friesland, in Oostelijk ::Jes t-Fries land, de .Achterhoek, -de Betuwe, Noord-Braba.rJ.t, Zeela.."ld en I,imburg bestaat nog een aantal kleine
afdelingen die een relatief groot gebied van meer gemeenten bestrijken moeten. Voorheen vond men dae.r geheel I·Ji tte plekken op de
V. V.D. -kaart.. Die situatie is thllil.S beëindigd. ï·Iet grote frequentie
v;erden in de g0:noemde regio's - met name in Limburg, Zeem.vsVlaanderen en Noord-Brabant-nieuwe afdelingen opgericht (zie ter
zake de vermelding van de nieuw-opgerichte afdeli~gen onder het
hoofd "Afdelingen 1: ) . Ook het streven van het hoofdbestuur te geraken tot een volledige indeling van de kamercentrales in ondercentrales - waarover later in dit verslag - is een onderdeel van
de consolidatie-politiek, gericht op het behoud en de verdere uitbreiding van kiezers en leden ..
-nterne commw"'licatie
Veel suggesties, in het verleden gedaan, om te komen tot een intensievere interne communicatie - het vernemen van de onder de
leden levende meningen - konden niet worden uitgevoerd door geldgebrek~ Het hoofdbestuliT ond8rzoekt nu of de stijging der financiële middelen een begin van uitvoering der plannen rechtvaardigt.,
In memorie.Jll
Hola Gro, oud-lid va."'l de ge~eenteraad van VelsEJ; JQde Bos, penningmeester van de afdeling Zuicl-'desthoek ( ?r o); I:L de Groot, penning_meester van de afdeling Huizen; J .. l'1.F.A.van Dijk te l'Tont-sur-Rolle,
Zv:itserland, oud-lid van het dagelijks bestuur; F.\.J.A.Jansen, lid
van verdienste '3n oud-secretaris van de afdeling Boskoop; A.. van
Geldermalsen, penning:nee ster van de afdeling ·voorhout; J. Ho Couzy.
te Apeldoorn, oud-lid van de Tweede Kamer der StcJ.ten-Generaal;
P.Ao Zeven te Bloemendaal, 1iè. Vw"l de commissie Volksgezondheid;
1
· oJ. Vromen,
lid van de gemeenteraad van Hoogbloklar..d; A.J .van
~hooneveld~ wethouder van I__.aren CLH.); P.Covan l1eurs, lid van de
gemeenteraad Vru"l Beemster; FoJ~l'1elzer te Breda, oud-lid van het
hoofè.bestuur~ oud-Hethouder van Breda, ere-voorzitter van de afdeling Breda; R .. te Gussinklo te Haalte, oud-secretaris van de afdeling 1.-iintersv:ijk; :nr.HoBo"v·Iildt I'-Te;yboo~} oud-;,vethouder van Bloemendaal; R .. 'l'lloJ o le Gavelier, oud-lid van het dageli.jks bestuur, erevoorzitter van de af de ::_j_ng .._'\lnstcrdam, oud-frac-cievoorz i ttGr van de
gemeenteraad vail A.r:ls terdam; S .,po Bakker te ~./ieringerHerf, lid van
de Landelijke Lé.mdbouv.rcorlJ..rnissie en bestum·slid van de afdeling
Wieringermeer; mr. D.. F 1den t te Leem·mrden ., lid van de Provinciale
Staten van Friesland~ lid va.rJ. de Partijraad en van de Culturele
CoiEnissie.
KabinPtsformatie
o

Aan het einde va...."l het verslagjaar, aldus het jaarverslag over 1972,
i·:as het einde van de kabinetsformatie, die een aanvang nam op
4 december, ~og niet in zicht. Inderdaad, nog lang nieto Het
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- 3 kabinet-Den Cy1 \·;erd beëdigd op 11 mei 1973, de 163ste dag van de
formatie. De 1ijdensHeg in vogelvlucht: de informatie van de heer
Ruppert duurde tot 1 februari; mr .J. A. H.Burger 'derd toen tot formateur benoemd, met de opdracht een kabinet te vormen dat geacht
kon 11orden in voldoende mate steu11 in de volksvertegem-;oordiging te
zullen ondervinden. Op 27 februari sprak de heer Burger met
drs.J.Boersma over de vorming van een extra-parlementair kabinet,
samengesteld uit tien leden van P.v.d.A., P.P.R. en D'66 en zes
leden van K.V.P., A.R.P. en C.H.U. De heer Boersma toonde zich in
beginsel niet afwijzend tot een zoda..Tlig kabinet toe te treden ..
Eenzelfde gesprek met eenzel.fde resultaat voerde de heer Burger op
28 februari !net prof.mr.1..J.F.de Gaay Fortman. Op 21 maart, drie weken
later, kwam het tot een gesprek tussen BurGer, Den 'Gyl en l'.ndriessen.
30 I'laart duurde de formatie 122 dagen, ".vaarmecle het record van 1956
vras gebroken. Op 5 april gaf Burger zijn opdracht terug. 10 April
benoemde H.M. de Koningin mr.L.A.M.va..Tl i.gt en prof.dr.W.li.lbeda totkabinetsinfor~'3..tel1.rs .. Hun Qpdracht luidde: gezien de thans ontstane
-iituatie, te onderzoeken op welke wijze op zo kort ~ogelijke tertjn een kabinet kan worden. gevormd, .dat geacht ~<:s..."l ':lOrden in vol,_..oende mate steuJ."l te onde_rvinden in de volksvertege:':"'~'I!Oordiging.
Op 13 april - T<:Jecde Paasdag - de l45ste dag van de
formatie werden de heren Burger en Ruppert tot formateurs be~oemd, met de
o-çd.racht een kabinet te vormen dat geacht kon uorden iE voldoende
mate steun in de volksvertegenwoordiging te zullen ondervinden.
Op 26 april .liet de C.H.U. weten van het kabinet-Den Uyl geen deel
te zullen uitmaken. Op 11 mei volgde de be~diging: ~inister
president: drs .. J .ri.den Uyl, overige samenstelli~.:.;: 6 P.v.d .. L.,
2 P.P.R., 1 D'66, 4 K.V.P., 2 A.ReP. Eerste optreden: het afleggen
van de regeringsverklaring in de Tweede Kaner op 28 -:uei.
Wat gebeurde er met onze oud-bewindslieden?
De heer I!lr~drsGI-LI.Ja.n.gmar., die, helaas sle:cl:ts gedurende een jaar,
op zo voortreff6lijke wijze het departement van Economische Zaken
beheerde, trok zich terug uit de politie~; hij had zich te voren
al niet bereid verklaard een kandidatuur voor de THeede Kamer in
overweging te willen nemen met betrekking tot de op 29 november 1972
q;ehouderi verkiezingen. De heren mr.vloJ oGeertsema, minister van
'i~~enlru1dse ZaLen, HoJode Koster, minister van Defensie,
..•r.J .GaRietkerk, staatssecretaris van Sociale Zs.~:e:r:, en H.J .L .. Vonhoff,
staatssecretaris van CoR"l'"IG, Haren op 29 nove:nber 1972 in de Tweede
Kamer gekozen. Zij konden ingevolge de bepalingen va..."l de Grondwet
hun minister- c .. qo staatssecretarisschap nog drie ~aanden na hun beediging als Tweede Kamerlid continueren. Door dat tijdstip van beediging zo l~~g mogelijk uit te stellen hoopten zij niet vóór het
einde van de kabinetsior:;;.atie voor een. ke11ze geste:!.d te wordeno
Op 23 april echter liep voor de heren Rietkerl{ en Vonhoff de termijn af o Zij verkozen het liclmaatschap van de T•:;eede Kamer, en
werden "op de meest eervolle \-.rij ze" als staatssecrete.ris ontslagen.
De heren De Koster en Geertsema achtten het in het landsbelang het
ministerschap te continueren en zagen zich mitsdie~ genoopt alsnog
te bedanken- r·3sp. op l en op 4 mei - als lid 7an de TT..:eede Kainero
Gebruik :nakende van de mogeli,jl-:::heden die de Kies'>·Jet biedt, was
echter voor beide; beHindslieden de zekerheid ve.n een terugkeer
naar de T':~eede i{a~cr geschapen, voor het geval l:et kabinet-Den Uyl
er komen zou. De heer J .I'1.va..'1 de Ven te Venlo, die aanvan.."\celijk

- 4 op 29 november in de Tweede Kamer werd gekozen doch deze benoeming
om gezondheidsredenen niet kon aa.TJ.váa.rden, werd the.ns in de vacatureDe Koster 1A'Gderom benoemd .. I'let de nedede linP: deze benoeming niet
te aanvaarden wachtte hij tot de: kabinetsformatie i·ras beëindigd ..
Op die wijze hield. hij als het \·Jare een plaats open, en wel voor
de heer Geertsema, want de heer De Koster was intussen reeds in de
vacature-Geertserna benoemdn Zo ~<ras. onze fractie dan weer compleet,
en kon zij zich·aangorden voor de harde strijd tegen Den Gyl in
het Catshuis" Reeds di:rec t na de forma tie, in Illei e:2 ju..'"li, wercb
daarmede een aanvang g8maakt in de vorm van een cawpagne van onze
topsprekers in het gehele land .. Gesteund vristen zij zich daarbij
door esn enorme toevloed van nieuv1e leden, een toevloed die zich
gedurende het gehele verslagjaar doorzette.
.

'

25 .4 aar V .. VoD o
Op vri;jdagavond. 2 februari werd in het. RAI-congrescentrill:l te
Amsterdam op fees.telijke wijze het 25-jarig bestaan van de partij
- de V o VoD .. werd opg8richt op 24 j CLi'luari 1943 .:-:- herdacht~ Feesterr"'"'lijk; .maar cle ernstige noot ontbral{ niet .. De avond bego:l met toe'
'praken door de partij-voorzitter, mevrowd Van Somere::t, en de
ractie-voorzi tters in Eerste en 'I"r~reede Kamer, de heren V2.n Riel
en \-!i egel o Een staande ovatie bracht vervolgens de staEpvolle zaal
aan haar eerste voorzitter, de heer mr .. D.. UoStikker, tezaaen met
wijlen de her~r Oud oprichter der partij, toen mevromv Van Someren
mededeelde dat het hoofdbestuur had besloten aan de jaarlijkse
alcemene vergadering, op 13 en 14 april te ~ssen te houden, het
voorstel te· doe:2 de heer Stit-..ker te benoe::1en tot erelid van de
V .. V .. D..
.
.
Een door Fred Oster en Frans l'Iu:rilo.ff verzorgd en door Hillem .:Quys
gepresenteerd programma van interviews :net de heren Stikker, ·
Toxopeus, C .. HoFoPolak en de I . .rnsterdamse affiche-ple.?.ker l''LHeitbuurt,
afgewisseld door :nuziek vail het orkest van :Sddy Christia.YJ.i en door
het optreden ven de artist David Berglas, vormde de overgang tot
een luisterrijk bal. Le RAI was .hiertoe omgetoverd in een waar
feestpaleis, 'tiaar ook de niet-danslus-tigen e..lle mogelij~cheid hadden
zich op v.rat rustiger Hijze te amuseren en 'daar è_e ouderen, waarvan
er velen waren gekomen, herinneringen konden ophalen. aan de op"ichtingstijd.
.
.
.
_wee leden van het dagelijks bestuur dienen hier met name te \vorden
genoemds Het zijn de here!1 Lauxste:r:,!Ilann en Vogely, die op zich
hadden genomen het gehele feest te organiseren en voor te bereiden,
en-die daarvoor moeite noch tijd hadde!1 gespaard. Zij konden met
grote voldoening op hun inspanningen terug::ien.
Vermelding verdi8nt nog dat de afdeling !..L;st2rd2.:1 des :2iddags
excursies had geor·ganisesrd naar de have::J., Sclli:;:hol, een diamantslijperij en het Tropenmuseum ..
A.fdelinr:en
.L

Op 1 je~uari 1973 bedroeg .het nantal afdelingen 430. Op 31 december
waren dat er 479. Hieronder volgt een overzicht per k~ercentrale ..
kanlercentreJ.e 's-Hert :)f-:enb-osch:
opgericht: Rosmalen, Veghel en Drunen.
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- 5 tarc.erccntrr::;_le Til burr;:
opc;ericht: Donsen, Hals te :ren, Hoge en Lage Zwaluvm I Moerdijk en
Klundert.
kam.erceEtrale Ge lderlru-:d:
opgericht: Kestere~/Opheusden, Huissen, Gendringen, Wisch, Heteren,
Zoelen, Lichtenvoorde, Nijkerk, .~'ulgerlo en Groenlo;
samengevoegd: Laren en Lochem tot afdeling Lochem/Laren, wegens
ge~eentelijko herindeling.
kamercentrale

~eiden:

opgericht: Rijnsburg, Ter

i~ar,

Zoete rvroude en Drie bruggen.

kamercentrale Dordrecht:
opgericht: Hateringen, J:'..meide en Streefkerk.
kamercentrnle Den Helder:
opgericht: .Lüeu·.:e .L\Jiedorp, De Egmond en, TJrsem, \-!armenhuizen,
Hoogwoud/Opmeer, Wervershoof, Grootebroek/Bovenkarspel,·
Schoorl en Zaanstad~ 1/Jaarin aa::1 het einde van. het verslag.j aar '~'-'·eg::ns e;emeon te lj_,jke herir.Ldsl ing opgingen de
afde lings~1 .~·~ss~~r..dslft, F~oog/Zaar:di jk, Kronu:::Gnie, Hestzaan,
Wormerveer en ZaéUldam.
kamereen trale I·1idde 1burg:
opc;ericht: IIulst/Eonte:!:!isse en I...xel;
naamsverandering: Oost-Zeeuvrs-Vlac:mderer.:. in Terneuzen/Sas van Gent.
kBI:Jercentrale TJ+;recht:
opgericht: Cothen, I' io:1tf oort/Lins ebaten en Builschot en/ Spakenburgo
kamereen trE,le Leetli·rard0n:
opgericht: Ler!l.l::;.er.,
kamercentrale Zv:oll3:
opgericht: ltaaltc/2eino, Losser, Bathmen, Borne, Nieuwleusen en
IJosel'ham •
..1:raengevoegd: Bcerta en Nieuw-Beerta tot afdeling Beerta.
ka:wercentrale
opgeheven: Schoonebeek.
kamercentr:lle I-'i:~b~1rr::
opgehevEn.: I\:_i jr:r:-:r:'ee k;
naamsvera."'ldering: I :ië_dé':~:.-Li:r:iburg in Roermorlel;
opgericht: Venray, Ker~radc, Heerlen, Weert, Geleen, Mook, Sittard,
EJ:,TSU, Beek, 5runssum, Helden, Born, Grevenbicht en Nuth.
Van enkele rle::.:er.' :J..fdeli.:.:..gen m.oest ten ti~8e van :!:1et a..fsluiten van è.it
jaarverslag de offici~le oprichtingsvergad8ri~g nog gehouden wordena
/~angez ü:n z i,l 2 8:-'- cc:c r·:::ecls in !.1et c o:-r.. p1;.terbe s ta.r:d •:~aren opgenose:a,
zijn zij in dit verslag ver5eld.
Ondereen trr:::.lc s
i4an het cind.e van het verslagjaar ~..ras de indeling van het la."'ld in
ondercen~r2les na~enoet; voltooid
Dit :r:et van. ondercentrales die'1t
het ge coordi~eerd cpt~'edcn von groepen van a.fdel ingen te bevorderen~
De snelle groGi der pal'tij .::1aal::t zulks noodzakelijk. riet nar::e bij
0

z .. o .. z.
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het organiseren van spreekbeurten, het ontwikkelen van activiteiten
tijdens verkiezingscampagnes en ledenwerfacties e.d .. veroorzaakt
het opereren van iedere afdeling afzonderlijk te veel verlies aan
energie - om een actueel tijdsbeeld te gebruiken .. Een overzicht
van de ondercentrale--indeling zal t.z.t. in "Vrijheid en Democratie"
worden gepubliceerd~
Kamercentrales
\-Jederom hadden enkele informele besprekingen plaats tussen een
delegatie uit het dageli,jl-:s bestuur en de voorzitters der kamercentrales, en wel Gp 9 januari, 21 maart en 24 oktober ..
Regionale pronar:andisten
De hereq H.. G.. P..oodhuyzen te 's-Gravenhage en Y.. Groen te 's-Bertogenbosch zetten hur:. :·.;Grkzrlé~:'!heden in resp.. de provincie Zuid-Holland
en Noord-Brabant voort. De kamercentrale Gelderland kon vanaf 1 mei
gebruik maken van de goede diensten van de heer J .. H.. de Vries te
~onceren, die veel activiteit ontwikkelde bij het oprichten en beeleiden van de talrijke nieuwe afdelincen in deze provincie ..
.t(amerfracties
In de samenstelling van zowel Eerste als Tweede Kamerfractie kwam
wijziging .. De Eerste Kamerfractie zag haar lid dr .. H.. J .. Witteveen
eind augustus naar Washington vertrekken, alwaar hij het vooizi tterschap van het Internationaal Monetair F·onds op zich nam .. Zijn
opvolger in de Eerste Xamer Herd mr.G.A.VJ.C.baron van Hemert tot
Dingshof, burgemeester van l·~aarn .. te Tweede Kamerfractie verloor
de heren Rietkerk en Geertsema. De heer Rietkerk legde op 1 september zijn ~Ca...TJlerlidrnaa tschap neer en keerde terug naar het Verbond
van I'Tederlandse Onderneraingen, al1·1aar hij Herkzaa.nl was vóór de
politiek hem riep .. Zijn opvolgster in de T't~\~ede Kamer was mevrouw
drs .. N.J.Ginjaar-11aas te I-hjswijk (Z .. H.) .. Op 16 november werd de
heer Geertsema benoemd tot Co~~issaris der Koningin in de provincie
Gelderland .. In zijn plaats deed intrede in onze fractie de heer
A~J.Evenhuis te I1eppel, lid van het hoofdbestuur.
Twee heuglijke feiten, onze Tweede Kamerfractie betreffende, dienen
--11.og vermeld te word.;:.:::,._; r.p 13 maart werd de heer Berkr_,_ow-:ler verkozen
)t voorzitter van het Europees ?arle!P.ent; en op l juni trad de
~ractieleider, de heer Wiegel, te Hoogeveen in het huwelijk met
mejuffrouw Jacqueline Frederiks. Z~~r vel~n in en buiten de partij
waren daarvan getuige!
AlGemeen secretariaat
In de leemte; ontstaa~ door het overlijden op 19 januari 1971 van
de organisa~or/prcpagandist de heer ~.van Vlaardingen was nog steeds
niet voorzicm ~ In de loop van de zomer kon het hoofdbestuur echter
met ingang van 1 oktober tot staff:.:nctionaris voor de organisatie
benoemen de heer T~ten Bruggencate te Zoetermeera
De snelle groei der partij r:~asJ;:te et;n ·- voorzie htige - uitbreiding
van het secretariaat noodzakeli.jk~ Bi,j het betreJ.-:ken 11an het
Thorbeclcehuis had een te1efoo~install:::.tie met een maximum van vier
lijnen adequaat geleken .. Al spoedig bleek dat velen die het secretariaat telefon:..sch tr:J.ch-cten te bereiken bi;; voortduring het
ingesprek-signaal kree;eno I'Iedio 1973 ;.,rerd da:t ook besloten over
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te gaan. op een niem·Te instal la tie: een automaat met acht lijneno
Dit hield tevens CE;n ·~1ijziging van het ·t;elefoonnummer ino Op 19 december, de dag 7an onze vierde en laatste televisie-uitzending in
het verslagjaar, ~-rerd du nieuwe installatie in gebruik genomen,
en kon het niem·re telefoonEUITli8:r' • 070 - 61 u4l o21 Op het Scherm
worden vertoonde
Centrale ledenadministratie
Deze afdeling van het secretariaat kreeg het in 1973 wel byzonder
zwaar te verdureno Met enorme sprongen vloog het ledental omhoogo
Enkele peildata:
1 janua~.,i
38.607
4lo851
7 maart
13 aprl. l__
43o939
45.205
3 mei
50 .. 000
1 juni
ll juli
5la621
18 sept8mber
52o700
60o0ÜÜ
29 september
8 oktob;:;r
62"000
12 december
65. 0 1+3
68 o~·l'5{
31 december
Ontzagwekkend was de leden·:änst telkenmale na onze tele-:risieujtzendingen, op rGSPc 17 ja...Y).uari, 18 april, 19 september en
19 december, Pieken gaven verder à.e dagen rondom de totstandkoming
van het kabinet-Den Uyl, en de dagen na Prinsjesdage Beide perioden
vielen samen met o~n televisie--uitzondi:<J.g - op 18 april en '~P
19 september -" Letterlijk duizenden en dnize:c.den·Beldden zich aan~
telefonisch of ::;chJ:·ifte lj_jk, re( ":ltstre eks bij t et al[emeen secretariaat of bij de ö.fdel:':..ngen overal in ien la.ndeo De stroom il!as op
het secretaria.a·:~ :c.iet rt.eer tG ve.:r·l'lerke::.~. ~ Er ontstond achterstand;
ander werk m.oe3t -bli.jven lie;gen . . Hulpkrachten werden ingeschakeldo
De afdelingen Den 5aag -::n 'Fassenaar kont hier een ;;.iQord van dank
toe voor ve:;:-leende 0j_jsta."1.ël. o Niet·cemi:c. bleven klachten van nieuwe
leden die zich spc.ntaa:.1 had.d.en ê.:.angemeld en }aLgere tijd ''niets
hoorden" niet ui7- 1 al too::-.:.clsn zij ne, G).."'Plicat~.e oegripo Gelukkig
'can vermeld lv~rclen ciat andanks het f·:;it dat de laatste ~elevisie.i.. tzending vlaJ:: 'toor de jaë,rHisseli:.lz viel van een grote achterstand
op 31 decem-~e:r ~iet ~eer gesproke~ k~n ~orden. De computer-afslag
van 18 januc.ri lS7LJ., d:i_e bepa:end is voor het stemmental der afdelingen in het ko~~ende jaa::- is geheel "bij", slechts en.1l::ele adreswijzigingen konden nog n~et worden verwerkt~ In bijlage dezes is
het overzicht va.."1. het ledenbestand pe=· .ja:.1U&I'i 1974 opgenomen,
met vergelijkenee cijfers en percentages ..
Aan de centrale cont:::::.butie-inning deden in 1972 72 afdelingen
niet mede. In 1973 waren dat er nog slechts 22a Ofschoon deze afdelingen merendeels getrouH hun verplichtingen nakwamen, veroorzaakt deze afwijking van de algemene :.._-.egel extra kosten, en maakt
zij de administratie onnodig inge~i~celd. Het hoofdbestuur bereidde
in het verslagjaar dan ook een voorstel aan de algemene vergadering
1974 voor ten einde de statutaire ~ogelijkheid voor de afdelingen
zelve de contributie te innen per l januari 1975 wE.g te nemen.
De centrale con::;ribu.tie-innine; bleek overigers, ondanks nog tal
van onvolkomenh8c1en ~ goed tt:" ±'u.-·1ctione::... on. R1. im 95% der contributies

- 8 kvram binneno Evenals in 1972 werden in november rond 3000 leden
wq;ens wanbetaling afgeboekt. Bij het afsluiten van dit verslag
bleek een zeshonderdtal hunner inmiddels aan de afdeling waartoe
zij behoorden te hebben betaald, zodat zij 1veer konden worden opgevoerd.
"Vri.4heid en Democratie"
De redactie van ons veertiendaags parti ,j-orgaan zag in de loop
van 1973 twee harer van ouds getrouwe medeleden hun functie neerleggen.
Op 1 januari trad de heer G.Stempher om gezondheidsredenen als lid
van de redactie af. De heer Stempher maakte reeds deel uit van de
redactie van het weekblad "Vrij" van de Partij van de Vrijheid;
vele jaren v~~rvulde hij het redactie-secretariaat van "Vri~heid en
Democratie"o Ook na zijn aftreden als zod.anig verzorgde hij als
"ge'.voon n redactie-lid tal van artikelen voor het blad, met name
op sociaal-economisch gebied.
Per l oktober legde de heer i~. \v. Abspoel zijn lidnaatschap van de
r····9dactie neer. Hij had zijn sporen wel verdiend! Veertig ,jaar lang
'
.akte hij deel uit van de redactie van het partij-orgaan der
opeenvolgende liberale pa*tijen - De Vrijheidsbond (hij behoort
tot de oprichters van het Liberale Weekblad) - de Liberale Staatspartij - de Partij van de Vrijheid - de V.V.D. Gedurende tal van
jaren vervulde hij het hoofdredacteurschap. De laatste jaren
fungeerde hij als waarne.r.1end hoofdredacteur van "\lrijheid en Democratie n; als zodanig 1iVerd hij opgevolgd door de heer B. V oVoskuil.
De zeer grote
diensten, door d.:3 heer 1~bspoel aan de libe:::-ale zaak
bewezen, vonden hun erkenning in zijn benoer.J.ing door de bui tengewone
algemene vercadering op 24 november - waarover straks meer - tot
erelid der partij.
Jaarli:ikse alr-:eElene verp:aderinr-:
De groei der partij kwam duidelijk tot uiting in de jaarlijkse·
algemene vergadering, op vrijdae; 13 en zaterdag lLJ- april, in Bellevue
te Lssen gehouden. De opkomst was groot; de zaal te klein.
·
Voor het eerst begon de vergadering reeds op vri.jdag!tiiddag in plaats
van des avonds; de steeds nijpender ':!ordende tijdnood, waarin men
-~ vorige jaren wP,s geraal;:t, had tot deze proef aanleiding gegeveno
. thans gevol~de procedure bleek uitstekend te voldoen. De vrijdagmiddag, door de bure;emeester van J.ssen, de heer Go Grolleman, als
zeer belancstellend gast bijgewoond, kon geheel" 'dOrden besteed aan
de behandeling van huishoud.eli,jke ze,ken o Do jaarverslagen van secretaris en penningmeestr:;r ~,rerden vastgesteld, het beleid van het
hoofdbestuur en va:1. de redactiE; vG.n "Vrijheid. en Democratie" werd
besp::'oken .. Voorstellen v&:l a.fd.el inp:e:r~ en hoofdbestuur vor:nden onderwerp van besprekingo Ver·Horpen werd een voerstel van de afdeling
Beverwijk om iAdAre afdeling te verplichten ten minste evenveel
afgevaardigden naar d.e a.lgom~ne vergadering te zenden ,qls er stemmen
uit te bre:1gen zijn, en een vool·stel vo..n de ä.fdt:ling Groningen tot
contributieverlaging voor studerenden in de ruimste zin des woordso
:~an eon voorstel v2..n de afdeling Deventer om r1üme inforrr:atie te
5even over de kandidaten voor vertegenwoordigende lichamen en ~an
voorstellen van de afdel ineen Ut:recht en V(::-lsen tot het verschaffen
van meer informatie en docur..1entatie, zal· zoveel als mogelijk is
worden tegemoetgekomen. J.a...D. een ::J.otie ~ran de afdeling \-Jeststelling-
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- 9 -vrerf, \vaarin werd aangedrongen op meer informatie in "Vrijheid en
Democratie" over het werk der partij-commissies bleek geen behoefte
te bestaan ..
Een voorstel van het hoofdbestuur ten slotte, dat de afdelingen en
kamercentrales verplichtte tot afname van twee nieuw uit te geven
losbladige jaarboekjes, met verplicht abonn~ment op de daarop
periodiek uit te geven wijzigingsbladen, werd aangenemeno
De vrijdagavond werd geopend oet een toespraak door de p9.rtijvoorzitter, die tal van gasten welkom kon heten: de heer Stikker,
het erelid de heer Dettmeijer, de ministers Geertsema, De Koster en
Langman, de staatssecretarissen Rietkerk en Vonhoff, oud-staatssecretaris Keyzer, de heer RoCoCop, afgevaardigde van de Belgische
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang en het Liber3.al Vlaams Verbond,
en vertogem:.roordigers van JoOoVoD~ en LoS.V.Na
Vervole;ens hield de heer 1.-!iegel, voorzitter der Tweode Kamerfractie,
zijn politieke rede, die Geheel was afgestemd op de nog in volle
gang zijnde kabinetsformatieo Ofschoon hierna belangrijke agendapunten wachtten, w&s er toch tijd voor een f&estelijk intermezz~.
-.,·,8 voorzitter van de afdeling J;ssen bood mevrouw Van Someren een
:eld van Bartje aan, als herinnering aa..r1 deze vergadering; het
beeld kreeg een ereplaats in de vergaderzaal van het Thorbeckehuis.
En de tv1eede ondergetekende vielen woorden van hartelijke waardering
ten deel in verband met het feit dat zij 25 jaar lang het wel en
wee: vo.n de VaVoDo op de voet had gevolgdo Zij schri,jft dit verslag
met de gouden vulpen met i~scriptie die het hoofdbestuur haar
schonk, en waarmede zij intussen reeds vele vergaderingen notuleerde,
en van talloze telefoongesprekken notities maakte; en de albasten
sigarettendoos en tafelaa:c.stel<~er, die zij respectievelijk van de
Vereniging van Staten- en Raadsleden en van haar medev.Jerksters en
mede't.rerkers van het algemeen .secretariuat mocht ontvangen, behoren
tot haar dagelijkse attributeri in het onvolprezen Thorbeckehuiso
Een prachtige herinnering aan het bereiken VéJl deze mijlpaal op de
meest enthousiaste en· drukbezochte algemene vergadering die zij
ooit meemaakte zal haar voorgoed bijblijven.
Na dit intermezz("' 1..rerd tot de agenda terugv:e~<:eerd, maar, vóór de
ernstige zaken: aan de orclé; kwamen, •.-rachtte nog een feestelijk punt:
de benoeming van de heer Stikker tot erelid der partij, reeds door
'8 voorzitter aangekondigd tijdens de viering van het 25-jarig
-.:staan op 2 februRri, maar thans bel<:rachtigdo Toen het applaus
was weggestorven kon de voorzitter overgaan tot de vaststelling
van de behs.ndelingsprocedure van het Libera.::..l Manifest; het voorstel van het hoofdbestuur 'derd, geamendeerd, aanvaard.
Hetzelfde gold voor een ontwerp-resolutie van het hoofdbestuur inzake partijstructuur~ re inhot:d d2.arvan luidt als volgt:
"De Volkspartij voor Vrijheid en De:::::ocratie, op 13 en 14 april 1973
in algemene vergadering bijeen:
a. van oordeel dat de p~rtij-politieke structuur in Nederland is
verouderd;
b. spreekt de wens uit dat op grond van werkolijke politieke
scheidslijnen partijen of pQrtij-broepen tot stG:c.d komen, waarvan
rede li jkert.-.ri j s ms.g v:orden ar:~nRe~orr.c n de,t daaruit steeds een parlementaire L"':e:::rderheid k:1...1 worden sc::7or:;:ë. ';Jaarin .;en in overeenstemming met de ':rens V8J.'1 die meerderheid optredend ~G:i.binet zijn vertrouwensbasis vindt;
.
·
Co wendt zich tot alle Nederlanders die van oordeel zijn dat de
beginselen van ':.rrijheid, verant;·,-:oo:::-d8lijkrwid, vordraagzaai1lheid en

- 10 sociale gerechtigheid de grondslag behoren te zijn van onze samenleving, om naar de geest van het Liberaal I"Ianifest met leden van de
V.V.Do te 01:erleggen over de zo noodzakelijke hervorming van ons
partijstelsel;
·
do spreekt haar uitdrukkelijke bereidheid uit aan deze activiteiten
medewerking te verlenen;
eo draagt het hoofdbestuur op al het mogelijke te doen voor het
tot stand_ brengen van het onder· p·llnt c. bedoelde overlego"
Nad.'J.t .de aanwezigen nog lang bijeen waren gebleven in gezellig
samenzijn, verzorgd door de afdeling J~ssen, ·kwam zaterdagochtend
de bestum·sverkiezing aan de orde. Zonder stemming werden herbenoemd de algemeen secretaris, de heer ~.FoKorthals Lltes, en het
lid yan het dagelijks bestuur, de heer PoCh.Vocely, secretaris voor
de organisatie, beiden aan de beurt van periodieke aftreding. Eveneens zonder sterrmiing werden herbenoe~d de aan de beurt van periodieke aftreding zi ,jnde leden van het hoofdbe st,J.ur m.evromv
mr.I"LlL'd.Dettmeijer-Labberton en de heren Sch.Overwater, mroJ .MoBe,st
en J.H.•..G-.Goem3.n :Sorgesius, resp. zitting hebbende voor de Stichting
Organisatie Vrouwen in de V. 'l. D., de rijkskiesl:rin'g Dordrecht, de
·\. . ijkskieskring :.msterdarn en de rijkskiesk!'ing Groningen. Zonder
_temming nieuw gekozen vwrden voor de rijkskieskring Rotterdam de
heer ir .. J .M. van .Rossem in de plaats van de heer J. i!f. Verbeek, die
niet herkiesbaar was; voor de rijkskieskring Den Helder de he~r
G.E.Ris in de plaats van de heer drs.Wuvan der Kolk, die had bedar:.kt; voor de ri jkskieskring Utrecht de heer drs" Zo W. van ~~Julfften
Pa.lthe in de plc..ats van drs .. B.C.van Randlvijk, die zich om gezondheidsredenen niet herkiesbaar had gesteld; en voor de rijkskieskring J·Iaastricht de heer drsoF~i''LFey in de plaats van drs.l~oFoZ.van
der Homven, die -,.,as verhuisd naar een buit e:1 deze kieskring gelegen woonplaats.
Vervolgens maakte de voorzitter de prijswinnaars bekend van de in
januari gestarte le-denwerfactie., Procentueel het meest vooruitgegaan blecjk de afdeling Heemsl'::erl-::; in !-1et "individuele klassement"
gingen de prijzen naar mevrouw Komtrink te Hoogeveen en de heer
Fey te Melick., Door een misverstand bleek later het ab~olute record
te zijn gevestigd door de heer R.Tj.Bezaan te 1mersfoort, die tussen
5 januari en 13 april 103 nieuwe lede!l vJierf. Een speciale vermelding in ons partij-orgaan viel he~ ten deel.
'Clals gebruikelijk werd de zaterdag verder gewijd. aan de bespreking
.ran het beleid der Kamerfracties ..
Buiten~ewone algemene verg~dering
Ter uitvoering van het door de algemer1e vergadering aangenomen besluit inzake de behandelingsproceè.ure van het Libera.s.l I1E'. .J'.'lifest
werd op zaterdag 2Ll.. november een buitengeHone s.lgemene vergadering
belegd in Het Turfsc~üp te Breda.
Daar kwamen ean de orde stellingen, voorbereid en verdedigd door
de stuurgroep Liberaal I'1anif·2st, bet!'ekki:~lt; h.:bbende op onderwijs,
milieubeheer, rechtsstaat en democratie, cm hestuurlijke organisatie.,
~mendering was niet aogelijk; de stellingen konden aanvaard of verworpen v.JOrden. I\a aLJ.pele discussie ':Jerde!l de stellingen voor het
overgrote deel aanvLlétrd~ Hel a!"'"Jcnc~.eerba2,r was een resolutie over
inkomenspolitiek, ontleend aan een nota van de T~eede Kamerfractie
over dit onder·::erp, er:. als t·,v-eeè.e pm1t •"'P de 1.genda.geplaatst .. De
resolutie vrerd op een nantal punten gE-wijzigd, terwijl machtiging
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werd verleend tot het aa.nbrengeri van redactionele herzieningeno
Ook deze vergadering bracht een feestelijk intermezzo: de benoeming
van de heer Ao \I oAbspoel tot erelid der partij o
Dagelijks en hoofdbestuur
Het hoofdbestuur k'llaiD. in 1973 tienmaal bi,l een, en wel op 5 en
21 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 18 ju_Tli, 10 september,
8 oktober, 12 november en 10 december"
Het dagelijks bestuur vergaderde daarnaast neg op 2 en 30 maart,
3 april, 3 mei, 14 juni, 6 juli, 4 oktober, 5 november en 6 december~
In oktober legde de heer J oi:oEoffmann in verband met een verz;.varing ·
van zi,jn vJerkzaamheden zijn hoofdbestuurslidmaatschap neer., De
kamercentrale Haarlem wees voor de periode tot de jaarvert;adering
1974 als vlaarnemer aan de secretaris. dezer 1-'::amercentrale, de heer
P ol'L van. Drooge te Heemstede o
Parti .4raad
De· parti.jraad k1.,ram bijeen op zaterdag 29 september, ter bespreking
-"ran de politieke toestando In een resolutie l.·rerd vertrom·1en in het
;eleid van de Tweede Kamerfractie uitgesprokeno
Commissies
Con:miss ie Bi .j standswet
Deze commissie werd opgelïeveno De leden ervan namen echter allen
zitting in de werkgroep Sociale Aa.>J.e;elegenheden, een nieuw onderdeel van de Sociaal-Economische Commissieo
Commissie l~ui tenlai1d
De commissie Bui tenland vergade:-::de t>:JeeJJJ.aal o Teleurgesteld over het
feit dat de Kamerleder. . zelden in de gelegenheid waren de vergaderingen
bij te 1vonen, stelden de commissieleden r1e t hoofdbestuur voor om
van de Bui tenlP.Jldse Commissie een "slapende" coiililiissie te maken"
De bedoeling 'tJas om alleen bijeen te komen Oy verzoek van de Kamerleden" Het hoofdbestuur hield dit voorstel in beraado
Commissie Culturele Zaken
' 'TJe commissie Cul t11rele Zaken vergaderde zesmaal Naast het be spreker..
van actuele onder1.verper1 wi,jdde de comrrlissie zich a2..n het opstallen
van een reactie op de discussie-nota Kunstbeleid van het ministerie
van CoR.,l'I., en aan het formuleren van punten voor het gemeenteprograin.,
Op 29 november vergaderde de Culturelè Corrunissia in het Haagse
Gemeentemuseu~n, waar de Pompe:Î-tentoonsteJ.ling werd bezichtigdo
0

Defensi·2 -Cor:u::lis s ie
De Defensie-commissie vergaderde tienm&alo Om tot een efficiënter
opzet te komen diende men bij het hoofdbestuur een voorstel tot
reorganisatie van de commissie in., Dit hield in dat de commissie zou
worden opgesplitst in een groe-p :t:ernleden, die alle vergaderingen =bij;.vonen, en "stand-by" leden, die alleen die vergaderingen bijwonen
waarin een onder'Herp ':Janrin zij gespecialiseerd zijn aan de orde
komt o Het hoofdoe stmll' ging hieenee gaarne accoord~ ~i teraard 1(1-.ramen
de vele defensie-problemen va:.1 ~1et af~·elopen jaar in de co:rrrissie
uitvoerig aan de orde., Jaar:-.~.aast '.'Ie rel verder gewerkt aan een
defensie-nota.., en ·\.;erd gesproken met een ver ,;egenwoordiger van de
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Commissie kandidaatstellin~sprocedure Eerste Karnero
Naar aanleiding van een voorstel van de afdeling Amsterdam op de
algemene vergadering 1972 tot viijziging van het reglement op de
kandidaatstelling voor leden van de Eerste Kamer, .benoemde het
hoofdbestuur een speciale comi!lissie, die zich over dit onderwerp
zou buigen. In deze connissie n.amen zit~ing mevrouw mroJo1·1.Corvervan Haaften, mejuffrouw mroA.Kappeyne van de Coppello,
mr o\v. G.Belinf ante, ir. Hoi'1akkreel, prof odr oG.Ho Scholten,
jhr.mr.GoO.J.va~ Tets en droP.G.van de Vliet. De heer van de Vliet
werd bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. De commissie ontving een tweeledige opdracht, t.w.:
a) na te gaan of het -vrenseli.jk is, zolang de Grondwet en de Kieswet niet gewijzigd zijn, het reglement van de V.VoD. inzake de
kandidaatstelling voor leden der Eerste Kamer te wijzigen, en
zo ja, op welke wijze;
b) een partij-standplli~t voor te bereiden omtrent de meest wenselijke
'·-,,
wijze van verkiezing van de leden der Eerste Kamer, waarbij de
Grond1r.ret en de Kieswet niet als vaststaand ge gever1. worden beschouwd.,
In haar eerste vergadering, op 15 maart 1973, voegde de commissie
hier zelf een derde. punt aan toe. I''!en wilde namelijk nagaan of net
mogelijk was om te voorkomen, dat door eigenmachtig optreden van
Statenleden zetels zouden worden verspeeld. Al in de eerste vergadering bleek de commissie una~iem van mening, dat een grotere
inbreng van de parti,j in de kandidaatstelling gewenst 1v-as, da...11.. met
het huidige reglement mogelijk was. Na bestudering van de reglementen van. de belangrijkste politieke par ti jen vierd een conceptreglement ontworpen, dat op veel punten overeenkomst vertoonde
met het reglement op de kandidaatstelling voor de ·rweede Kamer.
Dit concept v1erd op 3 oktober aan het hoofdbestuur aangeboden.
De commissie vergaderde in 1973 vijfmaal.
Landeli~ke

/

\

Landbouwco~~issie

De Landbouwcorrnnissie k'. .Jam ti:-Jeemaal bijeen, o.m. ter bespreki..11.g
van de begroting.
.andeli;ike I•Iiddenstandsconnissie
De Landelijke riiddenstandscommissie vere;aderde vijfmaal. Besproken
werden actuele onderwerpen, zoals het centraal-Accoord en de
perifere winkelvestigingen.
Com..rnis sie t'Iilieuhygiëne
De coiTnissi'~ l'hlieuhygiëne vergaderde zevenmaal. De.ar~a9.st werd,
op 5 februari, een excursie ge~aa~-;:t naar de kerncentrale te Dodewaard. De commissie besp~ak de begrotingen (1972 en 1973) van Volksgezondheid en I'Iilieuhygiene, werkte verder aan een nota over de
auto en rondde het rap~ort naar aanleidin~ van de Milieudag in
1972 af. Dit rapport zal nog worden besproken met diegenen die op
de genoemde dag aan de discussies hebben deelger_omcm. Voorts nam
de commissie Milieuhygiëne l"let initiatief tot een versadering met
de milieu-specialisten uit de V.V.D.-fracties i~ Provinciale Staten.
Zowel de Statenleden als de comr.J.issie 'tiaren enthousiast over dit
contact. Besloten werd dit soort vergaderin~en vaker te houden.
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Noorden des Lands
Vóór het debat in de Kamer over het l'Joorden des lands ki·Jam de gelijknamige partij-commissie nog eenmaal bijeen om met de Kamerleden
de recente ontwikkelingen te bespreken.
I,andel i ,ike On<1:.erwiji scom.:-:1issie
Ook de Onderwijscorruîlissie \•Jerkt aru1. een reorganisatie-plan. De bedoeling is hier om tot een regionale splitsing te komeno Het voorstel hiertoe is echter nog niet afgerond. De commissie vergaderde
zesmaal, o. ao over de nota-basisonder\ájs en een rapport over de
middenschoolo
·
Landelijke Pro-;;aga!'..daconnissie (LPC)
Nieuwe Xiezors ~Jerkr':rocp (lE.H)
Public Eelations 1.-.ierk?T,roep (Pm-J)
.Media Advies Commissie (MAC)
·,De Propagandacommissie kl-lam zesmaal bijeen. Eenmaal '.-Jerd tezamen
.Jlet de NKW vergaderd. Bij deze gelegenheid hield druF • .~LHooger'Lè.ijk
een inleiding over politieke propap-:anda. De overige vergaderi:n2;en
waren vooral gewijd aan de continue propaganda, en aan het ont~·!erpen
van de campagne voor de komende verkiezingen.
De NlG·l vergaderde eveneens zesmaal. Besl otcn ?Jerd de \verkgroep op
te splitsen in een aantal kleine \verkgroepen die zich zouden '.-rijden
aan a) '!.'Ier kende jongeren; b) scholieren en studonte:::1; c) plaatselijke-problematiek. De laatste groep wil aan sprekers infor~atie
verschaffen over de probler:::atiel:: van de plaats vraar zij een spreekbeurt zullen vervullen.
De PRvl Herd bij besluit van het hoofdbestuur op 21 februari opgeheveno Omdat gebleken v-ms dat de 13rootste inbreng in de F~\·I kl:ru2
van de media-vertegenHoordigcrs, Herd besloten tot instelling van
een Media Advies Commissi.::" Deze b.ram voor het eerst bij een op
15 november ..
Sociaal-Economische Co~~issie
De S:SC kwa..m. plenair slechts eenmo..al Dl.Jeen voor de traditionele
·~espreking van de i'IiljoeYJ.en-nota. Veel activiteit vrerd echter ontwikkeld in do werkgroepen. De Centrale Werkgroep vergadorde i~ het
najaar frequent over de financicel-econorrische. situatie. De werkgroep 1tJoningbouw en Huurbeleid begon met het opstellen VlliJ. een
rapport. De nieu·.,re vlerkgroep Sociale Aanr;e leserü1edon, vmarin Herden
opgenomen de lcc'.. en van de voormalige commissie 3i;jstE'.nds'tJet, bespr&k
o.m. i.c.tensief de •:..renseli.jl::heid vs..n het invoeren van een ~inirrn.m
inkomen, en de ::::wgelijklleid vWl. altE:rnati'2ven voor de kinderbijslag ..
Commissie Verkeer en '.TE:rvoer
De CVV kwaru viermaal bijeen. De 1.'lerkza811lheclen aan een nota. over een
ge:Lntegreerd vorkeers- er: ·rervoerbeleid werden voortgezet.
Comnissie Volkspe~o~dheid
De corl'l.rlissie Volksg.::zo.:J.d.heid 10tram. zest:aal bijeen. Zo'.vel plenair
als in werkgroepen. werd gosproken over de ~e3ondheidszorg in de
eerste lijn, over de struc.t1.mr van de ziek-cekostenverzekering en
over het bevol~ingsvraagstu~.

- 14 ·:~c commissie van Beroer,, de Grondwetcommissie en de Sportcommissie
;;:·_,:amen in het verslae;jaar niet bijeena

rn

19?2 b~sloot hct.~oofdbestuur om ter 'bevordering van de ~oo:

~~tromulg

ln de partl J-cornmissies na iedere Tweede Kamerverkle Zlng

~t..' bezien of de sa:nerlstellin<?' dezer commissies \'rijziging zou be-

~:-Jeven. Ter ui tvoerin(.~ Villl dit besluit werd na de kabinetsformatie
door het hoofdbestuur een brief aan de voorzitters der commissies
~'--·zondc~n. Intussen is üoor de afdeling Rotterdam aa.'Yl de algemene
;:t.'rgadoring 197~ een voorstel gedaéill de doorstroming in de. commis:~ies reglementalr vast te lef:"gen.
Het hoofdbestuur heeft hlerop
0
~csitief geadviseerd.
~~dio- en televisieze~dti~d
:~ar televisie-uitzendingen bracht het jaar

1973, en deze vier

.:i tzendingen bracht.::n ons vele duizenden nicu1re leden.. De formule

l'
\,

·.~'.S steeds dezelfde~ h:or.-ce toespraken door de partij-voorzitter
_~~ de voorzitter der T'.·Jc:ede Kamerfr2.ctie, afge\.Jisseld mE::t korte
~::terviews door de secre-taris voor de voorlichting, het lid van
_,,t dac;elijks bestuur, de heer dr .R. ~v .. de Korte, met middenstanders,

. :!'kende vrouwen, soldaten, haisvrouwen etcetera .. I'ijclens de -c:.i t-. ::..dinr;en werd steeds enige :oalen het te lefo or..nu..."'D!Iler va:::1. het ~lge
·_:-2n secretariaat en het ant\'loordnummer 18'77 (geer. postzegel!) ge:.-Jject~Jerd~ De eerste en tweede ;.litzending, op 17 janaari en
.: april, brachten elk c-:en duizend nieuwe leden aan. De derde,
19 september, de d~g na Prinsjesdag, zesduizend. De laatste,
19 december, vrederorn circa duizend. De zesduizend van 19 sep:::"::>er '~Jerden nB.tuurli;jl<:: niet allen op de avond zelve genoteerdA
.: was alleen al om technische redenen niet mogelijk: de telefoon. ::-:rale in Den Hö.ac rr.t.:ikte e;estoord omdat tè velen ons tegelijk
~:len. Een storing die zich vol~~ens mededeling van de Telefoon-~~st alleen voordoet uls lO.OOÓ abonnees tegelijk hetzelfde
.::.::er draaien .. De te 1Gfonische aanmeldingen gingen dagen nadien
~lle vier lijnen door. Dit veroorzaa~-ce stagnatie in het werk
-~~t secretariaat, een atagnatie die ondanks de hulp van vrij.- ~-~ge krachten hoofd'..ll"f~kens gaf
: 1n onze radio-ui-czendingen werd later in het jaar ons telefoon---:er genoemd. Het Gffect hiervan 1~ras echter nauv.elijks merkbaar.
-- -:hures en publicaties
Q

•

~anuari werd een le<lenwervingsfolder ter beschikking Vfu"l de
·:lingen e;esteld. Bovo-:1dien vcrscheen in het begin van het jaar
· crochure met tal van 0D'ecrevens
over de partij - het z.g ..
.
t:l
·.:-:J.pje 11 - die goede diensteE bewe~;s bi,j de informatie van de
· -··r~ leden en van hen die om inlichtir.ogen vroet:en.
· · :.::t nummer v2.n 23 nove:-nber v;,m " 1!rijheid en De:!wcr::,tie" vrerd
·:ntern opgenomen e(~:I. brochure, getiteld "V'lD NU", di8 eveneens
.:. ~tuk documentatie over de V~V.D. bevattea Deze brochure werd:;_:afzonderlijk verkrijgbaar gesteld.
_: ·:.-·..s--:e parti.j-activif:eiten

··
·
·'
.·

--· ·:•.-:-•-rerfactie

----

:·.::ze ::tartte op 5 januari en ':ierd - theoretisch - -afgesloten on
·) =-~!-rila De lederriJerfactie zette zic:1 ec:·ltr r in feite het gehele
~nar voort, door de afdelint;en op eigen ini·:iatief, door het
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- 15 hoofdbestuur via advertenties, radio en televisie • .::Je resultaten
publiceerden ~:dj reeds eerder in dit verslag.
Regionale kadercursussen
In het voorjaar r.-:erden vvederom regionale kadercursussen gehouden,
in negen combinaties van kamercentrales, telkens op drie zaterdagen.
De nadruk lag op instructies voor het opt:reden in het openbaar.
Als inleiders hadden zich beschikbaar gesteld de heren H.L.Zuidema,
H.H.Jacobse, L.Rhijnsburger en H.F.Heijmans.
Enauête kamercentrales Gelderland en Zwolle
De resultaten van een door boven~enoemde kane~centrales onder
de leden gehouden enquête over vragen betreffende het ~ilieu,
onder,,.,rijs, sociale verzc~l:ering, buitenlandse politiek en on twikkelingshulp, defensie, overheidsuitgaven en collectieve voorzieningen,
landbouw, woningbouiv en huurbeleid, gevrestvorming, interne 1tJerking
van de partij, partijvorming, en presentatie van het beleid. naar
,})ui ten v-rercien gepubliceerd in het nLLllmer van 8 juni van ''Vrijheid
··n Democratie 11 •
Na;jaarstournee Hiegel
In de maanden oktober, november en december maal{:te onze fractieleider in de T'.'leede Kamer weer een tournee langs de kamercentrales,
die daarvoor combinaties hadden gevormd.
Stampvolle zalen waren zijn deel; vele nieuwe leden het onze~
Tussen ti.idse_ gemeen teraadsverkiezinp:;en
Tv1eemaal hB.dden tussentijdse raadsverkie zinr;en plaats in verband
met grens>-.rij.-;iging van de betrol~ken gemeenten.
De Zaanstreek ging voorop, op 17 oktober. :Ce gemeenten Assendelft,
Koog a/d Zaan, Krornr1enie, Westzaan, ~,vorserveer, Zaandam en Zaandijk
werden daar bijeengevoegd tot één gemeente Zaanste.d. De resultaten
voor onze partij waren in dit rode bolwerk zeer goed. Vergeleken
met de Kamerverkiezingen van 1972 kwam de VoVoD. van 11.5% op 11+.7%
(landelijk gemiddelde op 29 november 1972: 14.L!.%)o
Op 21 november was Amersfoort aa.!'l de beurt. Hier kHamen v'li j van
. . 7 . 8% op 23 "79%. Alleszins reden om de Statenverkiezingen va."l 1974
et vertrouwen tegemoet te zien!
Zowel in de Zaanstreek als in Amersfoort hebben onze plaatselijke
afdelingen zich byzonder veel moeite ge~even deze belangrijke verkiezingen tot een succes te maken. Hun moeite Herd beloond, maar
door het hoofdbestuur :nag hier ~vel speciaal hulde worden gebracht
aan de bestuursleder1 en :raaèLska..>J.didaten, die zich voor deze verkiezingen geheel hebben ingezet. 'looral de s31:ler..;-Terking in de r1ieuwe
afde lincs Zo.anstad stelde hoge eisen aa.>J. de betrokkenen.
Stichtinp; Or~a.>J.isat ie Vrom·:e:1 in de V oVoD"
Onder leiding van haar actieve voorzitster, ::J.ev:rouH
mr .I·I.N. \·lo :Dettmeijer-~abberton, caf de Stichting er ook in dit
verslagjaar 1;reer blijk va.:1 een levende orc;anisat ie te zi.jn. Behalve
de provinciale en regionale bijeer1kocs~en verdienen vermelding de
Landdag op 11 mei te Utrecht, Haé.l.r de heer \-!i egel het startsein
voor de oppositie gaf, e:1 \\'aar vervolger.s het openbaar vervoer -r.-rerd
belicht, en de drukbezochte naja3rsconferentje ou 19 en 20 oktober
in Lunteren.
~

- 16 l,j_berale Inter::1a tienale
Het jaarlijl;:s congres, dat in 1973 van 28 tot 30 september in
J~uxe·mburg werd gehouden, werd zoals gebruikelijk bijgewoond door
een delegatie uit de groep JITederland .. Het hoofdbestuur werd vertegenwoordigd door de ondervoorzitter, de heer mr., HoP" ·Talsmao
Hetzelfde gold voor de vergaderingen van de Executiveo
Vereniging van Staten- en Raadsleden
Ook de Vereniging, onder leiding van haar voorzitster, :nevromv
H.J oSchlemper-van Gijn, ont1vikkelde veel activiteit.
Met het oog op de komende raadsverkiezingen werd op 14 mei een commissie, onder voorzitterschap van de heer mroJoDrijber, burgemeester
vP....n Zwolle, ter voorbereiding van het gemeentepro(T.ram 1974 geinstalleerdo Deze comnissie legde haar voorstellen voor aan het
jaarlijks congres der Vereniging, dat op 9 en 10 nover.1ber in
"De Blije 1.r.Jerelt" te Lilllteren Herd gehouden Het ontwerp-gemeenteprogram \verd daar, onder voorbehoud van nog aan te bren~en rer~actionele wîjzigingen, zaterdag 10 november vastgesteld" Vrijdag, -rond 9 november werd door de heer \,Jiegel een inleiding gehouden
uver het belGng va~ de komende Statenverkiezingen. De jaarvergadering vond plaats op zaterdagochtend 10 novembero
Het bestuUr der Vereniging orzaniseerde op 13 april een bijeenkomst me~ de voorzitters der Statenfracties ten einde de wenselijkheid. van de opstelling van een landelijk provincieprogram te bespreken. In overleg met de Statenfracties s~elde het bcst11ur vervol~ens een aantal richtlijnen op met betrekking tot de provinciepro[,ramma' s voor de Statenverkiezingen 197L~; deze richtlijnen - een
uitwerking van pilllten uit het be3inselprogra.m in relatie tot de
actuele provinciale problematier:: - 'derden afgedrukt i:-1 het nummer
van 12 oktober van "Vrijheid e:-1 Dernocrat ie".
Op 11 mei hield het bestuur een bijeenkomst met de leden van de
Eerste Kamerfractie en de Statenfracties; bet lid der Eerste Kêilllerfractie de heer mr .. J.d.e 1:/ilde sprak er over program- en afspiegelingscolleges ..
Op 21 juni b·mmen bestuur en voorzitters der Statenfracties wederom
bijeen om de problematiek van de kandidering voor de Staten te
?zien ..
_ "Vrijheid en Democratie" van 28 september '.'lerd een samenvatting
gepubliceerd van een interim-rapport ovr,_;r de eisen 1maraan een
staten- of raadslid moet voldoen .. Het bestuur hi:-id naar aanleiding
van het feit :dat deze rroblesatiek in de jaarvergadering 1972 aan
de orde kwam een drietal discussiegroenen ingesteld onder voorzitterschap van resp .. 1nevromv A.. A"~·:ingss.:'.roorthuij~en te Den Helder en de
he~en A.A.Rijstcnbil te St.?hilipsland en ir.~.W.FoC.Donkersloot te
Lochen, door 1/J'ie het r.:;.pport ':ierd or'gestehL
Door de goede zorgen van de heer J.Koppenanl, daarbij terzijde gestaan door de heer H.G.van Zwijndregt, ve::!:'scheen het maandblad der
Vereniging "Provincie en Ge:1eente" Gerecelcl en konden de vragen, gesteld a~~ het bureau voor Provincie- en Gemeentepolitiek prompt worden
beantwoord ..
o

mr .. F .. Korthals Altes,
algemeen secretaris.

mr.f'Ior-I.F.,van Everdingen,
secretaresse ..

- 17 Ieder jaar eindigt de ondergetekende met een welgemeend woord van
dank aan de staf en de medm-.rerkers van het algeBeen secretariaat o
Daartoe was elk jaar ook alle redeno Het jaar 1973 heeft door de
voortdurende ledenaanwas zoveel van staf en medewerkers gevraagd
dat een da.Ill<::~\'oord te kort moet schieten en het ::..oerr..en van enkele
namen te kort zou doen aan alle aJlderen De inzet van een ieder
was meer dan volledigo Het zou niet mogelijk zijn geweest de
ledenaanwas bij te houden zonder geautomatiseerde administratieo
Ook de computer dient tijdig gevoed te worden vlil zij kunnen
werkeno In 1973 'das het voedsel voor deze apparatuur zo overvloedig dat andere werkzaamheden veelal op zich ~oesten laten
wachten., Dat geeft extra moeili.jk.'J.eden voor d3_eg::nen die met dat
andere Vlerk bel,SJ.st zijn en toch - vanwege de talloze aan....11eldingen
van nieuwe leden per telefoon en per post - de noodzaak zien die
andere 't·Ierkzaa.:::"Jlede:::;.. te laten liggen ter vville van de afha...YJ.deling
(--:·.ran nieuwe leden.,
waalf :naa...YJ.den oogsten zal zelfs de meeste landbouwers wat zwaar
op de maag komen te liggen., Dru1Z zij de inspanni~g va...'1. allen in
het Thorbeckehuis aan de KoningiaYJ.egracht 57 is er 365 dagen lang
- en een aantal nachten na televj_sie-uitzendingen - onafgebroken
geoogst.,
0

mr.,FoKorthals Lltes,
algemeen secretaris.,

