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DEMOCRAAT maart 1972 

KONGRESAGENDA 

1. Opening door de kongresvoor
zitters (omstreeks 10.00 uur) 

2. Huishoudelijke mededelingen; 
installatie notulen en stemcom
missie 

3. Rede van de voorzitster: DE 
GROTE LIJNEN VAN HET 
HE-BELEID. 

4. Reglementswijzigingen 
5. Financilln 
6. Korte discussie over de opzet van 

het politieke programma 
7. Eventueel nog te behandelen kon

gresstukken Flevohof 
8. Verkiezingen ter vervulling van 

vacatures in: 
a. Bestuur van de Weienschappe

lijke Stichting 
b. Programmacommissie 
c. Geschillencommissie 

9. Lunchpauze (van omstreeks 
13.00 tot 14.15 uur) 

10. Rede door H. van Mierlo 
11. Verantwoording uitvoering mo

tie 101 (Flcvohof) 
12. Verantwoording uitvoering mo

tie 24 (idem) 
13. Indien gewenst: discussie over 

in functie te verkiezen leden van 
het Dagelijks Bestuur 

14. Theepauze (omstreeks 16.30 tot 
17.30 uur) 
Tijdens de theepauze kunnen de 
stembriefjes ingeleverd worden 
voor de verkiezing van de in 
functie te verkiezen leden van 
het Dagelijks Bestuur (Voorzit
ter, Vice-Voorzitter, Secreta
ris en Penningmeester) 

15. Hervatting van de discussie over 
de agendapunten 10, 11 en 12 

16. Stemmingen over moties 
17. Sluiting (omstreeks 20.00 uur) 

Enkele opmerkingen betreffende de 
agenda: 

ad 4) : zie eld"rs in deze Democraat 
ad 5): de financillle stukken waren 

bij het sluiten van deze Demo
craat nog niet gereed 

ad 8) : zie ook elders in deze Demo
craat 

ad 13) : het lijkt gewenst dat er geen 
uitgebreide discussie over de 
verkiezing van de in functie te 
kiezen leden van het HB ont
staat, gezien de andere be
langrijke agendapunten. De 
kandidaten zullen zich gedu
~ende het gehele congres uit
gebreid presenteren. Degenen 
die toch graag verklaringen 
zouden willen afleggen over 
deze kwestie, worden ver
zocht contact op te nemen met 
de Rapportagecommissie die 
zal beoordelen of de af te leg
gen verkhtring relevant is voor 
de informatie van de algemene 
ledenvergadering. 
Algemeen: De Rapportagecom
missie zal een actieve rol op 
het congres spelen. Zo zullen 
de kongresvoorzitters, alvo
rens tot stemming over mo
ties over te gaan, een uitspraak 
vragen aan de Rapportagecom
missie of de ALV voldoende in
formatie heeft gekregen. 

KONGRESINFORMATIE 
In deze Democraat vindt U al ver
schillende stukken die betrekking 
hebben op het congres van 6 mei. 
Daar echter de sluitingsdatum voor 
inzending kopij voor de Democraat 
reeds op maart was, kunt U tussen 
nu en ongeveer veertien dagen de 
resterende stukken thuis verwachten. 
In verband met de experimentele 
voorcongressen op 15 april, zullen 
wij onze uiterste best doen ervoor te 
zorgen dat de allerlaatste gegevens, 
moties enz. nog in de laatste week 
voor het congres aan U toegezonden 
worden. 

Mochten er onverhoopt omstandig
heden zijn waardoor dit onmogelijk 
zou blijken, en als ik aan de korte 
tijd denkt die ligt tussen de regionale 
congressen en de A. L. V. , vrees ik 
met grote vreze, dan liggen de laat
ste stukken aan de balie op het con
gres. 
De afdelingsvoorzitters hebben trou
wens nog de mogelijkheid in de laat
ste 2 weken het landelijk secretari
aat of Hb-leden te bellen en monde
ling de belangrijkste gegevens te ver
zamelen. 

N. de Beer- Veltman 
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Nieuwe aanpak 
voorbereiding· 
A.L.V. 
door J. M.M. van Berkom 
Om een brug te slaan naar de leden 
zullen op 15 april regionale voor
congressen worden gehouden. 
Gekozen is voor de plaatsen Haarlem -
Bergen op Zoom - Eindhoven -Am
sterdam -Assen, overigens zullen 
U over de exacte "dienstregeling" 
nog nadere berichten bereiken. 
Het initiatief om tot deze congressen 
te komen is geboren in een Ellecomse 
bijeenkomst, waarbij de opdracht 
aan het hoofdbestuur om tot betere 
communicatie met de basis te komen, 
is besproken. 
Door deze experimentele voorcongres
sen wordt getracht te bereiken dat 
een betere informatie over de onder
werpen van de Algemene Ledenver
gadering gegeven wordt. 
Voorts is het duidelijk dat de bereik
baarheid groter is door de landelijke 
spreiding, terwijl bovendien al bij 
voorbaat aan de meningsvorming kan 
worden deelgenomen. 
Juist met betrekking tot die menings
vorming zullen deze experimenten 
ons moeten leren hoe zinvol het is 
om op deze bijeenkomsten tot beslui
ten te komen. 
Het is de bedoeling om de agenda van 
de Algemene Ledenvergadering -wel
ke op 6 mei in 's-Hertogenbosch ge
houden wordt- voor zover deze zich 
daartoe leent, te behandelen. 
Het regionale congres zou zich dan 
middels moties over deze punten uit 
kunnen spreken en eventueel zouden 
woordvoerders aangewezen kunnen 
worden. 
Vanzelfsprekend moet de A. L. V. 
werkbaar blijven en om die reden 
zullen de moties wel onderdeel van 
de discussie uitmaken, maar als zo
danig geen amendering zijn op het 
betrokken agendapunt. 
In dit verband wordt de mogelijkheid 
opengelaten om gelijksoortige mo-
ties van verschillende voorcongressen 
onder één noemer te brengen. Hiermee 
zal zich de experimentele Reglemen
tencommissie bezig houden. 
Om die reden zal van iedere verga
dering verslag worden gedaan mid
dels een rapporteur. 
De vergaderingen zullen voorgezeten 
worden door staten en regio-bestuurs
leden, terwijl tevens leden van het 
HE en de Kamers aanwezig zullen 
zijn. 
Uitgebreide technische informatie 
vindt U in de volgende Democraat, 
waarin tevens de agenda en de toe
lichting op het congres is opgenomen. 
Als wij erin slagen om deze regiona
le voorcongressen gestalte te geven 
betekent dit dat een nieuwe weg tot 
verbetering ·van onze werkwijze ge
vonden is. 

DEMOCRAAT 

Het karakter 
van 
van 

het kongres 
6 mei 

Zoals reeds in de vorige Democraat 
werd vermeld, zal er op 6 mei een 
Algemene Leden Vergadering ofte
wel Kongres van D'66 worden gehou
den in het Casino van Den Bosch. 
Het zal een eendaags-kongres wor
den, waarin een vrij groot aantal 
punten zal moeten worden afgewerkt. 
Een gedeelte hiervan ligt op organi
satorisch terrein, zoals enkele regle
mentswijzigingen, de penibele finan
cit<le situatie etc. Ook zullen, na de 
moeilijkheden betreffende de hoofd
bestuursverkiezing op het vorige 
kongres en de uitspraken van de ge
schillencommissie hierover (zie ?1-
ders in deze Democraat) een voorzit
ter, secretaris, vice -voorzitter en 
penningmeester gekozen moeten wor
den. 

De hoofdmoot van het kongres zal, 
naar de mening van het hoofdbestuur 
tenminste, gevormd worden door 
discussie over de PARTIJPOLITIEKE 
en INHOUDELIJK POLITIEKE pro
blemen. liet HE zal uiteraard ver
slag geven van de partijpolitieke ont
wikkelingen en verantwoording af
leggen over de uitvoering van motie 
101 (zie de D'emocraat van decem
ber 1971). Het lijkt het HE echter 
niet gewenst dat slechts dit onder
werp behandeld zou worden. 
Er zou dan immers enkel een ver
volg en een gedeeltelijke herhaling 
van het kongres in Biddinghuizen 
plaatsvinden, terwijl ook andere, 
uiterst belangrijke, economische en 
maatschappelijke problemen onze 
dringende aandacht vragen. Met na
me depken we hierbij aan de proble
matiek zoals die onder meer behan
deld wordt in het Advies van de Zes 
aan het overlegorgaan van PvdA/D'66/ 
PPR (U allen toegestuurd) en die ook 
in motie 24 van het vorige kongres 
(zie de Democraat van december '71) 
ter sprake komt: de overbevolking, 
de grondstoffenverspilling, de ver
vuiling etc. 
Zoals ook in het advies van de Zes 
wordt aangegeven, zijn de inhoude
lijke problemen van de maatschap
pij uiteraard geheel verweven met 
de doelstellingen van een te vormen 
Progressieve Volks Partij. De in
houdelijke en partijpolitieke proble
men kunnen dan ook niet los van el
kaar worden gezien. 

Het hoofdbestuur stelt zich dan ook 
voor aan het kongres één of meerde
re moties voor te leggen, waarin ge
tracht zal worden een lijn aan te ge
ven voor de activiteiten en politiek 
van D' 66 in de eerstkomende tijd, 
gezien de bovenstaande kwesties. 
Deze moties, die bij het sluiten van 
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·Politiek voor de tiekenplank 

STADSVERNIEUWING 

Over staatssecretaris Buck van volks
huisvesting en ruimtelijke ordening is 
niet veel bekend. Kortgeleden heeft hij 
echter de Tweede Kamer het eerste 
rapport van de commissie ter bestude
ring van de financiële consequenties 
van sanering van stadsreconstructie 
aangeboden. 
De staatsdrukkerij vraagt er zes gul
den en negen dubbeltjes voor om u pre
cies te laten weten wat stadsvernieuw
ing nu precies inhoudt. 

TECHNOLOGIF. en POLITIEK 

Uitgeverij Meulenhoff Nederland N. V. 
heeft de gelukkige gedachte gehad de 
134e jaargang van De Gids-- geheten 
extra speciaal-- geheel te laten vullen 
met artikelen over techniek, politiek, 
consumptie, onderwijs, leefmilieu en 
wat meer aan onderwerpen is te vinden 
waarvoor een stijgende belangstelling 
bestaat. 
Dat het tot boekwerkje geworden ge
heel maar twaalf-vijftig kost, strekt 
de uitgever en de samensteller tot eer. 

PEGASUS 

Van de Amsterdams uitgeverij Pegasus 
ontvingen wij een viertal handzame 
boekjes, die stuk voor stuk het lezen 
waarçl zijn. 
Zo zijn daar de Aprilstellingen van 
W.I. Lenin, geschreven en gepubli
ceerd in 1917, deels in handschrift en 
voorzien van een uitgebreid aaP,tal voet
noten. Slechts vier-vijftig. 

Ook de beginselen van het communisme 
kosten maar vier-vijftig bij deze uitge
verij, zoals Friedrich Engels deze in 
oktober en november 1847 schreef. 

Over loon, prijs en winst hielt! Karl 
Marx in de algemene raad der inter
nationale op 26 juni 1865 een voordracht. 
Uitgeverij Pegasus nam de moeite die 
voordracht te bundelen en voor f 3, 65 
op de markt te brengen. 

Hoe Georgi Dimitrof over het fascisme 
denkt .is voor vier-vijftig te lezen in zijn 
werkje. Eenheid tegen het fascisme. 
Het is een fotografische herdruk uit 
193 8 met als ondertitel: Het offensief 
van het fascisme en de taak van de 
kommunistische internationale in de 
strijd om de eenheid van de arbeiders
klasse tegen het fascisme. 

deze Democraat nog niet gereed wa
ren, zullen U één dezer dagen wor
den opgestuurd. 

Het is de innige hoop van het hoofd
bestuur, dat velen van U op 6 mei 
zullen komen teneinde van gedachten 
te wisselen over de verdere toekomst 
van D'66. Daarbij is een grondige 
voorbereiding van Uw kant zoals in 
afdelingsvergaderingen, regionale 
voorkongressen etc. uiteraard van 
eminent belang. 



pagina 4 DEMOCl~AAT 

REGLEMENTSWIJZIGINGEN 

1. Geschillencommissie 
Teneinde de Gesehillencommissi8 
de mogelijkheid te geven haar uit
spraken te publiceren zonder dat 
andere organen van de partij (zoals 
het hoofdbestuur) zich daarmee zou
den kunnen bemoeien, stelt het HB 

- de volgende wijziging in het Huis
houdelijk Reglement voor: 

~ 

~~ ~· ~~:~~~~~~~n~l:T~i:~ie heeft 
~ het recht de beslissing en om-
4 schrijving van de aan haar voor

:y ~ gelegde geschillen te publiceren 
~ G in het landelijk partijorgaan. De 

... publikatie elient. zo mogelijk, 
kort en zakelijk te zijn". 

2. Contributies 
Op het kongres in de Flevohof is 
een voorstel van de heer Caor
engel betreffende een wijziging 
van de contributies aangenomen, 
hetwelk slechts in beperkte mate 
door het HB kon worden toegepast 
daar het aangenomen voorstel ge
deeltelijk in strijd was met art. 3. 
lid 3 van het Huish. Reg!. In het 

--::: huidige art. 3, lid 3 staan name-
v'J lijk als mogelijke beneden- res-

·' J pectievelijk bovengrens van de 'i contributie de bedragen J 10,--
. ·· en f 100, -- vermeld. terwijl het 

voorstel van de heer Caorengel 
::? beoogde een gedifferentieerd 

• stelsel van contributies tussen 
f 6,-- en f 250,-- in te stellen. 
Het HB stelt U voor art. 3, lid :3 
zodanig te wijzigen, dat de 
A. L. V.' in de toekomst volledig 
vrij is elke willekeurige contri
butieregeling vast te stellen. 

VERVANGING ART. 3. LID 3 

"De lijstaanvoerder wordt, ook 
indien hij of zij bij deze lande
lijke stemming niet de eerste 
plaats behaalt, als nummer één 
op de definitieve landelijke lijst 
geplaatst". 

VERVALLEN AHT. l. 1 
AMENDEllEN AHT. 4. 2 

"De kandidaten met rangnummers 
1 t/m 20 ..... etc". 

4. Beperl<ing l<andidatuur 
Tweede Kamer 

Op de ALV van 6 november 1971 
( Flevohof) is het reglcment voor 
de kandidaatstcll ing van de Twee
de Kamer vastgesteld. Eén punt, 
namelijk art. 1. 6 betreffende de 
kandidaatstelling van leden van 
het hoofdbestuur of van vcrtegen
woorcligenck 1 ie hamen (uitgczon
derd de Tweede Kamer) is naar 
de volgende A 1 ,V vcrwezen. 1 Iet 
afgewezen voorstel maakte de 
kandidatuur van leden van het JIB 
en vcrtegenwoordigende 1 ichamcn 
onrnogel i .ik. _,\fgczien van de\ gro
te beperking die hiermee aan 
kandidaten wordt opgPlegd, waf' 
é-én argument om het voorsiel af 
te wijzen de moge] ijkheirl dat 
iemand tussentijds in een vcrte
genwoordigenel lichaam wordt be
noemd (door aftreden, vcrhuizen 
e. cl. van een hoger op clc 1 ijst 
geplaatste) hoewel de vcrkiezing 
voor dat vertegenwoordigend 
lichaam reeds f~erdcr had plaats
gevonden. 
Tl ct lf !3 stelt U hierbij een aan
tal alternatü•vcn voor. 

lVIoge li ikheid 1 

Het oude voorstel 1. G, mPt een 

"De A. L. V. stelt op voorstel van ~ kiPine toevoeging. 

het hoofdbestuur een gedifferen- r.--.~,_ 

3. 

"--' 

"' 
"" •l _, 
~ 

~ 

j t 
t ~ 
··-~<? 

.. ..), .. ) 

ti eerde contributieregeling vast". l S ·. 
Tech~ische ve!betering ) .;. f 
kand•daatstelhng \

1
, ~_) / 

Tweede Kamer ,_::f ·;!! 
Volgens de huidige. op·de Flevo- j. ,

1
. :;-

hof aangeno_men, tekst va~ het \~., .. _ ~ 
Reglement mzake de kand1daat- \ ~ •·' 
stelling van de 2e Kamerleden t '( \ ;.':; 
:wu de nummer één van de defi- >"' .l •• _, 
nitievc landelijke lijst, indien ~·- "' 
niet tot lijstaanvoerder g-ekozen, 
in het geheel niet op de in te die
nen kandidatenlijsten komen! 

"1. GAanmeldingen van !celen 
van het hoofdbestuur of van 
leden die na opening van de 
aanmeldingstermijn het lid
maatschap van een ander 
vertegenwoordigend lichaam 
hebben aanvaard anders dan 
in gevolge van tussentijdse 
benoeming, worden niet in 
behandeling genomen. In
dien eém kandidaat na zijn 
aanmelding een dergelijk lid
maatschap aanvaardt. wordt 
de a'lnmelcling geacht te zi in 
ingetrokken. " . 

Het HB stelt dan ook voor de vol
gende, uitsluitende technische, 
amendement en aan te nemen: 

TOEVOEGEN ART. 3.3. (Regle
ment 2e kamer kandidaatstelling) 

Toe te voegen aan art. 1. 4 van 
het vastgestelde reglement een 
punt h., luidende: 

<.. 
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"1. 4 h. Voor kandidaten die 
lid zijn van het hoofdbestuur 
of een vertegenwoordigend 
lichaam anders dan de Twee
de Kamer dient een verkla
ring overlegd te worden 
waaruit blijkt dat hun kandi
datuur gesteund wordt door 
tenmi:J..,ote 20 aanhangers of 
leden, die niet lid zijn van 
het hoofdbestuur of een ver
tegenwoordigend lichaam". 

Mogelijkheid 2 a 

Dij aanvaarding van mogelijkheid 
2 kan overwogen worden een be
paling op te nemen, dat deze 
HE-leden op non-actief worden 
gesteld gedurende de vaststelling 
van de kandidatenlijst. Het is dan 
logisch ook de regiobestuursleden 
die zich aangemeld hebben op 
non-actief te stellen: 

''1. 6 Kandidaten die lid zijn 
van het hoofdbestuur of een 
regiobestuur worden, zodra 
hun aanmelding is geaccep
teerd. op non-actief gesteld 
tot de voo:-lopige lijst volgens 
art. ~. H is vastgesteld. Voor 
de op de voorlopige landelijke 
li_ist gekozen hoofdbestuurs
leden wordt de periode van 
non -a di viteit verlengd tot na 
cle verkiezingen van de de
finitieve lijst. 

Mogelijkheid 3 

J stelling door de mogelijkheden· 
~ r·· Geen beperking in de kandidaat-

..:; I en 2 af l2 wijzen. 

5. Reglement Eerste~
Kamer l<andidaatstelling 

De ALV van 6 november 1971 
heeft de wens uitgesproken dat 
het hoofdbestuur een nieuwe 
tekst voor het reglcment kan di
daatstelling Eerste Kamer voor
gelegt. naar de geest en waar 

.~- nodig naar de letter uitsluitend 
., bij de tekst van het reglcment 

( ~-:' -· kandielaatste ll ing Twec'dc 1\:anwr 
~ _J,(Flevohof kongresstuk ~l, motie 
~ ·~ de Nerée c.s.). 

-~ ':> .. Het hoofdbestuur stelt daarom voor 
~ ·;-: . de tekst yan het Huishoudeli ik Ilc
:~ .... ~glenwnt. artikel I L) t/m U2, te 

vervang<'n door <'<'11 van de twee 
1(\ • volgende alll'rnatievcn (lH enD:;). 

'-f Bl 
l\1ct rt"gionalc voorverkic;;ing, 
gevolgd door landelijke stemming. 
Tekst: "Ik samenstcllingspro
ccdure voor dl' vcrkiezing van 
het lidmaatschap van de Eerste 

I. 
I 

I~ 
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Kamer is identiek aan die voor 
de Tweede Kamer, behoudens de 
volgende uitzonderingsbepalingen: 

a. De landelijke verkiezings
commissie voor de Eerste 
Kamer wordt door het hoofd
bestuur benoemd binnen drie 
maanden na de verkiezing 
van de Eerste Kamer (en 
voor de eerste maal v66r 
1 april 1973). 

b. De verklaring van art. 
1. 4 c wordt vervangen door 
de verklaring dat men bij 
verkiezing afstand zal doen 
van alle partijfuncties. 

c. Er zal geen afzonderlijke 
verkiezing van een lijst
trekker volgens art. 2. 9 
en 2. 10 plaats vinden. 

d. De in te dienen kandidaten
lijsten worden door de ver
kiezingscommissie opge
steld, en wel zodanig dat 
de verkiezingsuitslag voor 
D'66 zo gunstig mogelijk 
zal zijn en zoveel moge
lijk in overeenstemming 
met de volgorde van de de
finitieve landelijke lijst. 
Hierbij wordt er vanuit ge
gaan dat de voor de Eerste 
Kamer verkiezing stemge
rechtigde D'66-leden hun 
stem zo zullen uitbrengen 
dat zoveel mogelijk door 
D'66 gestelde kandidaten 
in volgorde van de de fini
tieve landelijke lijst wor
den verkozen". 

' -\ : .. ,... ' 
1 ·vr:\~ 'iE 

l...f\,, ,u;\ Geen voorver kiezing, alleen lan
-··-- · delijke stemming, 

11,•1::::~""'-..Aan de tekst van El nog toe te 
· ~oegen tussen b en c de volgende 

l tekst: 
' "c. de opgave vereist volgens 

art. 1. 4 g vervalt. 
d. voor de vaststelling van de 

kandidatenlijst worden geen 
regionake voorverkiezingen 
volgens art. 2. 1 t/m 2. 8 ge-
houden. De lijst met namen 
als bedoeld in art. 3. 1 zal 
bestaan uit een lijst met na
men van alle kandidaten, in 
alfabetische volgorde en te 
beginnen met een door de 
verkie,;ingscommissie door 
loting te bepalen naam. 

e. de verkiezingscommissie or
ganiseert minstens één kan
didatenpresentatievergade
ring". 

Bij aanneming na dit alternatief 
worden c) en cl) van El resp t) 
en r • 

!4 
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Toelichting 
Het is niet noclig een landelijke lijst
trekker te kiezen, de verkiezing van 
de Eerste Kamer-leden gebeurt door 
de leden van de Provinciale Staten. 
De samenstelling .van de uiteindelijke 
kandidatenlijsten elient aan het in-
zicht van de verkiezingscommissie 
overgelaten te worden, aangezien de 
verkiezingsprocedure (in het bijzon
der ten aanzien van restzetels) bij
zonder ingewikkeld en ondemocra
tisch is. Door het geringe aantal 
stemgerechtigden is het voor de par
tijen mogelijk (en helaas gebruike
lijk) afspraken te maken, waardoor 
bijvoorbeeld in de ene groep (er zijn 
4 gescheiden kiesgroepen) de kan di
daat van de éne partij, en in de an
dere groep een kandielaat van een 
andere partij een restzetel bemachtigt. 
Voor deze ingewikkelde materie is 
zelfs voor D'66 geen eenduidige ge
-clragslijn aan te geven, de juiste 
strategie dient (helaas) aan de spe
cialisten overgelaten te worden. 

De lijsten worden ingediend door de 
fraktieleiders in de Staten. 
De leden van de Staten zijn in prin
cipe vrij in het uitbrengen van hun 
stem. Echter. zelfs een enkde stem 
uitgebracht op een lager geplaatste, 
of zelfs niet op een D'66 kandidaat 
kan een verschuiving in het uitein
delijke resultaat opleveren. Het is 
daarom wenselijk dat de statenleden, 
indien zij de wensen van hun achter
ban willen eerbiedigen, nauwgezet de 
adviezen van de verkiezingscommis
sie volgen. 
Het is de verkiezingscommissie niet 
toegestaan rekening te houden met 
speciale wensen van de Statenleden, 
doch uitsluitend met die van de leden. 

AANVULLING 
GESCHILLENCOMMISSIE 
Door ,zijn verkiezing in het hoofdbe
stuur heeft de heer Franse zich moe
ten terugtrekken uit de geschillen
commissie. 
Kandidaten voor de vrijgekomen plaats 
zijn: ~ 

Mevr. J.C. Spaans-Haaze, 1..), c 
Baroniestraat 9, Terheyde en 

Mevr. T. J. Bienfait-Prins ~ ... ' 
Wolfhezerweg 50, Wolfheze. ) ;; l, 
Mevrouw Spaans is gemeenteraadslid 
in Terheyde (N. Er.). 
Mevrouw Bienfait is secretaresse van 
het Regio-Bestuur Gelderland. 

Vacatures 
Geschillen 
commissie 
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Zoals bekend, vervult de geschillen
commissie in D'66 een belangrijke 
rol. Als een onafhankelijk lichaam 
van "wijze mannen" zorgt zij ervoor 
dat de huishoudelijke reglementen 
juist worden toegepast (zie b.v. de 
uitspraak over de verkie:r.ing van de 
voorzitter en qecretaris op het vori
ge kongres elders in deze Demo
craat), dat geschillen tussen partij
functionarissen worden beslecht etc. 

In de geschillencommissie is mo
menteel een aantal vacatures, waarin 
op het congres van 6 mei moet wor
den voorzien. Volgens het huishou
delijk reglement (art. 40, lid 3) 
kiest de ALV, op niet-bindende voor
dracht van het hoofdbestuur, de leden 
van de geschillencommissie. Het HE 
moet er daarbij zorg voor dragen, 
dat voor elke te vervullen vacature 
twee kandidaten zijn (voor de voor
zitter zelfs drie) op te maken door 
de commissie zelf. 
Uiteraard is het HE niiver aan het 
zoeken naar kandidater"l, doch dit is 
geen eenvoudige opgaaf. Het HE zou 
het dan ook zeer op prijs stellen sug
gesties voor eventuele goede kandi
daten (ook uzelf!) te mogen verne
men. Een briefje naar het secreta
riaat, Keizersgracht 576, Amster
dam, is hiervoor voldoende, liefst 
v66r 15 april. 

Voor Uw informatie volgen hier enke
le artikelen uit het Huishoudeli ik Re-
glement: . 

art. 46: De Geschillencommissie 
bestaat uit een voorzit
ter en negen leden, die 
elk voor de tijd van drie 
jaar worden gekozen. 

art. 4 7: De voordraebt van het 
hoofdbestuur conform 
art. 40, derde lid, ver
meldt tenminste twee 
maal zoveel namen a.ls 
er vacatures ziin te ver
vullen. Een gr~ep van 
tenminste 25 leden van 
D'66 is bevoegd deze 
voordracht aan te vullen. 

art. 40, eerste lid: Een lid van 
D'66 kan van slechts 
één vaste commissie 
deel uitmaken. (art. 
39: ....... Vaste com-
missies zijn: 1. de 
Rapportagecommissie: 
2. de Programmacom
missie: 3. de Geschil-
lencommissie; 4. de Kas-
commissie). 
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De Europese Beweging en 0'66 

Het lijkt niet nodig om het advies van 
de "Commissie van Zes" aan te halen 
om duidelijk te maken dat vele poli
tieke en maatschappelijke problemen 
pas opgelost kunnen worden in een 
internationaal kader. 
Het Europa van de Tien is daar één 
van: een weliswaar gebrekkig opere
rend, democratisch slecht gecontro
leerd systeem van staten doch een 
Europa wat zich steeds meer zal doen 
gevoelen in de wereld, ten gunste of 
ten ongunste. Juist omdat vele pro
blemen niet meer in nationaal ver
band op te lossen zijn, zal de neiging 
van de Gemeenschappen om zich te 
versterken toenemen. Het is dan ook 
noodzakelijk dat de nationale politie
ke partijen zich meer internationaal 
gaan instellen. 
D'66 heeft zich tot vorig jaar, min 
of meer gedwongen, eigenlijk uit
sluitend bewogen op het nationale 
vlak. Weliswaar was en is er een 
bloeiende Commissie Buitenland, 
doch contacten met partijen en groe
peringen in andere landen zijn be
perkt gebleven (zeker ook door geld
gebrek) tot incidentele contacten. 
De laatste tijd zijn er enkele be
scheiden stappen gezet op het vlak 
van het internationaal denken en han
delen. Allereerst heeft D'66 nu een 
lid in het Europese Parlement, 
M. Engwirda, die daar een bijdrage 
tracht te leveren aan de bewustma
king van het Europese gezelschap 
wat betreft de grote problemen waar 
de wereld voor staat. Daarnaast heeft 
het hoofdbestuur, na rijp beraad, be
sloten in te gaan op een (verschillen
de maken herhaalde) uitnodiging van 
de Europese Beweging in Nederland 
om als zgn. aangesloten organisatie 
lid te worden. D'66 is een zetel aan
geboden in het hoofdbestuur van de 
Europese Beweging, zoals ook ande
re organisaties deze hebben. Het 
HB van D'66 wil graag een capabel 
figuur leveren, teneinde hiermee in
vloed te kunnen uitoefenen op de ac
tiviteiten van de Europese Beweging 
en om contacten te leggen Ipet de 
zusterorganisaties in de andere Eu
ropese landen (niet beperkt tot het 
Europa van de Tien). 
De Subgroep Europa van de Commis
sie Buitenland van D' 66 heeft kort 
geleden van gedachten gewisseld over 
de persoon en de taakstelling van een 
D'66 vertegenwoordiger in het hoofcl
bestuur van de Europese Beweging. 
Zij heeft daarbij overwogen eventu
eel een expert op het gebied van de 
gehele milieuproblematiek te zoeken 
teneinde de discussie over deze zo 
belangrijke kwestie in Europese ka-

der te stimuleren. Uiteindelijk echter 
leek het de Commissie beter te opte
ren naar iemand met een goed alge
meen politiek inzicht betreffende in
ternationale problemen, die boven
dien voldoende tijd (en zin) zou moe
ten hebben om eelil werkelijk actieve 
bijdrage aan het hoofdbestuur van de 
Europese Beweging te kunnen leveren. 
Hoewel de Subgroep Europa enkele 
namen van eventuele kandidaten heeft 
genoemd, leek het het HB van D'66 
juist wanneer een open kandidaat
stelling zou plaatsvinden. liet HB 
roept dan ook een ieder op, die meent 
geschikt te zijn voor D' 66 in het 
hoofdbestuur van de Europese Be
weging te kunnen plaatsnemen, een 
brief in tweevoud te schrijven aan het 
Secretariaat van D'66, Keizersgracht 
576, Amsterdam. Kandidaten worden 
verzocht relevante feiten betreffen
de henzelf te vermelden. De kandi
daatstelling sluit op 20 april 1972. 
Daarna zal de Commissie Buiten
land aan het HB advies uitbrengen 
over een kandidatuur, waarna het HB 
hierover beslist. 
Vermeldenswaard is nog, dat volgens 
de reglementen van de Europese Be
weging vertegenwoordigers van aan
gesloten organisaties persoonlijk lid 
moeten zijn van de Europese Bewe
ging (dat kunt U direct worden) en 
dat zij in het hoofdbestuur op per
soonlijke basis spreken, tenzij zij 
mededelen uitdrukkelijk namens 
hun organisatie te spreken over een 
bepaalde kwestie. 
Het hoofdbestuur van D'66 hoopt dat 
uit deze oproep een aantal goede kan
didaten zullen komen teneinde onze 
idee!:ln in internationaal verband wat 
meer te kunnen verspreiden. 

MOTIE 24 
Het ligt in de bedoeling van het hoofd
bestuur om op het a. s. kongres van 
6 mei een verantwoording te geven 
van de uitvoering van motie 24 van 
het kongres te Biddinghuizen. 
Het betreft hier de motie welke aan 
het h. b. opdraagt de bestudering te-· 
entameren van de vraagstukken wel
ke verband houden met de leefbaar
heid en de bewoonbaarheid van deze 
wereld. De motie staat onder de kop 
"aangenomen motie" voluit vermeld 
op pagina 9 van de Democraat van 
december j. 1 .. 
De verantwoording van deze motie 
zal U met de congresstukken bere i
ken. 

Maria v.d. Wildenberg 
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Programma . . 
comm1ss1e 

'· 1 ~I L'.""JJ.'-.... 

Een paar dagen voor de sluitingsda
tum van deze Democraat kwam voor 
het eerst sinds lange tijd de Pro
grammacommissie weer bijeen. 
In verband met het eerstvolgende 
kongres van 6 mei wilde de Program
rnacommissie onderzoeken welke 
voorstellen voor het programma die 
in Rotterdam 1970 niet meer aan een 
beslissing toekwamen voor behande
ling op het a.s. kongres in aanmer
king kwamen, welke besluiten van 
Biddinghuizen nog in het programma 
verwerkt moesten worden en welke 
de verhouding zou moeten zijn tussen 
programma en beleidsplan. 
De Programmacommissie kwam tot 
de conclusie dat dit laatste vraag
stuk zo spoedig mogelijk geregeld 
diende te worden. De afwerking van 
"Rotterdam" en de verwerking van 

"Biddinghuizen" kon daaraan onderge
schikt worden gemaakt. De tijd wel
ke op het a. s. kongres voor deze 
punten was uitgetrokken, zou besteed 
moeten worden aan de kwestie van de 
verhouding tussen programma en be
leidsplan. Een voorstel hierover zal 
U met de kongrer-:stukken worden toe
gezonden. 
De Programmacommissie behoeft 
aanvulling van 2 leden, te kiezen van
uit de A. L. V .. 
De Programmacommissie heeft de 
zorg voor het programma. Dat is een 
belangrijke taak waarbij nog komt, 
zoals U elders kunt lezen, dat voor
stellen aan het kongres zullen worden 
gepresenteerd betreffende de verhou
ding tussen programma en beleids
plan welke, hetzij dan bij deze ge
zegd, in de gedachten die de Pro
grammacommissie daar over heeft, 
sterk zullen afwijken van de huidige 
situatie. 
Een en ander zou een belangrijke 
herori!:lntatie in de werkzaamheden 
als in de besluitvorming van de partij 
teweegbrengen. 
De Programmacommissie bestaat uit 
7 leden welke uit de A. L. V. gekozen 
moeten worden, 4 leden vanuit het 
hoofdbestuur en 2 leden vanuit de 
2e Kamerfractie. 
Kandidaten voor de 2 in kwestie zijn
de plaatsen worden verzocht zich op 
te geven bij het h. b. , Landelijk 
Secretariaat te Amsterdam en wel 
tot 2 weken voor het a.s. kongres 
van 6 mei. Eventuele nadere inlich
tingen kunnen verkregen worden bij 
ondergetekende. 

Maria v.d. Wildenberg 
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DE LEDEN BIJ HET BESTUUR 
door Leo van Montfoort 
Als je als kersvers partijlid een grote 
chaos ziet, probeer je er iets aan te 
doen. 
Er zijn twee redenen waarom een 
crisis in de besluitvorming voor een 
politieke partij noodlottig kan zijn. 
De eerste is, en dat geldt algemeen, 
dat wanneer de leden en belangstel
lende buitenstaanders terecht de in
druk hebben dat de besluitvormings
processen niet deugen, zij zich niet 
bij de partij betrokken zullen voelen, 
althans niet voldoende om de finan
cWie zijde van het partijbestaan 
enigszins dragelijk te houden en ze
ker ook niet voldoende om het vele 
werk dat gedaan moet worden- in een 
slechts organisatie moet veel meer 
werk worden verzet dan in een goede
mede op hun schouders te nemen. 
De tweede reden geldt meer speci
fiek voor D'66 dat immers voor zich 

WETENSCHAPPELIJKE 
STICHTING 
Volgens de statuten van de Weten
schappelijke Stichting van D' 66 is 
het bestuur van de Stichting als volgt 
samengesteld: 
- 3 leden te kiezen vanuit de A. L. V. 

uit de leden van D'66, welke 3 le
den bij voorkeur 6f voorzitter van 
een werkgroep 6f lid van een ge
meenteraad, 6f lid van een staten
fractie zullen zijn; 

- 2 leden vanuit het hoofdbestuur; 
- 1 lid vanuit de 2e kamerfractie; 
- 1 lid vanuit de 1e kamerfractie; 
I.v.m. bovenstaande bepaling is het 
huidige bestuur van de Stichting aan 
een grondige vernieuwing toe. Voor 
de eerstkomende A. L. V. op 6 mei 
a.s. betekent dat dat zij 3 leden in 
het bestuur van de Stichting zal moe
ten kiezen, waartoe bij deze de kan
didaatsstelling wordt geopend. Daar
bij zij van de zijde van het H. B. op
gemerkt dat de Wetenschappelijke 
Stichting een orgaan is waarvan het 
belang niet genoeg kan worden onder
streept en dat zij, doordat de re ge
ring de helft van haar kosten gaat 
subsidH!ren, eindelijk dit jaar eens 
goed zal kunnen gaan functioneren. 
Het H. B. hoopt derhalve op een ruim 
antwoord op deze kandidaatsstelling. 
Kandidaten kunnen zich tot twee we
ken voor het kongres opgeven bij het 
H. B. , Landelijk Sekretariaat te 
Amsterdam. 
Eventuele nadere inlichtingen kunnen 
door ondergetekende worden ver
strekt. 

Maria v.d. Wildenberg 

het postulaat van de democratisering 
opeist: een feitelijk niet- democra
tisch besluitvorming kan voor deze 
partij niet bevredigend zijn. 
D'66 verkeert in zulk een crisis en 
ik zie geen enkele reden wa:1rom de
ze niet noodlottig 'zou worden. Er kun
nen redenen zijn om dat te betreuren. 
Laten we vooreerst vaststellen dat 
de opzet van de besluitvormingsor
ganisatie redelijk is voor een partij 
waarvan de leden alle: 
a. ca J 500, -- per jaar over hebben 

voor de bekostiging van politieke 
activiteiten; 

b. bereid zijn veel tijd aan vergade
ren, maar nog meer aan reizen 
te besteden; 

c. over de intellectuele vermogens 
beschikken om zelf zich van infor
matie te voorzien: 

d. in staat zijn om vrijwel onmiddel-

VAN DE CCRSF 
Wanneer U dit leest, is de studiedag 
van en voor onze Statenleden achter 
de rug. Deze studiedag was aange
kondigd in het informatie/regio nieuws 
dd. 18 februari en is gehouden op 
11 maart. 
Hier zijn 4 onderwerpen behandeld, 
te weten: 

1. struktuur Staten en werkwijze 
Statenleden, 

2. subsidiebeleid, 
3. luchthavenproblematiek, 
4·. zuivering afvalwater. 

De CCRSF hoopt met deze studieda
gen door te gaan zowel voor Staten -
als Raadsleden. soms samen soms 
apart. Opgave van onderwerpen die 
Uw bijzondere belangstelling hebben, 
wordt door ons zeer op prijs gesteld. 
Voorts zouden wij U willen vragen ons 
mede te delen hoe U staat tegenover 
gezamenli.jke studiedagen met men
sen uit de PvdA, PPR en andere be
langs.tellenden. 
Nogmaals verzoeken wij U ons een 
kort verslag te geven hoe in de ver
schillende gemeenten de wijkraden 
functioneren, en hoe de samenwer
kingsverbanden liggen met PvdA en 
PPR. Enkelen hebben ons geant
woord en daarvoor onze dank, maar 
we' hebben nog meer reakties nodig 
om hierover te kunnen rapporteren. 

N. de Beer- Veltman 
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lijk alle consequenties van voor
stellen te bezien. 

Waan chijnlijk heb ik nog wel enkele 
punten vergeten, maa.r die mag U 
dan zelf inYullen. Ook zonder dat is 
duidelijk dat het besluitvormingspro
ces dat de partij hanteert niet (meer) 
op de werkeli;'l:heid past. Het past 
nog slechts bij een betrekkelijk ge
ring aantal leden die aldus het mono
polie van de besluitvorming toege·
deeld hebben gekregen. Dat is het ge
volg van een organisatie waarbij de 
informatie, de besluitvoorbereiding 
en de besluitvorming alle zijn ge
concentreerd op één tijdstip en op 
één plaats, te weten de A LV. 

Eisen 
Een be.,;luitvormingsmodel zou als 
optimaal kunnen worden aangemerkt, 
wanneer: 
1. zoveel mogelijk mensen aan de 

besluitvorming kunnen deelnemen 
en dus zo weinig mogelijk feite
lijke belemmeringen bestaan in de 
vorm van (reis)geld, (reis en ver
gader) tijd; dit betekent dat voor 
de grote massa slechts een be
perkt aantal regionale vergader in
gen haalbaar is; 

2. zoveel mogelijk deelnemers over 
zoveel mogelijk informatie be
schikken en op tijd; 

3. zoveel mogelijk deelnemers de ge
legenheid hebben in onderlinge 
discussie standpunten tegen el
kaar af te wegen; 

4. zoveel mogelijk de deelnemers de 
mogelijkheid hebben te participe
ren in de te nemen beslissingen. 

Of misschien zouden daarvoor de al 
twee jaar niet meer georganiseerde 
Derde Kamers kunnen zorgen. 
Het is maar een idee. 

Financiele gevolgen 
Het organiseren van tweemaal vier 
of vijf regionale vergaderingen kost 
meer dan het organiseren van een 
ALV. Zo lijkt het althans. Maar het 
is een vestzak-broekzak spelletje 
om voor de partij goedkope congres
sen te organiseren die de leden han
den vol geld kosten. Zie Flevohof. 
Om geen enkel detail over te slaan: 
de votometer zal in de voorgestelde 
constellatie slechts voor ordevoor
stellen bruikbaar zijn. U ziet zelf 
maar wat U belangrijker vindt op 
langere termijn. Een failliete partij 
waar geen hond zich nog voor interes-· 
seert heeft ook niet zoveel aan zo'n 
ding. 

·"' 
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Conclusie 
Het HB is berei experimentele regio
nale congressen te organiseren. Het 
lijkt me buiten twijfel dat deze zouden 
vallen onder de eerste-etappe-cate
gorie, want de uiteindelijke beslis
singen blijven bij de ALV. Ik moge 
het HB raden om er dan in ieder ge
val voor te zorgen dat de ontwikkeling 
van voorstellen en de pricipele dis
cussie zich zoveel mogelijk op deze 
regionale "open-studiedagen" af
speelt. 
Dat streven kan door de reglemen
taire structuur doorbroken worden, 
maar een streven moet het zijn. 
Het concipieren van resultaties aan 
de vooravond van een congres is dus 
uit den boze. (Dat was het overigens 
al steeds). 
Leden en belangstellende zou ik wil
len vragen te reageren. Tenzij U, 
Alkmaarder het wel leuk vindt naar 
Den Bosch te reizen of tenzij, maar 
laten we het niet hopen, U de moed 
al voorgoed hebt opgegeven. Dat 
laatste zal ik dan maar aannemen als 
ook deze oproep Uw koud laat. 

N.B. En natuurlijk moet een partij
bestuur niet groter zijn dan ne
gen man (of vrouw). Mensen 
die zich met het oog op een 
kandidaatstelling bekendheid 
willen verwerven, regionale 
belangenhartigers en mensen 
die leuk over politiek willen 
praten horen toch niet in een 
bestuur thuis. 
Reacties naar: Herman Coster
straat 20, Den Haag, tel.: 
(070) 656416. 

Alternatieve 
mogelijkheden 
Het is duidelijk dat ook door instel
ling van een regionaal te kiezen par
tijraad, bij handhaving van de ALV 
niet aan deze eisen kan worden vol
daan. De leden die niet aan in het be
gin van dit artikel opgesomde voor
waarden voldoen zijn dan im,mers 
slechts gedeeltelijk en op een secun
dair vlak in staat aan de besluitvor
ming deel te nemen, n.l. door te dis
cussieren met vertegenwoordigers in 
de partijraad, terwijl mag worden 
aangenomen dat ook dan de primaire 
beslissing met alle gebreken van dien 
door de ALV genomen wordt. Dit mo
del zou beter voldoen wanneer het 
zwaartepunt gelegd zou worden bij de 
afdelingen in die zin dat deze na dis
cussie en besluitvorming afgevaar
digden met bindend mandaat naar de 

DEMOCH.AAT 

AL V zouden kunnen sturen. Dit vol
doet echter niet uit een oogpunt van 
efficiency, want de voorlopige stand
punten en de in afdelingsvergaderin
gen opgekomen voorstellen zouden 
eerst eigenlijk weer aan alle andere 
afdelingen gezonden moeten worden. 
Bovendien wordt hier een schaalver
groting van afdelingen gevraagd wel
ke uit ander oogpunt ( gemeentepoli
tiek) onjuist zou kunnen zijn. 
Op grotere schaal liggen hier echter 
wel mogelijkheden. Ik denk dan aan 
de voorgestelde regionale ALV's. 
Onder regio ware dan echter niet 
Groningen, Zeeland, Limburg etc. 
te verstaan, want dat leidt tot dezelf
de organisatiemoeilijkheden als bij 
uitsluitende besluitvorming in afde
lingen zou ontstaan. 
Veeleer ware te denken aan de kies
kringgroepen van de kandidaatstel
ling TK. 
Indien de discussie daar geconeen
treerel zou worden zou dat een aan
zienlijke reducering van reiskosten 
en tijd betekenen voor talrijke leden. 
Bovendien zijn dan aanzienlijk meer 
mogelijkheden om aan een discussie 
deel te nemen en volledige informa
tie te verkrijgen. Ook hier is besluit
vorming in twee etappes echter nood
zakelijk. Dat betekent dat ee1 si wor
den gehouden regionale open studie
dagen, waaruit voorstellen zouden 
kunnen resulteren. Ter samenvatting 
en verduidelijking zou ook de partij
raad voorstellen kunnen doen. Die 
partijraad blijft inmiddels noodzake
lijk ook om tussentijds bij te dragen 
tot standountbepalingen, want het 
aantal' regionale congressen per jaar 
zal tot een tweetal beperkt moeten 
worden. 
In dit model zijn de voorstellen voor 
een AL V bekend en terdege doorge
sproken, waarbij zoveel mogelijk 
mensen de gelegenheid hebben gehad 
aan de besluitvorming deel te nemen. 
En wat is er dan nog tegen om ook de 
uiteindelijke standpuntbepaling van 
de partij te doen verrichten door een 
regionaal gesplitste ALV? 
Als men dan niet doet blijven aan
zienlijke discrepanties mogelijk. 
Technische moeilijkheden lijken me 
op te lossen. Zo ware te bepalen dat 
de regionale ALV's (tweede etappe 
dus) binnen een zekere tijdsruimte 
na elkaar worden gehouden en dat de 
uitslagen van stemmingen, welke ge
woon kunnen worden opgeteld, pas 
op de laatste regionale ALV worden 
bekend gemaakt. En natuurlijk zou 
eenieder in de gelegenheid moeten 
zijn standpunten en voorstellen te 
verdedigen. 
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D' 66 wethouder 
in Schiedam 

door Hans Huisman 
Ook Schiedam ( 85. 000 inw.) heeft nu 
een D' 66 wethouder, de 29-jarige 
Bert Kaptein. 
Het is wellicht interessant om aan te 
geven. hoe de ontwikkeling in Schie
dam is geweest, die heeft geleid tot 
de verkiezing van Bert Kaptein. 

De afdeling werd opgericht in 1967. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
ging D' 66 onder eigen vlag de strijd 
in en dit werd beloond met drie ze
tels in een raad van 37. Al spoedig 
werd duidelijk, dat men in Schiedam 
de jarenlange traditie van een colle
ge PvdA/KVP wilde doorbreken. De 
partijen gingen rond de tafel zitten en 
stelden hun prioriteiten, die in de ko
mende zittingsperiode verwezenlijkt 
moesten worden. Die besprekingen 
verliepen verre van vlekkeloos, maar 
uiteindelijk kwam er een stuk uit de 
bus onder de naam "programma van 
de groep van 23". 
Deze groep verwierf al direct het 
predikaat ''monsterverbond". Immers 
er in vertegenwoordigd waren: 
PvdA/PPR- D'66 -CPN en VVD. 
In het later gekozen college kwam 
dit tot uitdrukking in de samenstelling: 
2 PvdA wethouders, 1 CPN en 1 VVD
er. 

De "oppositie" (KVP-PCG) liet geen 
gelegenheid ongebruikt om dit colle
ge fel aan te vallen. De sfeer in de 
raad was clan ook om te snijden. Zo
wel de CPN-wethouder als de VVD 
man hadden het zwaar te verduren. 
En wat velen al hadden zien aanko
men: de VVD wethouder werd het beu 
en pakte zijn biezen op de vooravond 
van de begrotingsdebatten. Het was 
duidelijk, dat de kaarten opnieuw ge
schud moesten worden. Om de zaak 
niet gemakkelijker te maken trad de 
4-mans fractie van de VVD uit de 
groep van 23 en ging zich, volgens 
een verklaring, "onafhankelijk" op
stellen en bleven de KVP en de PCG 
bij hun eis: 
"twee wethouders of géén wethouder". 

Tenslotte een heel groot voordeel: 
overrompelingen zijn verleden tijd. 
Er is heel veel voor te zeggen om 
het te proberen. Tenslotte willen we 
allemaal- dat zegt men althans -
meer mensen doen deelnemen in de 
besluitvorming. Waarom dan niet de 
besluitvorming naar de leden toe ge
bracht? Voor de gezelligheid kan dan 
altijd nog een jaarlijkse reunie van 
diehards georganiseerd worden. 
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Sleutelpositie 
Vanaf dit moment nam D'66 plotse
ling een sleutelpositie in: de verhou
dingen in de raad lagen nu immers 
19 (PvdA/PPR-CPN-D'66) tegen 18 
(KVP/PCG-VVD). 
Er waren twee mogelijkheden: 

a. er komt, zoals vroeger, een af
spiegelings college met KVP /PvdA 

b. het programcollege blijft gehand
haafd met een D'66 wethouder en 
een meerderheid van één stem. 

D'66 zat in een moeilijk parket. Er 
waren immers vele knelpunten: in 
de PvdA zaten enkele mensen die best 
weer terug wilden naar de "goeie 
ouwe tijd" met de KVP. Bovendien 
was D'66 nog al eens door de PvdA 
in de hoek gezet met opmerkingen in 
de geest van "politieke melkmuilen" 
etc.-

Binnen D'66 was het dus de vraag of 
de PvdA nou wel zo'n solide partner 
was. Bovendien kwam de aloude vraag 
van D'66 naar voren: kun je een wet
houder leveren zonder direct te wor
den ingekapseld ? 

Het alternatief was: D' 66 in de oppo
sitie en weer een KVP in het college, 
En daarop zat niemand in D'66 te 
springen. 
Er speelden zich binnen D'66 en ook 
bij de PvdA/PPR nogal tumultueuze 
taferelen af. De termijn die normaal 
voor een wethoudersverkiezing staat 
werd zeer ruim overschreden. Uit
eindelijk ging de kogel door de kerk: 
D'66 schoof Kaptein als kandidaat 
naar voren. Na een indringende ver
gadering stelde de PvdA/PPR, dat 
zij de kandidatuur zou steunen. 
Tijdens de raadsvergadering, waar
op de stemming zou plaatsvinden, 
kwam de KVP/PCG plotseling met 
één tegenkandidaat. De uitslag was 
niet bemoedigend voor Bert Kaptein: 
hij werd gekozen met 18 stemmen, 
17 tegen en twee leden van de raad 
waren afwezig. 

De D'66 wethouder zal rekening moe
ten houden met felle aanvallen van de 
oppositie en met het feit, dat hij 
werkt met slechts één stem meer
derheid. Reden voor de fractie, het 
bestuur en de afdeling van D'66 in 
Schiedam, hem te steunen waar dat 
maar mogelijk is. 

~·-----------------------
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REDE drs. M.B. Engwirda 0'66 
over het jaarprogramma van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen voor 1972, 
Europees Parlement. 

Mijnheer de voorzitter, 

"Indien Europa werkelijk pragma
tisch kan zijn, de onbetwistbare fei
ten onder ogen ziet en zich niet in be
staande vooroordelen opsluit, zal 
Europa met zijn tijd weten mee te 
gaan en in staat zijn al zijn verant
woordelijkheden ten aanzien van zijn 
volkeren en op het wereldtoneel op 
zich te nemen". aldus besloot de pre
sident van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen zijn in
leiding over de werkzaamheden van 
de Gemeenschappen in 1971 en het 
jaarprogramma van de Commissie 
voor 1972. Mijnheer de voorzitter, 
ik moet bekennen dat een de:.:gelijke 
benadering mij om verschillende re
denen buitengewoon aanspreekt. Des 
te meer stelt het mij daarom teleur 
te moeten vaststellen, dat deze woor
den van de president van de Europese 
Commissie toch niet veel meer zijn 

"dan een melodieus slotakkoord na een 
verder toch enigszins onvolledig en 
ouderwets muziekstuk. Ik zal pro
beren uit te leggen waarom. 
De president van de Commissie wil 
de onbetwistbare feiten onder ogen en 
zich niet achter dubieuze vooroorde
len verschuilen. De politieke konklu
sies, die hij echter uit deze benade
ring trekt stemmen daar naar mijn 
mening nauwelijks mee overeen. De
ze konklusies komen immers vooral 
naar voren in de drie grote onderwer
pen, die volgens hem op de a.s. top
konferentie van staatshoofden en re
geringsleiders moeten worden be
handeld. nl. : 
1. de verdere weg naar de totstand

brenging van de economische en 
monetaire unie; 

2. de rol van de Gemeenschap in de 
wereld en 

3. de versterking van de instellingen 
van de uitgebreide Gemeenschap. 

Ik wil het belang van deze doelstel
lingen geenszins ontkennen. 
Toch ben ik van mening, dat deze 
doelstellingen pas werkelijk tot hun 
recht kunnen komen wanneer zij ge
plaatst worden in het perspektief van 
de nieuwe feiten, die wij de laatste 
tijd uit vele wetenschappelijke bron
nen hebben kunnen vernemen. Ik 
neem aan dat u deze bronnen kent en 
noem u daarom slechts het rapport 
van het Massachusetts Institute of 
Teéhnology dat werd opgesteld ten 
behoeve van de zgn. Club van Rome, 
verder de boeken van de Amerikaan
se professor Ehrlich en tenslotte het 
recente Britse rapport "Blue-print 
for survival". 

Wat vooral opvalt aan deze rapporten,, 
zijn een aantal treffende overeenkom
sten. 
1. De opstellers zijn in het algemeen 

gerespekteerde wetenschapsbeoefe
naren en zeker niet de wilde jon
gens, waar onze collega's Müller 
en Laudrain het hier wel eens over 
hebben; 

2. Hun konklusies zijn daarom des te 
meer revolutionair. Immers, zij 
komen tot de vrijwel gelijkluiden
de slotsom dat een voortzetting van 
de huidige ontwikkelingen in onge
veer 70 jaar tot een wereldkata
strofe zal leiden; 

3. Aan deze katastrofe valt alleen te 
ontkomen, wanneer 
a. de wereldbevolking op korte ter

mijn gestabiliseerd kan worden 
bijv. op een peil van 4 miljard 
mensen; 

b. de maatschappelijke investerin
gen meer en meer in gezond
heid, kultuur en sociaal werk 
zullen plaatsvinden en steeds 
minder in industril:lle, mate
riille goederen; 

c. een kringloJp-economie tot 
stand kan worden gebracht, ge
baseerd op duurzaamheid en een 
zuinig gebruik van grondstoffen; 

d. met de uitvoering van deze fun
damentele veranderingen op zeer 
korte termijn wordt begonnen. 

Wat ik in de inleiding van de pres i
dent van de Europese Commissie op 
pijnlijke wijze heb gemist, zijn deze 
onbetwistbare feiten, feiten die mij 
van het allergrootste belang lijken 
voor de toekomst van Europa zelf en 
van de gehele wereld. 
Weliswaar zegt de heer Malfatti ons 
toe, dat de Commissie met betrek
king tot het milieubeleid binnen 6 
maanden een aktieplan zal overleg
gen, waarin een aantal algemene be
ginselen zullen zijn opgenomen als
mede voorstellen voor het nemen van 
specifieke maatregelen, maar naar 
mijn mening gaat dit nog lang niet 
ver genoeg. 
De milieuvervuiling is immers slechts 
één van de vijf variabelen, die volgens 
de door mij genoemde wetenschappe
lijke rapporten onderling zeer nauw 
samenhangen. Ik zou de president 
van de Europese Commissie daarom 
met grote klem willen vragen, of hij 
bereid is de problematiek, welke in 
deze rapporten in een integraal ver
band wordt behandeld ook in zijn ge
heel binnen de Gemeenschap aan de 
orde te stellen en zich derhalve niet 
tot de milieuvervuiling te beperken, 
maar ook op het gebied van beval-
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kingspolitiek, investeringen en indus
trialisatie, grondstoffenverbruik en 
voedselproduktie met een konkreet 
aktieplan te komen. 
Een aktieplan, dat fundamentele op
lossingen zal moeten omvatten ten 
aanzien van de nieuwe problematiek 
die zo snel op ons afkomt, maar waar
voor wij zo mogelijk nog sneller op
lossingen moeten zien te vinden. 

Ik ben er vast van overtuigd dat de 
doelstellingen welke de Europese 
Commissie zich in haar jaarprogram
ma voor 1972 gesteld heeft slechts 
dan zinvol kunnen zijn, wanneer zij 
ondergeschikt worden gemaakt en 
duidelijk worden gerelateerd aan de 
nieuwe problemen, zoals ik die zo
juist heb proberen weer te geven. 
Een Europese economische en mo
netaire unie kan er hopelijk immers 
een belangrijke bijdrage toe leveren 
dat althans in het Europa van de 
Tien de noodzakelijke ecologische 
en economische evenwichten sneller 
worden bereikt. Hetzelfde geldt voor 
de versterking van de instellingen van 
de uitgebreide Gemeenschap. Een 
zeer bijzondere betekenis krijgt ver
der ook de rol van de Gemeenschap 
in de wereld in dit nieuwe perspek
tief. 
Een meer intensieve en rationele sa
menwerking lijkt een bittere nood
zaak gezien de nieuwe problematiek, 
waarvoor de wereldgemeenschap zich 
als geheel geplaatst ziet. Speciaal de 
verhouding van de uitgebreide Ge
meenschap tot de ontwikkelingslan
den lijkt mij daarbij van bijzondere 
betekenis. Immers, zal het voor de 
ontwikkelde wereld al een bijzonder 
zware opgave zijn om op de uitda
gingen welke zich aan ons deel van 
de wereld stellen, en ik denk daar
bij speciaal aan een beheersing van 
de ongeremde industrWle expansie 
en de investeringen, een antwoord 
te vinden, de opgave voor de ont
wikkelingslanden zal zo mogelijk nog 
zwaarder zijn. Een spoedige stabi
lisatie van de bevolking in de ont
wikkelingslanden, alsmede een ade
kwate voedselvoorziening in dat deel 
van de wereld lijkt immers vrijwel 
onmogelijk, wanneer men weet dat 
meest recente demografische studies 
nog uitgaan van een pas in het jaar 
2020 tot stand te brengen stabiele 
bevolking in de derde wereld, die 
dan echter inmiddels reeds zou zijn 
verviervoudigd, van 2, 5 miljard in
woners nu tot bijna 10 miljard dan. 

Deze problemen zijn zo kolossaaL 
dat we ze alleen kunnen oplossen via 
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het aanbrengen van zeer fundamen
tele veranderingen in ons maatschap
pelijk bestel en de tot stand koming 
van zeer rationele patronen van in
ternationale samenwerking. Een fun
damentele herzicl}ing van onze ver
houding tot de ontwikkelingslanden 
zal daarbij, zoals gezegd, onont
beerlijk zijn. 
Een werkelijke internationale inko
mens politiek en een rationeel mon
diaal produktiepatroon zullen daar
om in de plaats moeten komen van 
de marginale ontwikkel ingssamen
werking zoals we die momenteel en 
zeker niet in het minst in de lidstaten 
van de Europese Gemeenschap be
drijven. 
Ik hoop van harte dat daarmee al op 
de komende UNCTAD-konferentie in 
Santiago de Chili een eerste begin 
kan worden gemaakt. 
Ik wil mij nu niet vcrder wagen aan 
het trekken van konklusles ten aan
zien van de oplossingen welke wij op 
Gcmeenschapni vo zouden moeten vin
den als antwoord op de nieuwe uitda
gingen, de nieuwe feiten waarmee we 
ons gekonfronteerd zien. 
Wel zal naar mijn mening de aandacht 
van de Gemeenschap in de komende 
jaren geheel gericht moeten worden 
op het vinden van dergelijke oplossin
~ Gezien de belangrijke plaats die 
de uitgebreide Gemeenschap in de we
reld zal innemen, zal het naar mijn 
mening van groot belang zijn wanneer 
de Gemeenschap ertoe over zou gaan 
om duidelijke en konkrete initiatieven 
op dit terrein te ontplooien. Ook ge
loof ik dat het geloofwaardigheid van 
ons parlement ten goede zou komen, 
wanneer wij er bijv. toe zouden be
sluiten om de opE>tellers van de ge
noemde wetenschappelijke rapporten 
uit te nodigen hun bevindingen in dit 
parlement, bijvoorbeeld in de vorm 
van een hearing uiteen te zetten. 

Het zal u na mijn vorige opmerkingen 
niet verbazen, dat ik van mening ben 
dat deze nieuwe problemen met name 
ook op de komende topkonferentie van 
staatshoofden en regeringsleiders de 
grootst mogelijke aandacht zullen moe
ten krijgen. 
Immers, als het president Malfatti 
ernst is met zijn opmerking dat de 
taak van de topkonferentie zal moe
ten zijn (en ik citeer) "uitgaande van 
de belangrijke keuzemogelijkheden 
die zich voor ons openen de noodza
kelijke richtlijnen en een politiek pro
gramma op middellange termijn aan
geven die door de Communautaire in
stellingen kunnen worden uitgevoerd" 
(einde citaat) dan mag en kan de nieu-
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we problematiek waarvoor de Ge
meenschap zich gesteld ziet, niet op 
de agenda van deze topkonferentie ont
breken. Graag wil ik president Mal
fatti vragen of hij het hier met mij 
eens is. 

Als Europa werkelijk pragmatische 
kan zijn, de onbetwistbare feiten on
der ogen ziet en zich niet in dubieuze 
vooroordelen opsluit, zal Europa met 
zijn tijd weten mee te gaan en in 
staat zijn al zijn verantwoordelijkhe
den ten aanzien van zijn volkeren en 
op het wereldtoneel op zich te nemen. 
Ik ben er van overtuigd, dat de mo
derne politiek de feiten onder ogen 
moet durven zien en zich daarom in 
zeer sterke mate op de resultaten 
van wetenschappelijk onderzoek zal 
moeten baseren. 
Ik hoop daarom van harte dat een o. a. 
de opstellers van het MIT-rapport, 
professor Ehrlich en de opstellers 
van het Britse rapport Blue-print for 
survival een beter lot ten deel zal val
len in Europa clan aan die oude 
Europeaan, Galileo Galilel· die een 
aantal eeuwen ge 1 eden heeft durven 
beweren dat de aarde rond was en 
niet plat, zoals men dat destijds in 
bepaalde kringen graag hoorde. Want 
juist dan zouden we ons begeven in de 
twijfelachtige vooroordelen die de pre
sident van de Commissie althans in 
het slot van zijn inleiding zo graag 
zou willen vermijden. 

PoliJiek voor de llekenplank 

MASSAMEDIA 

Massamedia en manipulatie, uitgave 
Wolters-Noordhoff, kosten negen gul
den, bevat een aantal kritische theo
riën over de functionering van de mas
samedia getoetst aan de meer traditio
nele opvattingen. Kern van de kritische 
theorie is de idee van de manipulatie: 
de massakommunikatoren maken deel 
uit van (of staan in dienst van) een 
ekonomische en politieke machtselite. 
De auteur G. A. van Ruiten toont aan ' 
dat de afspiegelingsgedachte berust op 
een interpretatie van het huidige demo
cratische en commerciele kommunika
tiesystcem, welke thuishoort binnen 
een maatschappijvisie waarbij het be
grip maatschappelijke "orde" centraal 
staat. Het geloof in de objectiviteit van 
de massakommunikator is aan deze 
interpretatie gekoppeld. 

.. 
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Niet tegen Defensie 
door Erik Visser 

Het feit dat de fraktie van D'66 in de 
Tweede Kamer niet tegen de begrot
ting van Defensie heeft gestemd, 
heeft in de partij tot een aantal kri
tische reakties geleid. Het lijkt nut
tig in deze Democraat tegenover alle 
leden nog eens kort samen te vatten 
waarom vrijwel de hele fraktie haar 
stem aan de defensiebegroting niet 
heeft onthouden. Voor dit doel geef 
ik hieronder de stemverklaring die 
namens de grootst mogelijke meer
derheid over de begroting is afgelegd, 
gevolgd door de afwijkende stemver
klaring van Sef Imkamp. 

Overtuiging 
Aan die verklaringen wil ik nog het 
volgende toevoegen. De gehele frak
tie heeft met overtuiging tegen de 
begroting van C. R. M. gestemd om
dat daar o.i. sprake was van ontoe
laatbare bezuinigingen, beleidsom
buigingen in een o.i. verkeerde 
richting, en een zeer zwakke verde
diging door minister Engels. Van be
leidsombuigingen of zwak minister i
eel optreden was bij de defensiebe
groting geen sprake. Wèl hadden wij 
ernstig bezwaar tegen de arbitraire, 
reeds in het regeerakkoord voorzie
ne, 55 miljoen extra voor de defen
sie. 
Hierover is onzerzijds samen met 
de Partij van de Arbeid een motie in
gediend die ertoe strekte de f 55 
miljoen te "bevriezen" tot in ieder 
geval na de publikatie van het rapport 
van de commissie van Rijckevorsel. 
Deze - zeer gematigde - motie is 
met de bekende verhoudingen verwor
pen. Ook deze motie volgt hieronder. 

Ik meen dat men van het stemmen 
tegen een begroting een uiterst spaar
zaam gebruik moet maken. Wil zo'n 
tegenstem nog enig politiek effekt 
hebben. In de vierjarige periode van 
het kabinet-De Jong heeft de D'66 
fraktie dit middel niet één keer ge
hanteerd. 
Hierbij komt dat de fraktie uit D'66-
kring geen indikaties haddeh bereikt 
dat men van de fraktie vroeg tegen 
de begroting te stemmen. 
Anneke Goudsmit en ik hebben bij de 
voorbereiding van het defensiedebat 
goed en nuttig kontakt gehad met de 
landelijke wer;<groep Defensie. Daar
bij is door mij de kwestie van het al 
of niet tegen de begroting stemmen 
ter tafel gebracht. Een duidelijke 
meerderheid voelde niet voor tegen
stemmen en meende ook na afloop 
van het debat dat de fraktie juist ge
handeld had. 

Tenslotte nog enkele persoonlijke 
feiten. Wil Wilhers was niet bij de 
stemming aanwezig wegens werk el
ders, maar had gezegd tegen de be
groting te willen stemmen. Dit is 
door mij in de fraktievergadering 
ook overgebracht: Jan Terlouw was 
die dag door ziekte afwezig, maar 
had medegedeeld ertoe te neigen te
gen te stemmen. 

Handelingen 
De heer Visser (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Uit de debatten van de 
afgelopen dagen zal duidelijk zijn ge
worden, dat mijn fractie, evenals de 
fractie van de P. v.d. A. zeer ernsti
ge bezwaren tegen de onderhavige be
groting heeft. 
De inhoudelijke overeenkomst met 
het standpunt van de P. v.d. A. blijkt 
trouwens evenzeer uit het feit, dat 
wij tot een gezamenlijke pakket 
amendementen zijn gekomen. 
Ik heb uiteengezet, dat de fractie van, 
D'66 op grond van haar programma, 
het Beleidsplan, de hoofdlijnen voor 
een te voeren regeringsbeleid van de 
progressieve drie en de tegenbegroting 
tot een sterk afwijkende visie op de 
defensieproblematiek komt, bovenal 
door een andere evaluatie van de po
litieke en militaire sutiatie. -
Wij hebben met name zeer ernstige 
bezwaren tegen de in het regeerak
koord voorziene extra 55 mln. als 
eerste stap op weg naar het wegwer
ken van achterstanden, terwijl de 
RegeJ?ing anderzijds over de grond
slagen van het àefensiebeleid het ad
vies van de commissie- Van Rijck
vorsel heeft gevraagd. 
Het weegt ons zeer zwaar, dat de 
door mij en de heer Steroerdink ge
zamenlijke ingediende motie om tot 
bevriezing van de 55 mln. extra te 
komen, is verworpen. Wij hebben dit 
als een argument gevoeld, ons even
tueel tegen deze begroting uit te 
spreken. 
Mijnheer de Voorzitter! Na rijp be
raad heeft de grootst mogelijke meer
derheid van mijn fractie echter be
sloten, haar stem aan deze begroting 
niettemin niet te onthouden. De be
langrijkste overweging hierbij is het 
sterke interim-karakter, dat de De
fensiebegroting voor 1972 kenmerkt. 
De werkelijk grote beslissingen zijn -
ik heb het in eerste en tweede ter
mijn al betoogd - in feite uitgesteld. 
Deze beslissingen zullen ongetwijfeld 
zichtbaar worden in de begroting 
voor 1973. 
Wij willen het liefst geen gebruik ma-
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ken van het middel, tegen een begro
ting te stemmen. In de toekomst kan 
het echter noodzakelijk zijn, indien 
voor vele jaren een weg wordt inge
slagen, die wij fundamenteel onaan
vaardbaar achten, tegen de begroting 
te stemmen. Wij blijven echter ho
pen, dat het r~geringsbeleid daartoe 
niet zal behoeven te leiden, in het bij
zonder, wanneer het rapport van de 
commissie-Van Rijckevorsel tot een 
advies leidt, dat in redelijke mate 
aansluit bij de denkbeelden, die in 
onze kring leven. 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien het 
interim -karakter van deze begroting 
zal de grootst mogelijke meerderheid 
van mijn fractie derhalve haar stem 
aan de onderhavige begroting niet ont
houden. 
De heer Imkamp (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal tegenstemmen. 
Het "neen" tegen deze begroting 
wordt primair ingegeven door het be
leid dat het kabinet op het stuk van 
defensie voert. Ik wil hiervoor de 
volgende argumenten aanvoeren. 
Dit is in de eerste plaats de aard van 
het advies van de commissie- Van 
Rijckevorsel. In de alternatieve be
groting vindt de oppositie, dat on ge
veer 200 mln. op defensie bespaard 
zouden kunnen worden: dit ook zonder 
advies van de commissie-Van 
Rijckevorsel. Al staat in artikel 3 
als taakomschrijving van deze com
missie - ik citeer - : 

"Hierbij zal derhalve een advies wor
den gegeven over de huidige omvang 
van de aangegane verplichtingen in 
NAVO-verband". 

Het herhaaldelijk spreken door de 
Minister van Defensie over de achter
stand op het gebied van onze defensie
verplichtingen laat er bij mij geen 
twijfel over bestaan, dat de werke
lijke aard van deze opdracht luidt -
dit is een vrije parafrase-: 
"commissie-Van Rijckevorsel, geef 
aan met welk bedrag onze defensie
uitgaven moeten worden verhoogd". 
Mijn tweede argument is de noodzaak 
van een multi-disciplinaire aanpak. 
In mijn beoordeling over dit defensie
debat wil ik de oud-minister va::1. de
fensie van de Verenigde Staten, 
McNamara citeren. 

De Voorzitter: U bent nu toch niet 
bezig met de derde termijn. De twee
de termijn is afgesloten. 

De heer Imkamp (D'66): Ik spreek al
leen voor mijzelf, mijnheer de Voor
zitter! Het citaat van McNamara past 
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in mijn stemverklaring. Hij heeft ge
zegd: 

"Wij hebben nog steeds de neiging, 
onze nationale veiligheid voor te 
stellen als een toestand van militaire 
paraatheid: een geweldig angst in
boezemel wapenarsenaal". 

Ik vind dat de interne bedreigingen 
van onze samenlevingen, onder meer 
milieu-aftakeling en de verhouding 
arm -rijk de geloofwaardigheid van een 
externe bedreiging steeds meer ver
minderen. Een multidisciplianire 
aanpak van de veiligheidsproblematiek 
is daarom nodig. 

Mijnheer de Voorzitter! Het derde 
argument dat ik wil noemen is de be
wapeningswedloop. In de Unesco
koerier van januari 1970 wordt bere
kend dat met een exponentWie groei 
tussen 1970 en 1980 maar liefst 
$ 4 000 000 000 000 aan bewapening 
zal worden uitgegeven. Ik meen dat, 
gezien de jongste ontwikkelingen in de 
bewapeningsuitgaven, deze raming 
nog aan de lage kant is. De Neder
landse defensie -inspanning draagt 
hiertoe bij. Ik doe hieraan niet mee. 
Naar mijn smaak wijzen de commu
niqués van de ministers van de 
NAVO-raad sinds 1968 .... 

De Voorzitter: Mag ik vragen, hoe
veel argumenten u nog hebt?" 

De heer Imkamp (D'66): Dit is mijn 
laatste argument, dat ik kort zal be
spreken. 
Naar mijn smaak wijzen de commu
niqués van de ministers van de 
NAVO-raad sinds 1968 op een ver
harding van het standpunt van de 
NAVO-landen met betrekking tot het 
tot stand komen van de veiligheicts
conferentie. Ik vind dat de landen 
van oost en west zo snel mogelijk 
aan tafel moeten gaan zitten om zo 
een klimaat te scheppen. 

De Voorzitter: Mijnheer Imkamp, dit 
is toch echt een discussie over de be
groting. 

De heer Imkamp (D'66): Mijn conclu
sie is, dat ik tegenstem, hetgeen 
echter niet inhoudt dat ik meen dat 
Nederland uit de NATO zou moeten 
stappen, maar wel dat Nederland in 
het kader van de NATO tot een vol
strekt ander beleid zou moeten ko
men. 

Motie van de heer Visser c.s. 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over 
hoofdstuk X (Defensie) van de rijks
begroting voor het dienstjaar 1972; 

van oordeel, dat enerzijds een 
prioriteitenafweging van de over
heidstaken thans en anderzijds de 
omstandigheid dat een commissie 
van militaire en civiele deskundigen 
nog advies moet uitbrengen over het 
defensiebeleid in de toekomst een 
extra-verhoging van de defensie-uit
gaven voor het jaar 1972 op dit mo
ment onwenselijk maken; 

DEMOCRAAT 

Kandidaatstelling 
Tweede Kamer 
De tekst van Hoofdstuk IX, deel A, van 
het Huishoudelijk HegJement is vastge
steld als volgt: 

1. Aanmelding. 

1. 1. het hoofdbestuur benoemt binnen 
drie maanden na verkiezingen voor de 
Tweede Kamer ( en voor de eerste 
maal vóór 1 januari 1972) een lande
lijke verkiezingscommissie, die tot 
taak heeft op onpartijdige wijze de 
goede voortgang van de kandidaatstel
lingsprocedure volgens de bepalingen 
van dit reglement te bewerkstelligen 
en zorg te dragen voor de indiening 
van de overeenkomstig dit reglement 
samengestelde kandidatenlijst, op de 
wijze als door de Kieswet voorgeschre
ven. 

1. 2. De verkiezingscommissie bestaat 
uit tenminste drie leden. Het lidmaat
schap van de verkiezingscommissie is 
onverenigbaar met het lidmaatschap 
van het hoofdbestuur. Leden van de 
verkiezingscommissie kunnen niet als 

. kandidaat worden aangemeld. 

1. 3. Ieder lid van D'66 kan zich aan
melden of laten aanmelden als kandi
daat door middel van een aangetekend 
schrijven. te richten aan een door de 
verkiezingscommissie hekend te ma
ken adres. Afschrift van deze aanmel
ding en van alle daarbij te verstrekken 
gegevens dient te worden verzonden 
aan het landelijk secretariaat. 

1. 4. Bij de aan melding dient aan de 
volgende voorwaarden te worden vol
daan: 
a. de kandidaat dient gedurende ten
minste zes maanden voorafgaande aan 
de aanmelding lid van D'6G te zijn ge
weest. 
b. ondertekening door de kandidaat 
van de vragenlijst conform art. 19 van 
de statuten. 
c. bereidverklaring een eventueel ka
merlidmaatschap als een volledige 

Voorgesteld 2 februari 1972. 

nodigt de Regering uit een zodanig be
leid te voeren, dat de f 55 mln. extra 
in ieder geval niet eerder tot uitgaaf 
komen of daarvoor verplichtingen wor
den aangegaan dan nadat de conclu
sies van de commissie-Rijckevorsel 
bekend zijn en de Kamer daarover 
een oordeel heeft kunnen geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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dagtaak te zullen beschouwen, d.w.z. 
in ieder geval de uitoefening van zijn 
beroep te staken, en bij verkiezing af
stand te zullen doen van alle openbare 
ambten en partijfuncties; 
d. verstrekking van persoonlijke gege
vens en van gegevens omtrent vorige 
en huidige partijfuncties; 
e. bereidverklaring bij directe verkie
zing ingevolge de kieswet, dat wel bin
nen een half jaar bij opvolging van een 
direct gekozene het kamerlidmaatschap 
te zullen aanvaarden en de garantie 
daartoe gezien de grondwettelijke eisen 
in staat te zijn; 
f. opgave van een of meer beleidson
derdelen of departementen waarmee 
de kandidaat zich na eventuele verkie
zing in het bijzonder wil belasten; 
g. opgave van het gebied, waarmee de 
kandidaat bij eventuele verkiezing in 
het bijzonder :;ontact wil onderhouden 
en in verband daarmede opgave van de 
kieskringgroep waarin de kandidaat 
aan de verkiezingen wil deelnemen. 

1. 5. De aanmeldingstermijn opent on
middelijk nadat door het hoofdbestuur 
aan de leden mededeling is gedaan van 
de benoeming van de verkiezingscom
missie en deze commissie het aanmel
dingsadres heeft bekendgemaakt. De 
aanmeldingstermijn sluit zes maanden 
voor de dag van indiening van de kan
didatenlijsten ingevolge de kieswet. 
Indien voor deze sluitingsdag vanwege 
het zittende kabinet wordt aangekondigd 
dat vervroegde verkiezingen zullen 
plaatsvinden sluit de termijn veertien 
dagen na de dag van deze aankondiging. 
De verkiezingscommissie doet aan alle 
leden mededeling van de datum en het 
uur van de sluithg. 

1. li. pro memorie. 

1. 7. De verkiezingscommissie doet 
van alle aanmeldingen met bijbehorende 
gegevens periodieke mededeling aan alle 
leden van D'G6. Het hoofdbestuur doet 
van iedere aanmelding mededeling aan 
het bestuur van de betrokken werkgroe
pen en de betrokken regiobesturen. Een 
afschrift van het door de verkiezings
commissie bij te houden register van 
aanmeldingen ligt voortdurende ter in
zage op het landelijk secretariaat. 

1. 8. De geldigheid van aanmeldingen 
wordt beoordeeld door de verkiezings
commissie, ingeval de aanmelding 
wordt aanvaard, wordt de betreffende 
kandidaat een ontvangstbevestiging ge
zonden. Indien de aanmelding niet gel
dig wordt geoordeeld, zendt de verkie
zingscommissie hiervan bericht aan 
de kandidaat met opgave van redenen. 
De kandidaat kan van deze beslissing in 
beroep gaan bij de geschillencommis
sie binnen tien dagen na de datum van 
de beslissing. 

_2. VOOHVERKIEZINGEN 

2. 1. Door combinatie van kamerkies
kringen worden vijf kieskringgroepen 
gevormd, te weten: 
I. Noord-Oost, omvattende de provin
cies Friesland, Groningen, Drenthe, 
Overijssel en Gelderland. 
Jl. Zuid, omvattende de provincies 
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 
UI. Holland-Zuid, omvattende de pro
vincie l':uid- Holland met uitzondering 
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van de kamerkieskring Leiden. 
IV. Holland Noord, omvaLtende de pro
vincie Noord-Holland, met uii:wndering
van de kamerkieskring Haarlem. 
V. Midden. omvattende de provincie 
Utrecht en de kamerkieskringen Lt.'iden 
en Haarlem: 
Iedere kandidaat kan zich slechts voor 
één groep aanmelden. 

2. 2. De landelijke verkiezingscommis
sie benoemt in overleg met de betrok
ken regiobesturen voor iedere kieskring
groep een groepsverkiezingscommissie 
die met betrekking tot de voorverkie
zingen een overeenkomstige taak en po
sitie heeft als de landelijke verkiezings
commissie. 

2.3. Perkieskringworden ,·oonerkie-· 
zingen gehouden onder verantwoorde
lijkheid van de groepsverkiezingscom
missies. Binnen vier weken na slui-
ting van de aanmeldingstermijn zenden 
de groepsvcrkie:dngscommissies in 
overleg met de landelijke verkiezings
commissie aan alle in het gE'bied v<m 
hun kieskringgroep wonende leden en 
aanhangers, die op het tijdstip van ,;]ui
ting van de aanmeldingstermijn aan hun 
verplichtingen hadden voldaan, een op
gave in alfabetische volg-orde. begin
nende met een door loting verkregen 
letter, van alle kandidaten voor de be
treffende groep. Alle door de k:mdida
ten vestrekte gcgeve•>s worden in deze 
opgave opgenomen. alsmede indien de 
kandidaat z••lks wen,;î., een pl'rsoonlijkP 
verklaring van ten hoogste :wo woorden. 
Dij de opgave wordt tevens een steml)ilwt 
toegezonden waarop ten l•oo,.;stc ~~~ kan
didaten in vol~orde van ·;oorkl'u r kun
nen worden vc rme ld. 

2.4. Door de groeps\erkiezingscom
missies worden zoveel mogelijk in 
overleg met de kandidaten tot uiterlijk 
vier maanden voor de datum v~1n inrlie
ning van de kandidatenlijsten ingenJige 
de kieswet enkele kandida1enpre,;enta
tievergaderin:~en gehouden. bij voor-
keur een per afdeling doch in Îl'der r;e
val een per kamerkieskrinh·- ln deze 
presentatievergaderingen worden kan
diderende per,;onen in de gelegenheid 
geRteld hun kandidatuur te verdedigen 
of te laten verdedigen. Zittende kanwr
leden zijn behoudens overmac l)t gehou
den in de kieskringgroep waar zii kan
dideren hun kandidatuur persoonlijk te 
verdedigen. De in het gebied van de be
trokken kieskringgroep woonachtige le
den en aanhangers worden schriftelijk 
van plaatsen en data van alle in die 
groep belegde presentatievergaderin~~ 
gen op de hoogte gesteld. 

2. 5. Regio-. afdelingsbesturen en in
divuduele leden van D'66 hèhben het 
recht tijdens een prescnlatievergaclc
ring mondelinge stemadviezen te g-even. 
Per vergadering wordt hiervoor ten 
hoogste een half uur uitgetrokken. na 
de presentatie-fase. Wie een stemadvies 
wil uitbrcnger, dient zich voor de aan
vang van de vergadering; hi.i dl~ voor
zitter vanclever-gadering aan te ndden. 
De voorzitLer dist.r·ihuc)ert de spreek
Ujd. l':ijn er meer dan 10 gcg·adig-den. 
dan beperkt de voorzitter hel a;mtal 
sprekers als volgt tot 10. llij g-eeft 
voorrang a;m één lid van ieder betrok--
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ken regio- en afdeJ.inr;s hestuur: O\'l' r~i f-!:<~ 

,;prekers worden door loting aangc\n'zcn. 
De aJddingRbeRturcn en het landcli.il-:: 
SC<.'.rctariaat Rtt'llen aan wie dit wenst 
het benodigde adressenmateri:,al be
schikbaar om schriftelijke voorkcurR\'er
kladngcn onder de leden en aanhangers 
te verspreiden. 

2. 6. Bij het bepalen van de uitslag 
van de voorverkiezingen worden slechts 
die stembiljetten in aanmerking ge
nomen welke binnen een week na de 
laatste presentatievergaderingen in 
de betrokken groep bij de groepsver
kiezingscommissie zijn ontvangen. 

2. 7. Op basis van de tijdig ingele
verde stembiljetten wordt per kies
kringgroep een ranglijst van kandi
daten opgemaaki. "overeenkomstig de 
bepalingen van bijlage A of C van dit 
reglement. 

2. 8. De overeenkomstig art . 2. 7. 
vcrkregen ranglijsten worden gccom
bincerd tot één landelijke rang! ijst 
aldus: 
a. aan de kandidaten met rangnum
mcr 1 van elk der rang! ijsten wordt 
de rang·waarde 1 toegekend: aan de 
kandidaten met rangnummer 2 de 
rangwaarde 1/2: aan de kandidaten 
met rangnummer :J de rangwaarde 
1/3 e ,._: 
b. cle kandidaten worden geplaatst in 
de volgorde van hun alduR vcrkregen 
rangwaarde. Dij gelijke rangwaarde 
worden kandidaten geplaatst in alfa
hetische volgorde: 
c. de aldus verkregen ranglijst van 
kandidaten is de voorlopige landelij
ke ranglijst. 

2.9. Zo spoedig mogelijk na het vast
stellen van de voorlopige landelijke 
ranglijst delen de eerste 30 ;;e
plaatsten vóór een door de landelijke 
verkiezingscommissie vast te stellen 
datum aan deze commissie mede of 
zij tevens kandidaat willen zijn voor 
de vcrkiezing van de 1 ijstaanvoerder. 

2.10. De ALV. welke het beleids
plan behandelt. kiest de lijstaanvoer
der uit de kandidaten welke zich 
daarvoor hebben aangemeld con-
form art. 2. 9. Deze verkiezing ge
schiedt d. m. v. d<; votometer op een 
wijze welke overeenkomt met de m,'
thode volgens bijlage A van dit regle
ment, aldus: na ijking op 100 wordt 
achtereenvolgE'ns voor alle kandida
ten, in alfabetische volgorde te begin
nen met een door loting vcrkregen 
letter, gevraagd de knop in te druk
ken indien men deze l<:andiclaat tot 
lijstaanvoerder gekozen wenst. De
haalt een kandidaat de absolute meer
derheid, dan is deze gekozen. Zo 
niet, dan valt de helft- zo noclig naar 
heneden afgerond - van de kandidaten 
af, waarna opnieuw wordt gestemd 
enz. 

:J. Definitieve Iandeli jk lijRt 

:3. 1. Zo spoedig mogcJ i _ik na de vast
stelling van de voorlopige landelijke 
rang-li_iRt zendt de landelijke vcrkü:~
zingRcommissie èl.an alle leden en 
aanhangers die aan hu:1 vE'rplichtin
gcn hebben voldaan. (]\' 1 i_ist rnet 
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namen van de eerste :~0 kandidaten 
van rle voorlopige landelijke rang
lijst onder vermelding van alle ge
gevens overeenkomstig de punten 
a t/m g van art. l. "L, van het bij 
de voorverkiez ingcn bereikte resul
taat, alsmede de persoonlijke ver
klaring bedoeld in art. 2. 3. Tevens 
wordt een stembiljet toegezonden, 
waarop de kandidaten in volgorde 
,·an voorkeur kunnen worden geplaatst. 

3. 2. Bij het bepalen van de uitslag 
van de verkiezingen worden slechts 
die stembiljetten in aanmerking ge
nomen die op een door de landelijke 
verkiezingscnmmissie te bepalen 
tijdstip door de commissie zijn ont
vangen. Dit tijdstip wordt duidelijk 
op de stembiljetten vermeld. 

3. :3. Op basis van de tijdig ontvangen 
stembiljetten wordt een ranglijst van 
kandidaten opgemaakt overeenkomstig 
de bepalingen van bijlage A of C van 
dit rcglen1cnt. Er wordt een defini
tieve landelijke ranglijst opgemaakt 
door aan de hij de verkiezing ex. 
art. 3. 2. verkregen I ijst de overige 
kandidaten van de voorlopige lande
lijke ranglijst onder handhaving van 
hun onderlinge volgorde toe te voe
gen. 

3.-±. Het staat een ieder vrij op eigen 
kosten schriftelijke verklaringen in
zake voorkeur voor bepaalde kandi
riaten onder de leden en aanhangers 
te verspreiden. Het landelijk secre
tariaat zal voor dit doel aan wie dit 
wenst het benodigde adressenmate
riaal ter beschikking stellen, resp. 
tegen kostprijs voor geadresseerde 
enveloppen enz. zorg dragen. 

-±. Samenstelling van de kandidaten-
!i i sten 

4. 1. De landelijke verkiezingscom
missie plaatst de lijstaanvoerder 
als eerste op alle ingevolge de kies
wet per kamerkieskring in te dienen 
kandidatenlijsten en doet de overige 
plaatsen vervullen op de wijze als in 
het volgende artikel nepaald. 

4. 2. De kandidaten met de rangnum
mers 2 t/m 20 van de definitieve 
landelijke ranglijst worden op alle 
lijsten op overeenkomstig genummer
de plaatsen geplaatst. 
Op de lijsten in iedere kieskring
groep worden de plaatsen 21 t/m 30 
bezet door de nog niet geplaatste kan
didaten van de definitieve landeli ike 
ranglijst in de volgorde van de ràng
lijst ex. art. 2. 7. 
Indien op de definitieve landelijke 
ranglijst niet voldoende kandidaten 
voorkomen die aan de voorverkie
zingen in de betreffende kieskring
groep hebben deelgenomen worden 
de resterende plaatsen van de liist 
1·ervuld door nr. 21 en volgende. van 
de definitieve landelijke ranglijst on
geacht plaatsingen van deze kandida
ten .in andere kieskringgroepen. 

:) . ln(!;,~:val van tussentijdse vcrkiezin
gen kan van de in dit hoofdstuk gestel
de krmi_incn worden afgeweken. Alle 
hetrokken org·ancn zijn echter gehou
den lb~~raan ook dan zoveel mogelijk 
de hand te 1wuclen. 
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GESCHILLENCOMMISSIE VAN 0'66 

In de hieronder vermelde geschillen heeft de Geschillen
commissie van D'66 de volgende beslissingen gegeven: 

Bij brieven van respectievelijk 15 november 1971, 23 no
vember 1971 en 24 november 1971 hebben respectievelijk 
de Heren Geelen, Nooteboom, Dijsselbloem en Redeker ge
schillen aanhangig gemaakt betreffende de verkiezing van 
de voorzitster en de overige leden van het dagelijks bestuur 
in funktie, die heeft plaatsgevonden tijdens de op 6 en 7 no
vember 1971 in de Flevohof te Biddinghuizen gehouden Al
gemene Ledenvergadering. 

Overeenkomstig artikel 52, le lid van het Huishoudelijk 
Reglement (hierna afgekort tot HR) heeft de voorzitter van 
de Geschillencommissie Mr E. Lukács een kamer samen
gesteld voor de behandeling van deze gesc billen. Deze ka
mer bestond behalve uit hem zelf uit de heren L. J. Capit 
Mr J. W. D. van Oldenborgh, Drs J. J. Onnes en Drs J. A. 
Ubbink. 
Bij de behandeling van deze zaak op zaterdag 5 februari 
1971 in het gebouw van het landelijk secretariaat van D'66 
te Amsterdam waren behalve genoemde leden van de Ge
schillencommissie en behalve bovenvermelde klagers aan
wezig: 
Mevrouw C. J. Zeevenhoven, voorzitster van de op voor
noemd congres fungerende notulencommissie: 
de Heer W. Schouten, voorzitter van de op voornoemd con
gres fungerende stemcommissie en 
de Heer M.R. van Gils, lid van het Hoofdbestuur van D'66. 

Behandeling 

Alvorens met de eigenlijke behandeling van het geschil aan 
te vangen heeft de voorzitter van de Geschillencommissie 
de inhoud van bovengenoemde brieven, alsmede van een 
brief van Mr C. van Lookeren Campagne, die op het mo
ment van de verkiezing van het Dagelijks Bestuur als con
gresvoorzitter optrad, aan de aanwezigen ter kennis ge
bracht. 

De volgende vragen zijn door de klagers aan de Geschillen
commissie voorgelegd: 

Door de Heer Geel en: 
Ik verzoek U na te gaan of 1. de gevolgde procedure bij de 
verkiezing van de voorzitter van D'66 juist is geweest en 
of 2. de tweede stemming een geldig besluit heeft opgele
verd. 

Door de Heer Nooteboom: 
Ik verzoek de Geschillencommissie om uit te spreken: 
1. dat de congresleiding onjuist heeft gehandeld door toe te 

staan dat over het door Drs Gruyters gedane voorstel 
werd gestemd; 

2. dat de congresleiding niet had mogen toestaan dat over 
het genomen besluit betr. verkiezing van Mevrouw van 
der Scheer tot voorzittel' opnieuw werd gestemd ná de 
bekendmaking der uitslag der eerste stemming door de 
voorzitter der stemcommissie; 

3. dat de herstemming betr. de verkiezing van een voor
zitter geacht moet worden niet te hebben plaatsgevonden; 

4. dat de congresleiding inconsequent heeft gehandeld door 
te weigeren te laten sternmen over het voorstel van 
Nooteboorn (gedaan vóór de herstemming) om de verde
re behandeling van het agendapunt voorzitterverkiezing 
te schorsen totdat een uitspraak (al of niet voorlopig) der 
Geschillencommissie zou zijn verkregen. 
(dit ordevoorstel was niet in strijd met HR of CR.:. 
Over andere voorstellen, gedaan door Gruyters en van 
Mierlo, die wél in strijd zijn met HR of CR, liet de con-

gresleiding wel de beslissing over aan de ALV). 
5. dat de ALV krachtens het bepaalde in HR artikel 23, 

lid 3, automatisch de enige kandidaat voor het voorzit
terschap heeft gekozen tot voorzitter, ongeacht het aan
tal op die enige kandidaat uitgebrachte stemmen, zolang 
dat aantal groter dan nul is. (Hetgeen bewezen kan wor
den geacht). 

6. op wélk moment de -al of niet in funktie- op het najaars
congres gekozen leden van het hoofdbestuur, reglemen
tair bevoegd zijn effectief in funktie te treden (Wellicht 
is het mogelijk daarbij te bepalen dat HR artikel 33, lid 
2 ook geacht kan worden toepasbaar te zijn indien een HB 
niet kan funktioneren omdat teveel leden er van weigeren 
langer hun funktie te vervullen om ándere redenen dan de 
in artikel :3, lid 1 genoemde). 

7. dat een "tweede lezing", c.q. herstemming slechts toe
laatbaar is indien daarin is voorzien in het HR of de 
SUüuten, doch in ieder geval niet besloten kan worden 
tot een ad-hoc tweede lezing indien het HR aangeeft 
langs welke weg een noodzakelijke beslissing kan wor
den genomen indien de ALV niet tot een besluit kan ko
men. 

8. dat afgezien van die as pekten van de uitspraak die krach
tens artikel 58 HR aan alle leden bekend moeten worden 
gemaakt, de GC dringend verzoekt om ook de aspekten 
van haar uitspraak die meer geacht kunnen worden te 
val! en onder artikel 51, lid la bekend te maken aan alle 
leden van D'66. 

Door de Heren Dijsselbloern en Hedeker: 
Vraag a: 
Is het juist dat bij de verkiezing van de voorzitter een her
sternr.ling heeft plaatsgevonden? 
Vraag b: 
was het toelaatbaar dat de sterncommissie bij de tweede 
stemming blanco sternmen ongeconstateerd heeft gelaten. 
Vraag c: 
was de uitslag van de eerste stemming voor de voorzitters
verkiezing onherroepelijk of kan eèn ALV hierop terugko
men. 
Vraag d: 
Indien bovengenoemde uitslag door U als onherroepelijk 
wordt beschouwd, is het dan juist dat de kandidaat voor 
voorzitter als niet gekozen dient te worden beschouwd. 
Vraag e: 
Zo ja, moet dan alsnog worden toegepast het artikel uit het 
Huishoudelijk Heglernent, hoofdstuk 3, art. 23, lid 2. 
Vraag f: 
Indien bij de verkiezing van één of meer leden van het Da
gelijks Bestuur bij handopsteken is gestemd, kan dan de 
aldus verkregen uitslag als geldig worden beschouwd. 
Vraag g: 
Mocht ook de Geschillencommissie van oordeel zijn dat de 
interpretatie van enkele artikelen van het Huishoudelijke 
Reglement onjuist is geweest, dient dan het Hoofdbestuur 
te worden opgedragen zo spoedig mogelijk een ALV bijeen 
te roepen ter hernieuwde stemming van de leden van het 
Dagelijks Bestuur in funktie? 

Alvorens deze vragen in concreto te beantwoorden zal de 
Geschillencommissie haar zienswijze geven over de inter
pretatie van de artikelen 20, 21 en 23 HR. 
Deze artikelen luiden als volgt: 
Artikel 20: 
Behoudens het in statuten en huishoudelijk reglement be
paalde neemt de ALV besluiten met absolute meerderheid 
van stemmen, met dien verstande dat het verschil tussen 



maart 1972 DEMOCHAAT pagina 15 

vóór- en tégenstemmen tenminste vijf procent dient te be
dragen. De ALV kan echter besluiten een bepaald besluit 
slechts te nemen met tweederde meerderheid van stemmen. 
Indien geen der aanwezige leden stemming wenst, kan de 
ALV bij acclamatie een besluit nemen. 

Artikel 21: 
-1. Ieder bij een stemming op de ALV aanwezig lid kan 

één stem uitbrengen. 
-2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Met een 

schriftelijke stemming wordt gelijkgesteld stemming 
door middel van een elektrisch of mechanisch systeem. 

-3. Over zaken wordt gestemd op een door de voorzitters 
te bepalen wijze. 

Artikel 23: 
-1. Het hoofdbestuur bestaat uit éénentwintig leden en wordt 

door de ALV gekozen. 
-2. De voorzitter, de vice-voorzitter, sekretaris en pen

ningmeester worden in funktie gekozen. Indien de ALV 
niet kan komen tot de verkiezing van één of meer van 
deze hoofdbestuursleden, dan kiest het hoofdbestuur 
deze leden uit zijn midden. 

-3. De in bijlage A, onder III ("procedure voor het verkie
zen van een groep vang personen"), van het huishou
delijk reglement omschreven methode dient bij hoofd
bestuursverkiezingen te worden gevolgd. 

Bij lezing van artikel 23 rijst de vraag of de in het derde 
lid voorgeschreven methode van verkiezing alleen betrek
king heeft op lid 1, de verkiezing van alle hoofdbestuursle
den, danwel tevens op lid 2, de vcrkiezing van de voorzitter, 
vice-voorzitter, sekretaris en penningmeester, die in 
funktie gekozen moeten worden. Gezien dP plaatsing van het 
derde lid na de beide andere leden is de Geschillencommissie 
van oordeel dat het in het derde lid bedoelde verkiezings
systeem tevens moet wordPn toegepast op de verkiezing 
van de voorzitter, vice-voorzitter, sekretaris en penning
meester. Daarvoor pleit ook dat in lid :J wol'dt bepaald dat 
de omschreven methode "bij hoofdbestuursverkiezingen" 
dient te worden gevolgd, waarbij geen uitzondering wordt 
gemaakt voor cicgenen die in funktic gekozen moeten wor
den. 

Een stemming volgens het systeem van bijlage A, sub lil. 
van het HR geschiedt normaliter schriftelijk. Wanneer er 
slechts één kandidaat is voor een funktie kan er in beginsel 
ook door middel van de votometer gestemd worden, aan ge
zien er in dat geval slechts één keuzemogelijkheid is: voor 
of niet voor de ene kandidaat. Stemming door middel van 
de votometer is ook volgens het HR toegelaten: artikel 21, 
lid 2 stelt een stemming door middel van een votometer 
gelijk aan een schriftelijke stemming. 
De ene kandidaat is verkozen wanneer hij de kiesdeler 
heeft gehaald. De kiesdeler wordt gedefinWerd in bijlage 
A, sub III -c : 

Het aantal (nog) geldende stemmen wordt gedeeld door 
1 meer dan het aantal (nog) te vervullen plaatsen (n+ 1). 
De uitkomst van deze deling wordt vermeerderd tot het 
naasthogere gehele getal. Dit getal is de kiesdeler. 

Bij één kandidaat is de kiesdeler derhalve gelijk aan de 
helft van het aantal uitgebrachte stemmen (eventueel afge
rond op het naasthogere gehele getal). 
In casu was er slechts één kandidaat voor het voorzitter
schap: Mevrouw R.E. van der Scheer- van Essen. Voor 
de verkiezing van Mevrouw van der Scheer is er gestemd 
door middel van de votometer. Dit was blijkens het hier
boven gestelde toegestaan, 'De stemming was derhalve op 
zich zelf geldig. 
Bij een schriftelijke stemming kan men de kiesdeler ge
talsmatig vaststellen. Bij een stemming over één kandi
daat door middel van de votometer kan men slechts stellen 
dat de kiesdeler 50% van de uitgebrachte stemmen is. 
Bij het gebruik van de votometer moet er in verband met 
de foutenmarge waarmee bij dit apparaat rekening moet 
worden gehouden steeds een verschil bestaan tussen het 
percentage voorstemmers en het percentage tegenstemmers. 
De vraag hoe groot dit verschil moet zijn is in casu niet 
relevant, aangezien de uitslag van de stemming was: 50% 
vóór en 50% tegen. Er was derhalve geen (constateerbaar) 
verschil, hetgeen tot de conclusie leidt dat Mevrouw van 
der Scheer door middel van de bedoelde stemming niet 

tot voorzitter is verkozen. 
In dit verband zij opgemerkt dat de gekwalificeerde meer
derheid van 5% die in artikel 20 lid 1 HR wordt voorge
schreven voor besluiten van de AL V, niet van toepassing 
geacht kan worden op'·verkiezingen krachtens het systeem 
van bijlage A, sub III. Dit systeem geeft namelijk zelf 
exact aan wanneer iemand gekozen moet worden verklaard. 
Na de 50/50 stemming is door de Heer Gruyters een voor
stel van orde gedaan om een herstemming te houden. 
Dit voorstel is door het congres aangenomen. Vervolgens 
heeft een herstemming plaatsgevonden over de kandidatuur 
van Mevrouw van der Scheer met als resultaat: 
vóór 65o/r:, tegen 36%, blanco 0%. 
De Geschillencommissie is van oordeel dat herstemmingen 
in het algemeen niet toelaatbaar zijn. Dit is weliswaar ner
gens in de Statuten of het HR bepaald, doch de Geschillen
commissie meent dat hier sprake is van een algemeen be
ginsel dat ook binnen D'66 gehandhaafd dient te worden. 
Het toelaten van herstemmingen zou de consequentie heb
ben dat voorstellen waaromtrent een beslissing genomen 
is na enige tijd wederom in stemmin11; gebracht kunnen wor
den. eventueel nadat een groep voor- of tegenstanders ver
trokken is. Tegen een dergelijke mogelijkheid dienen de
genen, die reeds voor of tegen een voorstel gestemd hebben 
beschermd te worden. 
Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden dient naar 
het oordcel van de G8schillencommissie een uitzondering 
gemaakt te worden op het beginsel dat herstemmingen niet 
toelaatbaar zijn. Een dergelijk uitzonderingsgeval kan zich 
bijvoorbeeld voordoen wanneer er een gerechtvaardigd ver
moed<--n bestaat dat een genomen beslissing op onjuiste wij
ze tot stand gekomen is, bijvoorbeeld wanneer het vermoe
den rijst dat de stemapparatuur niet behoorlijk gewerkt 
heeft of wanneer het vermoeden bestaat dat een substan
tiöel aantal stemmers gedwaald heeft omtrent het onder
werp van de stemming. 
Een dergelijk uitzonderingsgeval heeft zich in casu niet 
voorgedaan: de congresleiding heeft zelfs nog laten onder
zoeken of de votometer goed gewerkt had. De votometer 
bleek daarbij geheel in orde te zijn. 
Een en ander heeft de consequentie dat de congresleiding 
het voorstel van de Heer Gruyters om 2en herstemming 
te houden niet in stemming had mogen brengen en dat de 
tweede stemming over de kandidatuur van Mevrouw van 
der Scheer niet geldig is geweest. De Geschillencommissie 
komt dan ook tot de conclusie dat Mevrouw van der Scheer 
ook door de tweede stemming niet tot voorzitster is geko
zen. 
Een vice-voorzitter is door het congres niet gekozen: 
nadat twee stemmingen hadden plaatsgevonden over de 
kandidatuur van de Heer Walboomers met de votometer, 
welke stemmingen door de congresleiding wegens te grote 
afwijkingen ongeldig waren verklaard, heeft de Heer Wal
boomers zijn kandidatuur ingetrokken. 
Voor het penningmeesterschap waren er twee kandidaten: 
de Heren J. Feenstra en P. de Boer. Er heeft een stem
ming plaatsgevonden door middel van de votometer, met 
als resultaat 55% voor de Heer Feenstra. 30% voor de 
Heer de Boer, 23% blanco. 

Door de congresvoorzitter is vervolgens de Heer Feenstra 
als gekozen verklaard. 
Reglementair had deze stemming moeten plaatsvinden door 
middel van de methode voorgeschreven in het derde lid van 
artikel 23 HR. Praktisch mag echter aangenomen worden 
dat een dergelijke stemming hetzelfde resultaat had opgele
verd: verkiezing van de Heer Feenstra. 
De Geschillencommissie acht deze verkiezing dan ook 
rechtsgeldig. 
Voor de funktie van sekretaris waren er aanvankelijk drie 
kandidaten: de Heren M.R. van Gils, W. Nieuwenhuis en 
M.N. J .A.M. van den Wildenberg. De Heren Nieuwenhuis 
en van den Wildenberg hebben zich evenwel als kandidaat 
teruggetrokken. Vervolgens heeft er geen stemming plaats
gevonden over de enig overgebleven kandidaat de Heer van 
Gil s, doch is deze bij acclamatie verkozen verklaard. 
Ook deze verkiezing had volgens artikel 23 lid 3 HR volgens 
het systeem van bijlage A, sub UI moeten plaatsvinden. 
Daartoe had een schriftelijke stemming moeten plaatsvin
den ofwel, nu er nog sleehts één kandidaat was, een stem
ming door middel van de votometer. Weliswaar bepaalt 
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artikel 20 laatste zin HR dat de ALV besluiten kan nemen 
bij acclamatie, doch deze wijze van besluiten nemen past 
niet in een verkiezing volgens het systeem van bijlage A, 
sub lil, aangezien dit systeem met een nauwkeurig te be
palen kiesdeler werkt. De Geschillencommissie acht het 
ook volkomen juist dat de funktionarissen genoemd in arti
kel 23 lid 2 niet bij acclamatie gekozen kunnen worden, 
aangezien het hier zeer belangrijketi:verkiezingen betreft 
die derhalve een grote mate van nauwkeurigheid vereisen. 
Bij verkiezing van personen zonder dat het systeem van 
bijlage A, sub lil is voorgeschreven kan iemand derhalve 
wel bij acclamatie verkozen worden: n .1. indien geen van 
de aanwezige leden stemming wenst. 
De verkiezing bij acclamatie van de Heer van Gils kan der
halve niet geldig geoordeeld worden. 
Een en ander impliceert dat de AL V niet is kunnen komen 
tot de verkiezing van een voorzitter, een vice-voorzitter en 
een sekretaris. Voor dat geval schrijft de tweede zin van 
artikel 23 lid 2 HR voor, dat het Hoofdbestuur dan deze le
den uit zijn midden kiest. 
Een dergelijke verkiezing heeft volgens mededeling van de 
vertegenwoordiger van het hoofdbestuur bij de mondelinge 
behandeling nog niet plaatsgevonden, zodat dit alsnog zal 
moeten geschieden. Volgens mededeling van de voorzitter 
van de stemcommissie, de Heer J. Schouten, tijdens de 
mondelinge behandeling van de onderhavige geschillen is de 
Heer van Gils door middel van de schriftelijke stemming 
voor de hoofdbestuursleden als zodanig gekozen, terwijl 
Mevrouw van der Scheer reeds hoofdbestuurslid was. !Iet 
Hoofdbestuur kan derhalve alsnog deze personen kiezen tot 
sekretaris, respektievelijke voorzitter. 
De Geschillencommissie wenst nog op te merken dat het 
naar haar oordeel aanbeveling verdient dat op korte ter
mijn een ondubbelzinnige regeling wordt vastgesteld voor 
de wijze van verkiezing van de voorzitter, vice-voorzitter, 
sekretaris en penningmeester. Het verdient daarbij over
weging de mogelijkheid van een stemming door middel van 
de votometer bij toepassing van het systeem van bijlage A, 
sub III van het HR geheel uit te sluiten, aangezien door de 
foutenmarge die men bij dit apparaat noodzakelijkerwijs in 
acht moet nemen de kiesdeler in feite verhoogd wordt. Ook 
lijkt het noodzakelijk exact te regelen in welke gevallen per
sonen bij acclamatie gekozen kunnen worden. 
De Geschillencommissie acht het tevens van belang dat be
hoorlijk wordt geregeld in welke (uitzonderings)gevallen 
herstemmingen zijn toegestaan. 
Het is naar het oordeel van de Geschillencommissie aan hei 
ontbreken van deugdelijke regelingen op deze gebieden te 
wijten dat de onderhavige moeilijkheden ontstaan zijn. 
In dit verband brengt de Geschillencommissie in herinnering 
haar uitspraak van 16 augustus 1971 (betreffende een klacht 
van de Heer Zeevalking) waarin zij er op heeft gewezen dat 
ook de procedure voor de verkiezing van hoofdbestuursleden 
gebrekkig is geregeld. 
Door middel van het bovenstaande zijn de vragen van de 
klagers vrijwel alle beantwoord. Slechts de navolgende 
door de Heer Nooteboom aangevoerde punten zijn nog niet 
behandeld: 

4. Naar het oordeel van de Geschillencommissic heeft de 
congresleiding terecht geweigerd te laten stemmen over 
het voorstel van de Heer Nooteboom (gedaan vóór de her
stemming) om de verdere behandeling van het agendapunt 
de voorzitterverkiezing te schorsen totdat een uitspraak 
(al of niet voorlopig) der Geschillencommissic zou zijn 
verkregen. De Geschillencommissie meent dat de proce
dure, zoals deze in het HR (artikel 52 e.v.) voor de Ge
schillencommissie is voorgeschreven, zich niet leent 
voor spoedbeslissingen als door de Heer Nooteboom ge
vraagd. Volgens het HR (artikel 18, lid 1) moet de congres
leiding beslissen in gevallen waarin de reglementen niet 
voorzien, zulks met eventueel beroep op de ALV. 
De Geschillencommissie kan slechts achteraf haar oordcel 
kenbaar maker omtrent de beslissing zoals die door de 
congresleiding of door de ALV genomen is. 

6. Dit punt is door de Heer Nooteboom ingetrokken bij de 
mondelinge behandeling. 

7. De Geschillencommissie acht de stelling dat een her
stemming slechts toelaatbaar is indien daarin is voorzien 
in het HR of de Statuten in zijn algemeenheid niet juist. 

Zij acht een herstemming tevens toelaatbaar in de hier
boven genoemde uitzonderingsgevallen, althans zolang 
deze materie niet in het HR of de Statuten is geregeld. 
De Geschillencommissie acht herstemmingen in de boven
bedoelde uitzonderingsgevallen ook toelaatbaar indien 
het HR aangeeft langs welke weg een noodzakelijke be
slissing kan worden genomen indien de ALV niet tot een 
besluit kan komen. (Zoals in het geval van artikel 23, lid 3, 
tweede zin) . 

8. De Geschillencommissie is van oordeel dat deze gehele 
uitspraak valt onder artikel 51 lid 2 HR (het desgevraagd 
uitleggen van de Statuten en het HR van de partij), zodat 
deze uitspraak geheel ter kennis van de leden gebracht 
dient te worden. Zij dringt er bij het Hoofdbestuur op aan 
dat dit zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden. 
Aldus gedaan, als goede mannen naar billijkheid, te 
Utrecht op dinsdag 15 februari 1972, door de leden der 
Geschillencommissie L.J. Capit, Mr E. Lukács, Mr J. W. 
D. van Oldenborgh, Drs J.J. Onnes en Drs J.A. Ubbink. 

HOOFDBESTUUR 

OVER 

UITSPRAAK 

GESCHILLENCOMMISSlEI 

Naar aanleiding van de hierboven vermelde uitspraak van 
de Geschillencommissie dat alsnog binnen het hoofdbestuur 
de voorzitter en secretaris dienen te worden verkozen, 
heeft er op 4 maart 1972 in Hotel Monopool te Amersfoort 
een verkiezing plaatsgevonden ter vervulling van bovenge
noemde vacatures. Er was zowel voor de functie van voor
zitter als voor die van secretaris elk slechts één kandidaat, 
namelijk respectievelijk Mevr. R. E. van der Scheer- van 
Essen en de heer M.H. van Gils. De stemcommissie werd 
gevormd door twee niet-leden van het hoofdbestuur. 
Op Mevr. van der Scheer werden 13 stemmen vóór, twee 
blanco en nul tégen uitgebracht. Op de Heer van Gils wer
den 15 stemmen vóór, nul blanco en nul tégen uitgebracht. 
Hiermee zijn genoemde personen respectievelijk tot voor
zitter en secretaris verkozen. 
Met nadruk moet hierbij vermeld worden, dat naar de op
vatting van het Hoofdbestuur, deze functievervulling (samen 
met die van vice-voorzitter en penningmeester) slechts tot 
het congres van 6 mei 1972 geldt. Op die dag zal de ALV 
opnieuw zijn stem dienen uit te brengen over de vervulling 
van de in functie te kiezen leden van het Dagelijks Bestuur. 


