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Dames en heren, 

Het is ons een genoegen u het rapport aan te bieden van de werkgroep 
"Interne Partij Organisatie", door u ingesteld op 12 november 1982. 

De werkgroep, die breed was samengesteld, heeft in de acht maanden van 
haar bestaan mogen proeven van de eensgezindheid die in het CDA kan be-
staan. Ondanks in onze discussies uiteenlopende standpunten hebben wij 
een eenheid van geest ervaren, die wij ook u graag toewensen. Wij hebben  

alien  genoegen beleefd aan de samenstelling van het rapport. De werk-
groepleden zijn graag bereid om het rapport toe te lichten als het in 
provinciale afdelingsvergaderingen wordt behandeld. 

Dit rapport is niet het eerste dat in de jaren, waarin het CDA tot stand 
is gekomen, aan onze partij is gewijd. De werkgroep constateert dat het 
in het CDA nog te zeer geschort heeft aan het eensgezind uitvoeren van de 
gedragslijnen die op basis van eerdere rapporten waren overeengekomen. Met 
rapporten en organisatorische maatregelen alleen zijn we er niet, het komt 
op de gezindheid van de mensen aan. 

De werkgroep hoopt als belangrijkste resultaat van haar en uw inspanningen 
te mogen ervaren dat haar rapport voorlopig het laatste zal zijn in boven-
genoemde reeks. 
Laten wij gewoon de partij worden die wij volgens grondslag en uitgangspun-
ten bedoelen te zijn. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

J.M.Boil, voorzitter 
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T.Bot-van Gijzen 
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Hoofdstuk 1: PROBLEEMSTELLING, WERKWIJZE EN INDELING 
VAN HET RAPPORT 

De groei naar het CDA is in 1967 begonnen. Drie qua grondslag 
verwante, maar overigens zeer verschillende partijen gingen 
toen besprekingen aan. 
Na de consultatieve fase volgde in 1973 een federatieve fase. 
In 1977 is het CDA voor het eerst met één lijst de Tweede Kamer-
verkiezingen ingegaan. Veel kiezers (31,9 %) gaven hun vertrou-
wen aan de nieuwe partij en men keek met verwachting uit naar het 
optreden van een eigentijdse, christelijk geïnspireerde politieke 
partij, die meer beloofde te zijn dan een opstelsom van ARP, CHU 
en KVP. 

In 1982, toen een voorlopige balans werd opgemaakt, was er sprake 
van nogal wat teleurstelling bij de eigen achterban. Dat was be-
grijpelijk, want de verwachtingen waren uiteenlopend geweest. 

Was dat ook gerechtvaardigd? Wij denken van niet, maar er is wél 
reden om een aantal zaken te veranderen. Bet gaat hierbij om sympto-
men als een geleidelijk verlies aan steun van kiezers (1981: 30,8 %, 

in 1982: 29,3 %) , een ondervertegenwoordiging van de jongeren in het 
ledenbestand en de kiezersaanhang, gebrekkige publiciteit over het 
CDA-beleid en het passeren van bepaalde partijkanalen voor het voeren 
van politieke discussie over de hoofdpunten van beleid. Partijbestuur 
en partijraad zagen hierin aanleiding tot nader onderzoek en een kri-
tische evaluatie. 

Op 12 november 1982 besloot het partijbestuur om twee werkgroepen in 
te stellen, die zich op deze verschijnselen moesten bezinnen1). 

Bij het instellen van de werkgroep overwoog het partijbestuur dat het 
in het CDA in belangrijke mate schortte aan de doorwerking van de in 
het rapport "Grondslag en Politiek Handelen" (1978) en het "Program 
van Uitgangspunten" (1980) neergelegde politieke overtuiging. Deze po-
litieke overtuiging omvat de kernbegrippen van de christen-democratie, 
uitgewerkt in richtlijnen over de inhoud van onze politiek en in nor-
men voor ons politiek optreden. 
Daarom gaf het partijbestuur aan de werkgroep de volgende opdrachten 
mee: 

"a. Het toetsen van de aanbevelingen van het Grondslagrapport ter zake 
de realisering van de in dit rapport gedane voorstellen om de poli-
tieke overtuiging van het CDA meer geestelijk eigendom te doen zijn 
van de leden en het signaleren van belemmeringen, die deze voorstel-
len tot nog toe in de weg stonden, c.q. staan. 

b. Nadere bezinning op het functioneren van: 
- de politieke stijl binnen het CDA; 
- de relatie (opbouw) van het CDA met kerken, maatschappelijke 
organisaties en andere politiek relevante groeperingen; 

- de relatie tussen en met partij, Kamerfracties en kabinet 
(onderling en in samenhang!) 

Overwegingen en besluiten van partijraad en partijbestuur ter zake 
zijn in hun geheel opgenomen in de bijlagen I en  II  van dit rapport. 



-2- 

c. Nadere bezinning op de herkenbaarheid van het CDA, met 
name voor jongeren!!.  

Als specifiek onderdeel van de bezinningstaken merkte het partij-
bestuur nog op "dat er tekenen zijn die erop wijzen dat het ge-
brek aan doorstroming en het bestaan van onvoldoende kansen voor 
nieuwe leden binnen de partij samenhangt met een statische 
interpretatie van het fusieprotocol". 
Maatregelen ter voorkoming van verstarrende effecten van het 
fusieprotocol moesten worden onderzocht en uitgewerkt, terwil-
le van een krachtige kadervorming, toestroming van nieuwe leden 
en activering van huidige leden. 

Conform de opdracht is de werkgroep eerst bij zichzelf te rade ge-
gaan wat er in de partij is gedaan met de aanbevelingen van het 
rapport "Grondslag en Politiek Handelen". De constateringen waar-
toe de werkgroep kwam in de voorbereidende fase van het rapport 
zijn per aanbeveling neergelegd in bijlage  III.  De conclusies 
die daarbij getrokken werden legden de basis voor hoofdstuk 2, 
waarin wordt ingegaan op de belemmeringen voor doorwerking van de 
politieke overtuiging in het CDA. Ook de verstarrende werking van 
de overgangsbepalingen uit het fusieprotocol komt daarbij aan de 
orde. 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden vervolgens aanbevelingen gedaan 
voor een beter intern functioneren van het CDA, voor het verbeteren 
van de relatie tussen partij, fractie en regering en voor het optre-
den van het CDA in de samenleving. 

In de hoofdstukken 3 en 4 komt ook de politieke stijl aan de orde, in 
hoofdstuk 5 wordt tevens aandacht besteed aan de werfkracht van het 
CDA naar jongeren en aan de relatie met kerken en verwante maatschap-
pelijke organisaties. 
Tenslotte volgt een hoofdstuk waarin de conclusies en de aanbevelingen 
zijn samengevat. 

De werkgroep heeft zoveel mogelijk gebruik gemaakt van suggesties 
die door de leden van het CDA na een oproep in CD/Actueel werden in- 
gezonden, alsmede van analyses, die door anderen zijn verricht. 
Dit rapport bevat aldus niet een doorwrocht wetenschappelijk onderzoek, 
maar een oordeel, zoals actieve en betrokken partijleden dat kunnen 
opmaken als zij in de gelegenheid zijn zich enige tijd in de gang van 
zaken binnen het CDA te verdiepen. 

Het rapport doet aanbevelingen die geld kosten. In een tijd waarin de 
begrotingen van de partij en de gelieerde organisaties onder druk staan, 
betekent dat het stellen van prioriteiten. 
De werkgroep beveelt in het navolgende aan financiële prioriteit te 
hechten aan het kader- en vormingswerk, en aan een activiteitenfonds 
voor gemeentelijke afdelingen. Daartegenover staat naar de mening van 
de werkgroep dat door het terugbrengen van aantal en omvang van de 
bestuursorganen besparingen mogelijk moeten zijn op de vergader- en be-
stuurskosten. Tevens zou deconcentratie van taken naar provinciale 
reaus ook gepaard moeten gaan met overheveling van daarbij behorende 
financiële middelen. 
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Hoofdstuk 2: HOE FUNCTIONEERT HET CDA? 

2.1. Redenen voor zelfkritiek 

Een politieke partij met een duidelijke grondslag, die erin 
slaagt haar politieke overtuiging herkenbaar in het beleid 
te vertalen, vormt een duurzaam bindmiddel voor grote groe-
pen kiezers. 
Dat bewijst de staatkundige geschiedenis in ons land en over 
de grenzen. 
De christen-democratische politieke filosofie is zo'n duide-
lijke, zelfstandige politieke overtuiging Deze moet met suc-
ces een appèl kunnen doen op veel kiezers. Ook in een samen-
leving waarin het christelijk geloof door minder mensen wordt 
aangehangen dan voorheen het geval was. 
Het CDA is echter nog niet de bloeiende politieke partij ge-
worden die het kan zijn. De partij ondervindt schade door een 
gebrek aan eenduidige presentatie van het beleid. Niet altijd 
wordt een principieel onderbouwde consistente visie uitgedra-
gen. Zelfvertrouwen en creativiteit lijken soms te ontbreken. 
Analyses van de laatste verkiezingscampagne wijzen uit hoezeer 
de beeldvorming van het CDA bepaald wordt door vaagheid, be-
sluiteloosheid en verdeeldheid, en hoe negatief dit uitwerkt 
op de kiezers1). 
Nu is het voor een democratische politieke partij geen wet van 
Meden en Perzen dat er altijd eensgezindheid moet bestaan over 
alle concrete actiepunten. 
Wel is het op den duur fnuikend als die interne verdeeldheid 
een belemmering wordt om duidelijke besluiten te nemen en deze 
eensgezind te presenteren. 

Het CDA lijkt soms meer op een boot, waaruit mensen naar belie-
ven buitenboord gaan hangen, teneinde de koers in hun richting 
bij te sturen, dan op een schip waarin iedereen met respect voor 
onderlinge geschakeerdheid toch uit volle overtuiging meeroeit. 
Op wie maakt zo'n imago een wervende indruk? 

CDA niet op een eiland 

Wie om zich heen kijkt in de samenleving ziet dat wij in een tijd 
leven waarin velen voor zichzelf uitmaken wat voor hem of haar het bes-
te is, zonder dat men zich verplichtend wil verbinden aan de op-
vattingen van de groep waarin men leeft. De kerken kampen met gro-
te interne verdeeldheid, hetzelfde constateert men binnen chris-
telijke maatschappelijke organisaties als universiteiten en om-
roepen. Ook elders in de samenleving, bijvoorbeeld binnen buurten, 
scholen, het verenigingsleven en gezinnen is de onderlinge band 
verminderd. 
De positieve betekenis van grotere vrijheid voor de enkeling om 
zijn of haar eigen weg te vinden, heeft als keerzijde een geringere 
binding aan wat gemeenschappelijk gedaan moet worden. Als dan bo-
vendien de economische recessie leidt tot een hardere strijd om 
het bestaan, zien wij dat velen voor zich het eigenbelang voorop 
gaan stellen. 

1) drs.C.Brants, drs.W.Kok: "De verkiezingscampagne 1982", 
Intermediair, 29 oktober 1982; drs.A.N.Oostlander: "Lessen 
of zondebokken", Christen-Democratische Verkenningen, okto-
ber 1982 
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Vervolgens sluit men zich weer aaneen op basis van de afwij-
zing van bezuinigingen en ingrepen die noodzakelijk zijn voor 
een sociaal-economische herstelpolitiek. 
Het is niet verwonderlijk dat in zulke tijden zowel partij-
en die op de individuele vrijheid de nadruk leggen als par-
tijen die oppositie voeren, de meeste kiezers naar zich toetrek-
ken. En dat ook binnen het CDA en geringere onderlinge verbon-
denheid naar voren komt. 

Behalve bovengenoemde algemene trekken van de Nederlandse samen- 
leving in onze tijd speelt ook de voortdurende regeringsdeelna- 
me van het CDA een rol. Principieel zijn wij bereid regerings- 
verantwoordelijkheid te dragen en sluiten geen andere democratische 
partijen van samenwerking uit. Daarmee gaat de noodzaak gepaard 
om in slechte tijden pijnlijke maatregelen te nemen en te verdedi- 
gen, met alle electorale weerslag van dien. Er zijn dus zowel in 
de samenleving als in de politiek "verzachtende omstandigheden" 
aan te wijzen voor de problemen van bet CDA. 

De handen uit de mouwen 

Toch verschaft die constatering ons niet de vrijheid om niet kri-
tisch naar onszelf te kijken. Evenals kerken en maatschappelijke or-
ganisaties dient het CDA de onderlinge verdeeldheid te boven te 
komen. De mogelijkheden daartoe zijn beslist aanwezig. De handen 
zullen uit de mouwen moeten voor gezamenlijk gedragen begin-
selpolitiek. Op dat gebied zijn teveel zaken blijven liggen. 

Het onderzoek dat de werkgroep heeft ingesteld naar de aanbevelingen 
van het rapport "Grondslag en Politiek Handelen" wijst uit dat 
nauwelijks één daarvan ten volle is uitgevoerd. Evenals het latere 
Program van Uitgangspunten is het rapport waarschijnlijk teveel als 
een document beschouwd, dat na de fusiedatum rijp was voor het ar-
chief. 
De politieke overtuiging fungeert daardoor nog te weinig als een 
morele band binnen het CDA, hoogstens als een formele. 
Mensen zijn om verschillende redenen actief in het CDA: vanwege de 
christelijke grondslag, met het oog op belangenbehartiging, vanwege 
het behorend tot één van de voormalige partijen, op grond van concre-
te programpunten of omdat zij in het CDA een nuttige middenpartij 
zien. Nog te weinig treffen wij mensen in het CDA, die geinspireerd 
zijn door het eigene van de christen-democratische benadering als 
zodanig. Daardoor is ook het onderscheid met andere politieke hoofd-
stromingen onvoldoende duidelijk en stemmen CDA-kiezers te makkelijk 
op andere partijen. 

Voor de jonge CDA, dat zich de eenheid van politieke overtuiging aan 
het eigen maken is, is het bovendien een probleem dat de besluitvor-
mingsstructuur in de partij eenheid van beleid in de weg staat. 
De menings- en besluitvormingskanalen in de partij vanuit gemeente-
lijke afdelingen via kamerkringen/provinciale afdelingen naar de 
'landelijke partijraad en het partijbestuur functioneren onvoldoende. 
De partijraadsleden zijn niet  alien  verbonden met de kamerkringen/ 
provinciale afdelingen, en evenmin zijn bijvoorbeeld alle kamerkring-
voorzitters lid van het partijbestuur. Dit verschaft teveel individu-
ele vrijheid en belemmert de integrale politieke afweging binnen 
de normale partijkanalen op basis van een gemeenschapplijke poli-
tieke overtuiging. Het CDA is daardoor teveel afhankelijk geworden 
van de centrale partijleiding en de fractie in Den Haag en de partij 
bloeit onvoldoende aan de basis. 



-5- 

Een belangrijke oorzaak voor het al te traag groeien naar een-
heid van politieke overtuiging is dus de manier van besluit-
vorming. 

En het één staat niet los van het ander. Hoe minder eenheid 
van opvattingen, hoe meer behoefte aan centrale leiding. Dat 
automatisme kan tot een vicieuze cirkel leiden. Daarom gaan wij 
in het navolgende wat dieper in op het ontstaan van beide oor-
zaken voor onze problemen. Dat moet inzicht bieden op de moge-
lijkheden om uit de problemen te komen. 

2.2. Eenheid van uitgangspunten over de opdracht van de christen- 

In hoofdstuk 5 zal worden uiteengezet dat de kiezers die twijfe-
len of ze (nog) op het CDA zullen stemmen, de partij pas zullen 
waarderen als onze politieke vertegenwoordigers eensgezind en zelf-
bewust de eigen christen-democratische politieke overtuiging ver-
talen in het concrete beleid van regering en parlementaire frac-
ties. In een tijd waarin minder mensen bindingen aan gemeenschappe-
lijke uitgangspunten hebben zal de aantrekkingskracht van het CDA 
in belangrijke mate van beleid en personen moeten uitgaan. De men-
sen moeten via principieel beleid en aansprekende politici de uit-
gangspunten van de CDA-politiek leren herkennen. De partij zal in 
al haar geledingen (ook regionaal en plaatselijk) de politieke 
vertegenwoordigers in dit opzicht moeten stimuleren door ook zelf 
daarin voor te gaan. Dit is nog te weinig het geval. Hiervoor 
zijn verschillende oorzaken te onderkennen; 

a. onbekendheid met beginselpolitiek en met het Program van Uit- 

Het Program van Uitgangspunten lijkt bij velen in de partij on-
bekend te zijn, al mag langzamerhand verbetering worden ver-
wacht. Nieuwe leden krijgen het sinds een jaar automatisch. Dit 
wil nog niet zeggen dat men de inhoud tot de Zijne maakt. Dit 
hangt samen met het feit dat beginselpolitiek nogal uit de mode 
is geraakt sinds de zestiger jaren. 
Toen is men in termen van concrete verkiezingsprograms gaan denken. 
Het begin van de zeventiger jaren gaf een opbloei te zien van het 
denken in termen van inspirerende beginselen. De nota van de Con-
tactraad in 1972 was daarvan een duidelijk voorbeeld. 
Men vroeg zich af wat er mis was met de samenleving in het licht 
van de bijbelse gerechtigheid. Bij de betrokkenen was er toen wel 
degelijk sprake van een politieke overtuiging die als morele band 
ervaren werdl), evenals dat vóór de jaren zestig in de "oude" 
partijen het geval was geweest. 
Toch heeft deze opleving zich niet in brede kring binnen het CDA 
doorgezet. De politieke keuzes zijn daardoor onvoldoende herken-
baar als uitwerkingen van beginselpolitiek. Wij zullen ons dat 
weer eigen moeten maken. Daarbij zullen weerstanden overwonnen 
moeten worden, want de verleiding is groot om het samenbindend 
element te zien in termen van politieke macht en zich te laten 
leiden door de electoraal aantrekkelijkste positie. De eenheid 
van het CDA als organisatie en het normatief optreden als be-
ginselpartij worden daarmee onmogelijk gemaakt. 
De discussie rond het grondsiagrapport heeft geleid tot de duide-
lijke keuze dat dit de weg van het CDA niet is. Wij moeten ervoor 
oppassen dat wij ons niet van het gekozen pad laten afleiden. 
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b. Verschillende opvattingen over de relatie tussen ge- 

loof 

Echte onwil om gestalte te geven aan een gemeenschappelijke 
politieke overtuiging komt weinig voor in het CDA. Wel komt 
het voor dat CDA-leden slechts delen van het Program van Uit-
gangspunten voor hun rekening nemen en deze enigszins verabso-
luteren. Dit komt binnen het CDA op verschillende wijzen voor 
en elk van deze "onderstromen" acht zichzelf daardoor voluit 
als christen-democraat gelegitimeerd. 
In feite hanteren deze onderstromen onderling afwijkende opvat-
tingen over de relatie tussen geloof en politiek en is het 
voor de aanhangers moeilijk om te erkennen dat anderen evenzeer 
legitieme opvattingen ter zake hanteren. Aldus komt al snel het 
eigen geweten op de proppen als een belemmering om met anderen 
tot één standpunt te komen. 
Nu is het altijd gevaarlijk  om mensen in te delen in hokjes. 
Daar passen ze in werkelijkheid nooit helemaal in. Omwille van 
het verduidelijken van de problematiek waarmee het CDA worstelt 
willen wij toch enkele van deze onderstromen nader typeren2). 

Allereerst zijn er CDA-leden die het accent leggen op het hand-
haven van christelijke waarden in de samenleving. Huwelijk, 
gezin, zondagsrust, zedelijkheidswetgeving en het verdedigen 
van onze godsdienstvrijheid tegen agressie van buitenaf Spe-
len daarbij een belangrijke rol. Men typeert deze onderstroom 
als de theocratische. Dat is niet geheel terecht. De betrokken 
CDA-leden voelen een spanning tussen de persoonlijke geloofs-
keuze en de algemene rechtstaak die de overheid heeft. Zij zijn 
ten volle democraten met een sterke hang naar "een christelijke 
natie". 

Een tweede onderstroom noemt men wel de bevrijdingstheololgie of 
het profetisch christendom. Armoede, onderdrukking, racisme, 
militairisme, milieuvervuiling, sexisme, zijn maatschappelijke 
verschijnselen die de komst van  God's  Koninkrijk in de weg staan 
en daarom opgeruimd moeten worden. 
Men heeft ter zake hoge verwachtingen van de politiek en het over-
heidsbeleid. 

Ten derde is daar de onderstroom die getypeerd wordt als aanhangers 
van de Twee Rijkenleer. Kerk en Staat hebben elk hun eigen ter-
rein, zonder dat overigens de politiek buiten de kritiek van het 
Evangelie gebracht wordt. De overheid is er echter om in een ge-
broken wereld nog enig recht te handhaven, zonder dat men hiermee 
direct de stap naar het Koninkrijk Gods kan maken. 

Tenslotte zijn er die in de chrizt1ijk geinspireerde politiek 
het aanzetten van Uitgangspunten minder wezenlijk vinden. 

Politiek heeft zo overheersend met realiteit te maken, de eigen rn--
ohanismen van de politiek zijn zo bepalend voor wat bereikbaar i-, 
dat men de inspiratie naar de achtergrond verschuift en vooral de 
wetten van het politieke bedrijf overheersend acht. 

')Men leze er "De groei naar het CDA", pag. 67 e.v. nog eens 
op na om hiervan iets te proeven. 

2)Eerder deed dat dr.A.Houtepen,"Geloof en Politiek" Christen 
Democratische Verkenningen 1983/3, wiens analyse de werk- 

groep volgt zonder zijn conclusies geheel over te nemen. 
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Deze opvatting loopt het gevaar zich uitsluitend te beperken 
tot "het gezonde verstand" of emotionele intuitie. 
De kans daarop wordt des te groter als de uitgangspunten 
door een gebrek aan bijbelse notie en dus aan toetsing aan de 
Heilige Schrift, hun lading verliezen. 

De aanhangers van deze opvattingen, deze onderstromen, kunnen 
zich ieder in delen van het Program van uitgangspunten herkennen, 
maar te weinigen nemen het geheel voor hun rekening. De politie-
ke overtuiging, verwoord in het Program van Uitgangspunten, 
geeft het kader aan waarbinnen onderstromen binnen het CDA het 
met elkaar eens moeten worden over de hoofdlijnen van het beleid. 
Niet als een omheining waarbinnen ieder zijn eigen plekje vindt, 
maar als een inspirerend en samenbindend geheel van principes 
die gelijktijdig toegepast dienen te worden. 
DaArin zit de eenheid van het CDA. 

Opmerkelijk is dat de geschetste verschillen van opvatting niet 
specifiek gebonden zijn aan één van de voormalige partijen of 
aan één van de kerkgenootschappen waartoe de CDA-leden behoren.Ze 
lopen dwars door de oude partijen heen. En men vindt ze ook terug 
binnen de kerken en binnen christelijke maatschappelijke organisaties1). 
In die zin is de onderlinge geschakeerdheid van het CDA thans 
niet primair langs lijnen van protestants en katholiek of 
van ARP, CHU, KVP en rechtstreekse leden terug te vinden, al 
liggen ook daar uiteraard nog wel accentverschillen. 

c. Toepasbaarheid van het Program van Uitgangspunten 

Als probleem wordt wel ervaren dat het Program van Uitgangspunten 
onvoldoende concreet vertaald wordt in duidelijke standpunten 
over actuele politieke vraagstukken. Met name het gelijktijdig 
toepassen van de vier kernbegrippen (gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit) gaat velen 
niet gemakkelijk af. 
Toch is daaraan grote behoefte. Als de partij haar politieke over-
tuiging niet consequent kan toepassen verliest deze haar effecti-
viteit en keert men zich ervan af. Of men gaat de kernbegrippen han-
teren als "christelijke saus" over de eigen standpunten, door uit 
het Program van Uitgangspunten die delen te selecteren die men wen-
selijk acht. 

Het Program van Uitgangspunten zou ook relatief moeilijk toepasbaar 
kunnen zijn door de manier waarop de politieke overtuiging is 
beschreven. Vergeleken met de nota van de Contactraad (1972) wordt 
het Program van Uitgangspunten als minder meeslepend ervaren. De nota 
begint met een maatschappij-anal7se in het licht van de gerechtigheid. 
Het Program van Uitgangspunten komt hier eerst in de toelichting mee. 
Daarmee samenhangend kan men zich afvragen of Program van Uitgangs-
punten en Statuten van het CDA wel met elkaar in overeenstemming en 
in zichzelf consistent zijn. 

Vergelijk: Liebje Kuylman-Hoekendijk, "Dwarslagen in de christen-
heid; dr.J.P.Verhoogt, "De doelstelling van de Vrije Universiteit 
stromen en instemming", Amsterdam, 1982. 
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In artikel 3 van de Statuten (een maatschappij, waarin de 
bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn Vrij- 
heid en verantwoordelijkheid kan beleven, .. .") en in het 
Program van Uitgangspunten kunnen de kernbegrippen - ten 

onrechte - als nevengeschikt opgevat worden. Gespreide ver- 
antwoordelijkheid kan daardoor tot een  laissez-faire  Verwor- 
den, terwijl veeleer een vrijheid in verantwoordelijkheid be- 
oogd wordt en dan in het bijzonder een door rentmeesterschap 
en solidariteit genormeerde verantwoordelijkheid . Het gaat om 
gelijktijdige toepassing van alle kernbegrippen. Men mag ze 
niet als nevengeschikt opvatten. Evenmin mag men er één uitpluk- 
ken en de anderen negeren1). 
Wanneer het CDA enige jaren bewust met de uitgangspunte ge- 
werkt heeft, zal gekeken moeten worden naar mogelijkheden om 
de formuleringen nog beter aan hun doel te doen beantwoorden. 
Vooralsnog heeft de werkgroep niet bemerkt dat de uitgangspunten 
ondeugdelijk of onbruikbaar zijn, maar wel dat ze onvoldoende 
en onjuist gebruikt worden. Gebruik van uitgangspunten als "chris- 
telijke saus" over vooringenomen standpunten, zowel als 
het afstand nemen van de politieke overtuiging om opportuni- 
teitsredenen moet taboe zijn. 

Hoe deze belemmeringen op te heffen? 

Onbekendheid met beginselpolitiek, verscheidenheid van opvat-
tingen over de relatie tussen geloof en politiek en moeilijk-
heden met de toepassing van het Program van Uitgangspunten 
zijn de belangrijkste belemmeringen voor een partijbeleid, 
dat erop gericht is de politieke overtuiging meer geestelijk 
eigendom te doen zijn van de leden en de politieke vertegen-
woordigers. 
Het belangrijkste instrument dat het CDA ten dienste staat om 
deze belemmeringen te overwinnen is het kader- en vormings-
werk. Daar kan de kennis overgedragen worden, kunnen de vaar-
digheden geoefend worden in de omgang met het Program van Uit-
gangspunten en kan respect voor elkaars opvattingen over de re-
latie tussen geloof en politiek verdiept worden. 

In volgende hoofdstukken zullen wij daarop dan ook sterk het ac-
cent leggen. 

Van belang voor het meer gemeengoed worden van de politieke over-
tuiging in de partij is ook de wijze waarop in de partij en in 
fracties leiding gegeven wordt aan het proces van politieke menings-
vorming. Er zijn belangwekkende studies verricht naar de wijze 
waarop men binnen organisaties met een verscheidenheid aan opvat-
tingen toch de eenheid kan bewaren. 
De belangrijkste aanbevelingen zijn evenzeer toepasbaar op een po-
litieke partij die met interne verdeeldheid te kampen heeft. 

) Het valt op dat het CDJA in haar Statuten wel spreekt 
ven "een maatschappij waarin de mens zijn vrijheid in 
verantwoordelijkheid kan beleven". 
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Twee vuistregels zijn: zorg ervoor dat de leden met elkaar 
in gesprek blijven, zodat voorkomen wordt dat men elkaar 
over en weer etiketten opplakt die niet overeenkomstig de 
werkelijkheid zijn en toets de onderscheiden opvattingen voort-
durend aan het gemeenschappelijk uitgangspunt. 
In het geval van het CDA zijn dat de Heilige Schrift en het 
Program van Uitgangspunten. 
De vervolgens overeengekomen besluiten dienen consequent ge-
handhaafd te worden. In geen geval dient men een beleid te 
voeren waarbij wisselende groepen een zoethoudertje krijgen 
teneinde de lieve vrede te bewaren. 

2.3. Het fusieprotocol en het functioneren van de partijorganen 

Doorwerking fusieprotocol 

De verhoudingen tussen ARP, CHU en KVP op de fusiedatum zijn 
in overgangsbepalingen bij het fusieprotocol vastgelegd voor 
vier jaar, teneinde te voorkomen dat leden afkomstig uit één 
van deze partijen zich al snel niet meer in het CDA zou herken- 

nen. 
Inmiddels zijn vele nieuwe en jonge leden, toegestroomd die 
zich minder met de voormalige partijen verbonden voelen. Voorts 
is vanwege het ontstaan van het CDA aan de basis, in het begin 
van de zeventiger jaren, van velen niet meer te achterhalen 
uit welke van de voormalige partijen men eigenlijk afkomstig is. 
Geconstateerd kan worden dat het doel, herkenning van de eigen 
overtuiging in saamhorigheid met andere CDA-leden, thans eerder be- 
lemmerd dan bevorderd wordt door de overgangsbepalingen bij 
het protocol. 

Bestuurszetels worden thans ingenomen door personen, die te 
lang deze posten bekleden en van oudere leeftijd zijn, omdat 
zij uit de voormalige partijen afkomstig moeten zijn, terwijl 
jongere leden langs de kant moeten blijven staan. De leeftijds-
opbouw op een gemiddelde afdelingsvergadering is voor jongeren 
niet wervend. 
Verder zijn niet alle huidige provinciale afdelingsvoorzitters 
lid van het partijbestuur, terwijl omgekeerd niet alle partij-
raadsleden verbindingen hebben met de provinciale afdelingsverga-
deringen. Dit is een ernstige belemmering voor de politieke me-
nings- en besluitvorming in de partij, omdat de relatie tussen de 
basis en de top daardoor niet open is. 
Inmiddels zijn de problemen op het gebied van de identiteit van 
het CDA verschoven van verschillen tussen de voormalige partijen 
naar verschillen tussen onderstromen, zoals is geschetst in 2.2. 
Ook al blijven er aanmerkelijke stijlverschillen tussen protes-
tanten en katholieken onderkenbaar en tussen mensen uit verschil-
lende streken van ons land, toch lijkt de garantie die de over-
gangsbepalingen bij het fusieprotocol beogen te geven voor de 
identiteit niet meer die wezenlijke functie te omvatten die daar-
mee beoogd werd. Er is reden om de belemmerende werking van het pro-
tocol even ernstig te nemen als de bevorderende werking. 

Wij bevelen aan de werking van de overgangsbepalingen nu snel te 
beëindigen. 

Samenstelling partijbestuursorganen 

Voorts hebben in de bestuursorganen tal van gelieerde organisaties 
(CDJA, Vrouwenberaad, Bestuurdersvereniging) stemhebbende ver-

tegenwoordigers. 
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Voor de samenhang binnen de CDA-organisaties is het van 
groot belang dat men zeer goed van elkaars beleid op de 
hoogte is en daarop ook door middel van advisering in-
vloed kan uitoefenen. Stemhebbende vertegenwoordigers van 
gelieerde organisaties in de kring van de partijbestuurs-
organen kunnen echter ook een belemmerende werking hebben. 
Men komt immers (terecht) primair op voor de visie van de 
eigen organisatie. 

Terwille van de zuiverheid van de verhoudingen in het nog 
jonge CDA verdient het de voorkeur deze stemhebbende zetels 
om te zetten in adviserende. 

De mening van de betrokken organisaties kan dan zeer goed 
naar voren gebracht worden, terwijl het volle accent van de 
besluitvormende verantwoordelijkheid in het CDA komt te liggen 
bij de vertegenwoordigers van de plaatselijke en de provin-
ciale afdelingen. Dâár moet de eenheid van beleid in het CDA 
primair gestalte krijgen. 

Omvang en aantal van de partijorganen 

In vergelijking met de andere grote partijen opereert het CDA 
met relatief veel en grote bestuursorganen. Er is een presi-
dium van vijf personen,een dagelijks bestuur van ca. 20 per-
sonen, een partijbestuur van ca. 80 personen, een partijraad 
van ca. 450 personen en een congres van ca, 1600 personen. De 
omvang van deze organen is ingegeven door de overgangsbepalingen 
bij het fusieprotocol, waarbij het congres bovendien als di-
recte vertegenwoordiging van de afdelingen is gedacht. 
Het grote aantal organen en hun omvang schept een zware belasting 
voor een goede en snelle besluitvorming en voor het secretariaat. 
Temeer omdat het presidium zich in de partij lijkt te verzelfstan-
digen als bestuursorgaan. Als besluiten eerst moeten worden voor-
bereid door het Presidium, vervolgens door het dagelijks bestuur, 
dan door het partijbestuur alvorens ze de partijraad bereiken, 
dan is het aantal schijven te groot. 
Het ligt voor de hand om de besluitvormingsprocedures te vereen-
voudigen door het aantal organen te verminderen. Dit geldt ook 
voor de omvang van de organen. Wil een flink deel van de leden aan 
de discussie deelnemen, dan loopt de vergadertijd dusdanig op dat 
velen vanwege de afstand die zij moeten reizen de vergadering ver-
laten alvorens de besluiten vallen. 
Dit ondergraãft het gezag van de bestuursorganen. Vermindering van 
de omvang van de organen moet hier verbetering in kunnen brengen. 

2.4. Doel: eenheid van overtuiging, politieke bestuurskracht en meer 
politieke acitiviteit in de afdelingen 

Het CDA is nog niet de bloeiende christen-democratische partij die 
het kan zijn. ZOals eerder opgemerkt schort het nog aan de door-
werking van de politieke overtuiging bij de leden en de politieke 
vertegenwoordigers. De aanbevelingen van het rapport 'Grondslag en 
Politiek Handelen" zijn nauwelijks uitgevoerd. De belangrijkste 
belemmeringen daarvoor liggen in de onbekendheid met beginselpoli-
tiek, de verschèidenheid van opvattingen over de relatie geloof en 
politiek en de relatief moeilijke toepasbaarheid van de christen-
democratische politieke overtuiging, terwijl in de samenleving in 
het algemeen een tendens waarneembaar is dat mensen zich niet binden 
aan anderen en ieder voor zich opereert. 
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Eet CDA deelt in die algemene tendens. In de besluitvormings-
structuur van het CDA liggen bovendien belemmeringen om toe 
te groeien naar meer eenheid van opvatting, gedragen door 
de gehèle partij van basis tot top. 

In de volgende hoofdstukken zullen wij aanbevelingen doen om 
deze problemen te overwinnen. 
In grote lijnen komen zij neer op een sterk accent op kader-
en vormingswerk, een verbetering van de politieke bestuurs-
kracht in partij en fracties, een versterking van het functio-
neren van de plaatselijke en provinciale afdelingen en een wel-
bewust beleid inzake de beeldvorming van het CDA. 
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Hoofdstuk 3: DE LEDEN EN HET CDA 

3.1. De leden en de gemeentelijke afdelingen 

Bijna 150.000 mensen zijn lid van het CDA. De politieke 
meningsvorming in het CDA wordt uiteindelijk gerecht-
vaardigd, doordat zoveel mogelijk ledeh daar hun goed-
keuring aan hechten en er mede vorm aan geven. 
De leden komen bijeen in de plaatselijke CDA-afdelingen 
Daar moet men aktief bezig zijn met de grondslag en de 
politiek. 
Daar stelt men het verkiezingsprogram en de kandidaten-
lijst vast. Om op de hoogte te blijven ontvangen de leden 
maandelijks het partijblad CDA/Actueel (of wekelijks, 
als zij zich daarop abonneren), waarin een katern is op-
genomen met nieuws uit de eigen kamerkring, en vaak een 
eigen ledenblad van de plaatselijke CDA-afdeling. Daar 
legt de gemeenteraadsfractie verantwoording af en daar 
kunnen de leden hun wensen kwijt. 
De afdelingen moeten goed en effectief bestuurd worden, 
willen de leden tot hun recht komen. 

Vanuit de afdelingen moeten er korte en open, toegankelijke 
kanalen naar hogere organen zijn, zonder bureaucratie er-
tussen. Het eerste niveau onder de partijtop is de kamer-
kring of de provinciale afdeling. Deze hebben een politieke 
bemiddelende functie naar de landelijke partijraad en het 
partijbestuur toe, alsmede een stimulerende en controlerende 
functie naar de gemeentelijke afdelingen toe. Daarnaast 
kunnen de leden ook aan het werk voor de partij deelnemen 
in het Vrouwenberaad, het CDJA, de Bestuurdersvereniging, 
het Kader- en Vormingswerk in de studiecommissies en confe-
renties van het Wetenschappelijk Instituut en door de tijd-
schriften Bestuursforum en Christen-Democratische Verken-
ningen te lezen. 

De leden meer betrekken bij het CDA 

Veel leden nemen nauwelijks deel aan de aktiviteiten van de 
afdelingen. Als de reden daarvoor is een volstrekt vertrouwen 
in het bestuur dan is dit misschien goed te begrijpen: een 
mens kan zich niet met alles tegelijk bezighouden. 
Gevreesd moet echter worden dat veel leden een betrekkelijk 
losse band hebben met de partij, al is het vergeleken met de 
binding die andere partijen met hun achterban hebben, in de 
christen-democratie daarmee vanouds tamelijk goed gesteld. 
De veranderingen terzake van de bindingen aan levensbeschouwe-

lijke organisaties in onze tijd en als teken daarvan de vergrij-
zing van het CDA-ledenbestand, maken het echter noodzakelijk 
dat de afdelingen een aktief beleid starten om niet-partici-
perende leden en kiezers in de politieke discussie en -be-
sluitvorming te betrekken. 

a) Elke afdeling dient reglementair te beschikken over een 
propagandawerkgroep, die niet alleen aktief wordt ten 
tijde van verkiezingen. Dit is helaas nog niet overal het 
geval. 
Het samenbindend elemant dat de voormalige partijen hadden 
in in het CDA nog niet voldoende aanwezig en dit ondervindt 
men vaak aan den lijve - als er aktiviteiten moeten worden op- 
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gezet. Men weet de leden die aktief willen zijn in veel 
gevallen niet meer te vinden. 
Waar nodig dienen propagandawerkgroepen weer te worden op-
gestart, met als eerste taak het bezoeken van de eigen 
leden. 
Ten tweede dient ledenwerving onder kiezers van de grond 
te komen. Terecht wordt dit thans door het partijsecreta-
riaat bevorderd. Uit deze kontakten kan een hernieuwde 
deelname aan afdelingsvergaderingen en -aktiviteiten voort-
komen. Voorwaarde daartoe is versterking van de band op 
grond van gedeelde overtuiging en politike visie in de 
afdeling. Alleen als op die basis weer aktief aan politiek 
gedaan wordt, waarbij de actuele vragen niet ontlopen wor-
den, mag op den duur weer grotere deelname aan de aktivi-
teiten worden verwacht. De tijd is daarvoor niet ongunstig, 
hoe paradoxaal dit wellicht ook schijnt. De ervaring leert 
dat afdelingen, die op deze wijze floreren, ook weer nieuw 
(jong) bloed weten aan te trekken. 
Het is goed dat CD/Actueel gestart is met katernen, waarin 
de kamerkringen eigen nieuws kunnen brengen. Ook de onder 
de kamerkring ressorterende afdelingen zouden daar meer ge-
bruik van moeten maken om de band met de leden te versterken, 
door aankondigingen van vergaderingen en agenda's op te 
nemen. 

b) Het plaatselijk of regionaal ledenkontaktblad vervult daar-
naast een noodzakelijke functie, omdat CD/Actueel nooit in 
staat is plaatselijke politiek adequaat te behandelen. In het 
redactiebeleid moet het inspirerend karakter van de grondslag 
en de uitgangspunten duidelijk tot uiting komen. De bladen 
dienen ook een duidelijk bezinnend element te bevatten. 
De Stichting Kader- en Vormingswerk zou daartoe cursussen 
voor redactieleden kunnen beleggen. Met periodieke wijksge-
wijze huis-aan-huis verspreiding kunnen aldus ook kiezers be-
naderd worden, die nog geen lid zijn. 

c) De afdeling is zeer gebaat met een bestuurslid, dat zich in 
het bijzonder met de voorlichting bezighoudt. Dit betreft 
zowel het tijdig aankondigen in de plaatselijke pers van af-
delingsvergaderingen, als het zorgen voor goede interne voor-
lichting binnen afdelingsbestuur en fractie over de positie-
bepaling inzake actuele en omstreden vraagstukken. (CDA-ers 
moeten in elk geval niet vanwege gebrek aan informatie tegen 
elkaar uitgespeeld kunnen worden.) Ook deelname in bijvoor-
beeld een stichtingsraad van eventuele lokale omroep, kon-
takten met verwante maatschappelijke organisaties en kerken 
en met manifestaties met een politiek karakter zijn hierbij 
essentieel, 

d) Het verdient aanbeveling dat afdelingen tot deze aktiviteiten 
financieel beter in staat gesteld worden door het landelijk 
partijbestuur. Bij de bespreking van de door ons gewenste 
deconcentratie van taken van het landelijk partijsecretariaat 
naar de provinciale- en gemeentelijke afdelingen in 3.4. doen 
wij daartoe nadere aanbevelingen. 

e) De afdelingen dienen zich verantwoordelijk te weten voor hun 
kader- en vorminçstaak,Het bestuur ziet erop toe, dat de leden 
de politieke overtuiging leren kennen en ermee leren werken. 
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Eén bestuurslid wordt in het bijzonder belast met het be- 
vorderen van kader- en vormingswerk. Hij/zij stelt in 
samenwerking met de regionale vormingswerkconsulent een 
programma op, waardoor het mogelijk wordt dat bijvoor- 
beeld binnen drie jaar alle afdelingsbestuursleden, 
fractieleden en de ledenvergadering bezoekende leden 
zich tenminste één keer intensief hebben beziggehouden 
met het Program van Uitgangspunten. 
Van raadsleden mag daarvoor een eigen bijdrage worden gevraagd, 
te bekostigen vanuit hun vergoeding. Vrijwillige bestuurs- 
leden dienen op kosten van de partij gevormd te worden. 
De cursus dient zowel betrekking te hebben op het inzicht 
in de politieke overtuiging, of de vaardigheid om er 
politieke vraagstukken mee op te lossen, als op het ver- 
mogen om aktief wervend mee naar buiten op te treden. 

f) Het verdient aanbeveling deze training niet vrijwillig 
te laten, zoals tot dusver het geval is met het kader-
en vormingswerk. 
De afdeling dient het moreel verplichtende karakter als 
element te laten meewegen bij de kandidaatstelling voor 
de gemeenteraad . Bij het opmaken van de advieslijst 
dient het bestuur groot belang te hechten aan kandidaten 
die deze training met goed gevolg hebben doorlopen. 

g) Het verdient aanbeveling dat afdelingsbestuurders een 
speciale cursus volgen, door de Stichting Kader- en 
Vormingswerk te beleggen, waarin aandacht besteed wordt 
aan de vaardigheid om vergaderingen te leiden, waarin de 
verschillende opvattingen over de relatie tussen geloof 
en politiek manifest voorkomen. 
Aldus moeten deze voorzitters een klimaat in de afdelings-
vergaderingen kunnen scheppen, waarin CDA-leden, maar ook 
potentiële leden zich thuis kunnen voelen, ook al leven er 
onderling verschillende opvattingen. 

h) Het bestuur maakt een werkplan op, waarin een aantal poli-
tieke thema's, die tot grote meningsverschillen aanleiding 
geven, als onderwerp genomen worden voor bezinningsbij een-
komsten van fractie, bestuur en aktieve leden, discussie 
op afdelingsvergaderingen, kader- en vormingsbijeenkomsten 
voor leden en kiezers, door de afdeling te beleggen. 

De thema's worden aangevat met het Program van Uitgangspunten 
in de hand. Zonodig worden er deskundigen van buiten bij be-
trokken (kâmerkringbestuur, Wetenschappelijk Instituut e.d.) 
Verslagen van de discussies worden opgenomen in het leden-
kontaktblad van de afdelingen. 

Conform artikel 6.4. van het Huishoudelijk Reglement van het 
CDA roept het afdelingsbestuur tenminste één keer per jaar 
de algemene ledenvergadering bijeen, ondere andere voor de 
behandeling en vaststelling van het jaarverslag en voor de 
bespreking van het politieke beleid in het algemeen. 
Het verdient aanbeveling hieraan toe te voegen: 

"en in het bijzonder van het beleid van de fractie voor welker 
verkiezing de afdeling verantwoordelijkheid draagt". 
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Aktieve en frequente politieke discussie in afdelingen -------------------------------- 

a) In het jaarverslag brengt het afdelingsbestuur conform 
artikel 11.7. van het Huishoudelijk Reglement ieder 
jaar schriftelijk verslag uit van: 
- de toestand van de afdeling; 
- de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
Het verdient aanbeveling aan dit artikel van het Huis- 
houdelijk Reglement toe te voegen dat het verslag aan 
de ledenvergadering wordt uitgebracht. 
In artikel 3.1.c. van het Huishoudelijk Reglement staat, 
dat het de taak is van de gemeentelijke CDA-afdelingen het 
gevoerde politieke beleid te bespreken en te toetsen. 
Het is gewenst de term "politiek beleid" nader te 
specificeren en daaronder in elk geval het gemeentelijk 
fractiebeleid te noemen. Voorts verdient het aanbeve- 
ling te vermelden dat het beleid getoetst wordt aan het 
verkiezingsprogram en het Program van Uitgangspunten 
in aanwezigheid van degenen die verantwoordelijkheid 
dragen voor dit beleid. 
In het Standaardreglement voor de gemeentelijke afdelingen 
worden deze verplichtingen nogmaals onder woorden ge- 
bracht. 

b) Het verdient aanbeveling in artikel 11.3.a. met zoveel 
woorden te bepalen dat de secretaris verantwoordelijk is 
voor het opstellen van het jaarverslag van het bestuur, 
waarin is aangegeven hoe men heeft getracht het aangegeven 
doel te verwezenlijken en de opgedragen taken te ver- 
vullen. 
Het jaarverslag van het afdelingsbestuur zou de werkwijze 
en opzet kunnen volgen, die ook het partijbestuur bij zijn 
jaarverslag in acht neemt met toevoeging van de aktiviteiten, 
die men heeft ondernomen om de grondslag beter te doen func- 
tioneren in de afdeling: 
- verantwoording van beleid in het afgelopen jaar, met name 
voor wat betreft het functioneren van de grondslag; 

- financiën; 
- secretariaat; 
- politieke akties, die hebben plaatsgevonden en waaraan het 
CDA heeft deelgenomen; 

- kader- en vormingswerk; 
- vrouwenberaad; 
- CDJA; 
- voorlichting en publiciteit, beeldvorming van het CDA naar buiten; 
- kontakten met de fractie; 
- kontakten met de provinciale afdeling en de partijraad; 
- kontakten met kerken en maatschappelijke organisaties. 

c) Na het jaarverslag dient het bestuur de voornemens voor het 
komende jaar bekend te maken aan de ledenvergadering. Deze 
omvatten behalve de organisatorische aktiviteiten ook de 
geplande bezinningsactiviteiten. 

d) De afdelingen bespreken niet alleen bet beleid van de eigen 
gemeenteraadsfractie, maar ook dat van de Tweede- en Eerste 
Kamerfractie en de fractie in het Europese Parlement. 
Daartoe dient geregeld te worden dat de jaarverslagen van deze 
fracties worden opgenomen in een speciale aflevering van 
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CD/Actueel, die naar alle leden wordt gezonden op een zodanig 
tijdstip, dat de plaatselijke afdelingen deze kunnen bespreken, 
zodat de beoordeling door de partijraad gedragen kan 
worden door de meningsvorming in de afdelingen. Dit jaar- 
verslag moet een omvang van circa vijf pagina's kunnen 
hebben. 

e) De afdelingen dienen ook betrokken te worden in de partij-
politieke discussies. Thans verlopen deze langs speciaal 
gevormde gespreksgroepen per kamerkring, waarna de stand-
puntbepaling via kamerkring en partijraad plaatsvindt. 
Hoewel deze opzet begrijpelijk is in het licht van de 
fusie-beslommeringen, dienen de afdelingsvergaderingen 
thans voluit bij deze discussies betrokken te worden en hun 
wezenlijke rol als plaatselijke basis van het CDA ook op 
dit gebied te gaan vervullen. 
De organisatie van de partij-politieke discussie dient derhalve 
verlegd te worden naar de normale partij-politieke kanalen in 
het CDA. Ook daarbij is het van groot belang dat de tijd-
schema's zodanig worden gekozen, dat de afdelingen voluit 
mee kunnen doen. 

f) Niet alle gemeentelijke afdelingen vervullen deze reglemen-
taire verplichtingen. Het is voor het totstandkomen van een 
juiste binding tussen partij en leden en kiezers van groot 
belang dat de partij op deze punten correct functioneert. 
De "b" van het CDA ontleent zijn geloofwaardigheid voor een 
niet gering deel aan de wijze waarop hij intern wordt toe-
gepast. 
Provinciale afdelingen en kamerkringbesturen dienen erop toe 
te zien dat deze taken naar behoren worden vervuld. 
Daarover handelt de volgende paragraaf. 

3.2. De kamerkringén en de provinciale afdelingen 

a) Het verdient aanbeveling dat de onder een provinciale afdeling 
ressorterende gemeentelijke afdelingen worden verdeeld over 
de provinciale afdelingsbestuursleden, die als consulent 
optreden naar de gemeentelijke afdelingsbesturen toe, aktief 
de afdelingsvergadering bijwonen en bevorderen dat de partij 
goed functioneert. 
Jaarlijks stelt het provinciale afdelingsbestuur een overzicht 
op van de toestand van de afdelingen en bespreekt dit met het 
dagelijks bestuur van de partij. 

b) Provinciale bureaus 

Een deel van de taken die het partij secretariaat thans landelijk 
uitvoert, komt in aanmerking voor deconcentratie. De besluit-
vorming in de partij dient centraal te blijven geschieden, 
maar de voorbereiding daarvan en administratieve taken kunnen 
meer decentraal worden uitgevoerd. 
Wanneer daarbij ingespeeld wordt op de ontwikkeling van pro-
vinciale bureaus, waarvan er inmiddels negen vanuit de pro-
vinciale afdelingen op eigen initiatief zijn gerealiseerd, 
kan een adequate versterking van de deskundigheid inzake de 
partijprocedures in de regio tot stand komen. Thans ontbreekt 
deze kennis nog teveel waardoor vragen op het landelijk secre-
tariaat terecht komen, die elders ook opgelost kunnen worden. 
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Voorts zijn de bureaus van groot belang voor de kontakten 
tussen provinciale en gemeentelijke afdelingen, voor cam-
pagnevoering, perskontakten -met regionale bladen  etc.  
In de praktijk is gebleken dat provinciale afdelingsbe-
sturen genoodzaakt zijn zich op deze gebieden door een be-
roepskracht te laten bijstaan. Veelal gebeurt dit in sa-
menhang met werkzaamheden ten behoeve van de provinciale 
statenfractie. 
Aldus zijn (inter)provinciale CDA-bureaus levensvatbaar. 
Wij bepleiten om deconcentratie naar provinciale bureaus 
verder voort te zetten, al moet men er ook weer geen gou-
den bergen van verwachten. 
Bureaucratisering dient voorkomen te worden en evenmin mag 
het CDA een federatie van provinciale afdelingen worden. 
Regionalisme dient vermeden te worden. De eenheid van de 
partij blijft de politieke overtuiging. 
In de discussie over deze bureaus spelen de financiering 
ervan en de bevoegdhedenverdeling een hoofdrol. De werk-
groep acht het in overeenstemming met het principe van de 
gespreide verantwoordelijkheid dat de verantwoordelijkheid 
voor de bureaus geheel bij de kamerkringen en provinciale 
afdelingen berust. Gezamenlijk zal men daar de verantwoor-
delijkheid moeten dragen. Kleine verschillen tussen de pro-
vincies vormen daartoe geen beletsel. Wel verdient het aan-
beveling dat de in 3.4. genoemde commissie toeziet op een 
zorgvuldige regeling van de rechtspositie van de betrokken 
medewerkers. 
Voor de financiering van de bureaus kan het profijtbegin-
sel een handleiding vormen: werkzaamheden ten behoeve van 
de statenfractie dienen door de fractie bekostigd te wor-
den. Werkzaamheden ten behoeve van de provinciale afde-
ling en de gemeentelijke afdelingen dienen uit de normale 
partijcontributie te worden betaald. Kader- en vormings-
aktiviteiten kunnen soms mede door de deelnemers en soms 
uit de contributie of uit subsidie worden gefinancieerd. 
Hoe een en ander feitelijk geregeld wordt, dient aan de 
provinciale- en kamerkringen te worden overgelaten. 

c) Het verdient aanbeveling dat de overdracht van taken door 
het landelijk secretariaat aan de provinciale bureaus ge-
paard gaat met overheveling van financiële middelen. Af-
slanking van het landelijk secretariaat kan daarvan het 
gevolg zijn, maar bedacht dient te worden dat daardoor el-
ders weer werkgelegenheid ontstaat. 
In ons rapport zijn wij begonnen met een sterk accent op 
de aktiviteiten van de gemeentelijke afdelingen. Daar moet 
het CDA leven, wil het in dit televisie-tijdperk geen reus 
op lemen voet worden. 

Terwille van een opbloei van de afdelingen is een versterking 
van de ondersteunende rol van de kamerkringbesturen, daarin 
bijgestaan door beroepskrachten in provinciale bureaus, nodig. 
De afdelingen dienen zich plaatselijk werkelijk voluit te kun-
nen ontplooien met een regelmatig verschijnend eigen leden-
kontaktblad, een ferme vergaderfrequentie met veel actuele 
politieke vraagstukken op de agenda, aktief kader- en vor-
mingswerk, een levendige jongerenafdeling, en een aktieve re-
crutering en begeleiding van veelbelovende leden. 
Daartoe moeten zij veel kosten maken (porto, vergaderen, pa-
pier, kopiëren, kilometers). Het verdient aanbeveling meer 



gelden te steken in afdelingen die volgens deze gpzet.te werk 
gaan. Kamerkringbesturen zouden de beschikking moeten krijgen 
over een fonds waaruit zij op aktiviteiten- of declaratiebasis 
aanvullende gelden ter beschikking van de afdelingen kunnen 
stellen. 
Aldus kan een ontwikkeling in gang gezet worden die recht doet 
aan de beleving van eigen verantwoordelijkheid aan de basis 
van de partij. Te zijner tijd zal het CDA daar de vruchten 
van plukken als partijraad en partijbestuur gevoed worden 
door initiatieven en politieke creativiteit vanuit het grond-
slag van de partij. 

3.3. De landelijke bestuursorganen, partijraad, congres, partij-
bestuur, dagelijks bestuur en presidium 

Samenstelling van de partijraad 

Bij de partijraad bestaat er een natuurlijke spanning tussen 
enerzijds de wenselijkheid van goede vertegenwoordiging van 
de basis van de partij en anderzijds de werkbaarheid als hoog-
ste besluitvormend orgaan. Het accent dient op het eerste as-
pect te liggen, zonder uit het oog te verliezen dat naarmate 
vergaderingen groter worden, de macht van de leiding toeneemt 
en de voldoening van de deelnemers daalt. Wij komen daarom 
tot de volgende aanbevelingen: 

a) De samenstelling van de partijraad is ingevolge de over-
gangsbepalingen in het fusieprotocol meer representatief 
voor de voormalige partijen dan voor de vigerende bestu-
ren in afdelingen en kamerkringen. 
Het verdient aanbeveling zo snel mogelijk te gaan werken 
met afgevaardigden vanuit de provinciale afdelingen/kamer-
kringen door de overgangsbepalingen zo snel mogelijk buiten 
werking te stellen. 
Wat betreft de leden, aangewezen door de provinciale afde-
lingen, bepleiten wij een bodemgetal van 5 vertegenwoordi-
gers per provinciale afdeling plus 1 vertegenwoordiger per 
1250 leden, mits het aantal leden tenminste 2500 per afde-
ling is. Het maximum aantal vertegenwoordigers per provin-
ciale afdeling dient dan op 20 gesteld te worden. 
In de praktijk worden op dit moment in twee provincies de 
vertegenwoordigers niet per provinciale afdeling gekozen, 
maar per kamerkring. 
Wij bepleiten met het oog op een duidelijke organisatie 
alle partijraadsleden per provinciale afdeling te be-
schouwen en niet meer per kamerkring. In het aantal ver-
tegenwoordigers over de gehele provincie komt daarbij 
geen directe verandering, wel dienen garanties te worden 
geschapen inzake de interne toedeling van vertegenwoordi-
gers per kamerkring. 

b) Voorts bevelen wij statutenwijziging aan om het vertegen-
woordigend karakter vanuit de basis van de partij te ver-
sterken. 
Teneinde het accent te leggen op de vertegenwoordiging van 
de partij uit de basis en de zuiverheid van de verhoudingen 
is het juister dat alle bijzondere organisaties als advi-
serend worden beschouwd en niet langer als .stemhebbend. 
Een beperkt aantal vertegenwoordigers is daarbij voldoende: 
het gaat om de mening van de organisatie als geheel. 
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De waarde van het advies is voorts niet afhankelijk van het 
aantal vertegenwoordigers, daarom kan met een kleine verte-
genwoordiging volstaan worden, Bij de vrouwen- en de jonge-
renorganisatie geldt wel extra een emancipatiemotief. Daarom 
is hun vertegenwoordiging iets groter dan die van de 
Bestuurdersvereniging, de leden daarvan zijn reeds 
ruimschoots in de samenstelling van de organen aan te tref-
fen. Jongeren en vrouwen moeten wel geprikkeld worden om 
eigen mensen via de normale partijkanalen in te brengen. 
Niet met "groepspetten" op, maar om bij te dragen in de 
integrale afweging in afdelingen en kamerkringen. Men dient 
zijn/haar plaats niet te ontlenen aan een bijzonder statu-
taire positie, maar er dient plaats voor hen te worden ge-
maakt in de partij. De bijzondere organisaties mogen niet 
als alibi gaan fungeren. 
Bij het Wetenschappelijk Instituut wordt reeds uitgegaan van 
de hierna bepleite fusie met Kader- en Vormingswerk. 

Tweede-en Eerste Kamerleden die een opvallend gering gebruik 
maken van hun adviserend lidmaatschap, worden in deze nieuwe 
opzet vertegenwoordigd door hun fractievoorzitter. Hun aan-
wezigheid wordt ook in de nieuwe opzet wel degelijk verwacht. 
Daarbij hebben zij gelegenheid via de eigen provinciale af-
deling/kamerkring hun mening kenbaar te maken. Dat versterkt 
ook de eenheid van optreden, terwijl het de leiding van de 
vergadering natuurlijk altijd vrij staat in bijzondere ge-
vallen spreekrecht te verlenen aan diegenen waarvan meiti dat 
in voorkomende gevallen van belang vindt (bijvoorbeeld voor-
zitters van fractiecommissies). 
Anderen dan stemhebbende- of adviserende leden hebben in 
deze opzet in beginsel geen automatisch spreekrecht meer op 
de partijraad 
De partij ad zou dan de volgende samenstelling moeten 
krijgen: 

Stemhebbend: 38 stemhebbende leden partijbestuur 
ca. 170 leden, aangewezen door provinciale af- 

delingen 

208 (thans: ca. 450 stemhebbende leden) 

Adviserend: 3 fractievoorzitters (Tweede Kamer, 
Eerste Kamer en Europees Parlement) 

1 partijsecretaris 
5 vertegenwoordigers jongerenorganisatie 
5 vertegenwoordigers vrouwenberaad 
2 vertegenwoordigers Instituut, voor onder-
zoek en vorming 

2 vertegenwoordigers Bestuurdersvereniging 
4 vertegenwoordigers van bijzondere organen 
(Buitenlandcie., Huisvestingscie., 
Financiële Cie., Cie van Beroep) 

22 (thans: ruim 100 adviserende leden) 

Totaal 208 + 22 = 230 leden (thans: cia. 550 leden) 

Werkwijze van de partijraad 

De partijraad functioneert niet zoals zou kunnen: 

1) Gedetailleerde cijfers inzake de opbouw van de partijbestuurs-
organen zijn opgenomen in bijlage V. 
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- Zij is soms onvoldoende afspiegeling van de meningsvorming in 
de afdelingen en de kamerkringen, vooral als de stukken voor 
de partijraad te laat bij de afdelingen en de kamerkringen 
komen. Als amendementen en resoluties niet tijdig voor 
alle partijraadsleden ter beschikking zijn, verloopt ook 
de besluitvorming van de partijraad op deze punten onbe-
vredigend. Het verdient dringend aanbeveling hierin ver-
betering te brengen. 

- Er dienen ter partijraad eigenlijk geen resoluties meer te 
worden ingediend, die niet van te voren zijn rondgezonden 
langs de kamerkringen. Een absoluut verbod zou echter niet 
passen bij de taak van de partijraad als hoogste orgaan van 
de partij. 
Wel zou men kunnen bepalen dat resoluties vóór 12.00 uur moeten 
zijn ingediend, waarna de partijraad in een kort orde-debat 
bepaalt welke resoluties in behandeling worden genomen. 

- Ook tijdens de partijraad verloopt de vergadering niet steeds 
tot volle tevredenheid. De programma 's zijn nogal overladen, 
het percentage aanwezige stemgerechtigden is soms schrikbaren 
laag. 
Het verdient aanbeveling de "wandelgangers" meer op hun 
plichten te wijzen, stemmingen duidelijker aan te kondigen 
(een bel?), en het statutair quorum voor stemmingen te 
effectueren. 

- De leiding van de vergaderingen van de partijraad dient erop 
uit te zijn de raad tot zijn recht te laten komen als hoogste 
orgaan van de partij. Vermeden dient te worden dat de leden 
het gevoel kan bekruipen dat standpunten "erdoor gedrukt" 
worden. 
Ook in de stijl van vergaderen mag een christen-democratische 
partij zichzelf herkenen. 
De werkgroep geeft in overweging om een "congrespresidium" 
in te stellen. De leiding van de vergadering en de pré-advi-
sering vanuit het dagelijks bestuur kunnen daarmee zuiverder 
uiteengehouden worden. 

- Voor de werfkracht van het CDA is het van grote betekenis dat 
de partijraad duidelijke besluiten neemt. Resoluties dienen 
geen omfloerste bezweringen te zijn van verschil van opvatting. 
Die verschillen moeten uitgediscussieerd worden, waarna een 
helder besluit dient te vallen. Het is beter dat de minder-
heid duidelijkheid verkrijgt over het niet honoreren van haar 
verlangens, dan dat door het sparen van kool en geit niemand 
weet wat het CDA nu precies wil. Aan dergelijke duidelijkheid 
ontbreekt het nog te veel. 
De voorbereiding en de leiding van de partijraad dient er meer 
op gericht te worden centrale hoofdpunten, waarover menings-
verschil bestaat, duidelijk op tafel te krijgen. 

- 
Op extra partijraden, die aan één onderwerp gewijd zijn als 
afsluiting van een partij-politieke discussie, dienen andere 
politiek-actuele zaken niet besproken te worden. Redevoeringen 
van partij- en fractievoorzitters aangaande actuele politiek 
dienen daar dan ook niet plaats te vinden. De reguliere voor-
en najaarspartijraden zijn daarvoor bestemd. Aan deze regel 
wordt onvoldoende de hand gehouden. 
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Het Congres 

Het congres is bevoegd de partijraadsbesluiten te bekrachtigen. 
Het bijzondere karakter zit in de samenstelling: een direkte 
vertegenwoordiging van de gemeentelijke afdelingen vindt in 
het congres plaats, terwijl de partijraad uit vertegenwoordi-
gers van kamerkringen/provinciale afdelingen bestaat. 
Op zichzelf is dit een zeer aantrekkelijke vorm van partij-
democratie. Besluitvorming in organen van dergelijke omvang 
is echter niet werkbaar. De werkgroep beveelt aan de betrok-
kenheid van de afdelingen enerzijds te zoeken in een sterk 
verbeterde voorberei ding van de standpuntbepaling van de 
partijraad door middel van betere kontakten tussen gemeente-
lijke afdelingen en kamerkringen en partijraadsleden en ander-
zijds in een omvorming van het congres tot wat voorheen 
"toogdagen" waren. Dit wil zeggen dat de individualiserende 
elementen uit het takenpakket van het congres worden gehaald 
(verkiezing lijsttrekker bijvoorbeeld) en dat die elementen 
versterkt worden die de samenbindende opvattingen in de partij 
vertegenwoordigen. De werkgroep denkt hierbij aan massa-bijeen-
komsten, waar men met het gezin heengaat, waar men kan genie-
ten van toespraken, discussiemogelijkheden, muziek, spelen en 
theater,waar, men de onderlinge band en de samenbindende kracht 
van gemeenschappelijke principes en traditie voelt en waar op 
een ontspannen en op alledaagse wijze aandacht wordt geschon-
ken aan thema's die in brede lagen van de bevolking leven. 
Ontmoeting tussen leden en politieke vertegenwoordigers komt 
daar op informele wijze tot stand. De bijeenkomsten worden 
telkens in een andere regio van het land gehouden. 

Het partijbestuur, het dagelijks bestuur en het presidium 

De besluitvorming van het CDA wordt op landelijk niveau be-
lemmerd door teveel organen van te grote omvang, stelden 
wij in hoofdstuk 2. 
Het verdient aanbeveling zo snel mogelijk over te gaan tot 
vermindering van de omvang van het partijbestuur en tot 
samenvoeging van het presidium en dagelijks bestuur. 
Het partijbestuur moet diepgaande discussies kunnen voeren. 
Het accent moet hier liggen op de bestuurskracht. Wij stellen 
voor de overgangsbepalingen van het fusieprotocol ook terzake 
van het partijbestuur thans buiten werking te stellen en zonodig 
door middel van statutenwijziging tot de volgende samenstelling 
te komen: 

Stemhebbend: 1 voorzitter 
2 vice-voorzitters 

+ 25 leden, gekozen door provinciale afdelingen 
10 rechtstreeks door de partijraad gekozenen 

3. (thans: 73 stemhebbende leden) 

Adviserend: 3 fractievoorzitters (Tweede Kamer, Eerste 
Keizer en Europees Parlement) 

1 partijsecretaris 
2 vertegenwoordigers vrouwenorganisatie 
2 vertegenwoordigers jongerenorganisatie 
2 verteen&,00rdiqer 7ittuut voor onderzoek 

en v(n'minQ 
1 verte geni ::crdiger B:stuurdersvereniging 
1 vertgeni rdde hij.ondere organen 

(Buitenlandcie.) 

11 (thans: 20 adviserende leden) 

Totaal 38 + 11 = 49 leden (thans 93 leden) 
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Het aantal vertegenwoordig-re van de provinciale afdelingen 
dient tot stand te komen volgens de in bijlage V geschetste 
beschrijving. Ook hier weer accent op de vertegenwoordigende 
functie vanuit de basis van de partij, zodat de bijzondere 
organen en -organisaties een adviserende rol krijgen. 

Het presidium is thans -etatuteir een afzonderlijk orgaan zonder 
direkte bevoegdheden. In de Laktijk ontwikkelt het zich echter 
tot een min of meer zelfstandig bestuursorgaan. Zo is het niet 
bedoeld. 
Het verdient aanbeveling het presidium niet langer als zodanig 
statutair te vermelden en het meer te integreren in het dagelijks 
bestuur. 
De voorzitter en de secretaris, afhankelijk van de omstandigheden 
samen met vice-voorzitters en penningmeester,- blijven uit hoofde 
van hun functie de- voorbereiding van de DB-vergaderingen en de 
dagelijkse leiding van de partij voor hun rekening nemen. 
De werkdruk op het secretariaat en het aantal vergaderingen kunnen 
dan verminderen, terwijl de functionarissen als zodanig blijven 
bestaan . 

Het dagelijks bestuur dient slagvaardig te kunnen opereren, de om-
vang dient daarvoor klein gehouden te worden. Wij denken daarbij 
aan een dagelijks bestuur van de volgende samenstelling: 

Stemhebbend: 1 voorzitter 
2 vice-voorzitters 
4 leden gekozen door en uit het partijbestuur,  

- waarvan 1 penningmeester 

7 (thans: 16 stemhebbende leden) 

Adviserend: 1 fraktievoorzitter Tweede Kamer 
1 partijsecretaris 
1 vertegenwoordiger jongerenorganisatie 
I vertegenwoordiger vrouwenorganisatie 
1 vertegenwoordiger Instituut voor onderzoek 
en vorming 

5 (thans: 7 adviserende leden) 

Totaal 7 + 5 = 12 leden (thans: 23 leden) 

Statutenwijziging is- hierbij niet noodzakelijk. Omdat het bij de 
Eerste Kamer en het Europees Parlement minder om dagelijkse actuele 
politiek gaat is het mogelijk te volstaan met het adviserend lid-
maatschap van de fractievoorzitter van de Tweede Kamer in het dage-
lijks bestuur. 
Daar wordt tenslotte in eerste instantie de dagelijkse politiek gang 
van zaken besproken. 

De werkgroep acht het van groot belang dat de nieuwe samenstelling 
van het dagelijks bestuur spoedig tot stand komt op basis van ver-
kie-zing en niet op basis van opvolgingsafspraken. De partij zou 
daarmee al een belangrijke stap zetten in de richting, die wij als 
christen--democraten verenigd in het CDA in moeten slaan. Het ver-
dient aanbeveling dat de dagelijks bestuursleden, analoog aan het-
geen wij-  met betrekking tot de provinciale en gemeentelijke af-
delingen bepleitten, elk een provinciale afdeling voor hun rekening 
nemen teneinde daar in het bijzonder kontakt mee te onderhouden. 

Tot slot bevelen wij sterk aan om in het vervolg bij alle openvallende 
vacatures een voordrasht met inbhettallen verplicht te stellen. 
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3.4. Het partijsecretariaat 

Voordat de CDA-fusie op 11 oktober 1980 een feit werd, stelde het 
federatieve dagelijks bestuur van het CDA een structuur vast voor 
het partijsecretariaat. Daarbij hebben verschillende overwegingen 
een rol gespeeld. De fusie vergde een krachtige centrale greep op 
de partij, waarbij het partijbestuur behoefte had aan ondersteuning 
vanuit het secretariaat. 
De financiële positie van de partij verschilde met de onistandigheden 
van nu. De personele inbreng vanuit de secretariaten van de voormalige 
partijen speelde bij de latere invulling van de structuur ook een rol. 
De kinderziektes van het jonge CDA en snel opeenvolgende verkiezingen 
hebben het uiterste gevergd van de secretariaatsmedewerkers en zij zijn 
er goed in geslaagd om met succes uit de slag te voorschijn te komen. 
Desalniettemin is er reden om de structuur van het secretariaat thans 
nog eens tegen het licht te houden. 
De minder rooskleurige financiële vooruitzichten, rationalisering van 
de werkzaamheden en overheveling van een aantal taken naar provin-
ciale en gemeentelijke afdelingen nopen daartoe. Daarmee wordt aange-
sloten op de door ons geschetste noodzaak om te komen tot aktieve ge-
meentelijke afdelingen aan de basis van de partij. 

De structuur van het secretariaat 

De organisatorische opzet van bet secretariaat kan eenvoudiger. In de 
eerste plaats zal de door ons elders bepleite vereenvoudiging van de 
structuur voor permanente campagnevoering een vermindering met zich 
meebrengen van het aantal vergaderingen en een verheldering van de 
structuur bewerkstelligen. Permanente campagnetaken dienen onderdeel 
te zijn van de normale werkzaamheden. 
De indeling van het secretariaat in secties (buitenland, politiek, 
administratie en voorlichting) en niveaus (kernstaf, brede staf, admi-
nistratief niveau) en de daarmee op natuurlijke wijze gepaard gaande 
neiging tot sectarisme, plus de aanwezigheid van zich min of meer ver-
zelfstandigende organen als CDJA en CDA-Vrouwenberaad, alsmede van de 
CDA-Bestuurdersvereniging en het Wetenschappelijk Instituut, én het te 
grote aantal partijbestuursorganen, vergen intern en extern overleg en 
coördinerende aktiviteiten die voor een partijsecretariaat te omvang-
rijk zijn. 

Tenslotte is het voor een politieke partij altijd goed dat er een zekere 
doorstroming is van mensen en ideeën. Politiek dient geen levensver-
zekering te zijn. Dit geldt ook voor hogere functies op de secretariaten. 

Het verdient daarom aanbeveling een commissie in te stellen, die zich 
gaat bezighouden met deconcentratie van taken naar provinciale bureaus, 
herverdeling van de werkzaamheden op het partijsecretariaat en de 
coördinatie tussen de diverse secretariaten. 

3.5. Kader- en Vormingswerk en Wetenschappelijk Instituut 

Het geven van inzicht in de politieke overtuiging van het CDA dient 
de hoofdtaak te worden van het kader- en vormingswerk. Dit moet tot 
uitdrukking komen in statuten, in het aktiviteitenprogram en in de 
selectie van materiaal en personen. 

In het licht van deze hoofdtaak verdient het aanbeveling het kader-
en vormingswerk en het Wetenschappelijk Instituut te laten fuseren, 
zonder de relaties met andere CDA-organisaties tekort te doen. 
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Het Wetenschappelijk Instituut blijkt voor velen te academisch, 
terwijl het kader- en vormingswerk meer met grondslag en politieke 
overtuiging zou moeten doen en in het verlengde daarvan met de 
studies, die het Wetenschappelijk Instituut uitbrengt teneinde die 
overtuiging gestalte te geven op onderscheiden beleidsterreinen. 
De denktank moet beter worden aangesloten op het beademingsapparaat. 
Bij het secretariaat waar het kader- en vormingswerk nu is onderge-
bracht, ligt het accent toch meer op de Organisatie van de partij, 
bij het Wetenschappelijk Instituut meer op de doorwerking van het 
Program van Uitgangspunten. 
De samenwerking tussen de op te richten secties "onderzoek en studie" 
en "vorming" binnen het genoemde nieuwe instituut, kan voorts als 
volgt gestalte krijgen: 

1) De sectie "onderzoek en studie" en de sectie "vorming" bepalen 
samen elk vanuit een eigen invalshoek de te bestuderen en te be-
discussiëren thema's (waaronder de onderstromen op het gebied van 
de relatie tussen geloof en politiek en de daarmee samenhangende 
visies op de mens, de overheid en de inrichting van de samenleving); 

2) De sectie "onderzoek en studie" verricht studie en stelt weten-
schappelijke rapporten samen, formuleert conclusies/voorstellen; 

3) De sectie "onderzoek en studie" en sectie "vorming" maken op basis 
van dit rapport een populaire versie, die gebruikt kan worden bij 
het themagericht vormingswerk, discussies binnen afdelingen, CDJA 
en Vrouwenberaad en werkgroepenwerk, partijpolitieke discussie, 
ledenwerving of voorbereiding partijraad; 

4) Het partijbestuur bepaalt d.m.v. een lange termijnplanning hoe 
de besluitvorming over de rapporten/studies zal plaatsvinden (bijv. 
alleen de conclusies) en waar (partijpolitieke discussies partij-
raad, partijbestuur) Dit laat uiteraard de eigen verantwoordelijk-
heid van het Instituut terzake onverlet; 

5) De sectie "onderzoek en studie" wordt nadrukkelijk betrokken bij 
voorbereiding en uitvoering van discussies, voorzover die vanuit 
de sectie "vorming" worden opgezet. 

De sectie "vorming" van het gefuseerde instituut kan aldus gaan werken 
als een kaderschool, vergelijkbaar met die van het CNV, met drie hoofd-
aandachtsvelden: 

a. grondslag en politieke overtuiging; 
b. politieke vaardigheden; 
c. omgang met de media en de kiezers. 

Ter uitwerking van de centrale gedachte dat er grote behoefte is de 
politieke overtuiging meer het geestelijk eigendom te doen zijn van 
de leden van het CDA, doen wij voorts de navolgende aanbevelingen: 

a. De sectie "vorming" dient zich concrete gekwantificeerde werkdoelen 
te stellen. Bijvoorbeeld: binnen enkele jaren alle CDA-ers in raden, 
staten en besturen, alsmede hen die daarvoor kandidaat zullen worden, 
tenminste éénniaal een gedegen training inzake de politieke over-
tuiging te geven. De personele en financiële capaciteit dient op een 
dergelijk werkdoel te worden afgestemd. 
De partij dient deelname hieraan tot een morele verplichting te maken, 
die doorwerkt in de samenstelling van advieslijsten bij kandidaat-
stelling. Kader- en vormingswerk dient aldus meer verankerd te 
worden in de gemeentelijke afdelingen en de partij als geheel. 
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b. Tijdens zo'n eerste trainingsronde komen ongetwijfeld allerlei 
problemen aan het licht bij het opereren vanuit de politieke 
overtuiging, in plaats van uit belangenbehartiging of andere 
motieven. 
Inventarisatie van deze vraagstukken levert stof voor een tweede 
meerjarenplan. De sectie "onderzoek" zou daarbij met haar des-
kundigenapparaat een vruchtbare rol dienen te spelen, terwijl ook 
andere CDA-organisaties bij de gedachtenvorming terzake nadrukke-
lijk betrokken moeten worden. 

c. Conform aanbeveling vijf van het Grondsiagrapport belegt de partij 
enkele malen per jaar een bezinningsconferentie voor parlements-
leden, bewindslieden en partijbestuursleden, gericht op de ver-
sterking en uitdieping van de politieke overtuiging. Het verdient 
aanbeveling deze conferenties te verbeteren. Te vaak kiest men als 
inleiders nog representanten van vleugels binnen de christen-demo-
cratie in plaats van personen, die op grond van christen-democra-
tische principes een brugfunctie willen vervullen. Inleiders dienen 
een afkeer te hebben van links-rechts-schema's en de conferenties 
dienen intersiever voorbereid te worden vanuit dit gezichtspunt. De 
resultaten van de conferenties dienen beter benut te worden binnen 
de partij: het verslag dient ter discussie te staan in de partij-
bestuursvergadering. Van de fracties mag hetzelfde gevraagd worden. 
Ook in de partijpolitieke discussie dient ermee gewerkt te worden. 

d. Aanbeveling negen van het rapport Grondslag en Politiek Handelen is 
erop gericht dat CDA-leden zich gezamenlijk over de Bijbel buigen 
om de voortdurende vernieuwing van ons politieke denken te inspi-
reren. De werkgroep constateert dat dit nog te weinig het geval is. 
Weliswaar hebben bijbellezingen en gebed terecht een vaste plaats 
in partij- en fractievergaderingen, maar een stelselmatige studie 
van bijbelse gegevens ontbreekt nog. Dit is begrijpelijk, aange-
zien het een toenemend aantal leden aan een bepaalde vorming en 
scholing op dit punt ontbreekt. Het CDA deelt in de ontwikkelingen 
terzake in de gezinnen, het onderwijs en de kerken. Ook de verschil-
lende visies op het Schriftgezag maken mensen huiverig. "Wordt de 
politieke partij daardoor niet te zeer een theologisch dispuut?" 
vragen velen zich af. Voor een partij, die zich wil baseren op de 
Evangelische grondslag, is studie van de Bijbel een bestaansvoor-
waarde. Het gaat erom daarvoor de voorwaarden te scheppen, zonder 
dat de Bijbel als een politiek receptenboek gehanteerd wordt en 
zonder dat wij elkaar theologisch de maat gaan nemen. 
Realisering van deze aanbeveling heeft betrekking op meer niveaus 
in de partij dan alleen het op te richten instituut voor onderzoek 
en vorming. 
De Bijbel kan open bij: 

- gesprekken tussen kerkelijke vertegenwoordigers en het CDA in ge-
meenten, provincies en op landelijk niveau; 

- in een partijpolitieke discussie over de christen-democratische 
visie op de taak van de overheid en van de burgers en hun organi-
saties; daarbij dienen de in hoofdstuk 2 geschetste onderstromen 
uitdrukkelijk aan de orde te komen; 

- CD/Actueel, Christen-Democratische Verkenningen en Bestuursforum 
kunnen regelmatig politieke onderwerpen behandelen mede in het 
licht van Evangelische uitgangspunten; 

- de sectie "vorming" zou lesbrieven of schetsen voor Bijbelstudie 
kunnen uitgeven, die men in werkgroep en in huiselijke kring be-
studeert en bespreekt; 

- bezinningsconferenties kunnen hieraan worden gewijd voor het 
partijkader; 
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- van groot belang is het ook een dialoog op gang te brengen 
met niet (meer) gelovigen over christelijke politiek, toege- 
spitst op de rol van de overheid; 

- het CDA werpt zich bijvoorbeeld veel te weinig met zelfstandige 
studies van de Bijbelse gegevens in de discussies terzake van 
vrede en veiligheid, homofilie, buitenlandse werknemers,  etc.  en 
laat dit terrein over aan de kerkelijke organisaties. Dit is in 
strijd met de eerste drie artikelen van het Program van Uitgangs-
punten; 

- belangrijke kerkelijke publicaties kunnen niet alleen gerecenseerd 
worden, maar ook bediscussieerd op conferenties. Als de kerken het 
CDA daartoe niet uitnodigen, dient het CDA de kerken daartoe te 
inviteren. 

e. Inzake de partijpolitieke discussie is in de paragraaf over de ge-
meentelijke afdelingen al opgemerkt dat deze niet door het kader-
en vormingswerk dient te worden georganiseerd, maar onderdeel dient 
te zijn van de normale politieke meningsvorming in de partij. 
Het vormendeaspect van de partijpolitieke discussie treffen wij 
ook aan in het van de KVP geërfde werkgroepenwerk. Dit werk had 
mede het oogmerk de Tweede Kamerfractie in kontakt te brengen met 
opvattingen binnen de partij en de politieke discussie tussen ge-
interesseerde partijleden te bevorderen. Deze functie dient geheel 
verlegd te worden naar de integrale afweging die in de normale 
partijkanalen plaatsvindt. Het vormende aspect van het werkgroepen-
werk dat zich in de huiskamersituatie afspeelt is echter buitenge-
woon aantrekkelijk en dient bij voorkeur behouden te blijven. Het 
verdient dus aanbeveling de partijpolitieke discussie weg te halen 
bij het kader- en vormingswerk en geheel te integreren in de normale 
besluitvormingsprocedures van de partij en het bezinnend element 
van het werkgroepenwerk in het kader- en vormingswerk te behouden 
en uit te bouwen. Het verdient aanbeveling dergelijke partijpolitieke 
discussies aan te vangen met een ontwerp-resolutie, opdat de dis-
cussies zo gericht mogelijk plaatsvinden. 

Het Wetenschappelijk Instituut 

De taak van het wetenschappelijk instituut is niet zozeer die van be-
waker van de grondslag bij uitstek, dit strijdt met aanbeveling 7 van 
het Grondslagrapport: toetsing aan de grondslag is een taak voor alle 
partij-organen. 
De hoofdtaak van het wetenschappelijk instituut dient te zijn het meer 
manifest maken van de uitgangspunten van het CDA, en het vertalen daar-
van in toekomstgerichte studies. 
De hoofdtaak van het wetenschappelijk instituut komt in gevaar wanneer 
uit angst voor theoretische lange-termijn-studies teveel accent komt 
te liggen op werk in het praktisch politieke vlak. 
De financiële ruimte versterkt de noodzaak om te selecteren in de onder-
werpen, die worden aangepakt. Het stellen van prioriteiten dient daar-
om op een gefundeerde wijze te geschieden. Criteria hierbij zijn: 
a) onvoldoende uitwerking van de uitgangspunten op een bepaald beleids-

terrein; 
b) ontwikkelen van een CDA-visie voor nieuwe beleidsterreinen; 
c) toetsen van het functioneren van de uitgangspunten en bestaande 

politieke opvattingen in het licht van wijzigende maatschappelijke 
omstandigheden (c.q. opsporen van oorzaken van niet-functioneren 
van CDA-uitgangspunten in de samenleving); 

d) het ontwikkelen van een gezamenlijke christen-democratische staats-
beschouwing. De betekenis die de verschillende onderstromen binnen 
het CDA toekennen aan de Bijbelse kernbegrippen, en hun visie op de 
mens, de overheid en de inrichting van de samenleving, vormt hiervoor 
het basismateriaal. 
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Het met elkaar in discussie brengen van verschillende stromingen 
en nuances binnen het CDA, waardoor het gemeenschappelijk in te 
nemen standpunt wordt versterkt, is in het bijzonder ook een taak 
van het instituut. Hetzelfde geldt voor het kontakt met anders-
denkenden en het luisteren naar wat zij het CDA te zeggen hebben. 
Met name in Christen-Democratische Verkenningen vindt dit thans al 
plaats. Het verstevigen van deze kontakten verdient aanbeveling 
om navelstaren te voorkomen en te profiteren van ideeën van anderen. 
De deskundigheid die binnen het CDA aanwezig is, moet beter worden 
benut. Dat is niet alleen een organisatorische kwestie (studiecom-
missie) , er dient een klimaat te zijn, waarin een openhartige con-
frontatie kan plaatsvinden, waardoor nieuwe, voor christen-democraten 
herkenbare visies kunnen worden ontwikkeld. 
Het betekent, dat de discussie niet onmiddelijk gericht moet worden 
op de bestuurlijke en beleidsmatige aspecten, maar dat het gaat om 
een analyse om tot de wortels van de problemen te geraken. 
De suggestie moet vermeden worden dat de analyse ondergeschikt wordt 
gemaakt aan de door het CDA in te nemen standpunten. 

Het verdient aanbeveling, alvorens een studie te starten, te zoeken 
naar wegen om een open meningsvorming te bevorderen en een goede af-
bakening te bereiken. 
Mogelijkheden om elders onderzoekscapaciteiten te benutten moeten 
worden aangegrepen (bijvoorbeeld wetenschapswinkels) 
Het is de vraag of in Christen-Democratische Verkenningen sleutel-
kwesties niet op een te vrijblijvende wijze aan de orde komen: na 
verschillende prikkelende opinies dient de redactie aanzetten te geven 
om een samenhangende visie te kunnen kiezen. 
Vervolgens dient aansluiting tot stand te komen op populariserende 
stukken van de sectie vorming, opdat de meningsvorming in brede lagen 
van de partij kan doorwerken. 
De status van de rapporten van het instituut dient duidelijk te worden 
vastgesteld, alsmede de procedure waarmee ze binnen de partij kunnen 
worden ingebracht. 
De indruk bestaat dat de gedachtenwisseling teveel op landelijk niveau 
blijft en nauwelijks in de afdelingen doordringt. 

3.6. CDA-Vrouwenberaad en CDJA: in het isolement liqt niet de kracht. 

Het CDA-Vrouwenberaad en het CDJA zijn bedoeld om het jongeren en 
vrouwen gemakkelijker te maken om politiek aktief te worden in het 
CDA. 
In brede zin behartigen zij de belangen van vrouwen en jongeren door 
hen meer bij de politiek te betrekken. Zij kunnen fungeren als "drempel-
verlagende voorportalen". Veel vrouwen en jongeren zijn dan ook alleen 
CDA-lid; de vrouwen- en jongerenorganisaties vertegenwoordigen niet 
alle vrouwelijke en jongere CDA-leden. Niettemin is er op dit gebied 
nog veel aan aktivering en bewustwording te doen. 

a. Voor vrouwen en jongeren dient meer plaats gemaakt te worden in 
het CDA. De vrees bestaat echter dat bij de vernieuwing van be-
sturen na afloop van de overgangsbepalingen uit het fusieprotocol 
vooral mannen de besturen zullen bevolken. 
De partijraad zal bij het benoemen van direkt gekozenen in het 
partijbestuur rekening moeten houden met de relatieve achterstand 
van vrouwen en jongeren. Mutatis mutandis geldt deze regel voor 
alle bestuursbenoemingen. 
Ook voor de politieke kandidaatstelling dient de partij nu al 
vrouwen en jongeren op opvolgingsplaatsen op te nemen en hen een 
adequate scholing te bieden. 
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b. Het verdient geen aanbeveling dat deze organisaties zich ont-
wikkelen tot schaduwpartijen met een eigen politieke menings-
vorming van de basis naar de top georganiseerd. Dat is ook niet 
goed mogelijk: de bestuurskracht en de politieke ervaring stromen 
voortdurend door naar de "echte" politiek. 
Het accent dient te liggen op de vorming en oefening van politieke 
vaardigheden in een relatief beschermde omgeving. Meningsvorming 
tendeert bij categorale organisaties snel tot enge belangenbe-
hartiging. 
En niets is slechter dan belangen te stellen boven beginselen. 
Bovendien verschaft men aldus het CDA een alibi om zich met deze 
belangenbehartiging minder bezig te houden: "daar zorgen de 
vrouwen- en jongerenorganisatie wel voor". Het Vrouwenberaad en 
de jongeren zullen zich in zon situatie ten onrechte van de partij 
verwijderen. Zij missen dan ook een krachtige ruggesteun uit de 
partij bij het aangaan van externe kontakten. 
Wederzijds dienen adviserende bestuurszetels effectief benut te 
worden 

c. Periodiek dient de partij samen met vrouwenberaad en jongerenor-
ganisatie na te gaan hoe het staat met de positie van vrouwen en 
jongeren in het CDA. Met name bij het Vrouwenberaad dient eens in 
de vijf jaar nagegaan te worden hoever men is gevorderd in het op-
heffen van de achterstand. 

d. Van het CDJA blijkt teleurstellend weinig wervingskracht op 
jongeren uit te gaan. 
6 a 7 procent van de CDA-kiezers is lid van het CDA. Het CDJA 
weet echter nog geen 1% van de jongere CDA-kiezers als lid aan 
zich te binden. Eén van de oorzaken daarvoor lijkt de relatief 
hoge gemiddelde leeftijd van het CDJA-kader en de gebrekkige 
doorstroming die daarvan het gevolg is. 
Het verdient de voorkeur de maximum leeftijd voor aansluiting 
bij het CDJA te verlagen tot 25 jaar. 
Opdat jongens en meisjes van middelbare schoolleeftijd werkelijk 
aan bod kunnen komen. 
Het CDJA dient zich meer te richten op en open te stellen voor 
werkende jongeren. 

e. Terzake van de contributieregeling zou onderzocht moeten worden 
hoe in beide organisaties de financiële drempel voor toetreding 
tot het CDA zo laag mogelijk kan zijn. 

3.7. Slot: de kwaliteit van de mensen 

Hoe mooi een organisatie er op papier ook uitziet, de mensen geven 
de doorslag. 
Conform aanbeveling 1 ten derde van het rapport "Grondslag en Poli-
tiek Handelen" zullen personen, die voor een verantwoordelijke post 
in het CDA in aanmerking wensen te komen, er blijk van moeten hebben 
gegeven dat zij de politieke overtuiging serieus nemen en in staat 
zijn er op een creatieve manier mee om te gaan. 
Het gaat hier om verantwoordelijke posten zowel binnen de partijorga-
satie (bestuursposten in partij-organen en gelieerde organen en orga-
nisaties, redacties van bladen, personeel van de secretariaten en de 
fracties) als om posten buiten de directe partijorganisatie (gekozenen 
in raden staten en parlement, alsmede benoemingen waarvoor het lid-
itaatschap van het CDA een voorwaarde was).. 

Geconstateerd wordt, dat binnen de partij de toewijding aan de ge-
meenschappelijke politieke overtuiging meestal niet met zcveel woorden 
als maatstaf wordt aangelegd. 
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Evenmin wordt aan betrokkenen bij aanstelling meegedeeld dat dit 
van hem of baar verwacht wordt. 
Als mensen er voorts openlijk blijk van geven geen boodschap te 
hebben aan de grondslag en het Program van Uitgangspunten kan dat 
niet zonder gevolgen blijven. Verwacht mag worden dat mensen, die 
leiding geven in de verschillende organen, er op formele of infor-
mele wijze op toezien en bevorderen dat de politieke overtuiging 
als onderlinge band in ere wordt gehouden en als zodanig steeds 
beter kan gaan functioneren. 
Handhaving van de statutaire zittingstermijn van alle bestuurs-
leden op alle niveaus, van twee perioden is voorts een noodzake-
lijke voorwaarde. 
Er dient een prikkel te zijn om nieuw talent te kweken. Elke vier 
jaar een deel verversen". 
Ook voor de ambtelijke" functies in de partij dient te worden na-
gegaan hoe doorstroming bevorderd kan worden. 
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Hoofdstuk 4: DE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET CDA 

4.1. De partij, de fracties en de besturende colleges 

Politieke partijen zijn tegelijk ontstaan met de wens tot 
uitbreiding van het kiesrecht over de gehele bevolking. 
Partijen bundelen kiezersopvattingen en brengen deze in de 
politiek tot gelding door middel van het opstellen van 
programma's en het stellen van kandidaten voor de volks-
vertegenwoordiging. Vooral als partijen herkenbaar zijn 
als vertegenwoordigers van politieke stromingen in de 
bevolking blijken zij een duurzaam, onmisbaar middel van 
saamhorigheid te zijn voor grote groepen kiezers. 

Staatsrechtelijk is de positie van politieke partijen niet 
geregeld. 
In feite worden volksvertegenwoordigers via politieke 
partijen gekozen: de kiezers brengen hun stem uit op partij-
lijsten. De uitgebrachte stemmen worden vervolgens verdeeld 
over de kandidaten, die overigens met de partij afspraken 
kunnen maken over het aanvaarden van de zetels waardoor ook 
de volgorde op de lijst niet altijd beslissend is. Duidelijk 
is dat stemmen in feite uitgebracht worden op lijsten, 
waarvan de kandidaten (doorgaans met name de lijsttrekker) 
de politieke stroming dusdanig gestalte te geven, dat de 
lijst het vertrouwen van de kiezers krijgt. Het ligt dus 
voor de hand dat volksvertegenwoordigers nauw met hun partij 
en partijgenoten verbonden zijn. 

De Grondwet bepaalt echter dat volksvertegenwoordigers, 
eenmaal gekozen zijnde, hun standpunt bepalen zonder 
bindend mandaat van anderen: zij stemmen "zonder last". 
Deze uit de Republiek stammende bepaling is ook bij de 
laatste grondwetsherziening gehandhaafd. Dit sluit echter 
niet uit dat zij "met behoud van ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid bij het verrichten van hun taak reke-
ning houden met de uitspraken en verklaringen van bevoegde 
partij-organen" (CDA-statuten). 

Tussen partij en fractie moet een goed kontakt bestaan. 
Enerzijds om de partij in staat te stellen na vier jaar 
weer een goed verkiezingsprogram vast te stellen en ge-
schikte kandidaten voor te dragen. Anderzijds om de via de 
partij gebundelde kiezersmeningen zo goed mogelijk doorwer-
king te doen vinden in het beleid. De fractie staat dichter 
bij het bestuurscollege (regering, G.S. of B & W) dan de partij. 
Zij is geboden tot loyale samenwerking met de partners, die 
ook in het bestuurscollege vertegenwoordigd zijn, maar het 
bestuursakkoord is niet hetzelfde als het partijstandpunt. 
De fractie dient eerst het partijstandpunt te verwoorden en 
daarna te verwijzen naar haar loyaliteit aan het akkoord. 
Het is fout als het andersom gebeurt. 
Ten opzichte van bewindslieden dient de partij een terug-
houdende opstelling in acht te nemen. Besturende colleges 
dienen de gehele bevolking en werken op basis van een akkoord, 
dat met de coalitiepartners gesloten is door de fracties. 
Bestuurders mogen in de uitoefening van hun functies niet in 
de eerste plaats met het gezicht van het CDA worden gelijkge-
steld, hoe moeilijk dit de kiezers wellicht ook is uit te leg-

gen. Hoe dichter bij de Kroon, hoe minder partijman of -vrouw. 
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Dit geldt vooral voor ministers en staatssecretarissen, 
maar in mindere mate ook voor wethouders en gedeputeerden, 
omdat dezen tevens gemeenteraads- en statenlid zijn. 
Van bestuurders mag gevraagd worden dat de partij waaruit 
zij voortkomen hen kan blijven herkennen. 

4.2. Selectie, verkiezing en begeleiding 

In een nog jonge partij als het CDA is het onderling geeste-
lijk klimaat nog groeiende. Uiteraard blijft dit in een 
levende partij altijd in ontwikkeling. Voortkomend uit drie 
politieke tradities en een groepering rechtstreekse leden 
geldt voor het CDA echter in het bijzonder dat het zijn 
eigen politieke stijl nog niet definitief gevonden heeft. 
Dat heeft ook gevolgen voor het feitelijk functioneren van 
nieuwe gekozenen en kandidaten. Zij zullen zich aanpassen 
aan de werkwijze van zittende fracties. Een belangrijke rol 
speelt ook de maatschappelijke sector waaruit men afkomstig 
is. 
Men zal geneigd zijn zich als belangenbehartiger van deze 
sector op te stellen, soms is men zelfs ten onrechte als 
zodanig op de lijst gekomen. Wanneer specialisme verwordt 
tot enge belangenbehartiging, dan is er echter iets mis. 
Generalisme speelt bij kandidaatstelling te weinig een rol; 
men zoekt meestal opvulling naar specialisme of belangen-
groepen. Bij landelijke kandidaatstelling speelt voorts 
regionalisme een grotere rol dan wenselijk is en verhindert 
soms dat de beste kandidaten hoog op de lijst komen. 

'a) Het is van groot belang dat het CDA zijn kandidaten op 
de eerste plaats zoekt bij mensen, die kunnen bijdragen 
aan de verdere groei van het eigen geestelijk klimaat 
in de partij en de fracties. Dat zijn mensen wier be-
trokkenheid op de politieke overtuiging buiten kijf is. 
Reglementair is daarin voorzien door kandidaten een ver-
klaring te laten ondertekenen, waarin de aanvaarding 
van het Program van Uitgangspunten is opgenomen. 
Dit punt moet echter méér zijn dan een formaliteit. 

'Het is noodzakelijk dat partijbesturen op alle niveaus 
bij het opmaken van de advieslijst allen die gekandi-
deerd worden in elk geval ook beoordelen op het punt 
van hun betrokkenheid op de politieke overtuiging van het 
CDA. 
Wanneer die toetsing negatief uitvalt, dient betrokkene 
niet gekandideerd te worden. Op langere termijn doet in-
terne erosie de partij naar de kiezers toe namelijk veel 
meer schade. 

b) Los van het functioneren van CDA-fracties op dit 
moment is het voor een nieuwe partij noodzakelijk om erg 
veel aandacht te besteden aan doorstroming in de fracties. 
Parallel aan de door ons elders bepleite doorstroming 
in de partijbestuursorganen dienen ook de fracties, die in 
1986 en 1987 zullen aantreden, veel nieuwe leden te 
bevatten. Daartoe dienen de voorbereidingen nu al getrof-
fen te worden. Nieuwe mensen moeten worden gezocht en 
voorbereid. Het spreekt vanzelf dat de criteria die wij 
daarvoor in het voorgaande hebben aangedragen richtsnoer 
dienen te zijn. Bij de kandidaatstelling dienen zij hoog 
op de lijst te komen. 
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c) Komen nieuwe kandidaten in de fracties dan dienen zij 
daar een klimaat aan te treffen, waarin herkenbare CDA-
politiek wordt gevoerd. Het werk in fracties moet niet 
bepaald worden door belangenbehartiging van individuele 
fractieleden, het innemen van middenposities of persoon-
lijke profilering op basis van specialisatie, maar door 
herkenbare en geinspireerde beginselpolitiek. Beginselen 
wijzen belangen de hen toekomende en gerechtvaardigde 
plaats. 
Training en bijscholing van (kandidaat) vertegenwoordi-
gers op dit punt door gerichte cursussen van Kader- en 
Vormingswerk is voor het CDA noodzakelijk in de komende 
jaren. 
Elders hebben wij daartoe aanbevelingen voor het 
kader- en vormingswerk gedaan. 

d) Een goed contact tussen fractie en partij-afdeling kan 
hieraan ook veel bijdragen. 
De fractievoorzitter dient de bestuursvergaderingen bij 
te wonen en de partijvoorzitter de fractievergaderingen. 
Ontmoetingen tussen het fractiepresidium (waar aanwezig) 
en het partijpresidium zijn daarbij een belangrijke 
aanvulling om niet te veel van een enkele persoon af-
hankelijk te worden. 
De partijvoorzitter dient in de fractievergadering 
te benadrukken wat in bet program staat en maakt 
een vruchtbaar periodiek contact tussen 
de partij en de fractie mogelijk en draagt in overleg 
met de fractievoorzitter bij aan de verdere groei van een 
eigen authentiek CDA-geestelijk klimaat in de fractie. 
Omgekeerd zit de fractievoorzitter niet in het bestuur 
om de partij van daden af te houden die specifiek 
"des partij's zijn, maar om de partij-afdeling te helpen 
haar taken optimaal tot hun recht te laten komen. 

4.3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor visie en beleid 

a. binnen fracties 

In het CDA verbinden kandidaten zich door ondertekening 
van de eerder genoemde verklaring tot "samenwerking met 
andere leden, die via de CDA-lijst(en) zijn benoemd". 
Die fracties hebben tot taak te streven naar realisering 
van het verkiezingsprogram van hun partij. Daarover leggen 
zij ook periodiek aan de partij verantwoording af. In het 
CDA hebben gekozen politieke vertegenwoordigers het recht 
van  gravamen,  dat wil zeggen dat (kandidaat) fractieleden, 
direct na vaststelling van het verkiezingsprogam, aan het 
partijbestuur ontheffing kunnen vragen van hun medeverant-
woordelijkheid voor de realisering van het program, voor die 
program-artikelen, waar zij zulke grote bezwaren tegen hebben 
dat van hen daaraan geen medewerking mag worden verlangd. 
Uiteraard betreft het daarbij belangrijke kwesties en geen 
ondergeschikte punten. Dit recht biedt een zuivere oplossing 
voor de spaning die er kan bestaan tussen persoonlijke op-
vattingen, de onafhankelijke positie die volksvertegenwoordi-
gers hebben en hun gezamenlijke verantwoordelijkheid in 
fractieverband om het partijprogram te realiseren. Het 
spreekt vanzelf dat een zeer terughoudend gebruik dient te 
worden gemaakt van het voorrecht van  gravamen.  Thans lijkt 
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het  gravamen  daarentegen soms zelfs door sommigen als een 
statusverhogende factor te worden gebezigd. 
Een fractie is meer dan een optelsom van afzonderlijke 
volksvertegenwoordigers. Als men er zitting in neemt, mag 
verwacht worden dat men medeverantwoordelijkheid draagt 
voor de gezamenlijke visie op het te voeren beleid, de reali-
sering en de presentatie van die visie. Fractiewerk is 
groepswerk. Dat betekent enerzijds dat er ruimte moet zijn 
voor gedegen discussies om bet samen eens te worden, ander-
zijds dat er bereidheid moet zijn om iets van het eigen 
standpunt in te leveren ten gunste van de gezamenlijk in te 
zetten beleidslijn. Men mag niet door een afzonderlijke 
stellingname in feite het overtuigend functioneren als 

fractie schade berokkenen. 
In de Tweede Kamerfractie en ook wel in de raads- en 
statenfracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het fractiestandpunt de laatste jaren moeilijker te reali- 
seren geweest dan het geval zou moeten zijn. Fractieleden 
hebben een zekere speelruimte tussen de grenzen die het 
program trekt enerzijds en de feitelijke stellingname van 
de fractie anderzijds. Men kan daardoor afwijkend stemmen 
en toch binnen de lijnen van het program blijven. Deze 
ruimte zal er altijd zijn, een program kan niet gedetail- 
leerd voorschrijven wat er zich in vier jaren kan afspelen. 
Het komt dus werkelijk aan op de inzet van de fractieleden 
om het samen eens te worden. 
Voor zover deze inzet, in het verleden niet altijd bij 
allen ten volle aanwezig lijkt Le zijn geweest heeft de 
standaardverklaring daarvoor wellicht ook teveel ruimte ge- 
boden, deze spreekt immers van "samenwerking" in fractieverband. 

Het verdient aanbeveling de verklaring doelgerichter te 
formuleren; kandidaten moeten verklaren bereid te zijn 

de fractie goed te laten functioneren door gezamenlijk 
tot eenduidige interpretatie van het program te komen en 
deze uit te dragen". 
ook het fractiereglement dient aan deze formulering te 
worden aangepast, om de verklaring kracht bij te zetten. 
Daarbij kan gewetensproblematiek ontstaan die verband 
houdt met de onderstromen inzake de relatie tussen geloof 
en politiek, die wij in hoofdstuk 2 hebben aangeduid. 
Het zal in het CDA noodzakelijk zijn zich bewust te worden 
van de onderstroom waarin men staat en deze niet dusdanig 
te verabsoluteren dat gezamenlijke activiteit in feite 
onmogelijk is. Wie daartoe niet bereid is kan in een 
christen-democratische partij niet functioneren. 
Hetzelfde geldt overigens voor personen, die de relatie 
tussen ethiek en politiek veronachtzamen, zonder dat ge-
wetensproblemen hierbij naar voren worden gebracht. 
Natuurlijk komt het in de CDA-fracties vaak voor dat men 
door goede interne discussies tot een gemeenschappelijke 
beleidslijn komt. Kwesties als het verdeeld optreden zijn 
ook niet afdoende in reglementen te regelen. Het komt aan 
op de bereidheid van betrokkenen. Daarom gaan wij hier niet 
dieper in op eventuele sancties. Belangstellenden verwijzen 
wij daarvoor naar bijlage  IV.  

Voor het functioneren als fractie is verder van belang dat 
tussen\erkiezingen in het dualisme tussen regering en parle-
ment wordt gehandhaafd, zodat de discussie in de fractie 
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ook werkelijk betekenis heeft voor het fractiestandpunt, 
voor het streven naar realisering van het verkiezingsprogram 
als uitgangspunt voor de discussies in de fractie en voor 
het handhaven van een stijl van omgang met elkaar die de 
toets aan de grondslag kan doorstaan. 
Verder kan een vruchtbare werking uitgaan van de aanwezig-
held van voldoende generalisten in de fractie, naast de 
noodzakelijke specialisten. 
Tenslotte kan ook de partij het nodige bijdragen aan de 
mogelijkheid om gezamenlijk verantwoordelijk te kunnen zijn 
in fracties. Op elk van deze punten gaan wij kort in. 

- Het dualisme brengt met zich mee dat de partij tussen ver-
kiezingen in de fractievoorzitter als de primaire woord-
voerder beschouwt terzake van belangrijke politieke 
CDA-standpunten. Hij zal in de regel de slotspreker 
zijn op de partijraad. Bewindslieden kunnen eventueel 
als gastspreker optreden, maar duidelijk in hun eigen 
rol. Fractievoorzitter en CDA-bewindslieden dienen con-
sequent naar elkaar te verwijzen als de media uitleg 
vragen over respectievelijk het regerings- of het CDA-
beleid. 

- Het feit dat de fractievoorzitter tussen verkiezingen 
in de primaire woordvoerder is terzake van het CDA-
standpunt, wil niet automatisch zeggen dat hij ook 
degene is aan wie de kiezers zich het meest willen binden. 
Dat is ook niet noodzakelijk omdat deze vraag eerst weer 
aan de orde komt als er verkiezingen zijn. Voor de 
keuze van lijsttrekker komen diegenen in aanmerking, die 
geacht mogen worden de CDA-beginselen, zodanig uit te 
dragen dat zij op zo groot mogelijk vertrouwen bij de 
kiezers mogen rekenen. Daartoe behoort niet alleen de 
fractieleider, maar daartoe kunnen ook bewindslieden en 
anderen behoren. 

- Het dualisme brengt met zich mee dat kabinetten zich op 
een wijze presenteren die niet dezelfde kan zijn als 
de presentatie van het partijstandpunt. "No  nonsense"  
is typisch een coalitie-slogan, waarin het CDA zich 
gedeeltelijk kan herkennen, maar die nooit als partij-
slogan zou kunnen fungeren. 
Tussen verkiezingen in dient dit dualisme de verhoudingen 
te bepalen. Tijdens verkiezingscampagnes is het verkie-
zingsprogram nummer één, maar loopt de partij niet weg 
voor het gevoerde beleid. Is de lijsttrekker tevens be-
windsman, dan dient hij de vrijheid te hebben het kabi-
netsbeleid te verdedigen, echter zonder dat dit inzet 
van de verkiezingen kan zijn. Hij accentueert de eigen 
inbreng bij de noodzakelijk gebleken compromissen. 

- Realisering van het verkiezingsprogram dient door de 
fractie het na te streven doel te zijn. Het regeerakkoord 
is daarbij wezenlijk, maar van een andere orde, zoals wij 
reeds stelden in de inleiding op dit hoofdstuk. 
Het is de vraag of het CDA als partij in het verleden 
in voldoende mate de fractie een uitvoerbaar en eenduidig 
verkiezingsprogram heeft meegegeven en of sommige proble-
men niet door de partij terwille van de eenheid tot onvol- 
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doende duidelijke oplossingen zijn gebracht. De partij 
draagt dan medeverantwoordelijkheid voor de moeite die de 
fractie heeft om de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de CDA-visie gestalte te geven. Dit betreft met name 
de besluitvorming van de partijraad waarover wij elders 
aanbevelingen deden, maar heeft ook betrekking op de 
niet altijd duidelijke rol van partijcommissies, zoals 
de Commissie Buitenland. 

- Het verdient aanbeveling dat binnen fracties een stijl 
van omgang gehandhaafd wordt, die de toets aan de grond-
slag kan doorstaan. Hetzelfde geldt uiteraard voor de 
partij. 
Aan het lezen in de Bijbel aan het begin van vergaderingen 
mag geen afbreuk worden gedaan door de opstelling van 
fractieleden, leden en bestuurders jegens elkaar. 
Verwacht mag worden dat onderlinge meningsverschillen 
intern uitgesproken worden, dat men niet reageert als 
media in dit kader uitspraken van fractiegenoten voor-
leggen, teneinde daarop commentaar te vernemen en dat 
men de bereidheid vertoont het onderling eens te worden 
in plaats van zich persoonlijk te profileren. 

- Tenslotte verdient het aanbeveling dat binnen fracties 
behalve naar specialisatie naar een meer algemene 
benadering gestreefd wordt. 
Het gaat terzake om mensen die zicht hebben op de al-
gemene maatschappelijke vraagstukken die achter specia-
lisaties schuil gaan. Generalisten zouden zelfs een 
zekere voorkeursbehandeling kunnen krijgen waar het 
gaat om woordvoerderschappen, belangrijke spreekbeurten  
etc.  Roulatie binnen fracties dient aan de vorming van 
generalisten bij te dragen. Aldus zou een zekere interne 
begeleiding gestalte kunnen krijgen die niet gericht is 
op specialisatie, maar op alomvattende CDA-visies op de 
ontwikkeling van de samenleving. 

b. Samenhang in de CDA-standpunten in het parlement, de provin-
ciale staten en de gemeenteraden 

Het CDA kent als samenbindende opvatting voor alle gele-
dingen binnen de partij: de politieke overtuiging, zoals 
die is neergelegd in het Program van Uitgangspunten. 
Bet spreekt vanzelf dat het mogelijk is dat bijvoorbeeld 
provinciale CDA-verkiezingsprograms andere concrete uit-
werkingen van dit Program van Uitgangspunten bevatten dan 
het landelijk verkiezingsprogram. Feitelijk is dit ook het 
geval. 
Dit legt des te meer klem op zorgvuldige presentatie van 
het beleid, en op onderlinge discussie over de uitwerking 
van de politieke overtuiging in actieprograms. 
Een belangrijk forum voor die discussie vormt de Vereniging 
van Christen-Democratische Gemeente- en Provinciebestuurders. 
Ook de provinciale afdelingsvergaderingen, c.q. kamerkring-
vergaderingen, alsmede de eigen CDA-bladen dienen echter 
benut te worden om tot onderlinge afstemming van beleid te 
komen in gemeenten en provincies. Met name nu de incompa-
tibiliteitenregeling het tegelijk zitting hebben in raden 
en staten verbiedt, is dit noodzakelijk. 
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Landelijk geeft de partij aan de samenhang een belangrijke 
impuls met het model gemeente- en provincieprogram. 
Wij zijn van mening dat de incompatibiliteitenregeling 
een belangrijk sanerende werking heeft gehad en die was 
noodzakelijk. Voor de nadelen mag men de ogen echter ook 
niet sluiten: een belangrijk coördinatie.-mechanisme en 
communicatie-kanaal is weggevallen, dat opgevuld moet 
worden door stelselmatiger overleg. Dit legt een zwaardere 
organisatorische last op de schouders van de respectieve-
lijke besturen en fracties. 
De huidige regeling kan daarbij gehandhaafd blijven, mits 
de partij duidelijk de criteria omschrijft voor onthef-
fingen conform artikel 190 van de CDA-statuten. In deze 
criteria dient een evenwichtige oplossing voor de beschre-
ven spanning gevonden te worden. 
Een belangrijk knelpunt lijkt de coördinatie en het gebrek 
aan contact te zijn tussen het beleid van de Tweede Kamer-
fractie en dat van vertegenwoordigende fracties bij de 
lagere overheden. Dit heeft nauwelijks met een incom-
patibiliteitenregeling te maken. De Tweede Kamerwerk-
zaamheden zijn immers full-time activiteiten. 
Doorslaggevend zal zijn dat men in de fractie herkenbare 
CDA-beginselpolitiek voert en daarover in voortdurend 
gesprek is met de CDA-gemeente- en provinciebestuurders, 
die op hun beurt evenzeer niet als belangengroep dienen 
op te treden, maar een opstelling op basis van CDA-
uitgangspunten moet kiezen, waarover men het met de 
fracties eens zal moeten worden. Dit voortdurende over-
leg dient niet alleen plaats te vinden met de binnen-
landse bestuursspecialisten: ook de rest van de fractie 
dient kennis te nemen van de leefwereld van CDA-politici 
bij lagere overheden. Daarmee bestaat nog te weinig 
affiniteit, waardoor het Haagse beleid vervreemdend over-
komt. De fractie geeft hieraan te weinig prioriteit. 

4.4. Verantwoording van de fractie tegenover de kiezer en 
tegenover het CDA 

a, Tenminste 6n keer per jaar leggen CDA-fracties schrif-
telijk verantwoording af van hun beleid, aan de bevoeg-
de partijvergadering. In elk geval moet daarin aan-
dacht worden besteed aan: 
- het werken met het verkiezings- en eventueel college-
program of regeerakkoord, met name de punten uit het 
program die niet (kunnen) worden uitgevoerd, worden 
daarin gemotiveerd. 
Nieuwe punten, waarin het program niet voorzag, worden 
in het licht van het Program van Uitgangspunten behandeld. 

- Het functioneren van de fractie en de onderlinge taakver-
deling. In tegenstelling tot hetgeen in artikel 4.6. 
van het standaardreglement staat vermeld, lijkt het ons 
niet primair de taak van de afdeling om de samenwerking 
tussen de raadsleden te bevorderen. Dat is op de eerste 
plaats de taak van de fractievoorzitter. 

- De verhouding met de eigen wethouders/bestuurders/be-
windslieden. 

- De contacten van de fractie met maatschappelijke organi-
saties en kerken. 
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Jaarverslagen moeten kort zijn en in duidelijke taal worden 
opgesteld. Het moet met name gaan over voor het CDA gevoelige 
zaken. De bevoegde partijvergadering moet in staat worden 
gesteld een beoordeling van het jaarverslag te geven en deze 
tot uitdrukking te brengen in moties of verklaringen. 
Een ontwerp- bestuursresolutie kan deze discussie bevorderen. 
Het komt vaak voor dat fracties geen jaarverslag opstellen. 
Het verdient aanbeveling dat het partijbestuur een richt-
lijn uitgeeft over de manier waarop fracties en hun leden 
gebonden zijn zich te verantwoorden over de wijze waarop 
zij als fractie fungeren. 

b. Leden en bestuur dienen na vier jaar een gemotiveerd 
oordeel te kunnen opmaken of betrokkene voor herkandi-
dering in aanmerking komt. Het verdient aanbeveling 
dat de fractie CDA-leden regelmatig gelegenheid geeft 
met hen te spreken. 
Verder dient de fractievoorzitter één keer per jaar 
met de individuele leden van de fractie hun persoonlijk 

functioneren te bespreken. De leden dienen tot een 
personele beoordeling in staat te worden gesteld bij 
het opmaken van de kandidatenlijst. Het verdient aan-
beveling dat het bestuur daartoe voorstellen doet aan 
de ledenvergadering. De fractievoorzitter en zo moge-
lijk een vertrekkend fractielid dienen daarbij als 
adviseurs betrokken te worden. 
Ook fractiebegeleidingsgrOePen kunnen hier een belang-
rijke rol vervullen. 

c. Voorts verdient het aanbeveling dat de fractie jaarlijks 
bijvoorbeeld als de ontwerp-begroting uitgebracht is 
door B&W, Gedeputeerde Staten of de Regering, en voordat 
die begroting in de gemeenteraad of provinciale staten 
behandeld wordt, op da ledenvergadering gelegenheid 
biedt tot discussie hierover. 
Bij de Rijksbegroting dient de partij gehoord te 
worden over de afzonderlijke begrotingen, voordat deze 
in de Kamer aan de orde komen. 

In de kring van de CDA-Tweede Kamerfractie leeft de 
goede gedachte om na Prinsjesdag, maar vóór de begro-
tingsbehandeling een aantal regionale bijeenkomsten te 
beleggen, waarop fractie en ministers zich met de CDA-
leden verstaan. 

4.5. Slot: fracties zijn gezichtsbepalend 

Fracties en individuele fractieleden in raden, staten en 
Kamers zijn zeer gezichtsbepalend voor het CDA. 
Met name de Tweede Kamerfractie heeft een geweldige beteke-
nis voor de beeldvorming bij de kiezers. Dit legt een 
zware verantwoordelijkheid op de schouders van deze fractie. 
Niet alleen om intern de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
als fractie te dragen voor het CDA-beleid, maar ook om 
deze herkenbaar uit te dragen. 
De werkgroep is van mening dat de huidige CDA-Tweede Kamer-
fractie niet steeds de kenmerken vertoont die wij als partij 
daarvan verwachten. Dit valt niet altijd de betrokkenen 
te verwijten. Hoewel de opvolgingsaf spraken op zichzelf een 
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goede zaak waren, moetenj nu constateren dat zij ook een 
negatieve bijwerking hebben gehad. De samenstelling van 
de kandidatenlijsten lag praktisch vast in de afspraken 
die bij het fusieprotocol zijn gemaakt. Er is onvoldoende 
nieuw bloed in de fractie gekomen. Oude tegenstellingen 
tussen voormalige partijen lijken nog teveel terug te 
vinden, waardoor de leden onvoldoende groepssolidariteit 
lijken te beleven. Waarschijnlijk zijn ook de contacten 
met andere fracties hierdoor niet optimaal. 
Teveel fractieleden zijn naar het kabinet of naar elders 
vertrokken die door hun persoonlijkheid een dragende 
functie in de fractie hadden kunnen hebben. Dit bemoeilijkt 
bet leiding geven aan de fractie. Ook de leeftijdsopbouw 
is niet wervend. Het jongste fractielid is 33 en van de 
45 leden zijn er 5 jonger dan 40 jaar. 

Deze constateringen treffen zoals gezegd niet alleen de 
betrokkenen zelf, de partij is in belangrijke mate mede-
verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Evenzeer zijn 
wij er van overtuigd dat veel van deze constateringen ook 
opgaan voor de CDA-fracties in raden en staten. 
De ltoofdvraag is dan ck hoe wij ons richten oh 
komst, waarin CDA-fracties een meer wervende rol vervullen. 

In de periode tot 1986/87 dient de partij de fracfie 
zorgvuldig te beçe1Leden hij de voorbereiding van hun 
stellingnamen. 
De Tweede Kamerfractie is er gelukkig in geslaagd tot 
één standpunt te komen inzake enkele bijzonder moei-
lijke kwesties. Als dit gebaseerd is op groepssolidari-
teit, dan is dit een verheugende zaak. Eenheid van 
standpunt dient gebaseerd te zijn op onderlinge overtui-
ging en werkelijk begrip en dient geen geforceerd 
karakter te dragen. Het verdient geen aanbeveling dat 
de partij op de stoel van de fractie gaat zitten door 
richtlijnen vanuit het partijbestuur mee te geven. 
Wel dient de partij duidelijk stelling te nemen inzake 
belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 
Belangrijk is het dat de fractie zelf op basis van het 
verkiezingsprogram tot overeenstemming komt. Daartoe 
is het noodzakelijk uitoverig en gedegen met elkaar te 
kunnen discussiëren en uit deze discussies tot concrete 
gemeenschappelijke beleidslijnen te concluderen. 

Consistente, geloofwaardige en duidelijke publiciteit 
over politieke hoofdpunten is noodzaak voor het normale 
functioneren van een politieke partij. De eerste ver-
antwoordelijkheid hiervoor berust bij de fractieleiding. 
Individuele fractieleden dienen zich bij bezwaren van 
de fractieleiding te onthouden van rechtstreekse publici-
teit naar buiten toe. Omgekeerd dient de fractieleiding 
oog te hebben voor de rechten van het individuele fractie-
lid om zich als volksvertegenwoordiger te uiten. 
Men dient zich bewust te zijn dat fracties en fractie-
leden zéér gezichtsbepalend zijn voor de beeldvorming 
van het CDA in de samenleving. Daarover handelt ook het 
volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 5: DE SAMENLEVING EN HET CDA 

Voor de christen-democratische partijen bepaalt vanouds 
niet het feit of men tot een bepaalde maatschappelijke 
klasse behoort, of men lid wordt. Mensen uit alle lagen 
van de bevolking weten zich tot de beginselen van de 
christen-democratie aangetrokken. Zij voelen zich ver-
bonden vanuit eenzelfde grondslag en overtuiging, die 
maatschappelijke tegenstellingen te boven gaat en gericht 
is op het uit de weg ruimen daarvan. Het behoort tot het 
wezen van het CDA dat het een volkspartij is. 
Onderzoek 1) wijst uit dat CDA-kiezers vooral gevonden 
worden onder trouwe kerkgangers. Dit betreft zowel 
Protestanten als Rooms-Katholieken. De vrees bestaat dat 
degenen die zich van de kerk afkeren ook afkerig worden 
van de christen-democratie. 
Vooral jongeren die zoeken naar een niet-traditionele 
plaats voor het geloof in hun leven zouden zich daardoor 
weinig tot het CDA aangetrokken voelén. Ook de relatie 
tussen het CDA en de kerken en maatschappelijke organisa-
ties op christelijke grondslag laat volgens velen te 
wensen over. Deze verschijnselen leiden ertoe dat wij 

er alert op moeten zijn dat het CDA wel een partij 
blijft, die in brede lagen van het volk geworteld is. 
In dit hoofdstuk gaan wij in op de relatie tussen het 
CDA, kerken en maatschappelijke organisaties, op de 
werfkracht van het CDA en op de middelen, die het CDA 
ten dienste staan om zich tot de samenleving te richten: 
de rol van de media in het algemeen en verkiezingscampag-
nes in het bijzonder. 

5.1. Relatie met de kerken 

In het rapport "Grondslag en Politiek Handelen" is een 
beschouwing opgenomen inzake de relatie tussen het CDA 
en de kerken, die nog ten volle haar betekenis heeft 
behouden. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid om het 
politieke handelen te toetsen aan de Heilige Schrift kan 
het CDA tot een andere politieke uitwerking komen, dan 
door kerken en christelijke organisaties in sommige 
gevallen wordt bepleit. 
Kerkelijke en politieke leiders moeten er steeds naar 
streven om in goed overleg op vruchtbare wijze verschil-
len van inzicht te overbruggen. Het CDA kan zich vanuit 
de eigen politieke verantwoordelijkheid in belangrijke 
kwesties niet steeds conform de politieke inzichten van 
deze kerkelijke leiders opstellen. Wij moeten ons hierin 
ook geen problemen laten aanpraten. Mits het CDA regel-
matig in gesprek blijft met de kerken over de uitwerking 
van de Evangelische opdracht voor de politiek zal men ofwel 
nader tot elkaar komen, ofwel wederzijds respecteren 
dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn van wat 
God in deze tijd van ons vraagt. Het gaat erom dat men 
elkaar op basis van het Evangelie bemoedigt vanuit duide-
lijk onderscheiden verantwoordelijkheden van pastoraat 
enerzijds en politiek anderzijds. 
Dit onderscheid heeft betrekking op de taak waarvoor men 
gesteld is. Het is absoluut niet gelijk te stellen met 
een onderscheid tussen realiteit en ideaal, zoals ten 
onrechte wel gesuggereerd wordt. 

1) "Kiezen in Nederland", Actaboek Zoetermeer, 1981 
"In het spoor van de kiezer", Acta Politica, 1982/2. 
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De spanning tussen ideaal en realiteit is evenzeer 
binnen de kerkelijke terreinen van pastoraat, diaconaat 
en apostolaat terug te vinden als binnen de politiek, 
als binnen bijvoorbeeld het arbeidsvoorwaardenoverleg 
of de gezondheidszorg. 
In plaats van elkaar vermanend toe te spreken zouden 
christenen elkaar "priesterlijk" moeten bemoedigen, 
zich gezamenlijk stellend onder Gods leiding. 
Het contact met de kerken dient een geinstitutionaliseerd 
karakter te dragen. Het verdient voorts aanbeveling 
dat over de contacten op bestuursniveau in het CDA meer 
bekend wordt en dat zij breder gedragen worden. 
Het presidium dient het partijbestuur hierbij te betrek-
ken door middel van rapportage en door het betrekken 
van meer deelnemers bij de gesprekken, zoals dat ook 
nu incidenteel al wel voorkomt. Voorlichting in de eigen 
organen en via persberichten dient zo concreet mogelijk 
het besprokene weer te geven, opdat ook plaatselijk 
CDA-leden en kiezers daarvan in hun contacten met de 
kerken kunnen profiteren. Deze verslaggeving is thans 
dikwijls te vaag. 

5.2. Relaties met maatschappelijke organisaties 

In het algemeen vormen de richtlijnen uit het rapport 
"De relatie tussen het CDA en de maatschappelijke 
organisaties" (1979) nog steeds een goede handreiking 
bij het vormgeven van contacten. 
Enkele belangrijke elementen daarvan zijn: 
- Fracties en partijbesturen hebben een verschillende 
positie en taak ten aanzien van de te onderhouden 
contacten. De fracties richten zich meer op het concrete 
beleid en de bestuursorganen richt zich in de contacten 
meer op de ontwikkeling van programmatische visies op 
langere termijn. 

- Het ligt voor de hand dat het CDA zich bij voorkeur 
richt op- de met het CDA qua grondslag verwante organisa-
ties. (Het Convent van Christelijke-Sociale organisaties, 
onderwijsorganisaties, organisaties uit het particulier 
initiatief, publiciteitsmedia,  etc.)  

- Het CDA moet open staan voor nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen, dus ook voor aktiegroepen. Besturen 
en fracties moeten op basis van het Program van Uitgangs-
punten en het verkiezingsprogramma tot een oordeel komen 
over de vraag met welke actiegroepen wel en niet wordt 
gesproken en samengewerkt. 

- Het- CDA richt zich niet exclusief op de behartiging van 
één of enkele deelbelangen. 

Om gespreide verantwoordelijkheid van overheidswege te 
normeren door rentmeesterschap en solidariteit is goed 
contact nodig met de maatschappelijke organisaties die 
deze verantwoordelijkheid dragen. Het ligt voor de hand 
dat daarbij de beste resultaten geboekt worden in samen-
spraak met organisaties, die-  zich ook op christelijke 
grondslag stellen, dan wel die aan deze inspiratie een 
wezenlijke betekenis toekennen. 
Ook deze contacten moeten door de partij geinstitutiona-
liseerd worden en tenminste één keer per jaar plaatsvinden. 
Thans is dit niet het geval. Met de vakbeweging, met het 
Convent van Christelijk-Sociale organisaties en met de 
omroepenbestaat een redelijk frequent contact, zij het 
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dat dit toch nog voornamelijk op ad-hoc basis 
plaatsvindt. Met organisaties in de sfeer van de wel-
zijnszorg, de volkshuisvesting (die in het rapport 
over de relatie met de maatschappelijke organisaties 
ten onrechte niet genoemd worden), grote delen van de 
pers en bijvoorbeeld de milieu-organisaties is contact 
uitzondering. 
Behalve ten behoeve van de ontwikkeling van de eigen 
programmatische visie dienen contacten met maatschappe-
lijke organisaties ook voor belangenbehartiging. Het 

CDA heeft tot taak een goedziend oog en een scherp 
luisterend oor te hebben voor maatschappelijke organisa-
ties. Programmatisch èn praktisch dienen wij ons tot veel 
groepen kiezers te richten. 
Het is nuttig dat CDA-leden lid zijn van maatschappelijke 
organisaties: het is van groot belang dat de partij van 
binnenuit kennis heeft van de deelbelangen en dat de 
betrokken organisaties zich in personen in het CDA kunnen 
herkennen, terwijl omgekeerd de CDA-visie in het maat-
schappelijk leven meer bekendheid krijgt. 
Zo krijgt ons Appèl ook gestalte vanuit de eigen verant-
woordelijkheid van de partijleden. 
Wel moet de aandacht worden gevestigd op het feit, dat 
sommige belangenorganisaties de weg naar de politiek zo 
goed weten te vinden, dat hun vertegenwoordigers in het 
CDA vooraanstaande plaatsen gaan innemen, die zij primair 
beschouwen als middel om de specifieke belangen van hun 
organisatie te behartigen. De scheiding tussen het 
algemeen belang en de deelbelangen kan daardoor in gevaar 
komen. Het is een goede vuistregel dat de deskundigheid 
van fracties op deelterreinen door specialisatie zo groot 
mogelijk is en dat rechtstreekse belangenbehartiging 
taboe is. Het kenmerk van het CDA als volkspartij is dat 
ieder maatschappelijk deelbelang een plaats moet krijgen 
in de afweging van politieke prioriteiten. Uiteraard 
gebeurt die afweging steeds tegen de achtergrond van het 
CDA-programma en het Program van Uitgangspunten. 
Men komt in de politiek om als politicus bezig te zijn 
en niet als enge belangenbehartiger. Elders hebben wij 
aanbevelingen gedaan ten gunste van het opleiden van 
meer generalisten in fracties. 

Voor het al dan niet meedoen aan demonstaties of gelde-
lijke steunacties is de gedragslijn uit het rapport 
inzake de relaties tussen het CDA en de maatschappelijke 
organisaties naar onze mening nog ten volle geldig. 
Problemen bij het al of niet deelnemen aan demonstraties 
kunnen zowel van praktische als van principiële aard zijn. 
Principieel dient het CDA vast te houden aan de programma's 
als toetsingscriterium en zich niet door emoties te laten 
verleiden tot verdeeldheid, praktisch dienen met name 
de externe én interne voorlichting over het partijstand-
punt uiterst nauwkeurig en eenduidig te zijn. 

5.3. De werfkracht van het CDA 

De afnemende kerkelijkheid zou doen verwachten dat het 
CDA in de toekomst alleen maar kleiner zal worden. 
Op het eerste gezicht een logische redenering. Wij zijn 
echter van mening dat er geen reden is om deze verwachting 

zichzelf te laten realiseren. 
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Beginselvaste politiek moet ook mensen voor de 
christen-democratie kunnen werven, als zij zich niet 
erg thuis voelen in de kerk en op het gebied van de 
christelijke geloofsopvattingen. Volstrekt ongodsdien-
stige kiezers hebben christen-democratische partijen 
nooit in grote mate aan zich kunnen binden, maar minder 
aan de kerk gebonden mensen wel degelijk. 1) 
Vroeger kregen christelijke politieke partijen bij de 
politieke keuzen van het kerkvolk veelal het voordeel 
van de twijfel, nu moeten wij worstelen tegen het voor-
oordeel van de twijfels. Dat is een worsteling die het 
CDA kan winnen. 
Minder aan de kerk gebonden mensen laten zich bij hun 
politieke voorkeur niet leiden door een vanzelfsprekende 
keuze voor christelijke organisaties. Het komt er dan 
op aan deze kiezers via het concrete beleid en aan-
sprekende, geloofwaardige politici te interesseren voor 
de beginselen, omdat de weg andersom hen onvoldoende 
kan aanspreken. Zij missen daarvoor van huis uit de 
antenne. Wellicht kan dit een weg blijken te zijn die weer 
leidt naar een geintegreerd christelijk leven, zonder 
dat tot een pretentie te willen verheffen. 
De meeste jongeren lijken sterk op de minder kerkgebonden 
gelovigen. De veranderingen in de kerken hebben hun 
invloed op de geloofsopvoeding niet nagelaten. Wij 
treffen bijvoorbeeld naar het theocratisch denken en 
naar het fundamentalisme neigende jongeren. Zij vinden 
het CDA doorgaans niet principieel genoeg. 
De RPF trok bij de laatste verkiezingen een behoorlijk 
aantal jonge kiezers, het CDA zit duidelijk te laag. 
Ook treffen wij bij de vredes- en basisbewegingen 
een sterk naar "bevrijdingstheologie" neigende geloofs-
beleving. 
Voor deze jongeren is het CDA onvoldoende radicaal in 
standpunten en daden. Velen van hen denken dat het CDA 
uitsluitend een huis biedt voor mensen met een wat 
traditionele geloofsbeleving. 
Secularisatie in kerkelijke zin komt echter het meest 
voor bij de jongere generatie in het algemeen. Als ver-
volg op de geloofsonzekerheid bij de volwassenen, die hen 
opgevoed hebben in tijden van welvaart en veranderingen 
in normen en waarden, zien velen thans in het geheel de 
betekenis van het geloof niet meer. Jongeren hebben door-
gaans een stereotiep beeld van kerk en geloof, dat niet 
aan de werkelijkheid beantwoordt. 
Dit betekent echter niet dat de meeste jonge mensen niet 
leven vanuit per saldo toch christelijk geinspireerde 
normen en waarden. 
Het CDA zou wellicht nog eerder dan de kerken, in staat 
moeten zijn te laten zien dat het geloof betekenis heeft 
in deze tijd. De politiek heeft op het dagelijks leven 
immers een grote invloed. Men denke slechts aan de jeugd- 

1) A.A.G. pijnenburg en J.G.A. van Mierlo "Confessioneel 
Nederland politicologisch opnieuw bekeken", Erasmus 
Universiteit, 1983 (paper voor de NSAV-Conferentie 1983). 
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lonen en -uitkeringen, aan huisvesting, werkgelegen-
heid, aan militaire dienstplicht en bewapeningsvraag-
stukken. 
Het directe eigen belang is niet het enige dat jongeren 
bezighoudt: op altruisme en mondiaal verantwoordelijk-
heidsgevoel zijn zowel het CDA als jonge mensen aan-
spreekbaar. 
Een door geloofwaardige personen eensgezind gepresen-
teerde CDA-beginselpolitiek, die inspeelt op de 
problemen van morgen en die consequent in daden wordt 
omgezet, zal op den duur de negatieve beeldvorming 
van het CDA doorbreken en wervend blijken te zijn. 

Een belangrijke oorzaak van de geringe betrokkenheid 
van jongeren bij het CDA is ook te vinden in de ver-
geleken met andere partijen geringere kansen, die 
jongeren in het CDA geboden worden om verantwoordelijk-
heid te dragen. Als partij die bij voortduring bestuurs-
verantwoordelijkheid heeft gedragen zijn wij geneigd 
bij de kandidaatstelling vooral te kijken naar deskundig-
heid en maatschappelijke contacten en ervaring. 
Beide kunnen jongeren per definitie nog onvoldoende 
bezitten. Dit schakelt hen bij voorbaat uit. 

Het CDA dient er echter stelselmatig toe over te gaan 
jongeren partijpolitieke en -bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid te laten dragen en de mogelijke risico's die 
dit meebrengt bewust te aanvaarden. 

Wij stellen ons er veel te weinig voor open om ook van 
jongeren wat te leren. Zij hebben idealen over hoe de 
maatschappij zou moeten zijn. 
Het CDA laat hen nu rijpen tot ze haast rot zijn. 
Jonge mensen moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen 
voor de eigen toekomst. De spontaniteit en toekomst-
gerichtheid van jongeren zijn van evident belang voor 
het tot stand komen van evenwichtig samengestelde kandi-
datenlijsten. De zetels die jongeren nu nog kunnen bezet-
ten is het CDA anders over enkele jaren zeker kwijt. 

Partijbesturen in gemeenten, provincies en op landelijk 
niveau dienen hiermee stelselmatig een aanvang te maken. 
De kadervorming daartoe dient nu te starten opdat de 
komende verkiezingen benut kunnen worden om jonge mensen 
op verkiesbare plaatsen te zetten. 

In dit verband zijn ook de aanbevelingen, die wij elders 
doen inzake de overgangsbepalingen uit het fusieprotocol 
en het CDJA van belang. 

5.4. De beeldvorming van het CDA, verkiezingscampagne en media 

Er is een tamelijk grote kloof tussen kader en kiezers. 
De kiezer heeft weinig kansen om goed geinformeerd te 
worden over het CDA. Hij hoort voornamelijk over zijn 
partij wat anderen er aan etiketten op plakken. 
Voor het informeren van kiezers is het CDA afhankelijk 
van de massamedia. De partijbladen bieden een druppel 
op de gloeiende plaat: op een totaal van twee en een half 
miljoen kiezers bereikt CD/ACTUEEL één keer per maand 
150.000 leden en wekelijks de 15.000 abonnees onder de 
leden. 
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Als daarbij geconstateerd moet worden dat het blad 
ondanks de inspanningen van de redactie in veel gevallen 
niet eens uit het bandje komt, dan is er geen andere 
conclusie dan dat het CDA afhankelijk is van de media 
voor het informeren van de kiezers. 
Van welke media maken die kiezers gebruik? 
Kwantitatief gezien zijn dat de volgende: 1) 

- Regionaal dagblad 61% 
- Telegraaf 13% 
- Algemeen Dagblad 7,5% 
- Trouw 6% 
- Volkskrant 2% 
- NRC 1,5% 
- Overige bladen 3% 
- Geen dagblad 16% 

Van de opinieweekbladen worden alleen Elzeviers Magazine 
(5%) en De Tijd (1,5%) door CDA-kiezers enigszins gelezen. 

Zich op een breed publiek richtende dag- en weekbladen 
behoren geen spreekbuizen van een partij te zijn, die 
functie is voor het eigen partijblad weggelegd. 
Het CDA mag van de pers verwachten dat het objectief 
verslagen wordt in de berichtgeving en dat in de commentaren 
de kritiek zich toespitst op de mate waarin het CDA zich 
aan zijn eigen uitgangspunten houdt. 
Zeker van media op verwante grondslag mag dit verwacht 
worden. 

Beziet men de pers in ons land dan ontbreken echter op 
pijnlijke wijze dagbladen die de christelijke lezers 
informeren kunnen die zich thans aangewezen voelen op 
zogenaamd neutrale kranten. De regionale bladen die de 
hoofdmoot van de kiezers voor hun rekening nemen, schetsen 
van het CDA doorgaans het onjuiste beeld van een midden-
partij zonder uitgesproken eigen christen-democratisch 
profiel. Uitzonderingen daargelaten missen deze bladen 
doorgaans de antenne voor het eigene in onze overtuiging 
en onze beginselpolitiek. 
Onder de landelijke dagbladen nemen de naar liberaal-
burgerlijke opvattingen neigende kranten een veel sterkere 
positie in bij CDA-kiezers dan bijvoorbeeld Trouw, dat 
zich in hoofdzaak aansluit bij slechts één van de onder-
stromen die in de christelijke geloofsgemeenschap in ons 
land worden aangetroffen. De verleidelijke toegankelijkheid 
van deze media zal het CDA op lange duur alleen maar 
schaden, omdat het onderscheid met de liberale politieke 
stroming daardoor vervaagt. 
Bij de omroepen speelt evenals bij de dagbladen het 
probleem dat veel journalistieke medewerkers doorgaans 
weinig affiniteit hebben tot christen-democratische 
beginselpolitiek, waardoor de kwaliteit van de in kwan-
titatieve zin ongetwijfeld eerlijk over de partijen ver-
deelde aandacht nog wel eens te wensen overlaat. 

1) Bron: actualiteitenscanner, Interview 
Amsterdam, juli 1982 



Het spreekt voor zichzelf dat het eerste aangrij-
pingspunt voor een betere beeldvorming van het CDA in 
de media een duidelijk eigen beeld is. 
Gebrek aan consistente presentatie van standpunten 
weerspiegelt zich automatisch in da berichtgeving over 
het CDA. In de eerste plaats komen dus onze aanbevelingen 
inzake de interne eensgezindheid en beginselvastheid 
van onze standpuntbepalingen, die wij elders deden. 
In de tweede plaats verdient het aanbeveling om de for-
mule van CD/ACTUEEL te wijzigen. Het blad dient de 
leden een hart onder de riem te steken vanuit de politieke 
overtuiging van het CDA. 
Een duidelijker onderscheid tussen het weekblad en het 
maandblad is geboden. Het eerste kan het karakter krijgen 
van een op de actualiteit gericht bulletin. Het maand-
blad dient populairder gericht te zijn en qua inhoud, 
vormgeving, lettertype en illustratie beter aan te 
sluiten op het "gewone CDA-lid". 
De thans gehanteerde kritisch-journalistieke formule is 
wellicht wat te intellectualistisch en te zeer op de 
"Haagse kringen" gericht. 
Wel dient het blad een podium te zijn, waar interne 
CDA-discussies zich afspelen. Interne meningsverschillen 
dienen niet in de dagbladen te worden uitgevochten. 
De ontwikkeling van regionale katern dient te worden 
voortgezet. De CDA-bladen inclusief Bestuursforum en 
Christen-Democratische Verkenningen zouden zich ook meer 
moeten toeleggen op de beleving van bijbelse noties in 
de politiek. 

Terzake van de beslissende rol die de massamedia spelen 
inzake het informeren van CDA-kiezers, dient de voor-
lichting van de partij perfect te zijn. Er dienen vanuit 
een zelfbewuste houding effectieve contacten te zijn 
op het niveau van hoofdredacties en omroepdirecties om 
tot een optimale benutting van de beperkte mogelijkheden 
te komen en waar mogelijk het inzicht in de christen-
democratische beginselpolitiek bij de media te versterken, 
uit de aard der zaak met volledige respectering van hun 
onafhankelijkheid. Aandacht voor zowel door eigen kiezers 
gelezen bladen, als voor bladen die door jongeren en 
passief-kerkelijken worden gelezen, als voor vakbladen 
en bladen van maatschappelijke organisaties, is daarbij 
nodig. Gezien de grote betekenis van de regionale bladen 
dienen de provinciale bureaus hierbij ingeschakeld te 
worden.  Coaching  door een deskundige voorlichter is geboden. 
Initiatieven om te komen tot meerdere in de christelijke 
geloofsgemeenschap in ons land gewortelde kranten dienen 
te worden toegejuicht. 

Ook de interne voorlichting vergt een alert en effectief 
optreden bij plotseling opkomende issues. Willen CDA-ers 
meer consistent optreden, dan dienen zij in elk geval 
te beschikken over perfecte interne informatie over de 
standpuntbepaling binnen de partij en de fracties. Dit 
laat thans te wensen over. 

Permanente campagnevoering 

Tenslotte in dit verband een enkel woord over de zogenaamde 
permanente campagnevoering. De indruk bestaat bij de 
werkgroep dat deze niet die vruchten heeft afgeworpen die 
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verwacht werden en ook zonder de permanente campagne-
structuur niet tot stand gekomen zouden zijn. 
Het verdient aanbeveling dat het permanent campagne 
voeren niet als een afzonderlijk takenpakket wordt be-
schouwd, maar als onderdeel van het normale werk van 
een politieke partij. Een enkele werkgroep met specia-
listische taken, het CVC en gemeentelijke propaganda-
commissies, dienen als partijcommissies te blijven 
bestaan. 
Voor het overige dient de beeldvorming van het CDA, 
het opzoeken van de kiezer e.d., voortdurend bron van 
aandacht te zijn van de reguliere partij-organen, daarbij 
gecontroleerd en gestimuleerd door het partijbestuur. 

5.5. De toekomst van het CDA 

In een samenleving met sterk geseculariseerde, ego-
centrische en materialistische trekken en verdeeldheid 
binnen de geloofsgemeenschap inzake politieke en maat-
schappelijke vraagstukken, zal het CDA zich sterk moeten 
maken voor het onversaagd en consistent presenteren en 
in daden omzetten van duidelijke beginselpolitiek. 
Alleen dan zal de negatieve beeldvorming doorbroken worden 
en de afkalving van de partij omgezet kunnen worden in 
groei. De beeldvorming van het CDA wordt thans teveel 
gekenmerkt door verdeeldheid en vaagheid. Gedeeltelijk 
is hieraan het eigen onvermogen debet om tot duidelijke 
standpuntbepalingen te komen en ter zake vervolgens eens-
gezind op te treden. 
Gebrek aan affiniteit met christen-democratische 
beginselpolitiek bij kerken, maatschappelijke organisa-
ties en media versterken deze beeldvorming. 

Alleen regelmatig en intensief contact met kerken en 
maatschappelijke organisaties en een slagvaardige 
partijvoorlichting kunnen hierin verbetering brengen. 
Het verdient aanbeveling dat de partij hieraan de 
grootste zorg besteedt. 

Ook de individuele partijleden moeten daar elk hun bij-
drage aan leveren, ieder op zijn plaats: landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk, in kerkeraden, vakbeweging, 
school-besturen en andere maatschappelijke organisaties. 
Als dat gebeurt, als wij -steeds sterker vanuit de -ge-
mee-nschappelijke -politieke overtuiging te werk gaan en 
als wij jongeren meer -bij onze politiek weten te betrekken, 
dan mag de toekomst van liet CDA met vertrouwen tegemoet 
worden gezien. 
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Hoofdstuk 6 : CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

a. De christen-democratische politieke overtuiging moet, gezien haar 
grondslag en haar uitgangspunten, een vruchtbare voedingsbodem 
kunnen blijven voor een brede politieke partij waarin velen zich 
met elkaar verbonden voelen zowel door eenheid van beginselen als 
door de gekozen politieke koers. Er is geen reden voor blijvende 
teleurstelling bij de werkers van het eerste uur. Wij zien de 
toekomst van het CDA met vertrouwen tegemoet. 

b. Dat geldt ook in een tijd waarin de christelijk geloofsgemeenschap 
in ons land kleiner is dan voorheen. Via een duidelijk en beginsel-
vast beleid en geloofwaardige politici zijn ook mensen, die het 
christelijk geloof enkel nog uit hun jeugd kennen, wel degelijk 
voor het CDA te winnen. Vooralsnog is er voor een geinspireerd CDA 
veel te doen. 

c. Het CDA is echter nog niet wat het kan zijn. 
De partij roept nogal eens een beeld op bij mensen binnen en 
buiten de partij van onduidelijkheid en een gebrek aan geinspireerd 
zelfvertrouwen. Onderlinge verdeeldheid scherpt dit beeld nog aan. 
Op wie maakt zo'n beeld een wervende indruk? 
Een intensieve gedachtenwisseling dient aan het bepalen van een 
politieke keuze vooraf te gaan. 
Is de keuze eenmaal gemaakt, dan vereist het democratisch beginsel 
dat een ieder zich daaraan als partijstandpunt loyaal conformeert. 

d. Binnen het CDA vindt men onderstromen, die herkenbaar zijn aan een 
eigen opvatting over de relatie tussen geloof en politiek. Deze 
onderstromen lopen dwars door de voormalige partijen en kerkelijke 
denominaties heen. 
Het Program van Uitgangspunten heeft nog onvoldoende gefungeerd als 
een samenbindend geheel van opvattingen om deze onderstromen op 
één lijn te krijgen. 
Onbekendheid met beginselpolitiek, moeilijkheden met de toepassing 
van het Program van Uitgangspunten en bovengenoemde verscheidenheid 
van opvattingen inzake de relatie tussen geloof en politiek, zijn 
de belangrijkste belemmeringen, die verhinderen dat de politieke 
overtuiging meer geestelijk eigendom wordt van de leden en de 
politieke vertegenwoordigers van het CDA. 

e. De interne cohesie van het CDA wordt belemmerd door de verstarrende 
werking die de overgangsbepalingen uit het fusieprotocol- die op 
zichzelf in de eerste jaren hun goede betekenis gehad hebben - 
thans blijken te hebben. De verhoudingen worden hoe langer hoe 
minder als doorslaggevend ervaren voor de samen-

hang binnen het CDA. Toch zijn zij nog steeds bepalend bij de op-
stelling van kandidatenlijsten en de vervulling van bestuursfuncties. 
Ook de verbindingen tussen partijraad, partijbestuur, provinciale-
en gemeentelijke afdelingsbestüren zijn door de nawerking van deze 
bepalingen niet optimaal. Hetgeen aan de basis leeft dringt onvol-
doende door in de top. De gemeentelijke afdelingen bloeien nog te 
weinig als actieve politieke werkplaatsen. 
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Aanbevelinqen voortvloeiend uit hoofdstuk 3 

Bovenstaande analyse leidt ons tot de volgende centrale aanbevelingen. 
In de verschillende hoofdstukken zijn nog meer gedetailleerde aanbe-
velingen opgenomen. 

1. Een van de belangrijkste instrumenten, die het CDA ten dienste staat 
om de politieke overtuiging meer het geestelijk eigendom te doen zijn 
van de leden en de vertegenwoordigers, is het kader- en vormingswerk. 
Door het kader- en vormingswerk kan kennis overgedragen worden, 
kunnen vaardigheden geoefend worden inzake de omgang met het Program 
van Uitgangspunten en kan respect voor elkaars opvattingen inzake de 
relatie tussen geloof en politiek verdiept worden. 
Het verdient aanbeveling dat het kader- en vormingswerk zich meer 
richt op de doorwerking van de politieke overtuiging in de partij. 
Mede om die reden bevelen wij een fusie âan tussen kader- en vormings-
werk en wetenschappelijk instituut. Het beademingsapparaat moet 
beter op de denktank worden aangesloten. 

2. Het kader- en vormingswerk dient zich concrete, gekwantificeerde 
werkdoelen te stellen inzake de training in de omgang met het Program 
van Uitgangspunten van vertegenwoordigers, bestuurders en actieve 
leden. Het dient daar financieel toe in staat gesteld te worden. 

3. Het verdient aanbeveling dat in het CDA meer stelselmatig studie 
gemaakt wordt van de betekenis van bijbelse noties voor het 
politieke handelen. Het rapport doet daarvoor een reeks suggesties 
in hoofdstuk 3.5. 

4. De partijbesturen dienen bij het opstellen van advieslijsten voor, 
kandidaatstelling belangrijk gewicht toe te kennen aan de mate 
waarin kandidaten het Program van Uitgangspunten kunnen hanteren 
in de politiek en het contact met kiezers en media. 

5. Van belang voor de doorwerking van de politieke overtuiging is. 
de wijze, waarop er binnen partij en fracties leiding gegeven 
wordt en men met elkaars standpunten omgaat. In geen geval 
cient men een beleid te voeren, waarbij wisselende groepen een 
zoethoudertje krijgen, teneinde de leive vrede te bewaren, 

6. De na gedegen discussie overeengekomen besluiten' dienén 
consistent uitgevoerd te worden. Zonder dat aan het respect voor 
een afwijkende persoonlijke opvatting afbreuk wordt gedaan mag 
van alle betrokkenen verwacht worden dat men het partij- of fractie- 
standpunt loyaal voor zijn rekening neemt. Dat vereist het demo- 
cratisch beginsel. 

7. De gemeentelijke- en provinciale afdelingen dienen zich frequent 
en actief met politiek bezig te houden. De betrokkenheid van de 
CDA-leden dient op locaal niveau vergroot te worden. 
Een reeks van aanbevelingen wordt daartoe in hoofdstuk 3.1. gedaan. 

8. Besturen van provinciale afdelingen dienen meer stimulerend naar 
de gemeentelijke afdelingen op te treden. Een stimuleringsfonds 
en (inter-) provinciale bureaus kunnen daarbij de noodzakelijke 
ondersteuning bieden. Deconcentratie van taken vanuit het landelijk 
bestuur naar de provinciale afdelingen dient de  locale  bestuurskracht 
en het plaatselijk Appèl van het CDA te versterken, zonder dat dit 
tot regi'onaiïsmeverwordt. Eenheid en verbondenheid vanuit de geza-
melijke politieke overtuiging moeten voorop blijven staan. 



9. Teneinde de bij een vitale politieke partij steeds noodzakelijke 
doorstroming van mensen en gedachten te bewerkstelligen, die als 
gevolg van de voor de fusie gekozen vormen wat heeft gestagneerd, 
bevelen wij terzake van de partijraad, het partijbestuur en het 
dagelijks bestuur aan de overgangsbepalingen uit het fusieprotocol 
spoedig buiten werking te stellen en de statuten daartoe aan te 
passen. Dit moet het mogelijk maken om met een meer op de eigen 
aard van de organen afgestemde omvang en samenstelling te werk te 
kunnen gaan. Plaatselijke- en provinciale afdelingen dienen over-
eenkomstig aktie te ondernemen. 

10.a. Bij een kleiner en slagvaardiger dagelijks bestuur bestaat geen 
aparte taak voor het presidium als afzonderlijk instituut. 

b. Het congres dient te worden omgevormd tot een voor alle leden open 
partijdag. 

11. Een onderzoeks- en begeleidingscommissie dient de deconcentratie 
van centrale ondersteunende taken en de herverdeling van werk-
zaamheden van het landelijk secretariaat aan te vatten. De secre-
tariaten en staven van nevenorganisaties en - wellicht - ook de 
fractie dienen daarbij mede in de beschouwingen betrokken te worden. 

12. Het verdient aanbeveling dat het CDA veel meer dan thans vrouwen 
en jongeren opneemt in bestuursorganen en op kandidatenlijsten. 
Het is van groot belang dat Vrouwenberaad en CDJA enerzijds en het 
CDA anderzijds wederzijds op elkaar betrokken blijven. Van beide 
zijden mogen daartoe inspanningen gevergd worden. 
Terwille van de doorstroming dient de maximumleeftijd 
voor het CDJA te worden "verjongd" tot 25 jaar. 

13. Van beleidsmedewerkers en bestuursleden van partijorganen en fracties 
dient bij aanstelling gevraagd te worden dat zij zich verbonden 
weten met de politieke overtuiging van het CDA. 

Aanbeveling bij hoofdstuk 4 

14. Los van het functioneren van CDA-fracties op dit moment is het voor 
een nieuwe partij noodzakelijk om erg veel aandacht te besteden aan 
doorstroming in de fracties. Parallel aan de gewenste doorstroming 
in de partijbestuursorganen, dienen ook de fracties die in 1986/87 
zullen aantreden veel nieuwe leden te bevatten. Daartoe dienen 
de voorbereidingen nu al getroffen te worden. De partij dient zich 
met kracht te gaan bezig houden met het werven van nieuwe, kundige 
en beginselvaste kandidaten, die weten wat er bij de bevolking leeft. 

15. De verklaring, die kandidaten tekenen, dient doelgerichter te 
worden geformuleerd. Fractiereglementen dienen hieraan aangepast te 
worden. Het komt verder vooral op de gezindheid van de betrokkenen 
aan om gezamelijk verantwoordelijkheid te dragen voor visie en 
beleid van het CDA. 

16. Partij en fracties dienen ervoor te zorgen, dat er meer generalisten 
in fracties komen. Dit kan enerzijds door roulatie van fractieleden 
over verschillende specialisaties en anderzijds bij de kandidaat-
stelling gerealiseerd worden, 
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17. Het verdient aanbeveling dat het CDA het dualisme tussen regering 
en parlement tussen verkiezingen in aldus gestalte geeft dat de 
fractievoorzitter de primaire woordvoerder ter zake van het CDA-
standpunt is. 

18. De partij kan zich niet aan medeverantwoordelijkheid voor verdeeld-
heid in de Tweede Kamerfractie onttrekken. Het verkiezingsprogram, 
resoluties en andere partijstandpunten dienen consistent, duidelijk 
en principieel onderbouwd te zijn. 

19. Overleg tussen CDA-politici op verschillende bestuursniveaus op 
basis van de gemeenschappelijke uitgangspunten dient stelselmatig te 
worden georganiseerd. De CDA-bestuurdersvereniging kan  hierbij een 
belangrijke rol spelen. 

20. Fracties dienen een keer per jaar schriftelijk verantwoording af 
te leggen van hun beleid. Jaarverslagen moeten kort zijn en in 
duidelijke taal gesteld. Het moet met name gaan over voor het 
CDA gevoelige zaken. Het verdient aanbeveling dat het partijbestuur 
een richtlijn opstelt over de wijze, waarop fracties en hun leden 
gebonden zijn zich te verantwoorden over de wijze waarop zij als 
fractie fungeren. 

Aanbevelingen bij hoofdstuk 5 

21. Het contact tussen CDA en kerken dient geinstitutionaliseerd, 
verbreed en verdiept te worden. Meer personen uit het CDA dienen 
hierbij betrokken te worden en de verslaggeving dient verbeterd, 
zodat ook plaatselijke CDA-leden hiervan kunnen profiteren. 

22. Contacten met organisaties op christelijke grondslag dienen regelmatig 
plaats te vinden teneinde gezamelijk te zoeken naar de betekenis 
van het bijbels appbl op onderscheiden beleidsterreinen. 
Deze contacten dragen nog tezeer een ad hoc karakter. 

23. Het is nuttig dat CDA-leden lid zijn van maatschappelijke organi-
saties. De partij heeft daardoor van binnenuit kennis van deelbelangen 
in de samenleving, terwijl omgekeerd de CDA-visie in het maatschap-
pelijk leven meer bekendheid krijgt. 

24. De presentatie van partijstandpunten in de samenleving is van groot 
belang. Eén van de mogelijkheden daartoe is deelname aan acties 
en demonstraties. Het spreekt vanzelf dat het Verkiezingsprogramma 
en het Program van Uitgangspunten criterium vormen hij de vraag of 
al of niet wordt deelgenomen. 

25. Christen-democratische politiek is vanouds wervend voor een bredere 
kring dan het directe kerkelijke erf alleen. Minder aan de kerk ge-
bonden mensen kunnen door het concrete beleid en aansprekende 
geloofwaardige politici weer voor beginselpolitiek gewonnen worden. 
De weg andersom kan hen onvoldoende aanspreken. Dit geldt in het 
bijzonder ook voor veel jongeren. 

26. Het CDA biedt jongeren veel te weinig gelegenheid om verantwoorde-
lijkheid te dragen in partij en vertegenwoordigende organen en houdt 
te weinig rekening met wat er onder de jeugd leeft. Een drastische 
heroriëntatie is geboden. 

27. In de eigen CbA-bladen is versterking van de samenbindende opvattingen 
binnen het CDA en het overstijgen van de onderstromen, inzake de 
relatie tussen geloof en politiek die zich binnen de partij voordoen, 
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thans evenzeer geboden als een kritisch journalistieke formule. 
De bladen dienen een podium te bieden voor onderlinge discussie, 
die zich tot dusver teveel buiten de partijorganen heeft afgespeeld. 

28. Partijvoorlichting is een noodzakelijk middel om bij de massamedia 
meer begrip voor christen-democratische politiek te wekken. 
Voor het contact met onze kiezers is het CDA van deze media in 
belangrijke mate afhankelijk. Het verdient aanbeveling de partij-
voorlichting krachtiger en meer doelgericht te doen plaatsvinden. 

29. De structuur voor permanente campagnevoering dient te worden ver-
eenvoudigd. De taken dienen normaal onderdeel te zijn van de activi-
teiten op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. 
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Bijlage I 

Resolutie CDA-partijraad, ingediend door het dagelijks bestuur CDA 

Positie CDA 

De partijraad van het CDA op 30 oktober 1982 te Amsterdam bijeen: 

1.1. Is van opvatting dat binnen het CDA een nadere bezinning wenselijk 
is over het functioneren van de grondslag en de uitgangspunten van 
het CDA; 

1.2. Constateert dat er een steeds grotere behoefte is om de eigen weg 
van de christen-democratie herkenbaar voor het voetlicht te brengen; 

1.3. Ondersteunt het initiatief van het partijbestuur zich op korte ter-
mijn nader te bezinnen op de eigen positie van het CDA in het poli-
tieke krachtenveld. 

1.4. Roept het partijbestuur op daarbij met name aandacht te besteden 
aan: 

1. de doorwerking van de grondslag en het daarop gebaseerd Program 
van Uitgangspunten, alsmede het verkiezingsprogram, in het poli-, 
tiek handelen binnen alle geledingen van de partij; 

2. de wijze waarop binnen de partij politieke opvattingen met el-
kaar worden geconfronteerd; 

3. de relatie tussen partij, Kamerfracties en kabinet; 

4. het aangeven van de grenzen tussen de christen-democratie ener-
zijds en het liberalisme, socialisme en pragmatisme anderzijds; 

5. de relaties met de kerken, maatschappelijke organisaties, vredes-
bewegingen en andere, politiek relevante groeperingen; 

6. de herkenbaarheid van het CDA, met name voor jongeren. 

1.5. Roept ook de partij op tot een diepgaande bezinning over de christen-
democratie, zodat de politieke overtuiging van het CDA meer geestelijk 
eigendom wordt van de leden en de identiteit van het CDA als christen-
democratische volkspartij daardoor meer herkenbaar naar voren komt, 
opdat de partij aan uitstraling van haar ideden wint. 

0000000000000000000000000000 
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Bijlage  II  

Besluitvorming CDA-partijbestuur naar aanleiding van de discussie-
uitkomsten over het functioneren van de politieke overtuiging van 
het CDA 

1. Er bestaat gemeen ijkheid van opvatting over de fundamen-
tele waarde en wezenlijke betekenis van de grondslag en de poli-
tieke overtuiging van het CDA, zoals weergegeven en uitgewerkt 
in het rapport "Grondslag en Politiek Handelen" en het "Program 
van Uitgangspunten". 
Een nieuwe grondsiagdiscussie binnen het CDA is daarom niet aan 
de orde. 

2. Het partijbestuur is van opvatting dat de centrale uitgangspunten 
van het CDA binnen de partij onvoldoende functioneren en te weinig 
tot uitdrukking komen in het optreden van de partij en haar leden 
en haar directe politieke vertegenwoordigers. 

3. Nadere bezinning is daarom geboden op het functioneren van grond-
slag en uitgangspunten van het CDA, opdat de politieke overtuiging 
van het CDA meer geestelijk eigendom wordt van de leden en de identi-
teit van het CDA als christen-democratische volkspartij meer her-
kenbaar is en tot uitdrukking komen. 

4. Te vaak komt het voor dat relevante politieke discussies buiten 
de partij-organen om plaatsvinden in plaats van daarbinnen. 
In politieke stijl schiet de partij nogal eens te kort: het schort 
nogal eens aan onderling vertrouwen en respect voor elkaars be-
weegredenen en standpunten. 
Nadere bezinning is derhalve geboden over de wijze waarop binnen de 
partij politieke opvattingen met elkaar worden geconfronteerd. De 
relatie van het CDA met de samenleving bepaalt mede de geloofwaar-
digheid van de partij. 

5. Nadere bezinning is geboden op de relatie van het CDA met kerken, 
maatschappelijke groeperingen en andere politiek relevante groe-
peringen, zoals jeugd- en vredesbewegingen, actiegroepen e.d. 

6. Nadere bezinning is geboden op de eigen plaatsbepaling van de 
christen-democratie ten opzichte van andere relevante politieke 
stromingen, zoals liberalisme en socialisme. 
Daarbij zijn tevens vragen aan de orde naar de betekenis van ont-
wikkelingen als: 
- de voortschrijdende deconfessionalisering en ontkerkelijking, 
- de nieuwe sleutelvragen, die in het komende decennium op ons 
afkomen. 

7. Een gezonde spanningsverhouding tussen Kamerfracties, die tot 
taak hebben zoveel mogelijk van het CDA-verkiezingsprogramma te 
realiseren en de CDA-bewindslieden, die gehouden zijn aan regeer-
akkoord en kabinetsafspraken is bevordelijk voor een herkenbaar 
CDA-profiel naar buiten toe. 
De partij dient alert te zijn op het functioneren van die spannings-
verhouding waar het de identiteit van het CDA betreft. Een nadere 
bezinning is geboden op de relatie tussen en met partij, Kamer-
fracties en kabinet (sleden). 
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8. Er zijn tekenen die erop wijzen dat het gebrek aan doorstroming 
en het bestaan van onvoldoende kansen voor nieuwe leden binnen 
de partij samenhann met een statistische interpretatie van de 
protocollen. Maatregelen ter voorkoming van een verstarrend functio-
neren van de fusieprotocollen moeten worden onderzocht en uitge-
werkt, terwille van een krachtige kadervorming en toestroom van 
nieuwe leden. 

9. Teneinde te komen tot de zo noodzakelijke bezinning en uitwerking 
daarvan, wordt besloten een tweetal werkgroepen in te stellen. Bij 
hun werkzaamheden behoren deze werkgroepen zich mede te baseren op 
de aanbevelingen van het rapport "Grondslag en politiek handelen" 
dat tal van voorstellen bevat, gericht op het levend houden van de 
relatie grondslag en politiek handelen. Als werkgroepen (met aandui-
ding: van een taakopdracht) zijn beoogd: 

A. Werkgroep "int me partij organisatie" met  ale  elementen voor 
n taakop 1dra t 

A-.1. Het toetsen van de aanbevelingen van het grondsiagrapport 
ter zake de realisering van de in dit rapport gedane voor-
stellen Orh: de politieke overtuiging van het CDA meer geeste-
lijk eigendom te doen zijn van de leden en het signaleren 
van belemmeringen die deze voorstellen-tot nog toe in de 
weg sondhn c.. staan. 

A.2. Nadere bezinning op het functioneren van: 
- de- politieke stijl binnen het CDA 
- de- relatie (opbouw) van het CDA met kerken, maatschappe- 

lijke- organisaties en andere politiek relevante groe- 
peringen 

- de relatie tussen en met partij, Kamerfracties en kabi- 
net (-onderling en in samenhang). 

A.3. Nadere-- bezinning op de herkenbaarheid van het CDA, met name 
voor jongeren. 

B. Werkgroep "politiek perspectief voor het CDA" met als elementen 
voor een taakopdracht 

3.1. Toetsing van de relevantie van de gesignaleerde sleutel-
vragen in -  het gmoridslagrapport en in de toelichting op het 

- "Program van Uitgangspunten" op huidige actualiteitswaarde 
en betekenis voor toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, 
en -  het signaleren van eventuele nieuwe relevante sleutel-
kwestie. 

B. 2-. Het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen, die van 
betekenis-  zijn voor de positie van het CDA in de komende 
jaren en het aangeven-  van consequenties die dat met zich 
meebrengt-. 

B.3. Nadere bezinning-op de plaatsbepalingvan- het CDA ten op-
zichte - van andère relevante politieke stromingen, zoals 
liberalisme-  en socialisme, 
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Bijlage  III 

De eerste negen aanbevelingen van het GrondslagrapPOrt 

Het rapport"Grondslag en Politiek Handelen deed destijds 
aanbevelingen voor de doorwerking van de politieke over-
tuiging in de partij. Met name de eerste negen aanbeve-
lingen hebben daarop betrekking. Per aanbeveling zullen 
wij in het navolgende nagaan in hoeverre die gerealiseerd 
zijn. 

Aanbeveling 1 

De politieke overtuiging die wij maatschappelijk wensen te 
laten functioneren dient ook ten aanzien van de organisatie 
van de partij zelf tot uitdrukking te komen. 
De politieke overtuiging in welke de verbinding van grond-
slag naar politiek handelen wordt gelegd, vormt de morele 
band tussen de leden van de partij. De eenheid in optreden 
is daarvan afhankelijk. Dit betekent, dat aan de verschillende 
instanties binnen de Nederlandse christen-democratie een 
eigen verantwoordelijkheid toekomt. Met name geldt dit in 
de verhouding tussen fracties enerzijds en besturende col-
leges en instellingen anderzijds. Van enigerlei hiërarchische 
ondergeschiktheid kan hierbij geen sprake zijn. 

Oorspronkelijkheid en scheppend vermogen van mensen en groepen 
hangen nauw samen met de mate waarin hun eigen verantwoorde-
lijkheid wordt erkend. Voor de personele bezetting van ver-
antwoordelijke posten in het CDA is het derhalve des te nood-
zakelijker om hierbij te letten op de toewijding in solidari-
teit aan de gemeenschappelijke politieke overtuiging en op 
de mate waarin men daaraan gestalte weet te geven. Het orga-
nisatorische en het benoemingsbeleid dient hierop te worden 
afgestemd. 

Hoe meer mensen het in een organisatie met elkaar fundamen-
teel eens zijn, hoe minder regels die organisatie nodig heeft 
om zich te handhaven. Het CDA kampt ook met dit probleem: er is 
gebrek aan samenbindende opvattingen in onze partij. Dit roept 
om centralisatie en veel regels om toch greep te houden op de 
partij in haar daden. Toch is het niet goed om aan deze neiging 
toe te geven. Beter is het de samenbindende kracht te ver-
sterken. Dat wil ook deze aanbeveling. In het verlengde daar-
van dienen fracties op vertrouwensbasis hun eigen verantwoor-
delijkheid te dragen, zij zijn niet ondergeschikt aan de 
partijbesturen enerzijds noch aan de colleges van Burgemeester 
en Wethouders, Gedeputeerde Staten en de regering anderzijds. 
Tussen de fracties en partijbesturen bestaat in het CDA statu-
tair geen ondergeschiktheid. In de praktijk komt het wel voor 
dat partijbesturen geen eigen verantwoordelijkheid gegund wordt 
door de fracties, dan wel de fracties onder druk staan van 
partijbestuursleden. Wij hebben hier uitdrukkelijk gemeente-, 
provincie- èn landsbestuur voor ogen. 
Met name bij de vaststelling en uitvoering van het verkiezings-
program kan het erom spannen wie zijn zin krijgt. 
De invloed van de ledenvergadering en de partijraad op het ver-
kiezingsprogram is niet overal en steeds optimaal, terwijl dit 
voor een democratische partij toch de legimitering van haar 
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optreden betekent. De verhouding tussen fracties en bestuurs-
colleges is evenmin optimaal geweest. 

Landelijk gezien heeft de Tweede Kamerfractie na de totstand-
koming van de CDA sterk onder druk gestaan om eerder monis-
tisch dan dualistisch te opereren. Dat wil zeggen, dat het 
afstand nemen van het regeringsbeleid buitengewoon moeilijk 
was, hoewel het CDA uitdrukkelijk de verantwoordelijkheden 
van de regering en parlement wil onderscheiden. Enerzijds 
werd dit veroorzaakt doordat het CDA als één fractie aan-
zienlijk minder speelruimte had dan de afzonderlijke fracties 
van AR?, KVP enCJzichkondenveroorloven. Anderzijds leidde 
het gebrek aan onderlinge verbondenheid binnen de nog 
jonge partij, op zich niet verwonderlijk, tot een sterke positie 
van haar politieke leider. Ook CDA-fracties in Raden en Staten 
worden over het algemeen teveel gekenmerkt door de neiging 
college-voorstellen te volgen en te weinig door een herkenbare 
eigen opstelling. Verklaarbaar is dit wel, de haalbaarheid 
van de voorstellen is groter als ze in college-voorstellen zijn 
vervat, maar evenzeer betekent dit dat het CDA zich meestal 
bestuurlijke compromissen vereenzelvigt. Compromis-bereid-
heid is één van de principiële punten van het CDA. Het eigen 
vertrekpunt mag daardoor echter niet onduidelijk worden. Dat 
is voor een wervend beleid naar de kiezers toe fnuikend. 

Ook binnen het partijverband is de neiging tot centralisatie 
en hiërarchie in het begin sterk geweest. 
Ge-lieerde organisaties hebben hun positie soms moeten be-
vechten op het centrale partij-apparaat. 
Voor de toekomst zal meer en meer de kracht van de partij ge-
zocht moeten worden in de versterking van de politieke over-
tuiging als onderlinge band, en het elkaar bevragen op de toe-
passing daarvan. 
Als op dit punt meer onderling ve trouwen groeit, kan de 
krampachtigheid uit de discussie over concrete stellingname 
verdwijnen. 

Wij constateren daarbij met zorg dat de lijnen van boven naar 
beneden in de partij wel open zijn, maar dat het omgekeerde 
veel minder het geval is. De afdelingen van het CDA vervullen 
niet die wezenlijke rol als politieke werkwinkels aan de basis 
die zij behoren te vervullen. 
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de afdelingen van het Vrouwen-
beraadt  het CDJA en Bestuurdervereniging. 
Het fusieprotocol belemmert thans de doorwerking van nieuw ideeën, 
doordat nieuw bloed zijn weg in de partij en de gelieerde orga-
nisaties niet kan vinden, omdat de samenstelling van besturen 
gebonden is aan de oude "bloedgroepen". Nieuwe CDA-ers kunnen 
daarin nauwelijks plaats krijgen. Mensen dienen echter niet 
uit een gevoel van vermeende onmisbaarheid te lang te blijven 
zitten. Wij zijn er nier gerust op dat dit niet dikwijls het 
geval is. 

De conclusie luidt, dat het CDA statutair geen hiërarchische 
relaties kent tussen fracties en besturen, en tussen de partij 
en de gelieerde organisaties, maar dat door verschillende oor-
zaken, waarvan het ontbreken van een politieke overtuiging als 
onderlinge band de belangrijkste factor vormt, de druk tot 
entralisatie en monisme toch erg groot geweest is, tot schade 
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van het bloeiend functioneren van de partij. 

Inzake de personele bezetting van verantwoordelijke posten 

in het CDA vragen wij ons af of binnen de partij de toe-
wijding aan de gemeenschappelijke politieke overtuiging 
wel met zoveel woorden als maatstaf wordt aangelegd, en 
aan betrokkenen bij aanstelling wordt meegedeeld dat dit 
van hem of haar verwacht wordt. 
Verwacht mag worden dat mensen, die leiding geven in de ver-
schillende organen, er op formele of informele wijze op 
toezien en bevorderen dat de politieke overtuiging als 
onderlinge band in ere wordt gehouden en als zodanig steeds 
beter kan gaan functioneren. 

Aanbeveling 2 

In de statuten van het politiek studiecentrum., alwaar de 
talenten vanuit de partij ten behoeve van onderzoek en 
bezinning worden georganiseerd, dient uitdrukkelijk te 
worden opgenomen dat men zich bij zijn werk beweegt binnen 
datgene wat in de grondslag is aangeduid. Tevens moet er 
statutair in worden voorzien dat studies, rapporten en 
nota's een verantwoording bevatten met betrekking tot het 
functioneren van de grondslag in de betreffende documenten. 
Tevens moet er in worden voorzien, dat men zich bij dit werk 
met name richt op nieuwe vragen en op sleutelkwesties die 
voor de toekomst van belang worden geacht. 
Binnen het kader van de grondslagen van de christen-democratie 
dienen degenen die met deze taak zijn last hun eigen verant-
woordelijkheid te aanvaarden. 
Het betreffende instituut dient ook organisatorisch breed in 
de partij geworteld te zijn. 

Deze aanbeveling is grotendeels gerealiseerd. 
Wel staat het Wetenschappelijk Instituut voortdurend onder 
druk om op actuele vraagstukken in te spelen, bij gebrek aan 
uitwerking van de politieke overtuiging in andere organen van 
de partij. Dit kan haar studie op sleutelkwesties, die voor 
de toekomst van belang zijn e  remmen. 
De achterstand is groot: zo is gespreide verantwoordelijkheid 
nog nauwelijks wetenschappelijk vertaald naar beleidsterreinen 
als volksgezondheid, landbouw en onderwijs. 
Het Instituut is statutair breed verankerd in de partij, maar 
de vraag is of het resultaat van de studies wel voldoende door-
werkt in brede kringen van de partij Binnen het CDA is ook 
niet werkelijk een intellectueel klimaat aanwezig, waarin een 
open discussie kan plaatsvinden over toekomstvragen op natuur-
wetenschappelijk-, technisch en ethisch-theologisch gebied. 

Aanbeveling 3 

Hoofdtaak van het vormings- en scholingswerk dient te zijn om 
aan hen, die daarvan gebruik willen maken een zo goed mogelijk 
inzicht te geven in de politieke overtuiging van het CDA. Dit 
is zowel essentieel voor de partij als vanuit didactisch oog-
punt noodzakelijk voor de samenhang die men in het vormings-
en scholingswerk dient aan te brengen. 
De nadruk op interne partij-democratie brengt met zich mee, 
dat de leden van de partij in staat moeten worden gesteld om zo 
zelfstandig mogelijk vanuit deze politieke overtuiging te 

opereren. 
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Men kan niet verwachten dat opbouwende kritiek op de be-
sturende organen en op de vertegenwoordigers wordt ge-
leverd indien de leden van de partij daartoe niet het 
passende instrumentarium krijgen aanger&ikt. 

Hoewel het kader- en vormingswerk de politieke overtuiging 
zeker niet verwaarloost, zijn wij vanmening, dat van een 
hoofdtaak op dit gebied evenmin gesproken kan worden. 
In het werkprogramma is dit onvoldoende terug te vinden. 
De keuze van inleiders en lesstof is sterk afhankelijk van 
de cursusorganisatoren. Het staat niet vast of docenten 
met het Program van Uitgangspunten kunnen werken. In het 
pakket ontbreekt eenvoudig discussiemateriaal over Grond-
slagrapport en Program van Uitgangspunten. De lesbrief 
"Geloof en Politiek" dateert van vóór 1978. De vraag is 
dan ook of de politieke overtuiging wel fungeert als het 
samenbindend principe voor het kader- en vormingswerk. 
Voorts merken wij op, dat op het kader- en vormingswerk, 
zowel door de rijksoverheid als door de partij zelf, be-
zuinigd wordt, juist in een tijd dat het CDA de grootste 
behoefte heeft aan vorming van een politieke generatie, 
die de uitgangspunten van de partij als onderlinge band 
beleeft. Het kader- en vormingswerk blijft daardoor on-
machtig om zon ambitieuze doelstelling feitelijk waar te 
maken. 
Omdat de leden daardoor niet in staat gesteld worden hun 
vertegenwoordigers vanuit de politieke overtuiging te be-
vragen geraakt de partij in een vicieuze cirkel, waarin 
voortdurend dreigende tweespalt bezworen moet worden op 
concrete beslissingspunten, omdat men op het niveau van de 
politieke overtuiging geen eenheid vormt. 

Aanbeveling 4 

De wervende activiteit vanuit het CDA zal genormeerd moeten 
zijn door de grondslag van het CDA. Dat betekent dat bij 
de werving van nieuwe leden duidelijk kenbaar wordt gemaakt 
wat voor ons de inhoud van het partijlidmaatschap is. Nieuwe 
leden moeten derhalve tot hun keuze kunnen zijn gekomen op 
basis van kennisneming van de grondslag van het CDA en van 
enkele hooflijnen van de politieke overtuiging en het politieke 
beleid. De werving van leden wordt gemotiveerd door de wens om de 
politieke overtuiging van het CDA bij brede groepen van de bevol-
king ingang te doen vinden. 

Sinds kort (eind 1982) wordt nieuwe leden inderdaad het 
Program van Uitgangspunten verstrekt, tezamen met een pakket 
informatiemateriaal, waaruit men kan opmaken tot wat voor 
partij men toetreedt. De als zodanig bedoelde wervingsactivi-
teiten worden inderdaad genormeerd door de politieke over-
tuiging. 
Daarnaast gaat er al of niet een belangrijke wervende in-
vloed uit van het feitelijk optreden van CDA-politici. 
Hier ligt de belangrijkste belemmering voor de werving van 
nieuwe leden en kiezers. Besluitenloosheid en onderlinge 
strijd zijn in de ogen van de buitenwereld soms gezichts-
bepalende factoren voor het CDA. De mooie rapporten en de 
feitelijke politieke praktijk staan ver van elkaar af. In 
de presentatie van besluiten wordt nog te weinig het verband 
gelegd met de hoofdlijnen van het CDA-beleid om wervend 
te kunnen zijn. 
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Aanbeveling 5 

Om de vertrouwensband binnen de partij levend te houden, 
dienen organisatorische maatregelen genomen te worden. Immers 
is de partij zelf verantwoordelijk voor de mate waarin de 
grondslag functioneert. 
Het moet een vanzelfsprekende zaak worden dat christen-demo-
cratische vertegenwoordigers in Staten en Raden zich perio-
diek verantwoorden ten opzichte van de partijleden en de 
betreffende partijbesturen. Bij deze verantwoording zal duide-
lijk moeten worden gemaakt, op welke wijze de partijgrondslag 
en de politieke overtuiging in het beleid hebben doorgewerkt. 
Deze verantwoordingsplicht schept de noodzaak om ook in 
het publieke optreden de richting en samenhang van het 
christen-democratisch beleid helder te doen uitkomen. 
Het zal tevens voor alle betrokkenen van grote betekenis zijn 
om elkaar bij die gelegenheid bewust te maken van de motieven 
van waaruit men bezig is. 
Naast de bezinningsarbeid die een noodzakelijk onderdeel is 
van het werk van de  locale  CDA-afdelingen, dient de genoemde 
verantwoording tot een regel te worden gemaakt. 
Door samenwerking tussen de Vereniging van Gemeente- en Provin-
ciebestuurders en de bestuurlijke colleges in de partijorgani-
satie dient tot verplichtende afspraken te worden gekomen ten 
aanzien van deze periodieke verantwoording. 

Op het landelijk niveau dient eveneens een periodieke ver-
antwoording van het beleid tegenover het partijbestuur, de 
partijraad en het CDA-congres te worden geregeld. Voorts ver-
dient het aanbeveling om eenmaal per jaar een conferentie 
to beleggen voor parlementsleden, bewindslieden en partij-
bestuurders, gericht op een versterking en uitdieping van de 
politieke overtuiging. 
Het criterium op grond waarvan men een conferentiethema kiest 
moet niet zijn gelegen in het gemak waarmee de politieke over-
tuiging op het betreffende gebied van toepassing wordt geacht, 
maar op het politieke belang en de verstrekkende betekenis van 
het betreffende onderwerp. Juist daarin moet immer de grond-
slag en de politieke overtuiging functioneren. 

De partij zal er op moeten toezien dat er tussen de besturen 
en de fracties op verschillende niveaus voldoende onderling 
contact is om een samenhangendbeleid te realiseren. De con-
frontatie van gemeentelijk, provinciaal en nationaal beleid 
laat vaak nog te wensen over. Hierdoor komt de samenhang van 
het beleid en dus de eenheid van politieke overtuiging in de 
knel. De partij dient daarom organisatorische maatregelen 
te nemen om deze negatieve gevolgen te voorkomen. 

Dit is een zeer wezenlijke aanbeveling omdat deze de politiek 
in de partij centraal stelt. De  locale  afdelingen die het 
hart van de partij vormen, leven echter onvoldoende. De 
politieke verantwoording vindt onvoldoende plaats, van dis-
cussie is maar gedeeltelijk sprake, er is geen bloeiende twee-
richtingsverkeer, bereidheid om te luisteren en ruimte om te 
zeggen wat je als lid op je hart hebt ontbreekt soms. Ander 
belangen dan de politieke overtuiging doorkruisen die dis-
cussie, of domineren die zodanig dat de kaarten al bij voor-
baat geschud lijken. De problemen bij de kandidaatstelling 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 spreken voor zich. 
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Zoals wij eerder bij de aanbeveling inzake de werving 
al constateerden wordt ook de presentatie en verant- 
woording van het beleid door de fracties te weinig in 
verband gebracht met hoofdlijnen van christen-democratische 
politiek. 
Door gemeenteraads- en statenfracties worden zelden schrifte-
lijke jaarverslagen gemaakt. Wel vindt tussentijdse verslag-
geving plaats in de eigen bladen of een speciale "fractie in 
atie". 
Bundeling van deze verslagen na vier jaar en toetsing van de 
activiteiten aan de hoofdlijnen van het verkiezingsprogram 
komt praktisch nergens voor. 

Afspraken tussen de Bestuurdersvereniging en de partijesturen 
als bedoeld in de aanbeveling, bestaan niet, al zal men de 
strekking in het algemeen wel onderschrijven. 

Vanwege de in het CDA geldende regeling van onverenigbaarheid 
van functies is de informatie uitwisseling tussen de bestuurs-
lagen verslechterd. 
De Vereniging van Gemeente- en Provinciebestuurders zou hier 
een essentiële rol kunnen spelen. Voorts kan de benodigde in-
formatie-uitwisseling gestalte krijgen in de provinciale af-
delings-, c.q. kamerkringvergaderingen. De werkgroep heeft 
de indruk, dat beide oplossingen thans onvoldoende benut wor-
den. Het is ook de vraag of deze geheel adequaat zijn. 

Aanbeveling 6 

De jaarverslagen van besturen fracties en instellingen van 
het CDA dienen een uiteenzetting te bevatten omtrent de 
activiteiten die zijn ontplooid om de grondslag van het CDA 
in het eigen werk tot zijn recht te laten komend  en omtrent 
de resultaten die deze inspanningen hebben opgeleverd. Hierdoor 
wordt een bespreking in brede lagen van de partij mogelijk. 
De partijraad kan fungeren als het forum waar deze verslagen 
en resultaten van de besprekingen met elkaar worden gecon- 
fronteerd. 

De verantwoording, zoals door het Grondslagrapport bedoeld, 
komt nog maar sporadisch voor. In de bundel jaarverslagen 
van het landelijk CDA, die jaarlijks verschijnt, moet men 
verwijzingen naar het functioneren van de grondslag met een 
kaarsje zoeken. 
De partijraad maakt een verheugende opbloei door in politieke 
zin. Een overvolle agenda en gebreken in de werkwijze 
plaatsen de discussies echter onder grote druk. Voor een 
forumfunctie als door het Grondslag rapport bedoeld, be-
staat weinig belangstelling, deze wordt ook onvoldoende van 
bestuurswege gestimuleerd met een eigen standpuntbepaling 
inzake de voorgestelde toetsing. 

Aanbeveling 7 

Gezien het bovenstaande zal het duidelijk zijn dat de com-
missie het niet juist acht om de "bewaking" van het functio-
neren van de grondslag aan een bepaalde instantie over te 
laten. Dit is een zaak voor de hele partij en niet van  e'en  
orgaan. 
De doorwerking van de grondslag in het politiek handelen zal 
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steeds op zeer concrete wijze tot uitdrukking moeten komen. 
Daarom zal men zich in zeer brede kringen daarvoor ver-
antwoordelijk moeten weten. 
Men moet de diverse instanties en personen in het CDA geen 
alibi verschaffen om de bewustmaking ten aanzien van het 
functioneren van de grondslag naar anderen af te schuiven. 
Indien men deze bezinningsarbeid tij uitstek bij een be-
paalde instantie onderbrengt, dan zal gemakkelijk de nei-
ging ontstaan om de relevantie van de grondslag voor het 
politiek handelen tot enkele terreinen te gaan beperken. 
Het overschijdt de capaciteit van Mn werkgroep om die 
betekenis van de grondslag voor het CDA aan de orde te stel-
len. Daartoe kan slechts worden gekomen als iedereen in 
dit opzicht zijn verantwoordelijkheid ziet. 

Als consequentie van de onder aanbevelingen 5 en 6 door 
ons geconstateerde betrekkelijke afwezigheid van verant-
woording in het CDA komt "de bewaking" van het functioneren 
van de grondslag niet werkelijk uit de verf. Dit leidt ertoe 
dat men bij problemen ter zake acute oplossingen toch weer 
bij één instantie gaat zoeken, het Wetenschappelijk Instituut. 
De partij oefent zichzelf te weinig in het hanteren van de 
politieke overtuiging. 

Aanbeveling 8 

De grondslag van het CDA treft men ook bij andere organisaties 
aan. Voor een goed begrip van het Evangelisch  appal  voor het 
politieke leven is een confrontatie met de verantwoordelijken 
op andere terreinen van het leven, welke vanuit eenzelfde 
motief bezig zijn, nodig. 
De commissie meent voor concrete aanbevelingen te kunnen ver-
wijzen naar het rapport van de commissie die ter behandeling 
van deze kwestie voor het CDA is ingesteld. 

In 1979 heeft een CDA-commissie een rapport opgesteld over de 
contacten die het CDA met maatschappelijke organisaties heeft, 
of zou moeten aangaan. 
Het opnieuw bestuderen van het rapport "Het CDA en de maatschap-
pelijke organisaties" leidt tot de conclusie, dat er weliswaar 
een goed beeld van de maatschappelijke organisaties is geschetst, 
maar dat een praktijkgerichte benadering en aanbevelingen met be-
trekking tot de vraag, hoe die contacten te leggen, ontbreken. 
Met de volgende instanties zijn in de afgelopen twee jaar 
(mondeling) contacten gelegd en besprekingen gevoerd: Christelijk 
Sociaal Convent (3x), Kunstenbond FNV, NCB/KNBTB, NOVIB, KRO, 
Surinaamse Organisaties, NCOV, Synode Hervormde Kerk, Synode 
Gereformeerde Kerken, Bisschoppenconferentie, EO, Europese Be-
weging, KNOV, Unie BLHP, FNV, IKV, ICTO,  CIO,  TROS. 

Met een enkele organisatie is reeds een frequenter overleg ont-
staan. Met name sinds het voorjaar in 1982 heeft een verbreding 
van het aantal contacten plaatsgevonden. 
De contacten zijn tot nog toe uitsluitend van presidiumwege 
geëntameerd. Van geval tot geval zijn daarbij wel individuele 
personen betrokken, voornamelijk vanuit de Tweede Kamerfractie. 
In de zin van de partij gesproken, heeft derhalve nog niet een 
echte verbreding plaatsgevonden naar bijvoorbeeld het dagelijks 
bestuur of het partijbestuur. 
Tenslotte heeft in september 1981 een speciale conferentie plaats- 
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gevonden tussen het CNV-bondsbestuur, de CDA-dagelijks-
bestuursleden en -fractieleden. Ook zijn er nog diverse 
bijeenkomsten gehouden gezamenlijk met NCRV-KRO-CNV en Trouw 
(StichtingChristelijke Pers, Directie en Redactie). 

De werkgroep concludeert dat vooral met organisaties die 
zich de betekenis van het christelijk geloof aantrekken, 
contacten zijn ontstaan. Dat is in overeenstemming met 
de aanbeveling. De contacten zijn echter nog tezeer ad hoc 
opgebloeid en derhalve vaak aan incidentele gebeurtenissen 
gewijd. Juist in het licht van de aanbevélingdienen deze 
contacten echter stelselmatig te verlopen en breed gedragen 
te worden, zodat zij hun programmatische betekenis kunnen 
krijgen. 

Aanbeveling 9 

De bezinning op de betekenis van de grondslag van het CDA, 
dient er met meer nadruk dan voorheen op gericht te zijn 
om ons inzicht in de bijbelse gegevens , welke voor het 
politieke leven zo'n grote inspirerende waarde hebben, te 
vergroten en uit te breiden. De commissie acht het daar- 
mee samenhangend onderzoek noodzakelijk voor de vernieuwing 
van ons politieke denken. In dit opzicht betekent de commissie 
dat hetgeen in bijgaand rapport op dit punt is ge-nventariseerd, 
een uiterst fragmentarisch karakter draagt. 

Na de publicatie van het rapport "Grondslag en Politiek Handelen" 
is het Program van Uitgangspunten tot stand gekomen. Daartoe 
is een fundamentele bezinning op de betekenis van het appèl 
van het Evangelie op de politiek noodzakelijk geweest. 
Eet resultaat mag er wezen. Sindsdien is, het echter betrek-
kelijk windstil geworden. Gebed en bijbellezing hebben hun 
betekenis bij de opening van CDA-vergaderingen gekregen, 
maar stelselmatig onderzoek van de Bijbel is nadien teveel over-
gelaten aan de kerken en kerkelijke organisaties. 
Tegelijk moet geconstateerd worden dat er een generatie op-
groeit die vergelijkenderwijs weinig aangesproken kan worden 
met traditionele christelijk-politieke begrippen als "grond-
slag", "uitgangspunten", en andere uitdrukkingen waarmee de 
christen-democratische politieke overtuiging onder woorden wordt 
gebracht. Voor een actuele toetsing van ons politieke handelen 
aan bijbelse noties missen velen de vaardigheden, omdat de ge-
loofsoverdracht in kerken en gezinnen sterk aan veranderingen 
onderhevig is en aan betekenis heeft ingeboet. 
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Bijlage  IV  

Sancties 

Hoewel wij van mening zijn dat christen-democratische partijen zich 
dienen te kenmerken door het bewandelen van de weg van de wederzijdse 
overtuiging, gaan wij in het kort in op de reglementaire sancties die 
partij en fractie ten dienste staan. Het betreft hier immers een ju-
ridisch niet geregeld terrein, waarop gemakkelijk misverstanden kun-
nen ontstaan die zeer kwetsend kunnen werken. 

De fractie kan zelf afspreken dat leden, die niet bereid zijn na ge-
degen discussie primair de gezamenlijk gekozen beleidslijn uit te dragen 
en pas in de tweede plaats eigen opvattingen kenbaar te maken, niet in 
aanmerking komen om als woordvoerder namens de fractie op te treden. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de fractie betrokkenen de toegang 
tot de fractievergadering ontzeggen, aldus in feite het lid in kwestie 
buiten de fractie stellend. Conform de geest van de Grondwet zijn beide 
sancties een kwestie van bsluitvorming binnen de fractie zelf. 
De partij heeft geen sancties behalve het niet opnieuw te kandideren 
na vier jaar of royement. Het ligt voor de hand dat een fractie daaraan 
een belangrijk gewicht zal toekennen bij haar oordeel of betrokkene 
lid van de fractie kan blijven. 
Het is niet aan te bevelen nog een tussenvorm in te stellen, waarbij 
de partij openlijk haar vertrouwen in een fractielid opzegt dat bij-
voorbeeld stelselmatig weigert het verkiezingsprogram uit te voeren. 
Een dergelijke mogelijkheid tot ingrijpen door de partij heeft voor 
de betrokkene immers niet meer betekenis dan een vooraankondiging van 
het niet opnieuw kandideren, en leidt feitelijk tot een ondergraving 
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de fractie. Beter is het 
deze zoveel mogelijk gelegenheid te bieden om gezamenlijk dergelijke 
vraagstukken in eigen kring op te lossen. 
Met een dergelijke opstelling is wel te verenigen dat de partij indi-
viduele fractieleden vraagt zich in de kring van de partij te verant-
woorden. De tussentijdse sancties dienen echter voorbehouden te blijven 
aan de fractie. 



Bijlage V 

Betreft: uitwerking voorstellen met betrekking tot samenstelling/ 
omvang partijraadsorganen 

Uitgangspunt is dat de CDA-provinciale afdelingen als basis dienen 
voor vertegenwoordiging naar landelijke organen. 

A. Samenstelling partijraad 

1. In statuten te bepalen dat minimum-aantal stemgerechtigde 
afgevaardigden van elke provinciale afdeling op 5 wordt 
gesteld (thans idem) 

2. Het aantal afgevaardigden blijft 5 tot een ledental van 
2500 (nieuw) 

3. Elke provinciale afdeling heeft recht op 1 extra stemge-
rechtigde afgevaardigde voor elk vol aantal leden van 
1250, mits totaal ledental boven de 2500 ligt (thans per 
1000 leden ongeacht minimum totaal). 

Punten 1,2 en 3 leiden op dit moment tot 

Verband ledental afgevaardigden mogelijke 
30-5-83 partijraad wijziging 

per 1-1-87 

P.A.Groriingen 6.597 5 + 5 = 10 
P.A.Friesland 12.300 5 + 9 = 14 
P.A.Drenthe 5.795 5 + 4 = 9 
P.A.Overijssel 15.676 5 + 12 = 17 P.A.Overijssel 

(+ ZIJP) = 13.846 = 

5 + 11 = 16 
P.A.Celderland 18.402 5 + 14 = 19 
P.A.Utrecht 9.327 5 + 7 = 12  

16.096 
1)

P.A.Nrd.Holland 5 + 12 = 17  
Holland 27.260 

2)
P.A.M. 5 + 21 = 26 P.A.M.Holland = 

14.137 = 

5+11=16 
P.A. Rijnmond = 

13.123 = 

5 + 10 = 15 
P.A.Zeeland 3.915 5 + 3 = 8 
P.A.Nrd.Brabant 19.840 5 + 15 = 20 
P.A.Limburg 8.840 5 + 7 = 12 

64 P.A.Flevo = 

1.830 = 5 
(ZIJP + NOP) 

totaal 173 
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ad.1. Probleem kan zijn dat in deze provincie 3 min of meer zelf-
standig regio's blijven functioneren, waarmee redelijk mini-
mum aantal afgevaardigden per regio in gedrang komt. 
Eventueel daartoe waarborgen te scheppen door minimum aantal 
van 5 per regio te nemen + aantal naar rato ledental = 15 + 
11 = 26. 

ad.2. Ook hier een identiek probleem als in Noord-Holland, nu met 
4 regio's. Daar staat tegenover dat bij mogelijke splitsing 
provincie in 1987 automatisch een gescheiden afvaardigings-
regeling tot stand komt, waarbij het aantal dan resp. 16 + 
15 = 31 wordt. Om die reden te overwegen in de overgangs-
fase tot de splitsing P.A. Zuid Holland recht toe te kennen 
aantal te verhogen met 5, waarbij met de aanwijzing reeds 
rekening wordt gehouden met de verwante toekomstige ver-
delingen. 

B. Samenstelling partijbestuur 

1. In statuten te bepalen dat minimum-aantal stemgerechtigde 
afgevaardigden van elke provinciale afdeling wordt gesteld 
op 1 (thans idem). 

2. Elke provinciale afdeling heeft recht op 1 extra stemge-
rechtigde afgevaardigde voor elk vol aantal leden van 9.000, 
e.e.a. met een maximum van 3 leden/afgevaardigden per provindiale 
afdeling (thans per 7.500 leden met maximum van 3). 

Punten 1 en 2 leiden op dit moment tot: 

Verband ledental afgevaardigden mogelijke 
30-5-83 partijbestuur wijziging 

per 1-1-87 

P.A.Groningen 6.697 1 + - = 1 
P.A.Friesland 12.300 1 + 1 = 2 
P.A.Drenthe 5.795 1 + - = 1 
P.A.Overijssel 14.758 1 + 1 = 2 
P.A.Gelderland 18.402 1 + 2 = 3 
P.A.Utrecht 9.327 1 + 1 = 
P.A.Nrd Holland 16.096 1 + 1 = 2 / P.A.M.Holland = 

14.137 
2 

P.A.Zd Holland 27.260 1 + 3 = 42) 1 + 1 . 2 d  = 

13.123 = 
1 + 1 = 22) 

P.A.Zeeland 3.915 1 + - = 1 
P.A.Nrd Brabant 19.840 1 + 2 = 3 
P.A.Limburg 8.840 1 + - = 1 

223  
B.K. ZIJP 1 P.A.Flevo = 

1.830 = 1 

totaal 23 
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ad.1. Idem als bij de partijraad in verband met regio's te overwegen 
aantal op 3 te brengen, ook in kader van overgang mede in verband 
met omvang bevolking en regionale verdeling daarvan. 

ad.2. Bij eventuele provinciesplitsing komt automatisch andere ver-
deling tot stand. 
Derhalve bij overgangsmaatregelen tot dat tijdstip extra afvaar-
diging boven maximum toegestaan, waarbij rekening gehouden wordt 
met de verwachte toekomstige verdeling en ten gevolge daarvan 
ontstane rechten. Betekent dan totaal 4 afgevaardigden. Wordt 
daarnaast ook zelfde overweging als bij Noord-Holland toegepas:: 
met betrekking tot bevolkingsaantal + regionale verdeling daar-
van, dan zou aantal redelijkerwijs op 6 komen te liggen. 

ad.3. Tot aan moment van provinciale indeling recht op waarnemende status 
in partijbestuur. 
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