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»avieL  
Duidelijk blijven 
D'66 is wel de vierde stroming genoemd. In feite 
is dat onjuist, in het sociaal-economisch krachten-
veld is D'66 de derde stroming in de driedeling 
socialistisch-conservatief-liberaal. Christen-demo-
craten zijn natuurlijk een belangrijke aanwezigheid, 
maar hun noemer is op sociaal-economisch terrein 
buitenpolitiek, waardoor ze binnen die politiek 
een onvoorspelbare factor blijven. De vraag of er 
behoefte bestaat aan een partij als D'66 moet met 
ja beantwoord worden. Het bewijs  komt niet uit 
het ongerijmde: er moet een alternatief zijn voor 
de grote groep kiezers die in de PvdA de voort-
durende solidariteit met de zwaksten in de samen-
leving waardeert, maar de dogmatische hang naar 
dirigisme en ongeremde groei van de collectieve 
sector afwijst. De groep dus ook die zich nooit tot 
het conservatieve kamp zal bekeren, omdat prin-
cipiële solidariteit daar ontbreekt. 
Op immaterieel terrein neemt D'66 daarnaast een 
geheel eigen plaats in, waarbij de nadruk ligt op 
de grootst mogelijke geestelijke vrijheid en maxi-
male zorg voor het leefmilieu. In dat opzicht is 
D'66 de tegenpool van het CDA. 
Als tehuis voor een grote groep mensen zal D'66 
dus duidelijk moeten blijven, maar dan moet D'66 
ook duidelijk blijven. 
Voor het versterken en waar nodig herwinnen 
van die duidelijkheid  binnen D'66, zet de (R)appèl-
groep zich in. 

Contactadres (R)appèl: 

Ad van Tiel, ilpenstein 17, 1121 GV Landsmeer, 
telefoon 02908-3233 

Woordvoerders: 

Ernst van Altena, telefoon 02908-3038 
Herman Cohen Jehoram, telefoon 020 - 72 88 43 
Cees Spigt, telefoon 070-46 8645 
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Waarom (R)appèl? 
Op het moment dat D'66 nog in het lauwe schuimbad van 
de grote verkiezingsoverwinning van 1981 leek te liggen, 
ontstond het initiatief tot de (R)appèlgroep. 
De discussies binnen deze groep, die hun neerslag vinden 
in dit manifest, waren al afgerond op het moment dat bijna 
50 % van de los-vaste D'66-kiezers het bij de Statenverkie-
zingen 1982 liet afweten, danwel koers zette naar het con-
servatisme van de VVD. In die zin mag de (R)appèlgroep 
kenmerkend heten voor de mentaliteit van Democraten '66: 
zelfonderzoek en analyse van de eigen beweegredenen, los 
van de golfbewegingen in de gunsten van het kiezerscorps. 
Een partij die daarop aast, kan alleen tot gebrek aan visie 
en kleurloos opportunisme komen en 'pragmatiek' mag dan 
een woord uit de D'66-historie zijn, wie dat als 'opportu-
nisme' vertaalt, past niet in de D'66-gelederen. Maar wel 
kan analyse van de de problemen waar D'66 intern mee 
kampt, ons ook iets leren over ons kennelijk  onvermogen 
de kiezer sterker aan ons te binden of zelfs maar te motiveren 
tot een gang naar de stembus. 

Onderorganisatie 
D'66 telt slechts 17.000 leden, dat is 1,7 % van het partij-
electoraat bij  de kamerverkiezingen van 1981, bij een ge-
middelde organisatiegraad van 5,3%. Volgens dat gemiddelde 
zou D'66 nu 60.000 leden moeten tellen. 
Als gevolg van z'n electorale verantwoordelijkheden zou 
D'66 nu moeten beschikken over een aktief kader - ver-
tegenwoordigers, bestuurs-, commissie- en werkgroepleden 
- van minimaal 5000 personen, een aantal dat door het 
democratische uitgangspunt van het afwijzen  van funktie-
cumulaties en het beperken van vele zittingstermijnen tot 
2 >< 2 jaar, eigenlijk elke vier jaar vernieuwd zou moeten 
worden: in elk geval binnen het huidige ledenbestand 
ondenkbaar. 
Uit deze onderorganisatie vloeien zeer rechtstreekse pro-
blemen voçrt, zo is er een voortdurend geldgebrek, waardoor 
professionalisering van belangrijke bestuursfunkties door 
'vrijstelling' van de daarin gekozenen een illusie blijft,  het-
geen weer tot gevolg heeft dat er onvoldoende politiek 
evenwicht is tussen hoofdbestuur en kamerfrakties en dat 
D-66 teveel het karakter draagt van een partij van amateur-
politici, van 'gentlemen at leasure' die in het keiharde 
politieke spel (moeten) afhaken juist als het er op aankomt. 
Het feit dat kaderleden ongehonoreerd blijven, werkt ook 
nog een onjuiste selectie in de hand; immers, alleen degenen 
die zich door beroep, liggende gelden of medewerkende 
partner politieke funkties kunnen permitteren, stellen zich 
kandidaat. Een situatie die wel erg ver van onze democra-
tische uitgangspunten verwijderd  is. 



Daarbij kunnen we dan nog constateren dat de partij om al bovendien weet de p 
deze redenen in hoog tempo kwaliteit van onderop weg- raadsleden praktisch nj 
zuigt. Dit verzwakt steeds weer de basis en het gevolg is maanden partijlid zijn 
(zoals Louis Paul Boon over de Vlaamse letterkunde placht Een povere wetenschaj 
te zeggen) dat D-66 misschien 'geniaal is, maar met te 
korte beentjes.' 

Fundament en ce 
(0n)duidelijkheid De (R)appèlgroep is op 

nog uit te werken) oven 
In de landelijke politieke commentaren met betrekking tot dat een volstrekt nood 
D'66 kunnen we met regelmaat het verwijt van 'politieke eerste instantie zal mc 
onduidelijkheid' lezen. Het is te gemakkelijk dit als onzin cussiepunten: w Het p(  af te doen, beter is het de oorzaken voor deze verwijten op • Het ps 
te sporen en de duidelijkheid waar nodig te verschaffen. 
En dat ook, omdat de achterblijvende groei van het leden- 

Discussie  bestand naar alle waarschijnlijkheid mede het gevolg is van 
die 'onduidelijkheid'. Het lijkt een paradox, maar de reden Hoofddoel van dit man 
waarom kiezers die hoe dan ook het CDA mijden, op ons de politieke identiteit e 
stemmen: 'geen PvdA-gedram, geen VVD-egoïsme, maar organisatie stevig op g 
vagelijk er tussenin,' zou wel eens dezelfde kunnen zijni verloren te gaan in de 
waarom mensen zich niét tot het lidmaatschap bekeren: ook in een falikant onju 
'ik wil wéten waarvan ik lid ben en D'66 biedt me toch dat dan geïsoleerd wor 
te weinig houvast.' D'66 torst nog teveel het beeld mee van slagzin 'het redelijk alte 
de oprichters, de altijd zoekende, steeds twijfelende intel- maaraltevaakteverwoi 
lectuelen. Maar een middelgrote partij heeft te maken met zucht, vlucht uit de  din  
een kiezerscorps dat zich wil kunnen identificeren en die de discussie op politiek i 
duidelijke identificatiemogelijkheid bezit D'66 in onvol- tot 'stemmingbedervers 
doende mate. doeners. Dat leidt tot 
Die onduidelijkheid is van fundamentele oorsprong. D'66 politiek bedoelde partij. 
heeft zich vanaf de geboorte niet willen vastleggen op een (R)appèl suggereert  nil  
beginselprogramma. Beginselen leiden in de politiek maar op alle moeilijke vragen 
al te gauw tot verstarring op een 'heilig' maar onhaalbaar streven discussie uit t 
ideaal. Uit angst daarvoor heeft D'66 evenwel steeds ver- vertrouwt er wel op di 
zuimd het eigenfundament dan wél duidelijk te maken: het vijvers méér dan wat 
identiteitsplaatje waarmee de eigen plaats in de frontlinie oppervlakte zal veroorn 
bepaald kan worden. Daarom is D'66 nu in teveel ogen een diepgang! 
'Barbapappa' geworden, die al naar de omstandigheden 
van vorm kan wisselen. Zowel ter bevordering van de 

Tweeluik   natuurlijke aanwas van leden, als ter weerlegging van het 
argument van 'onduidelijkheid', acht (R)appèl het principieel Dit manifest is een tw 
noodzakelijk het (bij  de oorspronkelijke D'66-ers al sinds nen postvatten dat alle 
lang bekende) fundament nu vast te leggen. Dat zal de menteel zou zijn, terwij 
partij bovendien beschermen tegen pogingen tot ontworte- stroomlijning van de ei  
ling  van de uitgangspunten. Er is nog een reden voor die i  zijn de twee delen niet 
gewraakte onduidelijkheid: D'66 spreekt op teveel verschil- organisatorische voorst 
lende platforms uit verschillende monden. Door de perma- 1 aanzetten in de bijlàgei 
nente onderorganisatie heeft de partij onvoldoende greep 1  

1 de partij. Die politiser 
op kandidaatstelling aan de basis en ook op de daar plaats- 1 scherpgeslepen gereeds 
vindende programmavorming. Zo zijn de circa 250 gemeen- fundamenten uit het e 
teraadsprogramma's voor de verkiezingen van juni 1982 op worden. De organisatk 
geen enkele wijze op consistentie getoetst, waardoor het ideeën, daarom is ook 
D'66-groen plaatselijk wel eens geheel kan verkleuren; politieke opdracht. 



eren dat de partij om al bovendien weet de partij van alle staten- en gemeente- 
iteit van onderop weg- raadsleden praktisch niets anders dan dat ze tenminste zes 
basis en het gevolg is maanden partijlid zijn en hun contributie hebben voldaan. 

imse letterkunde placht Een povere wetenschap. 
niaal is, maar met te 

Fundament en centrum 
De (R)appèlgroep is op grond van bovengeschetste (en later 
nog uit te werken) overwegingen tot de overtuiging gekomen 

Lren met betrekking tot dat een volstrekt noodzakelijke sanering van D'66 zich in 
t verwijt van 'politieke eerste instantie zal moeten toespitsen op een tweetal dis- 
makkelijk dit als onzin cussiepunten: • Het politieke part(jfundament 
voor deze verwijten op • Het politieke partijcentrum 

nodig te verschaffen. 
Ie groei van het leden- Discussie  mede het gevolg is van 

radox, maar de reden Hoofddoel van dit manifest is, in de partij de discussie over 
t CDA mijden, OP 0fl5 de politieke identiteit en de daarvoor noodzakelijke interne 
n VVD-egoïsme, maar organisatie stevig op gang te brengen. Die discussie dreigt 

dezelfde kunnen zijn verloren te gaan in de euforie van de snelle groei en vooral 
lidmaatschap bekeren: ook in een falikant onjuiste uitleg van het woordje 'redelijk', 
n D'66 biedt me toch dat dan geïsoleerd wordt uit de tot op de draad versleten 
veel het beeld mee van slagzin 'het redelijk alternatief. Want redelijkheid blijkt dan 
teeds twijfelende intel- maar al te vaak te verworden tot zelfgenoegzaamheid, gemak- 
tij heeft te maken met zucht, vlucht uit de discussie. Te vaak worden degenen die 
n identificeren en die de discussie op politiek niveau willen aangaan, gebrandmerkt 
bezit D'66 in onvol- tot 'stemmingbedervers', lastige lieden' of nog steviger dood- 

doeners. Dat leidt tot de depolitisering van onze toch als 
mtele oorsprong. D'66 politiek bedoelde partij.  
lien  vastleggen op een (R)appèl suggereert niet dat dit manifest alle antwoorden 
n in de politiek maar op alle moeilijke vragen bevat. Zou dat zo zijn, dan zou ons 
eiig' maar onhaalbaar streven discussie uit te lokken, overbodig zijn. (R)appèl 
i6 evenwel steeds ver- vertrouwt er wel op dat deze steen in de hof- en andere 
luidelijk te maken: het vijvers méér dan wat snel wegstervende kringen aan de 
plaats in de frontlinie oppervlakte zal veroorzaken. Want het gaat ons om de eigen 
i nu in teveel ogen een diepgang! 
r de omstandigheden 

bevordering van de Tweeluik   r weerlegging van het 
:R)appèl het principieel Dit manifest is een tweeluik en het misverstand zou kun- 
lijke D'66-ers al sinds nen postvatten dat alleen het eerste deel daarvan funda- 
te leggen. Dat zal de menteel zou zijn, terwijl het tweede 'slechts' suggesties tot 
ogingen tot ontworte- stroomlijning van de eigen organisatie zou bevatten. Toch 
g een reden voor die zijn de twee delen niet los van elkaar te denken: al onze 
ekt op teveel verschil- organisatorische voorstellen, inclusief de wat voorlopiger 

nden. Door de perma- aanzetten in de bijlagen, zijn pogingen tot politisering van 
tij onvoldoende greep de partij. Die politisering van vooral de basis moet het 
ook op de daar plaats- scherpgeslepen gereedschap leveren waarmee de politieke 
1 de circa 250 gemeen- fundamenten uit het eerste deel effektief gemaakt kunnen 
ngen van juni 1982 op worden. De organisatie dient in dienst te staan van de 
etoetst, waardoor het ideeën, daarom is ook verheldering van de structuur een 
heel kan verkleuren; politieke opdracht. 



a Het politieke partijfundament 
Vanaf het ontstaan heeft D'66 grote nadruk gelegd op poli-
tieke duidelijkheid. We leefden in de roemruchte zestiger 
jaren en de duidelijkheid werd aanvankelijk dan ook gezocht 
in heldere democratische procedures en tactieken. Zo moest 
bijvoorbeeld aan de kiezers vóór elke verkiezing verteld 
worden met wie men erna al dan niet een coalitie wilde 
vormen. Over de politieke kleur en de inhoud van het pro-
gramma dat in zo'n aangekondigde coalitie verwezenlijkt 
moest worden, werd veel minder duidelijk gesproken. 
Het enige dat de kiezer in D'66 kon waarnemen was een 
'mentaliteit', een 'sfeer', die inderdaad tot grote electorale 
successen leidde. Individualistisch, redelijk, tolerant, dat 
waren de etiketten op de sfeerflacons. Die sfeer bracht ook 
enigszins mee dat D'66 zich politiek niet al te zeer wilde 
vastleggen en zeker niet op politieke grondslagen. Het begrip 
'beginselen' was immers beduimeld door de Nederlandse 
politieke partijen die nu juist - volgens D'66 - via onder 
andere voorstellen tot gerommel met kiesstelsels, moesten 
'ontploffen' . . . In die zin was het D'66-streven destijds 
antipolitiek. Na de herleving in 1976 veranderde dat gelukkig. 
Een aantal staatkundige hervormingsplannen verdween 
achter de horizon en D'66 begon zich in een andere richting 
te profileren. Daarbij werd door velen het oog gericht op de 
geschiedenis die zich herhaalde. Immers, aan het einde van 
de negentiende eeuw was de Liberale Unie in feite ver-
worden tot een conservatieve unie en daardoor was in de 
politieke toonschaal het echt-liberale geluid meer en meer 
gaan ontbreken. Als reactie daarop volgde in 1901 de op-
richting van de Vrijzinnig Democratische Bond. D'66 her-
kende z'n wortels. Opnieuw was een zich liberaal noemende 
partij, de VVD, onder leiding van een populistisch voorman 
van het liberalisme naar het conservatisme gedegradeerd. 
Opnieuw was er dus sterke behoefte aan een oprecht liberale 
partij aan bakboordzijde op het schip van staat. Dat was de 
koers die D'66 vanaf 1976 ging voorliggen. 
Alleen was dat voor de buitenwereld niet altijd even duide-
lijk. De nog steeds bestaande angst voor 'beginselen' maakte 
dat de partij z'n uitgangspunten ging vastleggen in een 
voortdurend uitdijend  boekwerk, het 'D'66-beleidsprogram-
ma', waarin zovele gedetailleerde en niet meer op onderlinge 
samenhang toetsbare beleidsverlangens een plaats vinden, 
dat het zicht op de 'uitgangspunten' geheel ontnomen werd. 
De vaak ook nog omslachtig in jargon geformuleerde waslijst 
van teveel politieke verlangens, leidde opnieuw tot ont-
politisering van de partij, die daarmee vogels van te diverse 
pluimage kon aantrekken. 
Een aantal illusies uit de zestiger jaren mag intussen toch 
wel als definitief vervlogen gelden, waaronder het blijmoedig 
geloof in de automatisch goede uitkomsten van louter 
democratische procedureregels. Juist ook daarom is de 
noodzaak van formulering van het politieke partijfundament 
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D'66 is een democratische partij 
Democratie behelst voor ons het voortdurende 
besef dat er in de maatschappij géén vaste meer-
derheid bestaat. De samenleving is een opeen-
stapeling van steeds wisselende minderheden. Elke 
burger maakt deel uit van een aantal van deze 
minderheden. Ware democratie is niet het brute 
geweld van de helft-plus-een, maar de onderlinge 
tolerantie van al die minderheden jegens elkaar. 
De erkenning van die permanente minderheids-
structuur houdt in, dat wij geen belangenpartij 
willen en kunnen zijn voor pressiegroepen, hoe 
machtig dan ook. 

D'66 is een vooruitstrevende partij 
Vooruitstrevend zijn betekent de wil bezitten 
steeds op zoek te blijven naar het betere, bereid 
zijn politiek op lange termijn te bedrijven, ook en 
zelfs als dat op korte termijn  schijnbaar nadelen 
oplevert, beseffen dat stilstand achteruitgang is, 
solidariteit nastreven tot ver over de eigen enge 
(lands)grenzen. 

D'66 is een radikale partij 
Radikaliteit is voor ons de spankracht en de moed 
om steeds weer terug te gaan tot de wortels van 
zogenaamde gevestigde waarden en belangen en 
deze waar nodig te ontwortelen. Het is een con-
tinu proces van herbezinning en creativiteit in het 
vinden van nieuwe oplossingen voor oude en 
nieuwe maatschappelijke problemen. Voor een 
radikaal zijn gegroeide situaties nooit onverwrik-
baar of heilig. Een radikale partij heeft een maat-
schappelijke voortrekkersfunktie. 

in een in z'n bondigheid herkenbare vorm nu groot. Die 
behoefte is er, niet alleen omdat D'66 (gelukkig) geen 'nest-
geur' heeft en juist daarom een herkenbare noemer moet 
bieden, maar vooral ook omdat er bij de besluitvorming op 
de talrijke partijniveaus noodzakelijkerwijs in de herinnering 
vast te houden toetsingscriteria moeten zijn, ook al om de 
vele binnenbrandjes te voorkomen waarbij partijleden  in 
vuur en vlam de juistheid van twee volmaakt tegengestelde 
standpunten aantonen met de hand op de huidige 'D'66-
beleidsbijbel'. 

Naar politieke kernpunten 
Ten overvloede wijzen we er nogmaals op dat dit manifest 
een discussiestuk is. Onderstaande formulering van de 
politieke kernpunten is uiteraard geen dictaat, maar een 
voorstel van (R)appèl aan de partij. 



D'66 is een anarcho-liberale partij deze voor ieder herk 
Hoewel het begrip 'liberaal' in ons land misbruikt weer naar boven geha 
wordt als vlag voor egoïsme en conservatisme, alleen bereid hieraan 
moet het duidelijk zijn dat wij niet meedoen aan ook om hieraan een v 
deze begripsverwatering en het liberalisme dus 
opvatten in de klassieke zin, en wel als maatschap-
pijopvatting politieke met geestelijke vrijheid als norm. Het 
liberalisme derhalve uit de traditie van Huma- Moge de onduideljkh 
nisme en Verlichting, van de Franse revolutie en buitenstaander overko 
de trits 'Liberté, Egalité, Fraternite', voor onze ontbreken van een hec 
tijd te vertalen als Vrijheid; Gelijkwaardigheid, nog weer bevorderd d 
Solidariteit, ons politiek materiaal 
Het voorvoegsel anarcho- duidt op verwantschap controle op de innerlij 
met de anarchistische ethiek in de traditie van de coördinatie tussen de 
Franse revolutie, die van Proudhon dus, waarin we zijn intern zo gedec 
zowel de almacht van instituties wordt afgewezen de partij ontbreekt. O 
als vertrouwen bestaat in de persoonlijke verant- te versterken, hetgeen 
woordelijkheid van de mens, waarin voorkeur discipline vergroten, 111 
wordt uitgesproken voor de coöperatie als meest doorgelicht en verbete 
democratische organisatievorm, marxisme zowel veel verschillende D' 
als messianisme wordt verworpen, gepoogd wordt In onze snelle groei 
de klassenloze maatschappij naderbij te brengen werken van de democ: 
en de traditionele klassenstrijd daartoe niet als centraliseerd zonder 
aanvaardbaar middel wordt gezien. wreekt zich, nu de ge' 

heersbaar blijken. Hel 
D'66 is een tolerante party, maar met een grens randvoorwaarden alsr 
Het gaat D'66 uiteindelijk om de erkenning van partijcentrum vorm te 
zowel de gelijkwaardigheid als de ongelijkheid van wel in plaats van zo'n 
mensen. Waar deze gelijkwaardigheid en tegelijk 
de acceptatie van de verschillen tussen mensen, De S.W.B.-werkgroep 
de rechten van de mens en de fundamentele vrij- afstand partijorganen 2 
heden, bedreigd worden op grond van ideologie taak als instrumenten 
of belang, is voor D'66 de grens van de tolerantig in enig statuut omsch 
bereikt, als: a het aanleveren  

!'AY  kiezingsprogramma's, 
alle niveaus en zowe 

De termen links en rechts worden te pas, maar termijnpolitiek en c  hi  
helaas even vaak te onpas gebruikt. Maar wanneer porten ter onderbouwi 
bovenstaande uitgangspunten 'links' zijn, is D'66 van een statuut en di 
een linkse partij. woordelijkheid, ontsta 

t funktioneren goed, a 
'beleidsdicteerapparat 

Vuistregels (ambtelijke) pressie, in 
specialistisch detaillisn 

Politieke kernpunten als hierboven vastgelegd verschaffen oog verliezen en groei 
helderheid over het streven van de partij, maar hebben per van vrij binnenmarchi 
definitie een hoog abstractieniveau. Daarom is het nodig ze daarvan heeft een neg 
voor de praktische politiek van alledag te vertalen in 'vuist- ma: een woordenstam 
regels voor herkenbaar beleid'. In het huidige beleidspro- regehngsvoorstellen. 
gramma van D'66 zijn zodanige vuistregels vaak verdronken We constateren dat  hi  
in de grijze pap van detaillisme. Het is daarom voor de programmaopbouw in 
duidelijke identiteit van D'66 van het grootste belang dat moeilijk of niet contn 



rrt(j deze voor ieder herkenbare vuistregels op korte termijn 
ons land misbruikt weer naar boven gehaald worden. De (R)appèlgroep is niet 
en conservatisme, alleen bereid hieraan z'n medewerking te verlenen, maar 

p niet meedoen aan ook om hieraan een volgend manifest te wijden. 
let liberalisme dus 
wel als rnaatschp 

jheid als norm. Het b Het politieke partijcentrum 
raditie van Huma- Moge de onduidelijkheid  van D'66, zoals die althans op de 
Franse revolutie en buitenstaander overkomt, eensdeels het gevolg zijn van het 
ternite', voor onze ontbreken van een hecht fundament, anderdeels wordt deze 
Gelijkwaardigheid, nog weer bevorderd door de uitmiddelpuntige wijze waarop 

ons politiek materiaal tot stand komt, door de al te geringe 
ilt op verwantschap controle op de innerlijke samenhang daarvan, door falende 
1 de traditie van de coördinatie tussen de verschillende partijniveaus; kortom, 
udhon dus, waarin we zijn intern zo gedecentraliseerd dat elk politiek centrum in 
s wordt afgewezen de partij ontbreekt. Om onze politieke ondubbelzinnigheid 
ersoonlijke verant- te versterken, hetgeen ook betekent onze eigen programma- 

waarin voorkeur discipline vergroten, moet dus éérst onze organisatie worden 
)öperatie als meest doorgelicht en verbeterd. We lopen anders het gevaar even- 
1, marxisme zowel veel verschillende D'66's te creëren als er afdelingen zijn. 
en, gepoogd wordt In onze snelle groei en ons optimisme over het vanzelf 
aderbij te brengen werken van de democratiseringsmachine, hebben we gede- 
d daartoe niet als centraliseerd zonder voldoende randvoorwaarden. Dat 
den. wreekt zich, nu de gevolgen van de groei onvoldoende be- 

heersbaar blijken. Het zal dus tenminste onze taak zijn die 
aar met een grens randvoorwaarden alsnog aan te brengen en het politiek 
de erkenning van partijcentrum vorm te geven. Wat hebben we nu allemaal 

le ongelijkheid van wel in plaats van zo'n aanspreekbaar centrum? 
digheid en tegelijk 
n tussen mensen, De S.W.B.-werkgroepen: hoewel deze statutair slechts op 
fundamentele vrij- afstand partijorganen zijn, hebben ze een zeer overwegende 
rnond van ideologie taak als instrumenten van beleidsvoorbereiding. Hun niet 
s van de tolerantie in enig statuut omschreven taak kan gedefinieerd worden 

als: a het aanleveren van materiaal voor beleids- en ver- 
kiezingsprogramma's, b het adviseren van fraktieleden op 
alle niveaus en zowel voor korte, middellange als lange 

rden te pas, maar termijnpolitiek en c het leveren van notities, nota's en rap- 
iikt. Maar wanneer porten ter onderbouwing van het beleid. Door het ontbreken 
links' zijn, is D'66 van een statuut en daartegenover de veel te grote verant- 

woordelijkheid, ontstaan problemen. Sommige werkgroepen 
funktioneren goed, andere hebben zich ontwikkeld tot 
'beleidsdicteerapparaten'. Er zijn broedplaatsen bij van 
(ambtelijke) pressie, middelpuntvliedende clubjes die in hun 
specialistisch detaillisme alle andere beleidsterreinen uit het 

vastgelegd verschaffen oog verliezen en groepen die gemakkelijk speelbal worden 
artij, maar hebben per van vrij binnenmarcherende pressiegroepen. Het resultaat 

Daarom is het nodig ze daarvan heeft een negatieve invloed op het beleidsprogram- 
ag te vertalen in 'vuist- ma: een woordenstamppot van elkaar vaak tegensprekende 
et huidige beleidspro- regelingsvoorstellen. 
regels vaak verdronken We constateren dat het zowel ongewenst als onjuist is, de 
let is daarom voor de programmaopbouw in zo sterke mate te laten bepalen door 
let grootste belang dat moeilijk of niet controleerbare werkgroepen. De taak van 



levering van direct programmamateriaal zou daarom aan de in hun algemeen gedee 
werkgroepen ontnomen moeten worden. Programma's moe- De vraag doet zich hiei 
ten ontworpen worden door de programmacommissie, die daarin ter sprake moet 
zich daarbij (mede) kan baseren op de nota's en rapporten 
van onderscheidene werkgroepen. Deze nota's en rapporten De regiobesturen en al 
dienen vóór publikatie door de programmacommissie ge- j torische gronden (het 
toetst te worden aan het fundament en de vuistregels en zo trictenstelsel) zijn deze 
nodig in beslispunten voorgelegd aan het congres. Verder antwoordelijkheid. Ze 
is er dringend een statuut nodig voor de SWB-werkgroepen, leden en spelen een vc 
waarbij wel de minste aan werkgroepleden te stellen voor- verkiezen van statenka 
waarde moet zijn, dat ze partijlid zijn. Opgave van beroep en kamer (in eerste rond 
maatschappelijke funkties zou enig inzicht kunnen verschaf- zich een voor de partij r  
fen  in welke mate werkgroepen door eenzijdige  pressie omdat tegenover deze 
beheerst worden. Voorts verdient het aanbeveling de werk- een zeer gering draag 
groepen bij notaproduktie op te dragen zowel meerderheids- worden bezocht door e 
als minderheidsstandpunten ter kennis van SWB-bestuur, in de betreffende regio 
HB en programmacommissie te brengen. Het nu bestaande vaak niet meer dan 2 01 

overleg van werkgroepcoördinatoren is in feite een secre- poststemming het ove 
tarissenoverleg over louter administratieve problemen, dat liteitsanalyse van de Ie 
echter geen coördinatie van politiek beleid oplevert. Beter matje en begeleiding o 
is het, elke werkgroep een aktief en representatief vertegen- Extra zwakte van de ri 
woordjger te laten aanwijzen en zo een 'wetenschappelijke de kans kunnen krijgen 
raad' te vormen, die zich wel over deze politieke coördinatie voor zichzelf een soort 
buigt, een goed klankbord voor HB, PC en frakties vormt bouwen, waardoor ze 
en in coördinatie nieuwe ideeën kan ontwikkelen, gaan uitoefenen. 

We moeten de moed 
De frakties op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Euro- negatief werken, aan t 
pees niveau: in feite de enige organen in onze partij waarin waar dat gebeurd is (] 
mensen zich half- of fulltime professioneel aan politiek statutaire stijl  is omg 
kunnen wijden. Per definitie zijn alle frakties uitvoerings- vertegenwoordigers. 
organen van beleid. Natuurlijk kunnen fraktieleden net als huidige regio's moeten 
alle andere partijleden hun bijdrage ook aan de beleids- ciale Federatie van Afth 
vorming leveren, maar we zien nu symptomen van een verkiezing enbegeleidir 
dikteren van beleid door fraktievertegenwoordigers. Door de Daarnaast moeten er 
tegenstelling professioneel/niet-professioneel dreigen onze dures voor kamerfrakti 
beroepspolitici een orakelpositie te krijgen, waardoor in het Zoals hierna te zien zal 
debat de zwaarte van hun funktie zozeer de doorslag krijgt, gedachten die kandidaa 
dat discussies voortijdig  worden gedempt. maken. 
Alle frakties zouden zich meer en vaker moeten legitimeren 
naar de leden toe. Landelijk  door via de Democraat (die Het hoofdbestuur/dage] 
daarvoor na grondige vernieuwing de ruimte moet bieden), van bezoldiging hebb 
niet alleen ingenomen standpunten, maar ook de politieke politieke problemen. E 
ratio daarvan te verantwoorden; plaatselijk op dezelfde wijze taak is zodanig dat er n 
via de afdelingen. Die uitgebreide verantwoordingsplicht komen, zodat het congi 
dient ook voorwaarde te zijn bij kandidaatstelling. De tot nu voldoende kandidaten l 
toe gevolgde procedures voor kandidaatstelling leveren op in de regio zonder enig 
alle niveaus problemen op en moeten op korte termijn op beeld van een door hei 
de helling. Met betrekking tot de kandidaatstelling van twee- dat natuurlijk wel in 
de kamerleden geven wij in bijlage B een eerste aanzet Wil het HB z'n funktic 
hiertoe. Niet alleen de landelijke en Europese verkiezings- maken, dan moeten o 
programma's maar ook die voor staten en raden dienen aan draagvlak en dus politi 
een landelijke  consistentiecontrole onderworpen te zijn en wanneer ook deze dooi 



riaal zou daarom aan de in hun algemeen gedeelte gebaseerd op één landelijk model. 
den. Programma's moe- De vraag doet zich hierbij voor in hoeverre ook de strategie 
)grammacommissie, die daarin ter sprake moet komen. 
de nota's en rapporten 

)eze nota's en rapporten De regiobesturen en algemene regiovergaderingen: op his- 
ogrammacommissie ge- torische gronden (het aanvankelijke D'66-geloof in het dis- 
en de vuistregels en zo trictenstelsel) zijn deze bekleed met een grote politieke ver- 

Lan  het congres. Verder antwoordelijkheid. Ze verkiezen de meerderheid van de HB- 
r de SWB-werkgroepen, leden en spelen een voorname rol in het per poststemming 
epleden te stellen voor- verkiezen van statenkandidaten, kandidaten voor de tweede 
i. Opgave van beroep en kamer (in eerste ronde) en adviesraadsleden. Hier toont 
nzicht kunnen verschaf- zich een voor de partij regelrecht bestaansbedreigend gevaar, 
loor eenzijdige pressie omdat tegenover deze grote politieke verantwoordelijkheid 
rt aanbeveling de werk- een zeer gering draagvlak staat. Veel regiovergaderingen 
en zowel meerderheids- worden bezocht door een te gering percentage van de leden 
nnis van SWB-bestuur, in de betreffende regio. Bij directe verkiezing beslissen dan 
ogen. Het nu bestaande vaak niet meer dan 2 % van de kiesgerechtigden, terwijl  bij 
n is in feite een secre- poststemming het overleg in brede kring, een goede kwa- 
tratieve problemen, dat liteitsanalyse van de kandidaten, zowel als adequate infor- 
c beleid oplevert. Beter matie en begeleiding ontbreekt. 
representatief vertegen- Extra zwakte van de regio is dat goed ingevoerde leden er 
een 'wetenschappelijke de kans kunnen krijgen zonder noemenswaardige achterban 
ze politieke coördinatie voor zichzelf een soort 'bons'-funktie binnen de partij op te 
, PC en frakties vormt bouwen, waardoor ze ongecontroleerde invloed kunnen 

1 ontwikkelen, gaan uitoefenen. 
We moeten de moed tonen partijstructuren die niet of 

iaal, landelijk en Euro- negatief werken, aan te pakken. In feite zijn er al regio's 
ten in onze partij waarin waar dat gebeurd is (Drente, Limburg) en waar de regio 
fessioneel aan politiek statutaire stijl is omgezet in een federatie van afdelings- 
lie frakties uitvoerings- vertegenwoordigers. Wij adviseren die weg te volgen: de 
ien fraktieleden net als huidige regio's moeten vervangen worden door een Provin- 
;e ook aan de beleids- ciale Federatie van Afdelingen, met als voornaamste taak de 
i symptomen van een verkiezing en begeleiding van de statenfrakties (zie bijlage A). 
enwoordigers. Door de Daarnaast moeten er dan andere kandidaatstellingsproce- 

essioneel dreigen onze dures voor kamerfraktie en HB komen (zie bijlagen B en C). 
:rijgen, waardoor in het Zoals hierna te zien zal zijn heeft (R)appèl over de adviesraad 
zeer de doorslag krijgt, gedachten die kandidaatstelling daarvoor mogelijk overbodig 
empt. maken. 
ker moeten legitimeren 
via de Democraat (die Het hoofdbestuur/dagelijks bestuur: door het ontbreken 
e ruimte moet bieden), van bezoldiging hebben de DB-leden te weinig tijd voor 
maar ook de politieke politieke problemen. De zwaarte van hun ongehonoreerde 

tselijk op dezelfde wijze taak is zodanig dat er meestal onvoldoende kandidaten voor 
verantwoordingsplicht komen, zodat het congres het DB eerder acceptéért, dan uit 

lidaatstelling. De tot nu voldoende kandidaten kiést. De leden van het HB weten zich 
[daatstelling leveren op in de regio zonder enig draagvlak gekozen, al met al niet het 
en op korte termijn op beeld van een door het congres gedragen politiek centrum, 
didaatsteffing van twee- dat natuurlijk wel in het HB/DB zou moeten liggen. 
e B een eerste aanzet Wil het HB z'n funktie van politiek centrum kunnen waar- 
i Europese verkiezings- maken, dan moeten om te beginnen de HB-leden meer 
m en raden dienen aan draagvlak en dus politieke zwaarte krijgen. Dat kan alleen 
)nderworpen te zijn en wanneer ook deze door het congres benoemd worden. Een 



voorstel daarvoor vindt u in bijlage C. Het vrijstellen van kunnen legitimeren.  Iv  
bestuursleden moet mogelijk gemaakt worden, niet alleen van een loze adviesr 
om gelijke openheid van kandidaatstelling door iedereen te geld-, tijd- en mankr 
bereiken, maar vooral opdat het HB zich met de echte betrokkenen op, zo e 
politiek kan gaan bezighouden. vinden zijn. (R)appèl a 

adviesraad. Een voorst 
.De prograimnaconmiissie: wordt door het congres gekozen de mogelijkheid om z 
en zou dus een zeer belangrijke beleidsvonnende stem moe- basis van de partij ged 
ten hebben, maar is door het aanbod van de gesignaleerde horen, vindt u in bijlag 
woordenstamppot van de SWB-werkgroepen nu praktisch 
gedoemd tot marginale bijsturing. Echte consistentiebewa- De afdelingen: in eer  
king  is voor de PC niet mogelijk, aangezien aldaar aange- streeft, zouden de afde 
brachte wijzigingen, verhelderingen, bekortingen, etcetera, nisatieketting moeten 
door de opstellende SWB-pressiegroepen op het congres net als de regio's met 
vaak per amendement weer ongedaan gemaakt worden. De veel gevallen onvoldoei 
amendeerders hebben daarbij te vaak vrij spel, omdat bij voor is, dat de politie 
zeer gespecialiseerde onderwerpen de congresganger al gauw omweg van de afdelinj 
wandelganger wordt. te laten gelden. De we 
De programmacommissie moet het direct politiek neven- en zekerder en ons oi 
centrum zijn naast het DB/HB en dat dan niet als aangever uitoefenen van rechtsti 
naar het HB, maar als direct aan het congres verantwoording congres gemakkelijk. F 
schuldig beleidsvöorbereidend centrum. Daartoe moeten de minst actieven achte 
nieuwe beleidsvoorstellen op het congres niét door het DB lijke keuzen doen hun 
ingebracht en becommentarieerd worden, maar door de PC reren in een luchtledig 
in directe dialoog met het congres. De PC moet daarbij de de zichtbaar negatieve 

- 

discussie open houden door zowel meerderheids- als minder- Politieke versterking va 
heidsstandpunten aan het congres voor te leggen. Bovendien is de éérste noodzaak 
moet het aantal beslismomenten voor het congres drastisch 'Wij menen dat dit berei 
beperkt worden, zie daarover onze verdere voorstellen onder bestuur een politiek th, 
de kop 'beleidsprogramma'. Om de nevengeschiktheid van dit kaderlid vindt u in 1 
HB en PC te verzekeren, moet het HB niet alleen - zoals 'waakhond' zijn, zowel 
nu reeds - in de PC vertegenwoordigd zijn, maar ook het stimuleren van p 
omgekeerd. Bij z'n werkzaamheden moet de PC zich vóór eerste verantwoordelijk 
alles baseren op politiek fundament en vuistregels van de catie met het politiek p 
partij. Alle voorstellen die daarmee strijdig zijn, kunnen pas -bezoek en -evaluatie r 
in behandeling genomen worden na congresdiscussie over wacht worden. De circa 
het desbetreffende politieke kernpunt. een eerstelijns  zeefrol ei 
Het moet tot de taak van de PC gerekend worden de - de basis van de partij 
politieke programma's van alle niveaus vóór publikatie te 
toetsen. De verkiezingscoinnïiss 

commissies beperkt zi 
De adviesraad: ingesteld om tussen congressen m, het administratieve verrichi 
contact tussen bestuur/frakties en leden te onderhouden. streven naar betere g 
Maar door de reeds hiervóór afgewezen wijze van verkiezing kandidaten, dienen de 
vertegenwoordigt de adviesraad de leden in feite onvol- ruimd te worden, met 
doende. Zo heeft ze zich ontwikkeld tot een machteloos van eigen onderzoek na 
orgaan waarvan de adviezen geen zwaarte hebben en is ze daarvan (zie bijlage B). 
minder wetsteen voor de frakties danwel applausmachine. 
Het vergroten van de zwaarte van de adviesraad zou een Het partijsecretariaat; 
directe bedreiging van de interne partijdemocratie kunnen coördinatie, zich onder 
inhouden: 50 partijleden met onvoldoende legitimatie zouden traagd reageren van he 
dan in plaats van het congres belangrijke politieke besluiten basis, kan onder meer 



C. Het vrijstellen van kunnen legitimeren. Maar daartegenover heeft handhaving 
akt worden, niet alleen van een loze adviesraad geen zin en levert in ruil voor 
telling door iedereen te geld-, tijd-  en mankrachtverspilling alleen frustraties bij 
HIB zich met de echte betrokkenen op, zo er al voldoende kandidaten voor te 

vinden zijn. (R)appèl adviseert dan ook tot opheffing van de 
adviesraad. Een voorstel om op andere wijze te voorzien in 

oor het congres gekozen de mogelijkheid om zo nodig snel een werkelijk door de 
idsvormende stem moe- basis van de Partij gedragen vertegenwoordiging te kunnen 
d van de gesignaleerde horen, vindt u in bijlage D. 
rkgroepen nu praktisch 
ichte consistentiebewa- De afdelingen: in een partij die zozeer naar decentralisatie 
Langezien aldaar aange- streeft, zouden de afdelingen de sterkste schakel in de orga- 

bekortingen, etcetera,i nisatieketting moeten zijn. Ze zijn dat veelal niet, kampen 
roepen op het congres net als de regio's met gebrek aan draagvlak en zijn in zeer 
m gemaakt worden. De veel gevallen onvoldoende gepolitiseerd. De verklaring daar- 
tak vrij spel, omdat bij voor is, dat de politiek echt geïnteresseerden in D'66 de 
e congresganger al gauw omweg van de afdeling niet nodig hebben om hun kracht 

te laten gelden. De weg via werkgroep naar congres is korter 
t direct politiek neven- en zekerder en ons  one-man-one-vote-principe maakt het 
at dan niet als aangever uitoefenen van rechtstreekse en persoonlijke invloed in het 
congres verantwoording congres gemakkelijk. In de afdeling blijven dan nogal eens 
rum. Daartoe moeten de minst actieven achter, depolitisering en vlucht voor werke- 
ngres niét door het DB lijke keuzen doen hun werk en gemeenteraadsfrakties ope- 
)rden, maar door de PC reren in een luchtledig waarin het makkelijk soleren is, met 
De PC moet daarbij de de zichtbaar negatieve gevolgen van dien. 

- 

eerderheids- als minder- Politieke versterking van de afdelingen, de basis van de partij, 
or te leggen. Bovendien is de éérste noodzaak bij een krachtige uitbouw van D'66. 
or het congres drastisch Wij menen dat dit bereikt kan worden door aan elk afdelings- 
rdere voorstellen onder bestuur een politiek cördinator toe te voegen. Het profiel van 
nevengeschiktheid van dit kaderlid vindt u in bijlage  E. Deze funktie moet die van 
HB niet alleen - zoals 'waakhond' zijn, zowel met betrekking tot de fraktie als bij 
ordigd zijn, maar ook het stimuleren van politieke discussies. Hij/zij dient als 
moet de PC zich vóór eerste verantwoordelijk te zijn voor coördinatie en communi- 

t en vuistregels van de catie met het politiek partijcentrum. Congresvoorbereiding, 
strijdig zijn, kunnen pas -bezoek en -evaluatie mag van de politiek coördinator ver- 
a congresdiscussie over wacht worden. De circa 350 politieke coördinatoren vervullen 
rit. een eerstelijns zeefrol en vertegenwoordigen - mèt draagvlak 

gerekend worden de - de basis van de partij. 
eaus vóór publikatie te 

De verkiezingsconunissies: de taak van de verkiezings- 
commissies beperkt zich nu tot een aantal betrekkelijk 

;en congressen in, het 1 administratieve verrichtingen. Bij het noodzakelijk gebleken 
leden te onderhouden. streven naar betere garanties voor de geschiktheid van 
ren wijze van verkiezing kandidaten, dienen de instructies aan deze commissie ver- 

leden in feite onvol- ruimd te worden, met name in de richting van het plegen 
ld tot een machteloos van eigen onderzoek naar kandidaten en het doen van verslag 

waarte hebben en is ze daarvan (zie bijlage B). 
.anwel applausmachine. 
de adviesraad zou een Het partijsecretariaat; de algemene klacht van gebrek aan 
artijdemocratie kunnen coördinatie, zich onder meer uitend in het niet of.zeer ver- 
ende legitimatie zouden traagd reageren van het DB op vragen en brieven van de 
rijke politieke besluiten i basis, kan onder meer geweten worden aan de permanente 



onderbezetting van het partijsecretariaat. Toekomstige  bud-  De Democraat: in he 
getverruiming dient dan ook in de eerste plaats aangewend het partijorgaan een 
te worden voor versterking van dit onmisbare, te zwaar Democraat vaak een 
belaste apparaat. artikelen verdrinken in 

lei aard. Het opiniëre: 
Het beleidsprogramma: over het huidige beleidsprogram- gesteld in het teken va 
ma zijn op de voorgaande pagina's al voldoende kritische in dat van discussie e 
klanken uitgestort. Het huidige 'continu proces' van bij- Democraat een echt 
stelling heeft tot gevolg dat eigenlijk niemand ooit over een een veel onathankeliji 
actueel beleidsprogramma beschikt. Hele congressen worden informatie dient gebu 
politiek verknoeid door eindeloze stromen hoogst technische kleurd) katern onder 
amendementen en het is een illusie te denken dat het Het automatisme dat I 
congres de programmateksten bewust vaststelt. Het beleids-  tie  moet doorbroken 
programma is dringend aan sanering toe. Het dient uitslui- kelijk zijn. Redactieled  
tend  te bestaan uit een algemeen politiek gedeelte, toe- en politieke kwaliteit 
gespitst op het politiek partijfundament (zie de pagina's kozen te worden uit 
4, 5 en 6) en daarnaast per beleidsterrein maximaal 25 redactie. Meningen va 
vuistregels voor herkenbaar beleid (pagina 6). Het is de taak leidend commentaar 
van de programmacommissie om uit het aangeboden mate- fraktieleden uit de d 
riaal (rapportage uit de werkgroepen, maar ook eigen docu- het hinderlijke af. Een 
mentatie) deze vuistregels te formuleren en als beslispunten volwassen blad. 
aan het congres voor te leggen, zo nodig met meerderheids! 
minderheidsstandpunt. Voor de detaillering van het beleid 
kan dan in het programma verwezen worden naar de onder- 
liggende publikaties van het SWB. Amenderingen kunnen Gezien ook de meest n 
uitsluitend nog betrekking hebben op deze beslispunten en het voor een gezond v 
niet langer op rapportdetails. Zodoende zal het beleids- mogelijke belang is di 
programma weer een hanteerbaar gereedschap worden en vormingen van vèrstre 
het congres weer een aktieve politieke machine. gesteld. Daarbij mag 

ook al omdat we er nie 
Het congres: is het hoogste partijorgaan en dient dat ook huidige politieke status 
te (kunnen) blijven. Belangrijkste democratische uitgangs- en we een eventueel e 
punt is daarbij ons  one-man-one-vote-systeem. Gevoels- inzetten met een sterli 
matig waren wij  jarenlang voorstanders van dit systeem, partij, die aan de kieze 
maar wij zijn ons meer en meer gaan realiseren dat het het politieke krachtenv 
politiek toch grote nadelen vertoont. Niet alleen kan het Om dat te bereiken 
slechts werkzaam zijn tot een bepaalde congresgrootte, zodat laatste op het aanstaa 
het bij  verdere groei van de partij zichzelf onmogelijk zal moeten komen, waarvo 
maken, belangrijker is dat  one-man-one-vote  betekent dat moeten wijken. Wanni 
het congres nooit méér vertegenwoordigt dan een tamelijk het ook mogelijk voor 
willekeurige groep leden, waardoor het als een kameleon bijeen te roepen. Daai 
van keer tot keer van kleur kan wisselen. Wanneer wij , van tenminste 10 %  vi  
schoorvoetend een ander systeem voorstellen, dan is dat op ogenblik dus circa 1700 
de conditie van het op gang komen van een permanente Daarom verzoeken wij 
politisering van de discussie in de afdelingen èn van het bent, de aan dit manife 
afschaffen van alle technische amenderingen op het congres. en zo spoedig mogeliji 
Wij denken aan het principe  'one-man-one-voice',  dat wil te verzenden. 
zeggen: congressen staan open voor alle leden en iedereen Uw handtekening hoef( 
mag er - onder voorwaarden - het woord voeren, maar het door (R)appèl gedane 
stemmen zou voorbehouden kunnen zijn aan afgevaardigden draagt het karakter  vi  
van de afdelingen, naar rato van hun ledental, die daartoe tekening betekent voor 
voorzien zouden moeten worden van een ruim mandaat. gevoerd dient te worde 



iaat. Toekomstige  bud-  De Democraat: in het (her)politiseren van de partij speelt 
erste plaats aangewend het partijorgaan een grote rol. Op het ogenblik lijkt de 
[t onmisbare, te zwaar Democraat vaak een parochieblaadje waarin opiniërende 

artikelen verdrinken in technische mededelingen van veler- 
lei aard. Het opiniërend gedeelte is dan bovendien meer 

Luidige beleidsprogram- gesteld in het teken van bevestiging van wat gaande is, dan 
al voldoende kritische in dat van discussie en kritische benadering. Om van de 

)ntinu proces' van bij- Democraat een echt politiek blad te maken, dient het 
niemand ooit over een een veel onathankelijker status te krijgen. De technische 

Iele congressen worden informatie dient gebundeld te worden in een apart (ge- 
men hoogst technische kleurd) katern onder verantwoordelijkheid van het HB. 

sie te denken dat het Het automatisme dat HB-leden zitting hebben in de  redac- 
t  vaststelt. Het beleids-  tie  moet doorbroken worden. De redactie moet onathan- 
toe. Het dient uitslui- kelijk zijn. Redactieleden dienen op basis van journalistieke 

politiek gedeelte, toe- en politieke kwaliteit rechtstreeks door het congres ge- 
,ment (zie de pagina's kozen te worden uit een meervoudige voordracht van de 
dsterrein maximaal 25 redactie. Meningen van leden/lezers moeten zonder bege- 
)agina 6). Het is de taak leidend commentaar worden afgedrukt. De redactie moet 
t het aangeboden mate- fraktieleden uit de diverse tenten lokken, desnoods op 
, maar ook eigen docu- het hinderlijke af. Een volwassen partij heeft recht op een 
ren en als beslispunten volwassen blad.  
dig  met meerderheids/ 
aillering van het beleid 
worden naar de onder- 
mendeimgen kunnen Gezien ook de meest recente ontwikkelingen menen wij dat 

p deze beslispunten en het voor een gezond voortbestaan van D'66 van het grootst 
ende zal het beleids- mogelijke belang is dat de partij zich uitspreekt over her- 
ereedschap worden en vormingen van vèrstrekkende aard, als nu door ons voor- 
ke machine, gesteld. Daarbij mag bovendien geen tijd verloren gaan, 

ook al omdat we er niet al te vast op moeten rekenen dat de 
rgaan en dient dat ook huidige politieke status  quo  nog drie jaar gehandhaafd blijft 
emocratische uitgangs- en we een eventueel eerder politiek offensief beter kunnen 
/ote-systeem. Gevoels- inzetten met een sterker gestructureerde en gemotiveerde 
iders van dit systeem, partij, die aan de kiezers duidelijk laat zien waar ze staat in 
;aan realiseren dat het het politieke krachtenveld. 
[t. Niet alleen kan het Om dat te bereiken zouden de (R)appèl-voorstellen ten 
Ie congresgrootte, zodat laatste op het aanstaande najaarscongres in behandeling 
zichzelf onmogelijk zal moeten komen, waarvoor minder urgente zaken dan zouden 
-one-vote betekent dat moeten wijken. Wanneer dat niet mogelijk zou blijken,  is 
)rdigt dan een tamelijk het ook mogelijk voor de behandeling een apart congres 
het als een kameleon bijeen te roepen. Daarvoor zijn de handtekeningen nodig 

wisselen. Wanneer wij van tenminste 10 % van de leden, dat wil zeggen, op het 
)orstellen, dan is dat op ogenblik dus circa 1700 handtekeningen. 
i van een permanente Daarom verzoeken wij u, indien u het met ons streven eens 
afdelingen èn van het bent, de aan dit manifest gehechte antwoordkaart te tekenen 
eringen op het congres. en zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 1 augustus 1982 
man-one-voice',  dat wil te verzenden. 
alle leden en iedereen Uw handtekening hoeft niet te betekenen dat u het met alle 

voord voeren, maar het door (R)appèl gedane suggesties eens bent. Dit manifest 
zijn aan afgevaardigden draagt het karakter van een discussiestuk en uw onder- 
-n ledental, die daartoe tekening betekent vooral dat u vindt dat die discussie snel  
an  een ruim mandaat, gevoerd dient te worden. 



Leden van de (R)appèlgroep Bijlage A: provinl 

Bij de totstandkoming van dit manifest waren de volgende 
regio 

 
D'66-ers betrokken: De Provinciale Federatie 

Ernst van Altena, auteur-vertaler, lid programmacommissie, 
afdelingen in een provin
baar. In de provincie wo 

voorzitter SWB-werkgroep Kunsten, eerder: lid voorlopige recht. De taak van de i 
adviesraad, fraktievoorzitter gemeenteraad, tekstschrijver extern organiseren van 
campagne 1981. van de Statenfraktie eu 
Hennan Cohen Jehoram, hoogleraar juridische faculteit G.U., provinciaal programma 
voorzitter SWB-werkgroep Media, eerder: lid voorlopige wordt gekozen door th 
adviesraad, voorzitter ~-werkgroep Justitie. binnen de provincie. H 

Jaap Eijkenaar, leraar, lid adviesraad, een Provinciale Federa,
hiervoor alle in het ifi 

Renso Kamps, systeemontwerper-programmeur, lid provin- reglementen. 
ciale staten, lid rapportagecommissie, eerder: voorzitter De politieke coördinator 
regiobestuur Noord Holland. een adviescollege ten be) 

Ina Klaasen, planologe, lid provinciale staten, eerder: voor- een zeer direct contact h 

zitter SWB-werkgroep Ruimtelijke Ordening. Het verdient sterke aan) 
mum ledental voor te sc 

Martin Maassen, student politicologie, kandidaat gemeente- fuseren tot een grotere. 
raad, contactpersoon D'66-Jordaan, medewerker permanen- 
te campagne Amsterdam, eerder: voorzitter D'66-jongeren Bijlage B: nieuwe Apeldoorn. 

tweede kamer 
Wil van Noorwegen, huisvrouw, lijsttrekker gemeenteraads- 
verkiezingen, lid regiobestuur, afdelingssecretaris. Bij het wegvallen van 

Jo van Rhijn, adviseur public relations, campagnemedewer- 
systeem van de  regional  
Dit is alleen maar een  ye  

ker verkiezingen '81. effekt van regionalistiscli 
Jente Schokking, kunstschilder, landelijk vertegenwoordigster daturen verdwijnt. We s 
D'66 in Comité 21 November. in twee landelijke  rond 

Jan Schonk, bedrijfskundige, lid gemeenteraad, bestuurslid verkiezingscommissie sor
beleidsgebieden. Deze b afdeling, eerder: voorzitter Jongeren Activiteiten Centrum lopen met de ministeriëk (JOAC D'66). aan andere beleidsspecic 

Cees Spigt, directeur onderwijsinstelling, eerder: vice-voor- verkiezingscommissie vo 
zitter politiek in dagelijks bestuur D'66, lid SWB-bestuur, Op grond van deze gesj  
lid provinciale staten, afdelingsvoorzitter, secretaris SWB- kandidaten geleverde  cu  
werkgroep Culturele Minderheden. '  Vervolgens worden de  kw  
Marijke Spigt-Wagenaar, docente, ex-penningmeester sub- aan de leden voorgestek 
regio categorie(en). De leden i 

eerste vijftig kandidaten 
Ad van  Tie!,  vormgever, ontwerper campagne '81, eerder: één beleidscategorie geko 
lid dagelijks partijbestuur, voorzitter afdeling, is dat eenzijdige deskund 
Stijn Verbeeck, tekstschrijver, lid redactie De Democraat. worden. Voorafgaande a 

Paul Wessels, onderwijzer, gemeenteraadslid Gennep, co- Provinciale 
tatie-circus' in veertien 

Federatiever) 
ordinator SWB-werkgroep (Zuid-)Molukkers, eerder: lid naar de vorm overal gelj) 
(Voorlopige Adviesraad, initiatiefnemer SWB-werkgroep In de tweede ronde zijn 
Culturele Minderheden, aan de beleidscategorieë 
Hans Wijers, econoom, lid programmacommissie, eerder: landelijke presentatiedal 
voorzitter SWB-werkgroep Macro-economie. daten. De lijsttrekker w 



p Bijlage A: provinciale federatie in plaats van 

rest waren de volgende 
regio 
De Provinciale Federatie bestaat uit de afgevaardigden van alle 
afdelingen in een provincie. De vergadering van de PF is op en- programmacommissie, 

eerder: lid voorlopige baar. In de provincie woonachtige partijleden hebben er spreek- 

nteraad, tekstschrijver recht. De taak van de PF is beperkt tot het intern zowel als 
1 extern organiseren van de Statenverkiezingen, de begeleiding 

van de Statenfraktie en de zorg voor het opstellen van het 
iridische faculteit G.U., provinciaal programma. Het Provinciaal Federatiebestuur 
eerder: lid voorlopige wordt gekozen door de afgevaardigden van de afdelingen 
p Justitie. binnen de provincie. Het roept tenminste vier maal per jaar 

een Provinciale Federatievergadering bijeen. Verder gelden 
hiervoor alle in het  HR  voor de afdelingen voorgeschreven 

)grammeur, lid provin- reglementen. 
sie, eerder: voorzitter De politieke coördinatoren van de afdelingen vormen tesamen 

een adviescollege ten behoeve van de Statenfraktie, zodat deze 
Ie staten eerder voor- een zeer direct contact heeft met de lokale problematiek 
rdenina' Het verdient sterke aanbeveling voor de afdelingen een mini- 

mum ledental voor te schrijven en kleinere afdelingen te laten 
, kandidaat gemeente- fuseren tot een grotere. 

riedewerker permanen- 
)orzitter D'66-jongeren Bijlage B: nieuwe keuzeprocedure kandidaten 

tweede kamer 
rekker gemeenteraads- 
igssecretaris. Bij het wegvallen van de regio's valt ook de bodem uit het 

is, campagnemedewer- systeem van de regionale eerste ronden bij kandidaatstelling. 
Dit is alleen maar een voordeel, omdat daardoor het negatieve 
effekt van regionalistische selectie ten aanzien van de kandi- 

jk vertegenwoordigster daturen verdwijnt. We stellen ons voor de kandidaatstelling 
in twee landelijke ronden te laten verlopen. De landelijke 

ieenteraad, bestuurslid verkiezingscommissie sorteert de kandidaten naar een of meer 

Activiteiten Centrum beleidsgebieden. Deze behoeven niet uitsluitend parallel te 
lopen met de ministeriële indeling, er kan ook gedacht worden 
aan andere beleidsspecialisaties zoals 'algemene politiek'. De 

ing, eerder: vice-voor- verkiezingscommissie voert gesprekken met alle kandidaten. 
)'66, lid SWB-bestuur, Op grond van deze gesprekken heeft zij het recht de door 
zitter, secretaris SWB- kandidaten geleverde curricula bij te stellen of aan te vullen. 

Vervolgens worden de kandidaten met deze gegevens schriftelijk 
c-penriingmeester sub- aan de leden voorgesteld, in hun onderscheidene beleids- ,elk 

categorie(en). De leden wijzen vervolgens per poststemming de 
eerste vijftig kandidaten aan, waarbij de eerste twintig elk uit 

campagne '81, eerder: één beleidscategorie gekozen moeten worden. De ratio hiervan 
afdeling, is dat eenzijdige deskundigheid in de fraktie  vermeden dient te 
Liactie De Democraat, worden. Voorafgaande aan de poststemming trekt een presen- 

-raadslid Gennep, CO 
tatie-circus' in veertien achtereenvolgende dagen langs de 
Provinciale Federatieveigadertngen.. Deze presentatie dient lolukkers, eerder: lid 

mer SWB-werkgroep naar de vorm overal gelijk te zijn. 
In de tweede ronde zijn de leden bij hun keuze niet gebonden 
aan de beleidscategorieën. Poststemming vindt plaats na een 

macomnuissie, eerder: landelijke presentatiedag met de eerste (30-40-50?) kandi- 
)nomie. daten. De lijsttrekker wordt door het congres aangewezen. 



Bijlage C: keuze regionale HB-leden 
Uit een vr/je kandidaatstelling op de Provinciale Federatie-
vergadering worden twee of drie kandidaten aangewezen. Uit 
deze dubbele of drievoudige voordracht wijst het congres het 
HB-lid aan. 

Bijlage D: coördinatorenraad 
In zeldzame gevallen - bijvoorbeeld bij een lange kabinets-
formatie - kan het nodig zijn de partij zo goed mogelijk te 
raadplegen, zonder dat een geheel congres bijeengeroepen kan 
worden. Om die reden werd ook de adviesraad opgericht, maar 
deze funktioneerde niet als zodanig. 
Bij opheffing van de adviesraad kan deze taak overgenomen 
worden door een raad van alle politieke afdelingscoördina-
toren, die evenwel niet geïnstitutionaliseerd moet worden. Het 
gaat hierbij duidelijk om uitzonderingssituaties. In dat geval 
is het dan ook een groot voordeel dat in zo'n college de basis 
in den brede vertegenwoordigd is. 

Bijlage E: profiel politiek coördinator 
De taak van de politiek coördinator wordt in onze optiek een 
belangrijke. We denken dan ook aan een aktief, congressen-
bezoekend partijlid, dat al in andere funkties partijervaring 
heeft opgedaan. Iemand die de dagelijkse politiek uit innerlijke 
behoefte volgt en het politiek partijfundament  als maatstaf 
voor handelen neemt. 
Hij/zij moet de afdeling pennanent politiseren. Het gemeente-
lijk beleid toetsen, de fraktie wijzen op landelijke en provinciale 
onderwerpen van lokaal belang In de afdelingsvergadering 
moet hij/zij de politieke discussie stimuleren, zorgen voor 
goede congresvoorbereiding; de afdeling politiek 'op de tenen' 
houden. 
De overige verantwoordelijkheden van de coördinator zijn al 
omschreven in de voorgaande bijlagen. 
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de Provinciale Federatie-
ididaten aangewezen. Uit 
wht wijst het congres het 

I bij een lange kabinets-
artij zo goed mogelijk te 
ngres bijeengeroepen kan 
dviesraad opgericht, maar 

i deze taak overgenomen 
litieke afdelingscoördina-
liseerd moet worden. Het 
ngssituaties. In dat geval  
it  in zo'n college de basis 

Belangrijkste beslispunten uit dit manifest 
Aanvaarden van politiek partijfundament en poli-
tieke kernpunten met de vertaling daarvan in vuist-
regels voor herkenbaar beleid. w Invoering statuut 
werkgroepen SWB, werkgroepen moeten niet lan-
ger direct programmamateriaal leveren, vervangen 
overleg werkgroepcoördinatoren door een 'weten-
schappelijke raad'. • Legitimatieplicht frakties, 
verandering kandidaatstellingsprocedures, consis-
tentiecontrole op alle verkiezingsprogramma's. • 
Ombouwen regio's tot Provinciale Federaties van 
Afdelingen. • HB-leden alle door congres te be-
noemen, streven naar bezoldiging DB-leden. Ver-
zwaring taak programmacommissie, beleidsvoor-
stellen op congres door programmacommissie te 
verdedigen, voorleggen meerderheid- en minder-
heidsstandpunten aan congres, beperking beslis-
momenten congres, programmacommissie ook 
vertegenwoordigd in HB, toetsing van alle te publi-
ceren rapporten en programma's aan politiek fun-
dament en vuistregels. • Opheffing adviesraad, 
vervanging door ad hoc coördinatorenoverleg. • 
Benoeming politieke coördinatoren in de afdelin-
gen. • Verruiming taakstelling verkiezingscommis-
sies. • Versterking partijsecretariaat. • Sanering 
beleidsprogramma. • Uitwerking  'one  man  one 
voice'-gedachte in combinatie met afdelingsafvaar-
diging naar congressen. . Onafhankelijke, gekozen 
redactie Democraat, geen bevestigend maar prik-
kelend partijblad. 

9ördinator 
wordt in onze optiek een 
n een aktief, congressen-
re funkties partijervaring 
(iksepolitiek uit innerlijke 
jfundament als maatstaf 

olitis eren. Het gemeente-
9 landelijke en provinciale 
i de afdelingsvergadering 
stimuleren, zorgen voor 

(ing politiek 'op de tenen'  

an  de coördinator zijn al 
'n. 



Exemplaren van dit manifest zijn 
te bestellen door overboeking van f4,50per stuk 

op postgiro 1184004 ten name van 
C. Spigt, Den Haag, onder vermelding (R)appèl. 

riten uit dit manifest 
artijfundament en poli-

ertaling daarvan in vuist-
leid. • Invoering statuut 
roepen moeten niet lan-
riaal leveren, vervangen 
atoren door een 'weten-
gitimatieplicht frakties, 
lingsprocedures, consis-
kiezingsprogramma's. • 
ovinciale Federaties van  
tile  door congres te be-
)ldiging DB-leden. Ver-
commissie, beleidsvoor-
rogrammacommissie te 
Leerderheid- en minder-
tigres, beperking beslis-
grammacommissie ook 
oetsing van alle te publi-
mma's aan politiek  fun-
I Opheffing adviesraad, 
coördinatorenoverleg. • 
dinatoren in de afdelin-
ling verkiezingscommis-
;ecretariaat. • Sanering 
werking  'one  man  one 
tie  met afdeingsafvaar-

)nafhankelijke, gekozen 
bevestigend maar prik- 



Q 1 ,- Opzenden in een 
gefrankeerde 

de Provinciale Federatie- envelop aan: 
indidaten aangewezen. Uit (R)appèl 
racht wijst het congres het  Pia  Ilpenstein 17 

1121 GV Landsmeer 

___ __________________________ 

ld bij een lange kabinets- 
partij zo goed mogelijk te 
congres bijeengeroepen kan Ondergetekende betuigt adhesie met het streven van 
adviesraad opgericht, maar de (R)appelgroep en acht het noodzakelijk dat hierover 

binnen de partij een discussie op gang komt.  
an  deze taak overgenomen 
olitieke afdelingscoördina- 
ialiseerd moet worden. Het 

r-1 Ondergetekende verzoekt het HB dringend het 

ringssituaties. In dat geval 
t-1(R)appèl-manifest op het najaarscongres '82 bij 

dat in zo'n college de basis voorrang als discussiestuk te agenderen, danwel 
daartoe een speciaal congres bijeen te roepen op 
grond van  HR  artikel 10 sub d. 

coördinator NAAM 

Pr wordt in onze optiek een  
ian een aktief congressen- ADRES 

]ere funkties partijervaring  
ljksepolitiek uit innerlijke POSTCODE/PLAATS 

-tfundament als maatstaf 

politiseren. Het gemeente- 
D'66-LID SINDS 

op landelijke en provinciale 
In de afdelingsvergadering PARTIJFUNKTIES 

e stimuleren, zorgen voor  

Wing politiek 'op de tenen' 

van de coördinator zijn al EERDERE PARTIJFUNKTIES 
gen. 
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