
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN D'66 

gehouden op zaterdag 6 november 1976  te Utrecht: 

-1• Om 10,10u opent partijvoorzitter Jan ten Brink het kongres. 
Hierna nemen do kongresvoorzitters de leiding over. Zij instal-
leren met goedkeuringvan het kongres de notulen en stemkom. 
missie, Dë leiding stelt de agenda voor, die unaniem wordt aan-
genomen. Het kongres benoemt de rapportagekommissie in de persoon 
van de heer Harry Geelen, De te behandelen moties en resoluties 
worden genummerd als kongresstuk nr,1 t/m 14, Een brief van de 
afdeling Amsterdam wordt voor kennisgeving aangenomen en krijgt 
nr,1 (voor de tekst van laatstgenoemde stukken verwijzen wij naar 
de besluitenlijst). 

De penningmeester, de heer Maas die tussentijds mw,Schoutsen 
heeft opgevolgd, brengt verslag uit, waarvoor verwezen wordt naar 
de demokraat nr,3 van de negende jaargang. Hij spreekt zijn grote 
tevredenheid uit over de samenwerking binnen het hoofdbestuur. 
Kort samengevat konkludeert hij dat de finanoin gesaneerd zijn 
en dat de partij financieel gezond is, hetgeen met applaus wordt 
ontvangen. De ledenadministatie is vrijwel op orde en het aantal 
bedraagt momenteel 1850. De aanwezige leden nodigt hij uit: de kon-
tributie over 1 977 al in januari te voldoen. Speciaal ten behoeve 
van de verkiezingskampagne is het gironummer 1,000,000 geopend, 
De heer Maas stelt zich opnieuw kandidaat voor het penningmeester-
schap. 

Namens de financiële kommissie doet de heer Rogier verslag (zie 
demokraat nr,3 van de negende jaargang), Hoewel de kommissie 
momenteel onderbezet is, vraagt de heer Rogier om pas in janu- 
ari tot aanvulling over te gaan. 
De heer Potman reageert vanuit de zaal om zijn diepe bewondering 
en respekt uit te spreken voor het werk van penningmeester en 
financiile kommissie. Hierna wordt de penningmeester gedechargeerd. 

Het kongres gaat akkoord met de begroting voor 1977  waarmee deze 
is vastgesteld, 

3- Partijvoorzitter Jan ten Brink spreekt het kongres toe en 
neemt afscheid van haar: 
Na een korte inleiding wordt de kernvraag aan het kongres gesteld: 
"De vraag is of or behoefte bestaat aan een nieuw gezicht van 
D'66, aan D'66 überhaupt; de vraag is of wij deze behoefte kunnen 
legitimeren, in staat zijn om in ieder geval de zes kamerzetels 
te 
Het hoofdbestuur gelooft van wel, maar wat zijn de argumenten 
daarvoor?, 

het partijprogramma 
2= het belangrijkste argument is de huidige nederlandse politieke 
situatie. Voor de kiezer, die het kabinet Den Uyl na de verkie- 
zingen terug wil zien, is D'66 de enige partij. D'66 laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over. 
Met de stuurgroep van Resoluut is afgesprôken om geen beslissing 
te nemen, voordat het kongres van zich over de samenwerking 
met Resoluut heeft uitgesproken. Ondanks de afwijzing van deze 
samenwerking door de stuurgroep vraagt het partijbestuur aan het 
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kongres om voor samenwerking met Resoluut te stemmen, om zo 
over de hoofden van de stuurgroep heen een teken aan hun leden 
te geven. 
Na een radiotoespraak van Jan Terlouw meldden zich honderden 
nieuwe leden. Bij een nieuwe opkomst van de partij hoort een 
nieuwe partijvoorzitter, 
"Kort geleden zag Ik een spektakelstuk, Einstein  on the beach,  
dat de naam had opera te zijn. En regeltje werd eindeloos her-
haald:  "daydream  66,  daydream  66 11 , Ik wist zeker dat deze ge- 
heime boodschap voor mij bedoeld was. Want dat is toch een  
daydream,  een droom die je overal blijft volgen, ik wens nu dat 
vandaag in deze zaal een influenza zal ontstaan die de  daydream  
66 als een epidemie over het land zal verspreiden, 
Partijgenoten, maak er vandaag iets moois van," 

Met uitbundig applaus bedankt het kongres Jan ten Brink voor 
zijn werk als partijvoorzitter, 

3a. Het kongres gaat over tot verkiezing van het dagelijks bestuur 
en de partijvoorzitter. 
Als partijvoorzitter wordt met algemene stemmen Jan Glastra van 
Loon gekozen. Ten Brink keert terug als vice-voorzitter en de 
heer Maas verlengt zijn penningmeesterschap. 
Voor sekretaris organisatie hebben zich drie kandidaten aange-
meld, de heren Van Doosum, Sieverding en Rogier. Na zich voorge-
steld to hebben, zal het kongres hierover schriftelijk stemmen, 

t discussie over het nieuwe programma van 

De ingediende moties worden als volgt behandeld: 
1, de motie Bakker, kongresstuk nr,3 
2, ,, Andriessen, ,, nr,5 
3, U Ehren, Ie nr.4 
4, Bloemen, ,, nr,2 

De voorzitter heeft een erratum voor het kongres aangaande de 
motie Bakker (kongresstuk nr,3): "werkende" moet worden ver- 
vangen door "wervende". 
De achtereenvolgende indieners krijgen do gelegenheid eren korte 
toelichting te geven, 
1. Ehren: het programma houdt een analyse in maar geen oplos- 
sing. De filosofie van D1 66 komt onvoldoende naar voren, 
2, Van Marissing: vraagt in het algemeen om een konkretisering 
van het programma, 
3. Ehren: geen toelichting, 
Li, Bloemen: de motie is een toespitsing van motie nr,3. 

De kongrosloiding ontvangt een nieuwe motie, welke nr,10 krijgt. 
De eerste ondertekenaar, de heer Feenstra, geeft een toelichting, 

Jan Glastra van Loon geeft een algemene toelichting op het nieuwe 
programma: 

'!Het òüdb optimisme heeft plaatsgemaakt voor bezorgdheid, niet 
alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Mom valt terug op 
oude stellingen, ook in de politiek. Men dreigt de dieper lig-
gende oorzaken buiten schot te lateni, 



D1 66 wil en moet juist nu het wapen van de redelijkheid gebrui-
ken en dan bedoel ik op de langere termijn, een blik op de toe-
komst. D'66 wil geen vlucht in de verstarring. In 1966 zijn wij 
de eerstengeweest die in ons land gewezen hebben op de gevaren 
van de vervuiling, teveel onkontroleerbare macht in de handen 
van weinigen, energieproblematiek. Anderen zijn ons gevolgd. 
Wij hebben de afgelopen jaren een stoot tot vernieuwing gegeven, 
maar ons ook opnieuw op de toekomst gericht en daarvan is ons 
beleidsprogramma 1977-1981  in hoofdlijnen het resultaat geweest. 
Het beleidsprogramma zet de ontplooiing van de mens centraal. 
De aanvaarding van dit programma zal de partij om  eon  nieuwe 
grondslag vragen. 
Belangrjk is dat een nieuw samenspel tussen de beide trekpaar-
den van onze samenleving, de produktie- en de- sociaal-kulturole 
sektor, wordt bereikt, 

is voorstander van ondernemingsgewijze produktie in een 
gedemokratiseerde markt ekonomie, 
De demokratisering van de ondernemingen blijft voor D166 niet 
beperkt tot het invoeren van ondernemingsraden. Zij moeten ook 
werkelijk kunnen funktioneren door de betrokkenheid van elke 
werknemer. 
De maatschappij is gericht op het produceren van steeds meer 
goederen. Onder invloed van dat streven wordt de maatschappij 
tot een grote machine, die mens en natuur onderwerpt. De eko-
nomische krisis heeft ons erop gewezen dat de mens zijn niet-
matorile behoeften niet bevredigd ziet en daar komt het gevoel 
van onbehagen met onze samenleving uit voort. Het produktie 
trekpaard is op hol geslagen terwijl het sociaal-kulturele paard 
achter de wagen is gespannen. 
Het beleidsprogramma is een appèl maar ook geeft het do richt-
lijnen aan volgens welke onze maatschappij kan worden omgebouwd 
tot een maatschappij die niet meer materieel gericht is, maar 
in dienst staat van de mens. Wij geven duidelijk aan op welke 
manier industrie en landbouw kunnen bijdragen tot een rechtvaar-
digere internationale arbeidsverdeling. Wij geven ook duidelijk 
aan hoe de sociale lasten beheerst moeten worden, 

wil een rechtvaardigere arbeidsverdeling die op een meer 
menswaardige manier tot stand wordt gebracht. 
D'66 wil de maatschappij weer van en voor de mens maken, de weg 
daartoe ligt in het beleidsprogram 1 977-1981 besloten, 
Openheid, Redelijkheid, Menselijkheid, dat zijn de grondslagen 
van het beleidsplan, dat is de reden dat D'66 door moet gaan," 

De hoer Mertens spreekt als vertegenwoordiger van het dagelijks 
bestuur over de moties 2, 3, 4 en 10. Ton eerste stelt hij dat 
het vandaag gaat om het al of niet doorgaan van D'66. Als hot 
kongres daar positief over beslist, dient het kongres van febru-
ari voor de verfijning van verschillende punten. 
Als reaktie op de motie Bakker verwijst hij naar de brochure 
"waarom, daarom", 

Met de diskussie over het programma wordt verder gegaan door 
een aantal sprekers: 

dhr. Ammerlaan pleit ten eerste voor een snelle naamsverandering 
indien daartoe besloten wordt. M,b,t, het beleidsprogramma maakt 
de heer Ammerlaan de volgende opmerkingen: 
- het moet kort en duidelijk worden geformuleerd; 
- bij de uitwerking ervan moet een benadrukking van het elitaire 
image worden voorkomen; 
- D'66 moet zich richten op een vertaling van het programma in 
de praktijk, 



dhr,  Schwarz:  Op het ethisch reveil van het CDA durven noch 
PVDA noch VVD een antwoord te geven. D'66 komt met  eon  hard 
antwoord: het is een ethische reaktie van de zwartste soort. 
Anders samenwonenden blijven o,a, tweederangs burgers. Het is 
D'66 dat staat voor rechten en vrijheden van het persoonlijk in-
dividu. Kortom het ethisch reveil van het CDA dringt ons terug 
tot de meest reaktionaire, viktoriaanse huichelarij.  Schwarz  
dient hieromtrent een motie in, welke het nummer 13 krijgt, 

dhr,. Nypels: in antwoord op de heer Mertens gaat hij in op een 
aantal aspekten van de sociaal-ekonomische problematiek, 

investeringsbeleid: D966 heeft  goon  bezwaar tegen het omzet-
ten van belastingsfaciliteiten in regeringssubsidies, 
grondpolitiek: D966 is  eon  voorstander van een voorkeursrecht 

voor de gemeenten bij de aankoop van onroerend goed. 
ondernemingsraad: is bereid het wetsontwerp te steunen, 

maar benadrukt dat het om een bescheiden stap gaat. 
V.A.D.- D'66 is er een principiële voorstander van. Het be- 

langrijkste deel moet naar de werknemers gaan in de vorm van 
pensionvoorzieningen. 

Het kongres gaat over tot stemming over de ingediende moties: 

de motie Bakker, kongresstuk nr3:  bij akklamatie 
aangenomen 

U U Andriessen, 
Ehren, 

, Bloemen, 
11 ,• Feenstra, 

Hiiiag.Kitti~  

De stemkommissie geeft de uitslag van de stemming over de kan-
didaten sekretaris organisatie. Het aantal uitgebrachte stemmen 
bedraagt 298 waarvan er 5 ongeldig zijn. De uitslag is als volgt: 
de heer Rogier behaalde 205 stemmen en is daarmee verkozen; 
de hoor Sieverding behaalde 29 stemmen; 
de heer Van Doesum behaalde 59 stemmen, 

Hierna worden de kandidaten voor bet bestuur van de SWB D66, 
te weten Goudsmit, Maarse, Oosterbeek, Verwey en Van Persie 
bij akklamatie aangenomen, 

-6- diskussie en stemming over de resoluties en amendementen 
van het hoofdbestuur, 

dhr. Zeevalking: hij spreekt zijn tevredenheid uit over de reso-
luties en pleit voor een duidelijke opstelling van D166, Nodig 
is echter een lijsttrekker, die tot nog toe ontbreekt. Aangaande 
het lijsttrekkerschap dient hij een motie in, die genummerd wordt 
als k,s, nr.12. Deze motie die een beroep doet op Jan Terlouw 
ontvangt het kongres met overweldigend applaus. Terlouw neemt 
snel het woord en zegt het voorbarig te vinden zich hierover 
uit te spreken, hij wil eerst de politieke diskussie afwachten, 

U nr,5: 
I, nr,l-: 
I, nr,: 
U nr,10: 



dhr, Nypels: de erkenning van de gevaren die bureaukratie en 
betutteling met zich meebrengen is noodzakelijk. Een vergroting 
van de persoonlijke vrijheid aan de basis van de samenleving is 
wenselijk. Vrijzinnige demokraten zijn daarvoor broodnodig, hun 
instelling moet zich richten op de vrijheid van individuen. 
Nypels wijst erop dat van de VVD geen oplossingen voor maatschap-
pelijke problemen te verwachten zijn, De VVD kweekt te weinig so-
lidariteit. Ook wat betreft het CDA is hij pessimistisch gestemd, 
De PVDA geeft eveneens weinig hoop daar zij de mogelijkheden van 
overheid overschat en de bureaukratie onderschat. 
De heer Nypels stelt de vraag of D166 nodig is of niet. Zo ja, 
dan moeten wij de sprong wagen met alle risiko's van dien. 

De kongresleiding meldt dat een nieuwe motie aangaande het door 
Jan Beekmans gestuurde telegram is binnengekomen. Deze motie 
krijgt nr,14, 

dhr, De Goede: de polarisatie verscherpt zich waardoor de bestuur-
baarheid van het land gevaar loopt. Binnen de nederlandse poli-
tiek vervult DI66 een zeer waardevolle rol, 

dhr, Besteman: CDA, PVDA en PPR hebben door hun inhoud aan D'66 
noodzaak gegeven door te gaan, 

dhr. Brinkhorst: konkludeert dat D966 do laatste 10 jaar ver- 
nieuwend heeft gewerkt. Hij herinnert eraan dat het was 
dat hot kabinet Den Uyl mogelijk maakte. Brinkhorst raad aan 
voor resolutie 1 te stemmen. Ten eerste omdat D'66 een onmis-
kenbare inbreng en houding heeft. Ten tweede omdat zij nodig is 
om een redelijk en vooruitstrevend beleid mogelijk te maken. 
Politiek gaat om macht, hetgeen door nog wel eens wordt 
vergeten, CDA, PVDA en PPR verwijt hij zich los te maken van het 
kabinet, waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. 
Een voorwaarde voor het doorgaan van een progessief beleid is 
de openheid.  

mw,  Klinker: Wij zouden sportief handelen als wij ons onafhanke-
lijk van de uitkomst daarvan aan het oordeel van de kiezers zouden 
onderwerpen. Wel mogen wij  als partij beslissen op welke wijze 
wij de verkiezingen ingaan,"Een demokratie kan slechts dan goed 
funktioneren, wanneer een minderheid niet met ongepaste middelen 
haar wil oplegt aan een meerderheid, een meerderheid ernstig 
rekening houdt met de belangen en opvattingen van een minderheid, 
in onderling respekt en verdraagzaamheid. Het is daarom van het 
grootste belang, dat wij bereid zijn desnoods ons politieke leven 
op het spel te zetten om "het kleine vat D'66" te redden uit de 
branding van de komende verkiezingen, voordat het stukgeslagen 
wordt," 

dhr. Aikens: vraagt uitbreiding van de dispensatie waardoor 
kandidaten in de gelegenheid worden gesteld terug te keren in 
de schoot van de partij, 

dhr Peperkamp: ondersteunt met nadruk de resoutie (i. waarschijn- 
lijk) van het hoofdbestuur van D'66: "Daarom heb ik mij ook kan- 
didaat gesteld voor de Tweede Kamer, als er van het laatste 
uur en als lid van Resoluut van het eerste uur. 



Ik ben aangestoken door het grote enthousiasme van dit D'66 
kongres, Dit heeft mij er mede van overtuigd, dat het niet al-
leen noodzakelijk, maar ook mogelijk is om een sterk gemotiveerde 
partij op te bouwen, die maatschappelijke vernieuwingen gaat aan-
pakken, die gebaseerd zijn op menselijkheid en redelijkheid. Een 
partij, die drijft op ver doorgevoerde demokratie en die ethische 
dwingelandij en ook radikaal dirigisme verwerpt. Een partij, die 
vanuit sociale bewogenheid uit is op samenwerkdng. Het eerste 
doel van onze samenwerking zal nu de groep Resoluut moeten zijn. 
Een groep, die naar ik uit eigen ervaring weet, samen met 
thuishoort in de nieuwe, levenskrachtige, redelijke en menselijke 
partij, waaraan ik met U  alien  hoop te kunnen bouwen. Met nadruk 
wil ik ten slotte stellen, dat ik meen, dat Jan Terlouw de beste 
onder ons allen is, die ons kan aanvoeren, inspireren en v66raan 
vertegenwoordigen," 

Achtereenvolgens roepen de heren Amnierlaan en De Groot hot kon-
gres op door te gaan waarna de heer Wessels een"bekentenis" af-
legt als iemand die terug gekeerd is in de moederschoot van de 
partij, 

dhr, Van Mierlo: volgens hem is Terlouw do aangewezen man voor 
het lijsttrekkerschap. Zelf heeft hij nog geen beslissing genomen 
over de eventuele voortzetting van zijn politieke loopbaan. Ton 
eerste om persoonlijke redenen en ten tweede omdat hij zich af-
vraagt wat D'66 zowel kwantitatief als kwalitatief nog betekent. 
Velen beschouwen hem als de man die aan de PVDA heeft ge-
koppeld waarbij sommigen dat verwijtend bedoelen, Van Mierlo heeft 
er echter geen spijt van en zou opnieuw kiezen voor de PVDA. 
Hij gaat over tot een bespreking van destrategische positie waarin 

verkeert o,a, ten opzichte van de pvda-ppr resolutie. 
Allereerst moet gesteld worden dat er geen basis voor onderhan-
delingen aanwezig ±s;voor D'66, Wel is duidelijkheid gewenst: 
wij regeren niet met de VVD. Over het akkoord van PVDA en PPR: 
de grondgedachte is juist, we kunnen echter wel kritiek hebben 
op de wijze waarop deze is ingevuld. Ook het moment van uitbrengen 
moet bekritiseerd worden. Er wordt een sfeer geschept, die de 
eigen opdracht in gevaar brengt. Het is de taak van de regerings-
partij te zorgen voor een geschikte sfeer waarin de behandeling 
van de vier essentiële wetsontwerpen kan plaatsvinden. Toch 
vraagt Van Mierlo om begrip voor een poging tot duidelijkheid. 
Zoals hiervoor al is aangeduid, kan D'66 niet in het akkoord 
gaan zitten. Dit levert het gevaa14  op dat D'66 uitgesloten wordt. 
Op de een of andere manier moet een band gevonden worden waardoor 
wij als progessieven erbij opgeteld worden. 

Het kongres gaat over tot behandeling van kongresstuk nr. 13, 
de motie  Schwarz,  
Mevr. Kooij uit Amsterdam vindt de uiterst emotionele manier 
waarop de motie gesteld is onaanvaardbaar.  Schwarz  zegt hierop 
dat in de motie duidelijk wordt gesproken van "strekking". Brui-
ning uit Stadskanaal kwalificeert de motie als beneden peil. 
De voorzitter stelt voor "besluit" te vervangen door 
De heer  Schwarz  wil hier niet aan beginnen. Hij is het ermee 
eens dat de redaktie aangepast moet worden, maar het is verwer-
pen of aannemen. Bloemhof is tevreden met de motie daar hierin 
tenminste nederlands wordt gesproken. 
De motie wordt aangenomen, 



diskussie en stemming over  HR  resolutie 2 
De heer Bisschof vraagt om "het in deze gevoerde beleid" te 
veranderen in "beter beleid", Traag interruppeert en zegt dat 
deze opmerking niet relevant is, Het HB wijst erop dat zij een 
vertegenwoordigende funktie heeft, 
stemming: het kongres neemt de resolutie aan, 

diskussie en stemming over de motie Heezemans, k,s ,nr,1Lt.: 
Ten Brink deelt namens het hoofdbestuur mee dat de betrffendo 
uitspraak wordt betreurd. De heer Koster merkt op dat de dubbele 
loyaliteit ( t.o.v. D966 en PVDA) van Beekmans zijn inbreng re-
duceert. Het is onjuist via de diverse media zijn inbreng tot 
ons te laten komen. Beekmans had op het kongres aanwezig moeten 
zijn. 
Feenstra wil graag een kleine verandering in de motie aanbrengen 
ni, de vervanging van "lid zijn geworden" in "lid zijn gebleven 
of geworden". Heezemans gaat hiermee akkoord en de nieuwe versie 
luidt: "die na '72 lid zijn gebleven en bij hen die het sindsdien 
zijn geworden." 
stemming: hot kongres neemt de motie aan, 

diskussie en stemming over de motie Zeevalking, k,s,nr, 12: 
De hoer Beerman vindt dat de motie een te grote druk uitoefent 
op Terlouw  on  Ammerlaan spreekt zelfs van emotionele chantage. 
De heer Van Dijk vraagt zich af hoe do basis er tegenover staat. 
De mojie wordt met donderend applaus aangenomen en Terlouw bestijgt 
ontroerd het spreekgestoelte: 
"Dames en Herendemokraten, beste vrienden, 
Het zijn altijd de kongressen geweest, die me de moed en het ver-
trouwen hebben gegeven om door te gaan. Hoewel het kontakt tussen 
basis en partijtop de afgelopen jaren steeds minder werd, heb ik 
altijd het gevoel gehad, dat ik namens u kon spreken, ik kan ver-
woorden wat u bezielt, u bezielt wat ik verwoord. Het is een 
voorrecht dat ik dat gevoel heb. 
Na zorgvuldige overweging heb ik de afgelopen zomer besloten om 
mij niet kandidaat te stellen als lijsttrekker van de partij. De 
reden daarvan was niet, dat ik twijfelde aan de politieke denk-
wijze van D'66. Het inhoud geven aan hot begrip demokratie, het 
opsporen  ii  wegnemen van de horigheden in onze maatschappij. 
Het is de paradox van D'66, dat wij macht willen om die zo spoedig 
mogelijk weer weg te geven, in de praktijk merk je daar niet zoveel 
van. Macht om bevrediging zie je zoveel meer dan macht als nood-
zaak. Dat vind ik ook van de ontwerp-resolutie van de PVDA en de 
PPR. Die riekt naar liefde voor de macht. De ontwerp-resolutie 
rammelt. Hij is veel te gesloten. Hij opent wel de mogelijkheid 
dat andere progessieve partijen toetreden, maar ik denk dat PVDA 
en PPR heel goed begrijpen dat D166 niet tot dit akkoord zal kun-
non en willen toetreden. 
Enerzijds omdat wij geen macht hebben om konsessies af te dwingen, 
maar ook omdat wij gezien de ervaring met het oude akkoord, waar-
aan de afspraak om te komen tot de vorming van een volkspartij 
ten grondslag lag, toetreding van D'66 tot dit akkoord in reali-
teit niet mogelijk maakt. 
Maar het is ook kortzichtig om van te voren in een resolutie 
vast te leggen dat alleen met het CDA onderhandeld zal worden. 
Want veronderstel dat D'66 wint en zij verliezen, er zijn vele 
konstrukties denkbaar en het is kortzichtig deze mogelijkheden 
niet in te kalkuleren, 



5.90 

Dames en Heren realisten, 

Na een zo emotioneelloos mogelijke taxatie ben Ik deze zomer 
tot de konklusie gekomen dat D166 bij de komende verkiezingen 
moet rekenen op 1 à3 kamerzetels, ik heb daar zelf geen zin in 
en ik zou het ook niet kunnen verdragen om de partij waarin ik 
geloofd heb en de doelstellingen waarin ik nog steeds geloof op 
zo'n manier te zien afgaan. Twee gekoppelde oorzaken zijn de 
belangrijkste voor  doze  taxatie. De zwakte van do partij en de 
houding van de kiezer. 
U wilt vandaag dat meedoet aan de verkiezingen en de vraag 
is, die ik mij moet stellen na uw massaal appel, of ik denk dat 
de kiezer dat zal willen en of de partij weer sterk gemaakt kan 
worden. 
Uw vraag aan mij houdt een belofte aan uzelf in. U verbindt zich 
hiermee tot mei aan D'66. U verbindt zich aan D966 met uw initia-
tieven, uw denkkracht, uw geld. De verkiezingen kunnen alleen 
gewonnen worden door de leden van 

Dames en Heren idealisten, 

Er is altijd hoop als je de tekenen herkent. D'66 is vandaag 
in de situatie aangeland dat wij alleen nog het verhaal kunnen 
vertellen. 
Als u op het kongres van 5 februari  1977  meebrengt de handteke-
ningen van 66,000 stemgerechtigde nederlanders onder de verklaring: 
D'66 moet meedoen aan de verkiezingen en als op dat kongres aan-
wezig zal zijn de selektie van 1666 leden geworven na vandaag 
en u wilt mij nog steeds als lijsttrekker, dan zal ik dat aanvaar-
den, ik zeg u dit omdat dit twee absoluut noodzakelijke voorwaar-
den zijn. En als u dit bereikt, betekent dat dat de partij in 
februari plotseling weer op poten staat en zo door kan gaan in 
de verkiezingen. Als u deze uitdaging van het kongres aan zich 
zelf aanneemt, dan ben Ik ervan overtuigd dat Nederland 
zeer verrast zal doen staan bij de komende verkiezingen." 

Achtereenvolgens worden de HB resoluties 1 en 4 unaniem aange-
nomen. 
Hierna schorst de leiding voor overleg binnen het hoofdbestuur 
m,b,t, het antwoord van Jan Terlouw, 

Om 16,30u  heropent de voorzitter de zitting en neemt Ten Brink 
namens het HB het woord. Hij stelt ten eerste dat wij besloten 
hebben deel te gaan nemen aan de verkiezingen. Ten tweede heeft 
Jimmy Terlouw zich vergist dat hij het hoofdbestuur in hot nauw 
drijft. De voorwaarden die hij stelt, neemt het HB graag over daar 
wij vandaag beginnen met do kampagne. Voor de praktische uitwer-
king daarvan zullen 3 regionale vergaderingen belegd worden. 
De groei van 1100 naar 1850 leden geeft hoop, 

-7- voorstellen tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Hoge-
lement: diskussie en stemming, 

dhr. Dik: handelend in de geest van het regelement wordt toe-
stemming gevraagd voor dispensaties, 
rapportagekommissie: vraagt om een nauwkeuriger omschrijving 
van de wijze van samenstelling der kandidatenlijst ( deel 3c ), 
dhr, Dik: de regionale voorverkiezingen vervallen, de samenstel-
ling vindt verder plaats volgens hot regelement, 
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stemming: HB-resolutie 3a bij akklamatie aangenomen 
11 3b  

91 3c  

3d 11 11 11 

3e 11 ti 11 

De stemkommissie komt met de uitslag van de stemming over de 
gewone leden van het HB. Verkozen zijn de heren Van Doesum en 
Veldhuizen. 

De motie Blokker, k,s.nr,7, is in overleg met de rappor. 
tagekommissie gewijzigd daar het een zaak van het HB en niet 
van het kongres betreft: "besluit" is nu veranderd in "stelt 
het HB voor", De motie zou vergezeld hebben moeten gaan van een 
toelichting die door een organisatorische misvatting niet aan-
wezig is. Ook omdat de minister niet meer aanwezig is, willen 
de indieners van de motie hem aanhouden om tijdens het volgend 
kongres in stemming te brengen0  

bekendmaking van de plannen voor de verkiezingskampagne. 
Do heer Mertens verwijst hiervoor namens het HB naar het stuk 
van Jan ten Brink in de kongresdemokraat jaargang 9 nr,3, 
Het is duidelijk dat in de komende tijd de woorden van het kongres 
in daden moeten worden omgezet. 

.-10- toespraak van de nieuwe partijvoorzitter: 

"Ik ieet in ieder geval ggn man die vannacht rustig kan gaan 
slapen: de lijsttrekker van hot CDA. Hier vandaag is het gees- 
telijk reveil begonnen. Geen kontrareveil, maar een reveil voor 
openheid, redelijkheid, menselijkheid 
Wij hebben nieuwe leden nodig, wij hebben geld nodig. Vandaag 
op de eerste dag van de fund  raising  is al 18.000 gulden binnen 
gekomen. Het is het begin naar een open toekomst, ook intern. 
De eerste taak van het hoofdbestuur zal zijn u in staat te stellen 
met het hoofdbestuur kontakten op te bouwen, maar u moet daar 
ook gebruik van maken.  
Ilk  hoop dat u zo snel mogelijk de resultaten van de ledenwervings- 
aktie en van de handtekeningenaktie wilt toesturen aan het hb 
per adres Postbus 1966 in Amsterdam. 
Dames en Heren, dit was een voortreffelijke dag. Het was vooral 
een uitdaging, die door Jan Terlouw aan ons is gesteld. Die 
hebben wij aanvaard. Laten wij er voor zorgen dat die niet pas 
op 5 februari, maar eigenlijk al op 5 december voldaan is," 

66 xxxxxxxxxxxxxx 
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