
Van de notulencommissie Leiden 1968  

Aan de algemene ledenvergadering 
1 
(concept) 

Het is de notulencommissie, helaas geminiseerd tot twee leden, 

niet mogelijk U notulen voor te leggen van het Leidse congres. 

De bandopnamen die hiervan gemaakt zijn, waren niet tot onze 

beschikking en de aantekeningen gemaakt door de notulisten 

gaven geen volledige weergave van de debatten. 

Gezien de beslissing van het congres in Arnhem, geen notulen 

doch alleen een besluiteÏilijst vast te stellen, stelt de 

notulencommissie U voor deze procedure ook te handhaven voor 

het Leidse congres. Net  dien verstande, dat U deze besluiten-

kunt terug vinden in het onder het gezag van het Hoofdbestuur 

gewijzigde partiiprograrnmwaa1/bij iedere wijziging vermeld 

staat tijdens welk congres de nieuwe tekst is vastgesteld, 

De notulencommissie stelt hierbij wel nadrukkelijk vast, op 

geen enkele wijze te zijn betrokken bij deze wijzigingen en 

zij acht zich dan ook niet in staat vast te stellen of al deze 

wijzigingen korrekt zijn aangebracht. 

de notulencommissie 

Ch.M. Warnaar-Pellikaan 

G. Nooteboom 

evenals onder "Resoluties" in het boekje "De keuze van D1 66" 
en in de D'66 uitgave "Open deelneming en internationale 
gerichtheid" 



tuen van het op 1, 14 en 15 september 1968 in de Stadsgehoorzaal te Leiden 
gehouden congres van Dt66 

Cong/resleiding: J.M,Brand, hoofdvoorzitter 
T.P.M. de Jong 
W. Kingma 
M,G0Rood 
Jac.Soetenhorst-de Savornin  Lohman  
W.van Zijli 

Secretaris: B.Hamstra 

Om 10.45  wordt het congres door de partijvoorzitter, Mr,H,J,van Lookeren Campagne 
met een woord van welkom, geopend. Spreker richt zich daarbij in het bijzonder 
tot de vertegenwoordigers van andere politieke 

Na de vergadering nog te hebben ingelicht omtrent de redenen van de vervroeging 
van het congres en de wijze, waarop de door het, H.B. ingediende resoluties zijn 
voorbereid, draagt de heer v,L,C, de leiding der vergadering over aan 
drs,J,M. Brand. 

Allereerst wordt overgegaan tot de benoeming van een stemoommissie en een 
notulenoommissie. 

In de stemoommissie worden benoemd de heren 
E.W. van Praag te Amsterdam 
J. Idsinga te Gouda 
P.J.K. Smit te Den Haag 
J.P,J.C. Mulder te Den Haag 

en in de notulencommissie 
mevrouw Ch,M.Warnaar-Pelljkaan te Amsterdam 

en de heren G.Nooteboom te St.Maartensvlotbrug en 
F,W.Maas te Amsterdam 

De Voorzitter deelt vervolgens mede, dat de volgende door de heer Nooteboom 
ingediende motie: "Het congresbesluit het punt "Vaststellen notulen Helmond 
congres" aan de agenda toe te voegen en te plaatsen onmiddellijk na het punt 
"aanwijzing notulenconimissie" door het Hoofdbestuur in zoverre is overgenomen, 
dat dit punt aan de orde zal worden gesteld op de eerstvolgende, waarschijnlijk 
in november te houden, algemene ledenvergadering. 

De vergadering wordt hierna geschorst. Tijdens deze schorsing vindt in sectie-
vergaderingen de behandeling plaats van de op de voorstellen tot wijziging van 
het partijprogramma ingediende amendementen. 

Om 17.30 wordt de vergadering heropend door Mr.W.Kingma, ter behandeling van do 
door het Hoofdbestuur voorgestelde redactionele wijzigingen in het partijprogramma. 
Aan de orde komt eerst de volgende door de hoer Nooteboom ingediende motie van orde 

" Het congres enz. enz, 
besluit uit overwegingen van tijdsbesparing alln die punten te bespreken die 
betrekking hebben op het schrappen van inmiddels gerealiseerde wensen. 
Op de agenda blijven dan dus staan: 



"Staatsrecht 3 tweede zin vervalt" 
"Overheidsdeelneming 12 vanaf derde zin vervalt" 
"Oost-West verhouding 5 tweede alinea "zonodig toevoegen" 
"Onderwijs 5 "pas opgerichte" vervalt" 
"Onderwijs 6 vervalt" 
aangezien de motie niet wordt ondersteund wordt zij door de indiener ingetrokken. 

Ook de 2e door de heer Nooteboom ingediende motie, luidende: 
"Het congres besluit om na de behandeling van de eerste twee onderwerpen 
(Staatsrecht en Soc,-Eoon, beleid) zich uit te spreken over de wenselijkheid de 
overige punten niet te bespreken, behoudens de punten genoemd in motie 1." 
wordt door de voorsteller ingetrokken. 

Een 3e motie van de heer Nooteboom, luidende: 
"betr. Staatsrecht 7a (pag. 20A Democraat) 
Het congres besluit het punt 7a  niet te laten vervallen en ook de toelichting 
voorlopig te handhaven." 
wordt aangenomen 

Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde een amendement van do heer J,de Bres, 
van de volgende inhoud: 

Staatsrecht 
nader voorgestelde redactie van punt 7a opgenomen in het septembernummer 

van de Democraat te wijzigen als volgt: 

"Het ambt van volksvertegenwoordiger is een volledige dagtaak en derhalve on-
verenigbaar met enige ander bezoldigde functies" 

Toelichting: 

Nu de honorering van de kamerleden volledig wordt aangepast aan de in het program 
1967 neergelegde visie, dient m.i. duidelijk te worden vastgelegd, dat het lid-
maatschap van de..2e Kamer een full-time job is, waaraan de gekozenen zich met in-
zet van hun gehele persoon dienen te geven. 

Voor de door mij voorgestelde wijziging is temeer reden, omdat de voor D166 
zitting hebbende leden zich al v6r hun candidaatstelling bereid hebben moeten 
verklaren om bij verkiezing - ondanks de toenmalige bekende, beslist te lage be-
zoldiging - hun andere vervulde functie(s) neer te leggen. 

Het lig m.i. op de wek van D166 alles te blijven doen om de combinatie lidmaat-
schap 2e Kamer met andere gesalarieerde functies onmogelijk te maken en - niet-
tegenstaande een nog kortelings verworpen motie van de heer de Goede in deze 
geest - eventueel met een initiatiefwetje op dit stuk te komen. 

Ook in politiek opzicht zou dit een interssant geval kunnen worden 111" 

Na een voorstel van de heer  Schwarz  om deze motie te verwijzen naar de werkgroep 
staatsrecht wordt zij met 31van de uitgebrachte stemmen v66r en 33% tegen ver-
worpen. 
De bestuursvoorstellen staatsrecht 3 en 7a (pag.20a Democraat) worden aangenomen, 
het eerste bij acclamatie het 2e (7a)  met 6 stemmen tegen0 

Sociaal economisch beleid (pag.20a Democraat) 
Het voorstel van do 2e zin van de "Inleiding" te doen luiden: "Hierbij moeten 
evenwel ook aan andere zaken die het welzijn bepalen (bijv. een behoorlijk leef- 
klimaat) een ruime plaats worden toegemeten". 
Wordt met 40 stemmen v6r en I A tegen aangenomen. 
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Het voorstel om in p1rats van "welvaartsvast miflimuloofl" te lezen: "welvaarts-
vast minimuminkomen ordt met 2 stemmen tegen aangenomen, waarna de volgende 
door de heer Nooteboom ingediende motie, luidende.- 

"betr. Soo.Eoon.beleid, tweede wijziging 
Het congres enz, besluit de tweede voorgestelde tekstwijziging (vervanging van 
loon door inkomen) niet in behandeling te nemen aangezien zij niet uitsluitend 
van redactionele aard is," 
wordt ingetrokken 

Economisch Groeibeleid 
De door het Hoofdbestuur voorgestelde tekstwijzigingen van punt 2 en punt 4 van 
deze paragraaf worden bij acclamatie aanvaard0 

Overheidsdeelneming 
Bij dit punt komen aan de orde: 
a) een motie-Nooteboom luidende: 
"Het congres besluit de voorgestelde redactiewijziging van punt 11 niet in be- 
handeling te nemen," 
b) een motie-de Bres van de volgende inhoud: 
De nader voorgestelde redactie betreffende de overheidsdeelneming als volgt te 
wijzigen: 

"Waar het algemeen belang dit vordert, dient overheidsdeelneming plaats te 
vinden, met name bij het te voeren regionale structuurbeleid, het stimuleren 
van nieuwe ind.ustrien, voor het opheffen van onrendabele productie alsmede 
om sociale redenen." 

Toelichting: 
De voorgestane wijziging wordt bepleit, omdat ik de omschrijving "overheidsdeel- 
neming kan gewenst zijn" voor een partij, die de duidelijkheid als slogan voert, 
een beslist te zwakke formulering acht, 
Beide amendementen worden verworpen en het Hoofdbestuursvoorstel bij acclamatie 
aangenomen, zodat punt 11 van deze paragraaf komt te luiden: 
"Overheidsdeelneming kan gewenst zijn om een of moer van de volgende redenen: 
a regionaal structuurbeleid; 
b) stimulering van nieuwe industrien; 
o) onrendabele productie van algemeen belang; 
d) sociale redenen." 
terwijl in de toelichting op punt 12 vanaf de derde zin: 
"Zo zou men b.v, kunnen stellen ,..... noodzakelijke fusie door te voeren" 
vervalt. 

Fiscale politiek 
De heer Nooteboom trekt zijn bij dit punt ingediende amendement, luidende: 
"Het congres besluit de voorgestelde redactionele wijziging niet in behandeling 
te nemen" in. 

Aangenomen wordt punt 6 van een amendement van de afdeling Wassenaar, welk punt 
als volgt luidt: 
" 6, Redactionele wijzigingen van het programma: 
pag. 21: Fiscale politiek: 19 
toevoegen "Per verkrijgerI. 
Toelichting: dit is duidelijker." 

Waarna ook het aldus geamendeerde voorstel van het Hoofdbestuur wordt aangenomen, 
zodat in punt 18 van deze paragraaf in plaats van f.75,000,- wordt gelezen: 

"f.8000000- (inflatiecorrectie)", terwijl in punt 19 in plaats van f.100.000.-
wordt gelezen: "f0110.000,- per verkrijger" en in plaats van f.2.000.-: 
f,2,500,_ per verkrijger (inflatiecorrectie)11 



Sociale Politiek 
Door de heer Nooteboom is een amendement ingediend van de volgende inhoud: 
"Het congres besluit de inhoud van punt 24 zoals weergegeven in de linker 
kolom van p.21 van Democraat september 1968 voorlopig te handhaven, behoudens 
het verwijderen van het woordje "voorgenomen"." 
Het blijkt, dat de in do 3e alinea van het Hoofdbestuursvoorstol bedoelde zin 
in de 2e en 3e druk van het programma reeds was vervallen, zodat dit onderdeel 
van het voorstel verder buiten beschouwing blijft* 

De eerste 2 alinea's van het voorstel van het Hoofdbestuur worden aangenomen, 
zodat punt 24 van de par."Sociale Politiek" komt te luidens 
"De algemene verzekering tegen bijzondere ziektekosten dient met de zieken 
fondsenverzekering in een algemene volksverzekering te worden omgezet. 

Eeñ, eigen risico in enigeriei vorm dient te worden ingevoerd, rekening 
houdend met inkomen en gezinsgrootte." 
waarmee het amendement-Nooteboom is vervallen. 

Buit enlands.e,.  
Met betrekking tot dt punt zijn 2 amendementen ingediend, n.l, 
1 een amendement-Nooteboom van de volgende inhoud.: 
"Het congres besluit de voorgestelde redactiewijziging van de tweede alinea 
niet in behandeling te nemen." 
2, een amendement-Lauxterman, luidende als volgt: 
"De voorgestelde tekst van de Inleiding zou ik graag op de volgende wijze 
aangevuld zien: 
"Het centrale thema dat de Nederlandse buitenlandse politiek dient te beheerser 
is de intensivering van de internationale samenwerking en de vermindering van 
de internationale spanningen, o p  b a s i s e v e n w e 1 v a n e e n 
voorlopig onverminderde waakzaamheid en 
polit ieke, economische en militaire kracht 
inspanning van de landen van hetWesten. 

Toelichting.: 
een eenzijdige bctiadrukking van de ontspanningsgedachte zou de indruk kunnen 
wekken vafl.eefl streven naar ontspanning t 0 t i e d e r e p r ± j s en 
van een te gering bewustzijn van de realiteit van het ogenblik, te weten de 
(blijkens de gebeurtenissen in het Midden-Oosten van afgelopen jaar  on  de 
recente gebeurtenissen in Tsjechoslowakije) onverminderde agressivitëit van 
Sowjet-Rusland." 
met verwerping van beide amendementen wordt het voorstel van het Hoofdbestuur 
aangenomen. De eerste tweealinea's van de paragraaf"Buitenland.se  Politiek" 
luiden nu: 
"Het centrale thema dat de Nederlandse buitenlandse politiek dient te beheersex 
is: de intensivering van de internationale samenwerking en de vermindering van 
de internationale spanningen. 

D166 wenst een buitenlands beleid dat gericht is op het doorbreken van ver-
ouderde ideologische uitgangspunten en denkpatronen. De mogelijkheden om tot 
een betere samenwerking en tot ontspanning to komen liggen voornamelijk op de 
volgende terreinen: .....' 
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Oost-West verhouding 
met betrekking tot dit onderwerp zijn door de heer Nooteboom 2 amendementen 
ingediend, waarvan de eerste luidt: 
"Het congres, overwegende dat de voorgestelde wijziging een verandering van 
prioriteiten inhoudt en derhalve een politiek besluit is, besluit deze 
wijziging niet in behandeling te nemen onder het agendapunt redactionele 
wijzigingen."  

en de tweede: 
"Het congres besluit geen uitspraak te doen over de voorgestelde redactie-
wijziging aangezien het voorstel m44r is dan een redactiewijziging, namelijk 
een vervaging en relativering van een vroeger congresbesluit." 

Het eerste amendement wordt gesteund door de heer Meier(amstordam) 
Het Bestuursvoorstel wordt - als zijnde niet van zuiver redactionele aard - 
verworpen. 

Ontwikkel ins2ul 
Ingediend is een motie-Nooteboom, inhoudende: 
"Het congres besluit de voorgestelde redactiwijziging niet in behandeling 
te nemen". 

en een amendement-de Bres 
"De nader voorgestelde redactie, opgenomen in de september-Democraat, als 
volgt te wijzigen: 

Het woord ontwikkelingshulp te vervangen door "ontwikkelingsbijstand". 

De voorgestelde nieuwe redtie te lezen: 

"De hoogte van de ôntwikkelingsbijdragen moet worden bepaald op basis van de 
regio behoeften en bestedingsmogelijkheden van de ontwikkelingslanden, vast 
te stellen door een internationale organisatie als bijv. de Wereidbank. 
De verdeelsleutel te doen maken door een daartoe door de donorlanden in het 
leven te roepen, c.q. aan te wijzen ander internationaal orgaan." 

Toelichting: 
Met de voorgestelde wijziging wil ik in de eerste plaats tot uitdrukking 
brengen dat Dt66 van oordeel is, dat eik donorland zijn bijdrage(n) dient 
te bepalen op basis van reële behoeften en bestedingsmogelijkheden. 

Invoeging van do woorden "regie behoeften" wordt voorgestaan omdat ik 
"regie bestedingsjjeden" een te vage omschrijving acht. 

Verder komt het mij omwille van de objectiviteit ongewenst voor dat de 
internationale organisatie, die de regie behoeften en bestedingsmogelijkheden 
bepaalt, tevens de bevoegdheid in handen wordt gelegd de verdeelsleutel voor 
de donorlanden te maken" 
De vergadering besluit het Hoofdbestuursvoorstel wel in behandeling te nemen 
en verwerpt met slechts 3 stemmen v66r het amendement7  de Bres. 

Het voorstel van het Hoofdbestuur wordt vervolgens met een grote meerderheid 
aangenomen; zodat de aanh4f van de par.Ontwikkelingshulp komt te luiden: 
"Nederland moet zijn bijdrage aan de ontwikkelinshulp bepalen op basis van 
de rele bestedingsmogelijkheden van de ontwikkelingslanden. Deze kunnen per 
jaar worden vastgesteld door een internationale organisatie, b,v0 de Wereld-
bank, die eveneens een verdeelsleutel over de rijke landen dient té maken. 
Continuiteit 0.. 
terwijl uit de toelichting vervalt het gedeelte (9e regel) "De bijdrage van 
Nederland dient os..... het nationale inkomen." 
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Landbouw 
De voorstellen met betrekking tot de paragraaf "Landbouw" worden bij 
acclamatie aangenomen. 
Uit de toelichting onder punt 5 vervallen derhalve regel 6 t/m 8, luidende: 
"Daarbij zal worden onderzocht of de huidige afvloeingsregelingen geheel 
aan hun doel beantwoorden," terwijl de 4e regel van onderen van deze toe-
lichting wordt gewijzigd in: " ,.,.. voeren die afgestemd is op de behoeften 
en Kwaliteitseisen van de consument," 

Onderwijs en Wetenschap 
De heer Blom stemt er mee in, dat zijn op deze paragraaf ingediende 
amendementen, luidende: 
11  1. In de inleiding (blz.37) vervanging van "o.... zodat heropvoeding in 
dienstbaarheid nodig is;" door ",.,. Het onderwijs en de vorming zullen zioh 
voortdurend aan deze ontwikkeling moeten aanpassen;". 

2. Vervanging van geheel artikel 9 (blz.38) door: 
"In het onderwijs dient men zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
individuele belangstelling der kinderen Wellicht kan dit mede bereikt 
worden door vervanging van het jaarklassensysteem door een systeem 
waarbij bevordering per vak mogelijk is. Zo zou dan ook een oplossing 
voor het zittenblijvers-probleem beproefd kunnen worden," 

3° In artikel 12 (hlz.39)  vervanging van "Natuurwetenschappelijk" in 
"wetenschappelijk". 

4. In artikel 15 (blz,39) vervanging van "natuurwetenschappelijk" in 
"wetenschappelijk", 

5• Vergnging van geheel artikel 23 (blz.40) door: 
"als bijdrage tot verkorting der studieduur voor grote groepen studenten 
is het gewenst te komen, waar nodig en mogelijk, tot meer op de praktij1 
ingestelde opleidingen aan de universiteiten, waarbij dan tevens een 
aantal reeds bestaande niet-universitaire praktijkopleidingen in de 
universiteit kunnen worden geïntegreerd. Men denke bijvoorbeeld aan 
licentiaatsexamens (leraarsopleiding) en baccalaureaatsexamens 
(opleiding voor functies in industrie en bedrijfsleven)," 

alsnog door de werkgroep "Onderwijs" tezamen met de bij die werkgroep aan-
hangige zaken in behandeling wordt genomen. 

Het Hoofdbestuursvoorstel wordt vervolgens aangenomen, zodat in de le regel 
van punt 5 van deze paragraaf vervallen de woorden: "pas opgerichte" en 
punt 6 wordt geschrapt. 

Cultuur 
Een motie-Nooteboom, strekkende om te besluiten de voorgestelde wijziging 
niet te behandelen, wordt verworpen met 32 stemmen v66r en 33 stemmen tegen, 
Na enige discussie trekt de heer  Schwarz  onderdeel a. van het bestuursvoorstel 
in, waarna het gewijzigde bestuursvoorstel  xmrkxx wordt aangenomen, 
Punt 3 van de paragraaf "Cultuur" luidt thans: 
"De huidige ontwikkeling van het toneelbestel dient duidelijk en positief 
gestimuleerd; met name zal zo spoedig mogelijk een begin gemaakt moeten 
worden met de uitbreiding van het aantal werkelijk regionale theaters met 
daaraan verbonden vaste beleids- en speelkernen die een onafhankelijk 
repertoirebeleid kunnen voeren." 
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Verkeer 
De door het Hoofdbestuur voorgestelde redactiewijzigingen voor deze paragraaf om: 
a) in de tweede zin van punt 2 na "overig te lezen: 

en het instellen, waar nodig, van parkeerverboden in door het openbaar vervoer 
gebruikte straten dienen als belangrijkste maatregelen', 

b) de laatste volzin van punt 2 te schrappen en toe te voegen aan punt 4, en 
c) in de tweede regel van onderen van punt 4 tussen de woorden "worden" en 

"toegepast" in te voegen het woord "moeten". 
worden aangenomen. 

Mr.Rood neemt de leiding van de vergadering over en stelt aan do orde het 
"Huishoudelijk reglement verkiezing van het Hoofdbestuur" 

Door het Hoofdbestuur wordt het volgende amendement van de Staatsrechtoommissie 
overgenomen: 

artt, 1 en 2 ongewijzigd. 

art. 3 Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is niet verenigbaar met enige andere 
partijfunctie. 
Het lidmaatschap van werkgroepen geldt niet als partijfunctie in de zin 
van dit artikeL 

art-4 a) Alle leden ontvangen een lijst, waarop alle kandidaten in alfabetische 
volgorde staan vermeld, alsmede een stembiljet met daarop tien van 
tot en met tien genummerde naamvakken. 

b) De leden stemmen door op het stembiljet tenminste 66n en ten hoogste 
tien namen van kandidaten in te vullen in de volgorde van hun voorkeur. 

o) De stembiljetten worden bij de stemcommissie ingeleverd en geteld. 

art- 5 De stemcommissie bepaalt de uitslag overeenkomstig de volgende bepalingen: 
a) Ieder geldig stembiljet geldt voor 94n geldige stem. 
b) De stemcommissie deelt het aantal geldige stemmen door 44n meer dan het 

aantal te vervullen plaatsen en verhoogt het quoti&nt, indien dit een 
geheel getal is, met 44n, of, indien daarin een breuk voorkomt, tot het 
eerstvolgende gehele getal. Het aldus verkregen getal wordt kiesdeler 
enoemd. 

c) De kandidaten, die een aantaleerste-voorkeur-stemmen hebben verkregen, 
gelijk aan of groter dan de kiesdeler zijn gekozen. 

d) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan wordt het stemmenoverait 
van een kandidaat, die een aantal stemmen, groter dan de kiesdeler, 
heeft verkregen, overgedragen op 44n of meer der overige kandidaten 
overeenkomstig de wens van de leden, die hun stem op deze kgcxü±iztzx  
kandidaat hebben uitgebracht, en wel op een wijze als volgt: 

Elk biljet, geldend voor de kandidaat die een stemmenoverschot heeft 
verkregen, wordt toegekend aan de nog niet gekozen kandidaat, aange-
wezen door de verdere voorkeur van het lid, dat zijn stem op dit biljet 
heeft uitgebracht. 

De aldus aan eenzelfde kandidaat toegekende stembiljetten gelden 
tezamen voor deze kandidaat als een aantal stemmen, gelijk aan een zo-
danig deel van de over te dragen stemmen, als bepaald wordt door de ver-
houding van het aantal der aan hem toegekende biljetten tot het gehele 
aantal biljetten van de kandidaat, wiens stemmenoverschot overgedragen 
wordt. 



VIII 

Het aantal stemmen, waarvoor de aan een kandidaat toegekende biljetten tezamen 
voor deze kandidaat gelden, wordt de stemmenwaarde van deze biljetten genoemd. 

e) Heeft meer dan ên kandidaat een aantal stemmen verkregen, groter dan de 
kiesdelder, dan worden de stemmenoverschotten van deze kandidaten achtereen-
volgens overgedragen op de wijze als in lid cl) bepaald. 

f) Na overdracht van alle stemoverscho6ten der kandidaten welke een aantal, 
groter dan de kiesdeler, hebben verkregen, zijn gekozen de kandidaten, die 
met do op hen overgedragen stemmen een aantal stemmen verkregen,gelijk aan 
of groter dan de kiesdeler. 

g) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld en heeft een kandidaat met de op 
hem overgedragen stemmen een aantal stemmen verkregen, groter dan de kies 
deler, dan wordt zijn stemmenoverschot overgedragen op 44n of meer der 
overige kandidaten overeenkomstig de wens, zowel van de loden, die hun stom 
op deze kandidaat hebben uitgebracht, als van degenen, wier stem overeen-
komstig hun wens op deze kandidaat was overgedragen en wel op de wijze als 
volgt. 

Het stemmenoverschot van de kandidaat wordt evenredig verdeeld over de 
groep stembiljetten der leden, die hun stem op deze kandidaat hebben uitge-
bracht en de groep, of groepen stembiljetten, die bij de overdracht van een 
stemmenoverschot of van stemoverschotten aan deze kandidaat zijn toegekend en 
wel naar evenredigheid van de stemmenwaarde van deze biljetten groepen, 

Daarop vinden achtereenvolgens ten aanzien van ieder van deze biljetten 
groepen en het aan deze groepen toegekende deel van het stemmenoverschot 
de bepalingen van lid d) alinea 2 en 3 overeenkomstig toepassing. 

Lid e) vindt overeenkomstige toepassing. 

h) Na overdracht van alle stemoverschotten, in het vorig lid bedoeld, zijn 
gekozen de kandidaten, die met de aisdus op hen overgedragen stemmen een 
aantal stemmen hebben verkregen gelijk aan of groter dan de kiesdeler. 

±) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, en heeft een kandidaat met de 
ingevolge lid g) op hem overgedragen stemmen een aantal stemmen verkregen, 
groter dan de kiesdeler dan vinden de leden g) en h) overeenkomstige 
toepassing. 

j) Zijn aldus nog niet 
komstige toepassing 
meer is. L er 

alle plaatsen vervuld, dan vindt lid i) zo vaak overeen... 
tot 6f alle plaatsen vervuld zijn 6fLgeen stemmenoverschot 

k) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan valt de kandidaat met ge-
ringste aantal stemmen af. Bij gelijk aantal beslist het lot, 

Zijn stemmen worden overgedragen op 44n of meer der overige kandidaten 
overeenkomstig de wens zowel van de leden, die bun stem op deze kandidaat 
hebben uitgebracht, als van degenen wier stem overeenkomstig hun wens op 
deze kandidaat was overgedragen en wel op de volgende wijze: 

Achtereenvolgens vindt ten aanzien van iedere bilettengroep van de afge-
vallen kandidaat en de stemmenwaarde van deze groep het bepaalde van lid d) 
alinea 3 en  4 overeenkomstige toepassing. 



i) Na overdracht van de stemmen, in het vorig artikel bedoeld, zijn gekozen de 
kandidaten, die met de aldus op hen overgedragen stemmen een aantal stemmen 
hebben verkregen gelijk aan of groter dan de kiesdeler. 

m) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld en heeft een kandidaat met de inge-
volge lid k) op hein overgedragen stemmen een aantal stemmen verkregen, groter 
dan de kiesdeler dan vinden leden g) tot en met j) overeenkomstige toepassing. 
Een afgevallen kandidaat wordt geacht niet meer op de lijst voor te komen. 

n) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan valt de kandidaat, welke dan 
het geringste aantal stemmen heeft, af. Bij gelijk aantal beslist het lot4 
Lid k) alinea 2 en 39  en de leden i) en m) vinden overeenkomstige toepassing, 

o) Zijn aldus nog niet alle plaatsen vervuld, dan vindt lid n) zo vaak toepassing 
tot alle plaatsen vervuld zijn of niet meer kandidaten over zijn, dan 
plaatsen vervuld moeten worden. In welk laatste geval deze kandidaten gekozen 
zijn. 

p) Indien do aantallen stemmen, welke overeenkomstig alinea 4 van lid d) of 
alinea 2 van lid g) gevonden worden, niet alle gehele getallen zijn, dan 
worden zoveel van de grootste breuken naar boven tot gehele getallen afge-
rond, met verwaarlozing der overige breuken, dat de som der aantallen stemmen 
gelijk is aan het aantal over te dragen stemmen. Bij gelijkheid van breuken 
beslist hot lot, 

q) Biljetten, welke niet voor overdracht vatbaar zijn (uitgeputte biljetten), 
worden voor de toepassing van de vierde alinea van lid d) gelijkgesteld 
met aan een kandidaat toegekende biljetten. 

Toelichtings 
Het door het hoofdbestuur voorgestelde stelsel wordt afgewezen, omdat het de 
kleinsto mogelijke meerderheid de gelegenheid geeft om alle te vervullen plaatsen 
te doen vervullen door haar kandidaten. 

Het voorgestelde systeem is overgenomen uit "Eenheid in Verscheidenheid" van 
prof. mi'. G. van don Bergh. Het is hetzelfde systeem dat wordt bepleit in het 
rapport over herziening van het kiesstelsel voor de Staten-Generaal d.d, 
11 mei 1968. 

Een door de heren van Leeuwen ingediend amendement van de volgende inhoudt 

"De algemene ledenvergadering van de politieke partij Democraten 166 in verga-
dering bijeen te Leiden op 13 september 1968, 

Besluit: 

Tot een aanvulling op het huishoudelijk-regelement hoofdbestuursverkiezingen n,l. 

Het Hoofdbestuur treedt in zijn geheel af. 
Alle leden van het H.B. die voor herverkiezing in aanmerking komen kunnen zich 
kandidaat stellen, 
Niet meer dan de ielft van het nieuw te kiezen H.B. kan bestaan uit leden van 
het zittende H.B. 
Worden meer herkiesbare kandidaten gekozen dan dat er voor hen beschikbare 
plaatsen zijn, dan vallen zij die de minste stemmen hebben automatisch af. 



Toelichting: 

Op de algemene ledenvergadering van 18 november 1967 in Helmond zijn 16 leden 
van het zittende hoofdbestuur gekozen, de overige 5 leden hadden reeds zitting 
in het H.B. 
In november a.s. komen bovengenoemde 5 leden van het H.B. in aanmerking om af 
to treden, alsmede minimaal 6 van de 16 in Helmond gekozen leden. 
De wijze waarop deze minimaal 6 leden worden aangewezen is niet geregeld en 
kan op vrijwillige basis als wel door loting geschieden. 
Het is niet juist als door loting de leden van het H.B. die moeten aftreden 
worden aangewezen. 
Om deze reden wordt de, in de motie genoemde, procedure voorgesteld waarbij 
geen loting nodig is en waarbij de leden van D166 zelf kunnen uitmaken wie 
er in het nieuwe H.B. zitting zullen hebben. 
De leden van 11166 hebben bij dit voorstel de mogelijkheid een oordeel uit te 
spreken over alle leden van het nieuwe hoofdbestuur, en niet alleen over de 
(volgens de anders gevolgde methode) helft van het H.B. 
De oontinu5teit van het H.B,, welke bij gedeeltelijke aftreding voorop staat, 
wordt door deze motie wel theoretisch minder, maar praktisch gezien zal deze 
geen gevaar lopen. 
Het voorstel blijft binnen de statuten (art. 11 lid. b.), waarin gesteld wordt 
dat tenminste de helft van het zittende bestuur aftreedt." 

Wordt na uitvoerige discussie in verband met gewenste continuteit in het 
Bestuur en in strijd met de huidige statuten verworpen met 34% der uitge-
brachte stemmen v66r en 62% tegen. 

Ook een amendement van de afdeling Bodegraven wordt ingetrokken, 

Een door de heer Nooteboom ingediend amendement wordt ingetrokken, nadat door 
de voorzitter en het hoofdbestuur uitdrukkelijk is verklaard, dat het voorge-
stelde reglement uitsluitend zal gelden voor de nog in de loop van 1968 te 
houden Hoofdbestuursverkie zingen. 

Hierna wordt het reglement, zoals dat door de Staatsrechtcommissie is 
geamendeerd, aangenomen. 

De vergadering wordt gesloten. 

n.  
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De vergadering wordt geopend door de heer van Lookeren Campagne, die een 
hartelijk woord van welkom richt 6ot de gehodigden in het bijzonder tot de 
heer Jean Barets, voorzitter van de Franse beweging  "Technique  et Democratie" 
Daarna neemt de heer Brand de leiding van do vergadering over.  

Red(- y'r Mierlo. 
De heer van Mierlo spreekt vervolgens een rede uit, waarin hij uitgaat van de 
hoofdpunten, welke bij de oprichting van Dt66 een belangrijke rol hebben ge-
speeld, t.w staatsrechtelijke vernieuwing, verandering van de politieke 
constellatie in Nederland, democratisering van de samenleving en een zakelijke 
aanpak van de politieke problemen Deze punten zijn ook nu nog onverminderd van 
kracht en vormden voor Fractie en Hoofdbestuur de basis, waarop zij hebben-
getracht in de afgelopen twee jaren een visie te ontwikkelen, welke weliswaar 
niet uitdrukkelijk is geformuleerd, maar toch duidelijk in ons programma is 
terug te vinden, 
Van Mierlo legt sterk de nadruk op het activeren van meer politieke belang-
stelling bij de politiek niet-of minder-geinteresseerden, de noodzaak van 
grotere informatie en doorbreking van de anonieme macht in de maatschappij, 
open deelneming van de burgers aan het maatschappelijk gebeuren en het kweken 
van een geest van internationale samenwerking. 
Vervolgens belicht hij de argumenten pro en contra een progressieve concen-
tratie, waarbij de tegenargumenten het zwaarst wegen. Er dient in de eerste 
plaats aan de basis, dus in de afdelingen te worden gesproken over bundeling 
van progressieve krachten, Het Hoofdbestuur zal echter we]. nauwe contacten 
moeten onderhouden met Het Hoofdbestuur van de Politieke Partij "Eadikalen". 
Van Mierlo spreekt tenslotte de hoop uit, dat het congres duidelijk het congres 
van de "beweging" D1 66 zal blijken te zijn. 

Resolutie I 
Aan de orde komt de door het Hoofdbestuur ingediende Resolutie l, waarin wordt 
voorgesteld om te besluiten, dat D1 66 
1. haar activiteiten in afdelingen, werkgroepen, hoofdbestuur en frabtie in het 

licht zal stellen van de uitgangspunten open deelneming en internationale 
gerichtheid en hun uitwerking; 

2 haar partijprogramma in het komende jaar kritisch zal bezien in het licht van 
deze themas en het werk van de werkgroepen mede daarop te richten; 

3. haar gemeentepolitiek zal richten op concrete uitwerkingen van het begrip 
open deelneming, en de afdeliflgen te vragen zich op gemeenteraadsverkiezingen 
voor te bereiden in het licht van deze taakstelling; 

4. voor de gesprekken over en de uitwerking van de themas van open deelneming 
en internationale gerichtheid, de gedachten neergelegd in de bijlage zal 
beschouwen als een eerste bijdrage daartoe. 

Van de op deze resolutie ingediende amendementen komen het eerst aan de orde die 
van a. de afdeling Waterland ((Bijl.D5) 

b0 H.A.Lokhorst (Bijl.DE3) 
o. Regionale contactcommissie Limburg (Bijl. ) 
Het amendement Waterland wordt verworpen met 9% van de uitgebrachte stemmen 
v66r en 79% tegen. 
Het amendement-Lokhorst wordt verworpen met de volgende stemverhoudingen+ 
onderdeel A 5% v66r 72% tegen 

11 B 60 " 62- % " 

11 0 24% " 44% 



De voorzitter deelt mede, dat een amendement 
verwezen naar de bijlage op Resolutie I. 
Aan de orde komen hierna amendementen van 
a 0.Nooteboom (B1jl.D 4 
b C.C.Albers (Bijl.D 1 
c P0J,van Zeven(Bijl, 6) 

Kastelein (bijl.D 2) wordt 

Het amendement Nooteboom wordt verworpen met 9% der 
en 74% tegen- 
Een voorstel om dit amendement gesplitst opnieuw n 
te brengen wordt verworpen met 30% der stemmen v66r 
Bij een tweede stemming wordt het amendement wederom 
9% der stemmen v66r en 72% tegen0 

uitgebrachte stemmen v66r 

onderdelen in stemming 
en 47 tegen. 
verworpen, thans met 

De leiding der vergadering wordt overgenomen door de heer Rood. 
Na enige discussie over de orde wordt vervolgens met 36% van de stemmen v66r 
en 32% tegen de  volgende motie aangenomen: 
"Het congres besluit:a de behandeling van resolutie I te schorsen; 

b dat de voorstellers van amendementen nader overleg 
zullen plegen met de redactiecommissie; 

a de behandeling van Resolutie I voort te zetten op 
zondag 15 september." 

Hierna komt aan de orde Resolute TI met de daarop ingediende amendementen. 
Het dictum van deze resolutie luidt: 
10 Met alle kracht zal worden gestreefd naar het in zoveel mogelijk plaatsen 
op gang brengen van disoussies over partijverniuwLng, zowel binnen als buiten 
de partij, waarbij de thema's van open deelneming en internationale gericht-
heid. centraal worden, gesteld. 
Hierbij wordt een d±±eledig doel nagestreefd: 
a0 Het op zo gespreid mogelijke schaal levend maken van de themats van open 

deelneming en internationale gerichtheid. 
b0 Ten behoeve van de partijvernieuwing op gemeentelijk niveau: 
Het vaststellen van de plaatselijke mogelijkheden en wenselijkheden van 
samenwerkingsverbanden met andere politieke groeperingen bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
c0 Ten behoeve van de partijvernieuwing op landelijk niveau: 
Het bevorderen van een partijvernieuwingsproces van onaerop, hetzij door cie 
vorming van nieuwe elementen, welke als bouwsteen kunnen dienen bij cie 
vorming van een landelijke politieke concentratie, hetzij door het leveren 
van plaatselijke informatie over politieke gerichtheid en mogelijkheden en 
wenselijkheden van een landelijke concentratie, zodat een landelijk beeld 
kan worden verkregen, op basis waarvan een concentratiepolitiek kan worden 
gevoerd. 

2. In dit stadium zal voorshands niet worden deelgenomen aan eventuele 
onderhandelingen aai de top over de vorming van een landelijke progressieve 
concentratie van bestaande politieke partijen. 

3. De partij zal v66r de Tweede Kamerverkiezingen in 1971 in congres bijeen-
komen teneinde tegen de achtergrond van de zich dan thntwikkeld hebbende par-
tijpolitieke situatie in een duidelijke uitspraak haar standpunt vast te 
leggen met betrekking tot de gewenstheid van en de voorwaarden voor 
a. het aangaan van samenwerkingsverbanden met politieke groeperingen; 
b. het dragen van regeringsverantwoordelijkheid, 



4. Indien v66r 1971 een kabinetscrisis zal plaats hebben, zal de partij onder 
alle omstandigheden verkiezingen wensen. 

Indien hieraan niet wordt voldaan, zal onder geen voorwaarden in welk kabinet 
dan ook zitting worden genomen; 

Indien hieraan wèl wordt voldaan zal de partij binnen 2 weken na het bekend 
worden van het uitschrijven der verkiezingen in congres bijeenkomen teneinde 
een uitspraak te doen zoals onder punt 3 is aangegeven. 

De voorzitter begint met een toelichting te geven op de wijze van behandeling 
van de op deze resolutie ingediende amendementen. Daartoe is een stuk "Z" 
geproduceerd van de  volgende inhoud:  

It  1. Het hoofdbestuur wordt opgedragen om besprekingen te gaan voeren over 
een progressieve concentratie. 
(Verspuy,  Redeker,  Martini en Mertens) 

E17 Eli E6 E7 

2. Een werkgroep wordt ingesLeld, die in contact zal treden met andere 
partijen, om na te gaan of een progressieve concentratie gevormd kan 
worden, of een stembusaccoord kan worden aangegaan of enige andere 
vorm van samenwerking tot stand gebracht kan worden. 
(Moerkerk, Verboom) 
E8 Ei6 

3. En hoofdbestuur gn afdelingen zullen in gesprekken met andere partijen 
nagaan of een progressieve concentratie, dan wel een stembusaccoord 
tot de mogelijkheden behoort. De conclusies van deze gesprekken zullen 
op het volgend congres besproken worden, 
(Voorburg, Terlouw, Nooteboom) 

E 1 E15 E9 

4. Indien do politieke situatie daartoe aanleiding geeft kan het hoofdbestuur 
gesprekken aangaan met andere partijen om na te gaan of een samenwerkings-
verband mogelijk is. 
(Staatsrecht, de Bres, Schuyer, E.H.) 

E 1 E 3 E 1 

5. Het hoofdbestuur, dan wel de afdelingsbesturen, worden gevraagd contact 
op te nemen met de PPR om na te gaan of te samen met deze partij, de 
partijverniewuin tot stand gebracht kan worden. 
(Moerkerk, Knoop) 

E 22 

6. Het hoofdbestuursvoorstel (zie Democraat) 

7, De partijvernieuwing wordt bevorderd indien D'66 geen contact opneemt 
met welke partij dan ook. (H.J,Meier, de Goederen) 

F2 E4 

In dit stuk zijn alle ingediende amendementen gegroepeerd, Aanneming of ver-
werping van punt 1 t/m 7 betekent, dat alle onder 6én van die nummers ge-
rangschikte amendementen zullen zijn aangenomen, resp. verworpen. 



4  

Bij aanneming van 44n der punten 1 t/m 7 zal bij stemming worden beslist welke van 
de daaronder gerangschikte ar1Gnefl geacht zal moetn worden te zijn aange-
nomen. 
De vergadering verklaart zich aocoord met deze wijze van behandeling der 
amendementen, waarna aan de orde komt punt Z 1 
"Het hoofdbestuur wordt opgedragen om besprekingen te gaan voeren over een 
progressieve concentratie,t(Verspuy,  Redeker,  Martini en Mertens)  

Redeker Deze resolutie dient te worden verworpen. Aanvaarding zou tot gevolg 
hebben een staatsbegrafenis van Th66 in 2 t komende jaar. We moeten 
bereid zijn met anderen te praten en niet een te grote zelfverzekerd-
heid hebben. 

de Bres Verklaart zich tegen de amendementen. De politieke partijen zijn 
sterk in beweging. In dit stadium geen progressieve concentratie, 
doch wel moeten we gesprekken aan de top voeren. 

Meier De resolutie-Redeker  (Eli) machtigt hot hoofdbestuur tot iets, waar-
voor geen machtiging nodig is. De rede van van Mierlo was een zeer 
duidelijke toelichting op Resolutie  II)  

Moerkerk D'66 heeft steeds openheid in de politiek bepleit ook al is daar in 
de pracitische politiek niet steeds aan voldaan. Er moet nu duidelijk-
heid komen omtrent de vraag waar we staan en onszelf niet tot een 
ivoren toren verheffen. Resolutie  II  is ovoldoende met betrekking 
tot de  P.P.R. De P,v,d,A is nog niet doordrongen van de  noodzaak tot 
scheiding der geesten. Onderhandelingen aan de top nu is een zinloze 
zaak, maar we mogen de  deur niet dicht houden, Zal samen met Knoop 
nog een resolutie indienen, 

Ringnalda.  D166 heeft in de afgelopen 2 jaren iets in beweging gebracht. 
We zijn misschien te veel "partij" geweest, moeten weer "beweging" 
worden, dus terug naar de  basis. Daarom moeten we Resolutie  II  
aannemen. 

Mertens Licht de punten 1 en 5 van zijn resolutie (E7) toe. Resolutie  II  legt 
teveel de nadruk op "onderhandelingen". Er moeten gesprekken worden 
gevoerd op alle niveaus, ook door het hoofdbestuur. Het amendement 
Schuyer (E 13) stelt in dit opzicht gedeeltelijk gerust0 

Martini Bepleit zijn amendement (E6) op de resolutieRedeker, welk amendement 
een verruiming van de  resolutie betekent. 

iters Stemt in met de door van Mierlo gegeven analyse. Onderhandelingen 
zouden een catalyserende factor kunnen zijn t.o.v. de  P.v,d0A., 
de P.P.R. en D266, Een progressieve concentratie met een nieuw 
proramrna zou succos kunnen hebben. 

Jurgens (P,P.R.)De aanwezige P.P.B.-vertegenwoordigers gevoelden zich deze 
ochtend ï als de  verloren zoon. Is niet voor "onderhandelingen", 
maar er moeten wel gesprekken aan de top gevoerd worden. Een 
P.v,d,A. die met de P.P.R. en Dt66 spreekt, is niet meer de 
P,v.d,A, van vroeger.  

Redeker Bepleit nogmaals het voeren van gesprekken aan de top. D1 66 is geen 
"beweging", maar een partij. De gesprekken over progressieve concen-
tratie gaan door en het is belangrijk, dat Dt66 vanaf het begin af 
mee doet. 

Brinkhorst Vraagt zich af met wie we praten als we gesprekken zouden voeren met 
de in zichzelf verdjelde P,v,d.A. 
Ons uitgangspunt moet zijn, dat D1 66 een beweging is. D1 66 heeft zich 
excentrisch opgesteld tegenover het partijstelsel. Concentratie 
betekent inkapseling. Als we op korte termijn kunnen komen tot een 
gesprek met de P.P.R. moeten we dat zeker doen. 
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Hierna volgt een stemming over het punt Z 1 V66r verklaart zich 20% en tegen 78-fo 

De leiding van de vergadering wordt overgenomen door die punt Z 2, aäxxga  
mxlïlgxxixl±*luidende: 
" Een werkgroep wordt ingesteld, die In contact zal treden met andere partijen, 
om na te gaan of een progressieve concentratie gevormd kan worden, of een stembus-
accoord kan worden aangegaan of enige andere vorm van samenwerking tot stand ge-
bracht kan worden " aan de orde stelt. (Moericerk, Verboom) 

Moerkerk: D166 moet zich niet opstellen als een duurza)bp partij. We moeten 
bereid zijn mede vorm te geven aan enigerlei vorm van concentratie. 
Er dient een werkgroep te worden ingesteld met leden uit program- 
matisch gelijkgestemde partijen. Dit moet een studiegroep zijn en 
geen onderhandelingscollege, 

Bark: Heeft bezwaar tegen de amendementen. Het gesprek moet aan de basis 
eginnen, zoals in Resolutie  II  wordt voorgesteld. Gesprekken 

aan de top zullen frustraties van onderop teweeg brengen0 
van der Woude: Heeft bezwaar tegen punt Z 2 Het gespreksniveatA, zou te laag zijn 

en de gesprekken te vrijblijvend. De voorkeur zou moeten worden 
gegeven aan punt Z 3 

Meier: Wenst geen werkgroep als bedoeld in punt Z 2 Het hoofdbestuur 
is te dezer zake het meest competent. Incidentele gesprekken 
met anderen moeten mogelijk zijn. 

Walthuis: Is ook tegen de voorgestelde werkgroep. Punt 2 komt in essentie 
trouwens overeen met 10 Beide punten handhayen  de oude politieke 
scheidelijnen, terw

ij
l  Resolutie  II  juist nieuwe scheidslijnen 

wil bevorderen. 
Moerkerk: Is door de tegenargumenten niet overtuigd. Wil niet praten met 

de oude partijen, maar binnen die partijen bevinden zich ook voor- 
standers van vernieuwing. 

Punt Z2 wordt hierna bij stemming verworpen met 22% der stemmen v66r en 76% tegen. 

Punt  Z "H/n hoofdbestuur gn afdelingen zullen in gesprekken met andere partijen 
nagaan of een progressieve concentratie, dan wel een stembusaccoord tot de mogelijk- 
heden behoort. De conclusies van deze gesprekken zullen op het volgend congres be- 
spreken worden. (Voorburg, Terlouw) 
Patijn: Conclusies van gesprekken aan (Ie top zullen door de algemene 

ledenvergadering moeten worden goedgekeurd voor wat betreft een 
sternbusaccoord of het vormen van een progressieve concentratie. 
Parallel met gesprekken van het hoofdbestuur zullen ook gesprekken 
aan do  basis moeten worden gevoerd. Op een volgend congres dient 
beslist te worden over een progressieve concentratie of een stem- 
bus ace oord0 

Terlouw: Het hoofdbestuur moot bij voortduring op d0  mogelijkheden van 
een stembusaccoorCi of een progressieve concentratie acht slaan 
en niet uitsluitend tijdens eventuele crisis. 

Gorter: Vreest (lat gesprekken op laag niveaLzullen worden afgeschrikt 
door die op hoog niveau. 

van Bruggen: Wenst alleen gesprbkken in d0  afdelingen en niet door het 
hoofdbestuur. 

Grouw Vraagt zich af hoe we in ons eentje wel een progressieve concen- 
tratie kunnen bereiken, wat we samen niet zouden kunnen. 

Aris: Meent dat vraagpunt Z 3 met het oog op de in Helmond genomen 
besluiten positief moeten worden benatwoord0 
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van der Wonde: Verklaart zich v66r aanneming van punt Z 3 
Beeknians: Vestigt er de aandacht op, dat in resolutie  II  geen sprake 

is van onderhandelen,  doch uitsluitend van het voeren van 
gesprekken. Het alleen voeren van gesprekken aan de top 
zon een stop betekenen voor dergelijke gesprekken in de 
hele partij. 

van Mierlo: Stelt, dat we moeten gaan praten met iedereen0 Een 
bundeling van de  gesprekken komt later vanzelf. Bij een 
progressieve concentratie kan na ct0  verkiezingen niet 
meer onderhandeld  worden. 

Patijn: Legt de nadruk op '1e rnobiiiteit van het HB eerst binnen 
D166, maar daarna ook naar buiten. Er kan echter geen 
sprake zijn van ond.erhandeiingen, doch alleen van ge- 
sprekken.. 

Punt 5 3 wordt met 45 % tegen 54% van de stemmen verworpen. 

Punt 5 4: "Indien de politieke situatie daartoe aanleiding geeft kan het 
hoofdbestuur gesprekken aangaan met andere partijen om na te gaan of een samen-
werkingsverband mogelijk is. "(Staatsrecht, de  Bres, E.H.Schuyer)  
Plate: Als een onverwachte situatie optreedt zal het hoofdbestuur 

slagvaardig moeten kannen optreden. De aan het slot van 
Resolutie  II  genoemde termijn van 2 weken is te kort. 
Pleit v66r aanneming van de amendementen van de Staats-
rechtcommissie 0 

Meijer(Eind.hoven): Is van mening dat niet worden afgewekenvan de  termijn van 
2 weken.. 

Sluis: Deelt  nice,  dat het hoofdbestuur zich accoord verklaart 
met het amendementSchuyer. Het HB zal continu de vinger 
aan de politieke pols moeten houden en zal op grond van 
haar houding t.a.v. het arnendernent_Schuyer met betrekking 
tot punt Z 4 niet "nee" zegen 

Punt Z 4 wordt vervolgens aangenomen met 70% van de stemmen v66r en 28% tegen. 

Bij het hierna in bespreking komende punt 5 5 luidende: "Het hoofcLbestuur, dan 
wel de afdelingsbesturen, worden gevraagd contact op te nemen met de PPR om na 
te gaan of te zamen met deze partij, de partijvernieuwing tot stand gebracht 
kan worden." (Moerkeu/ Knoop)komt in plaats van de voorstellen B 21 (Moerkerk) 
en Fl (Knoop) aan de orde een nieuwe resolutie B 22 van Moerkerk en Knoop 

Knoop: Licht toe, dat deze ontwerp-resolutie in samenwerking 
met Moerkerk tot stand kwam ter vervanging van (te  beide 
eerst ingediende voorstellen. De voorstellen van het HB 
missen realiteit, omdat zij de potentie van de  locale  
leden m.b.t. het werken aan partijvernieuwing overschat. 
We kunnen aan de voet praten met andere partijen, aan de 
top dient zulks alleen te geschieden met de P.P.R. 

Moerkerk: Het voorstel B 22 sluit geheel aan hij resolutie  II  
en is daar een aanvulling op. 

van Lookeren Campagne: Acht voorstel Moerkerk/Knoop inderdaaoen verduidelijk- 
ing van Resolutie  II  en is daarmee niet in strijd. Het 
HB staat daarom achter dit voorstel, 



Meyer (Eindhoven): Geeft te kennen, dat een kleine groep binnen D1 66 
met lede ogen aanzag dat de Radikalen  niet in D166 
zijn opgenomen. Het verlenen van voorrang aan de P.P.R. 
is in zekere zin een discriminatie van andere "verloren 
zonen" binnen andere partijen. 

Staatsreohtcommissie:Staat uit realiteitsoverwegingen achter het voorstel 
Moerkerk/Knoop. Dat sluit even yiel gesprekken met andere 
partijen niet uit. Het is een verschil van fase. 

Jurgens (P.P.R.): Zag de ontwerp-resolutie E 22 met enige schroom ver- 
schijnen. Betekent dit nog nauwere betrekkingen met de- 
genen, die ons al zo na staan? Gesprekken moeten op alle 
niveau?s plaats vinden. 

Moerkerkt Stelt, dat er geen sprake is van associatie, doch alleen 
van nauwere contacten met gelijk gestemaen. 

Bij stemmen blijkt heb voorstel-Moerkerk/Knoop als Resolutie  II  A te zijn aan- 
genomen met 74 % der stemmen v6r en 21 % tegen. 

Hierna worden punt Z 7 "De partijvernieuwing wordt bevorderd indien Th66 geen 
contact opneemt met welke partij dan ook"(H.J.Meijer,de Goederen) en daarmede 
de amendementen F2 (Meijer) en B 4 (de Goederen) ingetrokken. 

Deelt vervolgens namens het hoofdbestuur mede, dat 
in overleg met de voorstellers :  
Ie. de amendementen B 10 (pos thuma) en B 19 
(Vossepoel) worden overgenomen. 
2e • amendement DE 2 (Gorter) tekstueel is overge- 
nomen in cie 5e alinea van Resolutie  II,  
3e, amendement B 2 (De Blank) is overgenomen . 
Le, amendement B 12  (Reinhard)  is ingetrokken. 
5e, amendement B 1 (Bestman) zal!, worden besproken 
bij Resolutie  III,  
6e, Amendement B 5 (Gorter) wordt ingetrokken 
onder voorwaarde, dat de tekst zal worden voorge- 
lezen. Dit amendement luidt: 
Wmendement 1 A. 
Onder Besiuitu  punt 1, het gestelde onder de letteï 
b, en c, vervangen door: 
b. Ten behoeve van de partijvernieuwing nodigt 
D66 alle kiezers in het algemeen en alle :leden 
der andere politieke partijen in het bijzonder uit 
om op grondslag van het door het congres van 
gewijzigde politieke program, uitsluitend te be- 
schouwen als een vrijblijvend werkstuk, gezamenlijk 
(in noeste arbeid) een nieuw program op te stellen 
en in wetenschappelijke bijlagen uit te werken met 
het doel: 
c. Dal het aldus ontstane program de grondslag 
zal zijn van een b.v. "modern-constructivistisch"  
lb  noemen politieke concentratie waarin de zich 
daarvoor in aanmerking brengende partijen door 
ze1Rontbinc1ing oplossen en uiteraard daarbij af- 
stand doen van hun huidige benamingen," 
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In verband met aanvaarding van punt Z !i worden de daarbij behorende 
amendementen vervolgens af--onderlijk in s temnaing geb :acht 
Amendement (B iLi)  van de Staatsrechtcomniissie, 
3145'ö der aanwezigen stemt voor 
25% tegen, terwijl 33% blanco stemt Bij herstemming blijkt 147 
zich vó(Sr en /401/,r'j zich tegen de aanneming van dit amendement te 
verklaren. 

Een voorste), van orde om op de volgende dag dit amendement opnieuw 
in stemming te brengen wordt daarna aangenomen met 37t der stemmen 
voor en 59) tegen. 

Het amendement-de Bres (E3) wordt verworpen met 30 der stemmen vóór 
en 47% tegen. 
Het amenclement-Schuyer (E13) wordt aangenonn met 7/4% der stemmen 
vóór en 19%  tegen,  
lb  erna wordt -punt  Z6 (voorstel RB) aangenomen met 82% der stemmen 
vóór en i41;,'. tegen. 
Tenslotte wordt gestemd over, 
a. De geamendeerde resolutie  II,  welke wordt aangenomen met 83% 

der stemmen vóór en 1/4% tegen, 
B, Resolutie IIA(Moerkerk/inoop) waarvoor zich verklaren 714%  der 

uitgebrachte stemmen en tegen 22% 

Daarna sluiting der vergadering, 



/ VERGADERING VAN ZONDAG 15 SEPTEMBER 1968 

ONDEPNEMINGSRECHT 

Een amendement tot aanvulling van punt 6 van het hoofdstuk "onder-
nemingsrecht" werd per hand opsteking verworpen. 
Het gehele hoofdstuk werd daarna aangenomen, echter niet dien verstande, 
dat de tweede volzin als volgt wordt gelezen: "Bij de herziening van 
het ondernemingsrecht in Nederland dient hiermede rekening te worden 
gehouden." 

- 

NAVO - DDR - VREDESSTRATEGIE 

Een amendement om de beginzin van de paragraaf Oost-Westverhouding als 
volgt te doen luiden: 
"Nederland moet blijven streven naar het tot stand komen van een goed 
voorbereide veiligheidsconferentie van .1 .1  

werd verworpen met 18% der stemmen vóór en 80% tegen. 
Aangenomen met 53% der uitgebrachte stemmen vóór en 321/% tegen het 
voorstel om het slot van de 2e alinea van punt 1 te doen luiden: 

en h± tot stand brengen van samenwerking ten bate van ontwik-
kelingslanden." 
T.a.v. de Toelichting werd besloten de eerste drie zinnen als volgt te 
wijzigen: 
Ondanks de door D166 scherp veroordeelde interventie in Tsjecho-
slowakije moet het streven gericht blijven op ontspanning tussen de 
blokken. Een dergelijk beleid zal elke poging om een sfeer te scheppen, 
waardoor de Navo en het Warschaupact beide overbodig worden, met kracht 
steunen 
Met betrekking tot punt 2, sub,a, adviseerde de redactiecommissie tot 
handhaving van het bestuursvoorstel. Een tweetal amendementen namelijk 

van de commissie Buitenland, te weten: 
"Nederland dient voorshandsin de Navo te blijven," werd verworpen met 
58% der uitgebrachte stemmen tegen en 36% voor. 
en een van de heren Schouten en  Loner,  te weten: 
"D'66 acht de Navo nog steeds noodzakelijk voor de veiligheid van 
Europa. Nederland dient daarom lid van de Navo te blijven", werd 
verworpen met 65% der stemmen tegen en 311110 voor. 
T.a.v. de Toelichting werd besloten de zin te laten eindigen met de 
veiligheid van Europa, en de rest te laten vervallen. 
Hierna werd de tekst van het artikel aangenomen met 85% der uitge-
brachte stemmen vóór en 157. tegen. 
In  pun-L,  2, sub.b, werden zonder hoofdelijke stemming de volgende 
wij zigigen aangebracht: 
a) in de eerste zin wordt na de woorden "op hoog niveau" ingevoegd: 

"binnen de NAVO" 
b) in de tweede alinea wordt achter de woorden "te bepalen".en 

dubbele punt geplaatst en vervallen de woorden "stellen wij voor" 
c) in de hierop volgende punten wordt "uiterlijk juli 1969" vervangen 

door "uiterlijk januari 1970" en worden de woorden  "detailed  
follow-up" vervangen door "gedetailleerde uitwerking". 

Eveneens wordt besloten in de Toelichting de zin achter punt 2 als 
volgt te wijzigen: - 

"dat de bondgenoten een beleid zullen nastreven dat gericht is op een 
rechtvaardige en stabiele orde in Europa, de Europese veiligheid in 
het algemeen en het beéindigen van de verdeeldheid van Duitsland;" 
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omtrent het volgende amendement-Lorier c.s. op punt 2, sub.f.: 
"De Nederlandse regering dient te streven naar versterking Van het 
democratisch karakter Van de NAVO. Op lidstaten met een antidemocra- 
tisch regiem dient de grootst mogelijke druk te worden uitgeoefend 
om het politieke systeem in democratische richting te doen ombuigen. 
Voorlopig dient echter te worden afgezien van uitstoting van Grieken- 
land en Portugal uit de NAVO." 
Werd door de heer Moerkerk opgemerkt, dat dit amendement een uitlaat- 
klep waarborgt. Hij pleit voor handhaving van de door het hoofdbestuur 
voorgestelde tekst. 
Ook de heren Visser en Zeevalking geven de voorkeur aan laatstbedoelde 
tekst. 
De vergadering spreekt zich met 71% der stemmen voor en 19%  tegen uit 
voor de door het hoofdbestuur voorgestelde tekst. 
Een ook door  Loner  c.s. voorgestelde aanhef voor de Toelichting op 
punt 2, sub.f, luidende: 
"Nederland moet een voorstel doen tot het oprichten van een hof van 
arbitrage voor de. NAVO, dat het gedrag van elk der partners kan 
toetsen aan de regels van het verdrag." 
wordt en wel met 40% der uitgebrachte stemmen vóór aangenomen en 
36% tegen. 
Aangenomen werd een voorstel tot vervanging van de eerste alinea in 
de toelichting op punt.3 door de volgende nieuwe alinea. 
"Het is economisch niet doelmatig dat ons land zich richt op het in 
stand houden van een groot defensie-apparaat. 
Evenals andere kleine NAVO-landen moet Nederland zich specialiseren 
op taken die in defensief verband van belang zijn. 
Specialisatie zal niet ten koste gaan van de defensieve kracht van 
de NAVO ALS in dit kader bepaalde taken aan andere bondgenoten worden 
overgedragen." 
De gehele paragraaf "Oost-Westverhouding"werd vervolgens met grote 
meerderheid aanvaard. 

DDR (art.3) 
Door de sectievergadering was het volgende amendement op dit punt 
aan het congres voorgelegd: 
"Nederland dient de DDR te erkennen. Het tijdstip van erkenning dient 

( zodanig gekozen te worden, dat deze daad bijdraagt tot verbetering 
van het internationaal-politieke klimaat., 
Toelichting: Erkenning houdt op zichzelf geen enkele politieke waar-
dering in, maar oppert de mogelijkheid tot formeel contact en sluit 
volledige isolering uit." 
Het eerste gedeelte (punt 3) werd verworpen met 36% der stemmen voor 
en 61% tegen. 
Het ±icwx tweede gedeelte (Toelichting) werd aangenomen met 561% der 
stemmen vóór en 31% tegen. 
De gehele paragraaf werd vervolgens met 74%  tegen 20% der stemmen 
aangenomen. 

VREDESSTRATEGIE 

Aangenomen werden de volgende op deze paragraaf en de toelichting 
ingediende amendementen. 
art. 1. regel 2: Het woord -meer- te laten vervallen. 

regel 6t/m 8 als volgt te lezem; 
Slechts moet worden aangewend voor het gereed maken 
tot militaire verdeigiig, maar ook voor de bevor- 

Toe te voegen na punt d een punt e: 
e. een nader uit te werken sociale burgerdienst in Nederland, 

ter verkrijging van een menswaardiger regeling der dienst- 
weigering. 

Hierna werd de gehele paragraaf met een zeer grote meerderheid aanvaard 
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INTEGRALE PLANNING 

Met betrekking tot deze paragraaf werd een voorstel aangenomen om 
het volgende nieuwe punt in te lassen. 
" 6b) het in leven roepen van een adviesraad voor de integrale 

planning waarvan samenstelling, taak en bevoegdheden bij wet 
worden vastgesteld. 

6 b wordt 6 c" 
Waarna het aldus gewijzigde hoofdstuk in zijn geheel werd aange-
nomen. 

ECONOMISCH GROEIBELEID 

Na invoeging van de woorden "waar zulks noodzakelijk en wenselijk is" 
tussen de woorden "bedrijfsleven" en "het bevorderen" in de 6e 
regel van punt 2 a werd deze paragraaf aangenomen. 

Ç Met 97 der uitgebrachte stemmen voor en i% tegen werd de paragraaf 
"Technologie" met de volgende inhoud aanvaard: 

"Technolor che ontwikkeling 

Door de technologische ontwikkeling wordt het mogelijk rationeler 
en te produceren, het produkten- en dienstLakket  te vergroten en/of 

bestaande produkten en diensten te verbeteren. Voor Nederland, 
dat voor zijn nationale inkomen praktisch geheel is aangewezen op 
het toevoegen van waarde aan uit andere landen geimporteerde 
materialen en op het verlenen van diensten, is de betekenis van 
de technologie voor zijn economisch welzijn van bijzonder groot 
belang. 
1. Nederland zal zich in de toekomst vooral moeten toeleggen op 

vormen van produktie en dienstverlening die een grote mate van 
kennis en geschooldheid vereisen. Ook valt een verschuiving in 
de werkgelegenheid te verwachten van industrie naar diensten-
sector. Het onderwijs en de vorming zullen zich voortdurend aan 
deze ontwikkeling moeten aanpassen, met name ook door verhoging 
van het algemene opleidingsniveau. 

2. Voor het voeren van een centraal beleid t.a.v. de technologische 
ontwikkeling meent Dt66 dat een ministerie van Technologie dient 
te worden opgericht. Tot taak van dit ministerie zal behoren: 
a. het stimuleren van samenwerking en fusies in het bedrijfsleven 

waar zulks noodzakelijk en wenselijk is, bijv. door middel 
van premies, teneinde een volledige modernisering van de zo 
ontstane grotere eenheden te vergemakkelijken; 

b. alle maatregelen te nemen die uitvoering van moderne 
hImanagernentt_technieken bij het bdrijfsleven, en 

- waar van 
toepassing - bij de overheid kunnen bevorderen; 

c. het in samenwerking met het bedrijfsleven doorlicliten van 
minder florerende bedrijfstakken en zonodig het bevorderen 
van de invoering van rentabiliteitsverhogende technieken en 
structurele hervormingen; 

d. het investeren van overheidsgelden in met grote zorg gekozen 
en voor de toekomst vitale research- en ontwikkelingsprojecten; 

e het begeleiden en stimuleren van de noodzake1ijkomschakeling 
van arbeidskrachten (om-, bij- en herscholing, vorming en 
voorlichting). 
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Toelichting: Daar vrijwel alle EEG-landen nu beschikken over een 
ministerie van technologie, is het ook voor ons noodzakelijk, dat 
een dergelijk ministerie als volwaardige onderhandelingspartner kan 
optreden, De verantwoordelijkheid voor de technologische ontwikkeling 
behoort door een zo breed mogelijke groepering van industriële be-
drijven tezamen met de overheid, en de onderzoekcentra te worden 
gedragen. 
3,. Overheid en bedrijfsleven moeten zich samen richten op bevordering 

van wetenschapsbeoefening en verbetering van het technisch kunnen. 
Doorstroming van laboratoriumresultaten van en naar de industrie 
en coördinatie van onderzoekingen vereisen meer zorg. 

-I-. De technologische ontwikkeling dient in internationaal verband 
te worden aangepakt. De opbouw van een grote en zo homogeen 
mogelijke markt is een vereiste voor technologische expansie. 

. Belangrijke besparingen kunnen in de overheisuitgaven worden ge-
vonden door een meer uitgebreide toepassing van de automatisering. 
Hot ministerie van technologie zal verantwoordelijk zijn voor de 
centrale bestudering van de vraagstukken en de gevolgen van de 
administratieve automatisering en bestuurlijke informatiever-
werking ten behoeve van de overheid en voor het beleid terzake. 

6. Dit ministerie zal de totstandkoming moeten bevorderen van 
regionale informatiecentrales (computercentra) die, verbonden 
met elkaar en met centrale informatieverwerkende apparatuur, in 
de behoeften van de regionale overheid en het bedrijfsleven 
voorzien. 

7. Voor de integratie van de automatisering in onze samenleving moet 
een meerjarenplan worden opgesteld dat moet worden opgenomen in 
de integrale planning. 

In het hoofdstuk !Sociaal  en economisch beleid" dienen op blz. 21 
en 22 artikel 5 en op blz. 23 artikel 8 te vervallen." 

De partij-voorzitter sloot hierna het congres niet woorden van dank 
aan de leden van het presidium, de stemcommissie, de heer Groot en 
zijn medewerkers en verder aan allen, die hebben meegewerkt om het 
congres tot een succes te maken. 
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