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tong'>tlc.dcn kwamen ruim 

'WO tongc chn<,tcr1-demo

cratcn 111 hanjc Am'>ter-

dJm hijccn om zich te hczirmcn op de 

toekonl'>l var1 hun partit. Onder het 

motto '\Vic nict kic'>l, verlic'>t' werd ccn 

cbg long gcdi-,cu<..,~o,iccrd over de Jlliqc 

inhoud en vcr-pakkrng van hct C:Di\ 

\VJt de hanter1 en telcvi'>ie hoalde WJ'> 

voorJI de vcrpakking I)Jardoor i'> lll't 

hccld onhttiJll dot hct prrn1t1ir grng om 

de '>JI11cn<,tellrng vJn eer1 nreuwe bndi

cbtenlij<;t Voor vee I deelnemer'> zal dit 

rmhcvredigend zijr1 Al'>ol jonge chri'>

tcr1-demouaten enkel hczig zmrder1 wil

lcn zip1 met de poppctje<, en du'> met 

zichzcll' ~iet'> i-; n1inder waar I )c opzct 

en rnzct van dczc dag wa'> jui'>t breed 

van aard. J)c hc'>preking v·an lien inhou

dcliike 'trategr,chc keuzc'> '>tomi cerl

tr·aal. Aon de hJnd van trcn dccl'>e<;<;ie' cr1 

een plcnJrre di'>LU<,<,ie zitn de UJntmrren 

vJn ccr1 polrtick manilc'>l zichthaJr ge

worden. 

Een brede beweging 
;\1, dee I van cen grotcr gehccl vormt de 

hiteenkom<,t var1 I khruari primair· een 

urtvloei,el var1 de wen'> van ecn nieuwc 

gcncratre C:J)A-er<, om de eigcr1 hetmk

kenhcid ge'>taltc te geven \'x/at twee 

]aar gclcdcn hcgon a]-, ccn inttiattct van 

ccn nog rc!Jticl klci n grocpjc jongc 

chri'>lcn-democrJten dat zich nict wrldc 

neerlcggen hit de cri'>i'>Jtmrhlccr rn de 

cigcn partiJ, t.., inmiddc].., uitgcgrocid 

tot ecn hredc heweging Vanal het he-
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gin hceh daarhij de inhoud centraal ge

-.;taan. l)at zogcn we tcrug in de con

trontatiehitecnkom<,t die op 3 khnrMi 

I 'J 1J!J in Niimegen werd gchouden en 

haar vervolg heeg in vcr'>chillcmk thc

mawnkgroqwn. maJr ook Jnder<,oor

ttgc initraticvcn gctuigdcn hicrvon; 

zoal-; ccn kettinghricl vol u>nuTte 

voor'>lellcn en ideecr1 die begin drt taar 

Jan de l'rogramcommi<,<,ie ter he,chik

king i'> ge'>tcld 1 De hijcenkormt van 

enkclc weken gelcdcn karl worden he

'>Lhouwd Jl' een voorloprg hoogtepunt 

llier i'> uitgekrr'>talll'>eerd hct tot nu toe 

ontwikkclde denken in een JJntal r·ich

t i nggevcndc pol it icke kcuzc'> 

Duidelijke signalen voor de 
partij 
Wannecr- de conclu'>il''> vJn dcze conlc

rTntie vcnaald zijn in ecn manilcq zal 

dit c:cn rol '>pekr1 hij de agendakeuze 

en <,tandpunthcpaling van het C:DA in 

het komendc jaar De kcuze<, zijn aller

mimt vrithl11vend en vormcn cen rclc

vont -,ignoal van wat cr hinncn de eigen 

Jchterhan lcdt 

Op I lchruari 19'!7 heclt de conlronta

ticheweging de wen~ urtgc-.;proken om 

vanuit de chri'>lcn-dcmocrati'>Lhe uit

gZlng-.;punten -,teed-.; opnieuw ZlJn-.;lui

ting tc zocken hij ontwikkclingen die 

zich in de Netkrland'>e <,amcnlcving 

volu-ekken. l)c dynamiek van dezc tiid 

i"i n1ct J! zijn voor"i en regen-:;, ecn uit

daging in plJCit~ van cen hcdreig1ng 

Hct <,chrikheeld voor Jongc chriqen-



c 
demouaten is ecn partij die kiest voor 

stilstand en die vooral op h!:'houd van 

het bcstaande uit is. Aileen door in ont

wikkeling te blijven en voortdurend te 

Iaten zicn hoc uitgang~puntcn op con

uete problcmen van vandaag en mor

gen van tocpa-..-,ing zijn, zal de chn-,

tcn-demouatie haar relcvantie voor de 

toekomst kunnen behouden. \)at vraagt 

on1 ccn mccr oHcn...,icvc hcnadcring en 

cen themakeuze waarbii hct CDA op 

de conu-cte lccfwcreld van mensen 

wcct in tc <,pclcn Som'> kan dat heteke

ncn dat hestaandc denkheclden over

hoord moetcn worden gezet, ol op zijll 

nlin-.t tlanpa~<.,ing bchocvcn. l)tlarbli 

gaat hct nict om tc vnandl'iTn on1 hct 

vcranckren zeit ot vanwcgc ekuoraal 

gcwin- daar namcn de dcclncnlcP-i aan 

de conlcrentic duidclijk atstand van -. 

maar vanuit het hesel dat nicuwc liJden 

om n1cuwc antwoordcn kunncn vragcn 

Vandaar dat in de congrcshundcl en op 

de dag zeit wcrd gcwaar'-.chuwd tcgcn 

cen l'cnzijdige pmtikring van hct CDA 

als plattclandspartiJ ,\ loderne christcn

democratcn zocken naar cen <}oc.lc /Jolilll' 

111'"'" 5/d,/ '" f'I.Jitc/,111,/ Naast behoud van 

de eigen identiteit van het platteland. 

hetekent dit ook cen pkidooi voor een 

heter lcdklimaat in de stad op punten 

van veiligheid. lcdhaarhcid en maat

schappelijke tweedcling. len actief JOn

gerenbclcid waann onderwq'> cen 

spl'erpunt vormt. pa<,t daarhij Opval

lcnd was de keuze voor meer PCI/'1"/J
Icll.lc r.lnrlt/({1. De tijd waarin van cen 

wl'lhaast hllllde \icicle voor omroepver

cnigingen sprakc WJ'-. en hct hijzondcr 

ondcrWIJS met artikel 2 3 van de 

Crondwet in de hand tegen de hozc 

buitenwcreld verdedigd werd. ligt ach

tcr or1s. ldentiteitsgchonden organisa

l!es kunnen op de warme steun van het 

CDA blijven rekcncn, mits zq kleur 

durven bekennen. In dit vcrhand wor-

den zeltorgani-,atics van allochtonen 

ook waardevol geacht. 

De oproep aan de partij om her tPcllcltjk 

m/11 of' ,/ccllij.lilrll(i,! alsnog scrieus in 

ovcrwcging tc ncmcn, n1oct cvcncens 

in dit pnspectid worden geplaatst. 

Voor vekn in hu CDA is dit concrete 

punt inmidde\-, ecil wmhool gewordcn 

vuor de vraag ol hun partij authcntil'k 

en modern tegeliJkertiJd wcnst te zi1n. 

Wanneer Ltil de evaluatie von de 

Stichting van de Arhcid. die hinncnkmt 

zal vnschiJnen. hlijkt dat van ccn om

-,\ag in positievc Zin - hijvomhecld 

door ecn illllke toenamc van het decl

tiJclwerk onder mail!leil - geen sprakc 

is. meg hct CDA als partij van hct ge

zin een kcuze voor het wettelqk recht 

op deeltiJdarheid niet longer achter

wege Iaten. f let laatste woord in dezen 

is aail de \eden Veil de lerstc eil 

Twcede Kamerfractie van het CDA. 

Loten we hopcn dat de Twcede Kamcr

tractie niet vom niet<, de mogeliJkhcid 

heel t opengelaten om alsnog met cen 

nwtie te komen. \\'ic niet kiest. vcT

Iicst' JS uok hicr hct motto 

Kiezen voor duurzaamheid en 
betrokkenheid 
De kcuzcbereidheid van de dcrtig-plus

generatie hlcck op I ichruari '>lcrk op 

twee inhoudelijke punten De thema's 

duurzaamhcid en hetmkkcnheid wer

den hoog up de agenda geplaaht. 

p,,io1itcit uoor duur:L<IIItC onliuikkclin1} 

Ecnsgezllld <,\elden de conlcrentredecl

nemers zich tiJdcn<, de middagdiscu<,<,ic 

achtcr de stelling ''WiJ kiezen vom 

duui'zaamheid. Daarum vinden wq dat 

win..,t ten aanzien van het milieu en 

duurzaamheid op korte termijn des

nood.;, ten kostc 111Jg gaan van koop

kracht en/ot werkgelcgcnheid" 

1\kn heplcitte in dit kader ccn structu-

UlV 1 <J~ 



reel belcicl dat onder andere via ccn 

vcrhoging van de cncrgicprij~ en de in

troductic van ccn ccotox aan cchtc onl

buigingen hijdraagt l)e rartiJ wcrd or

gcrocpcn om ccht wcrk tc nlztkcn van 

uitgang'->puntcn zoa]<., rcntnlcc".tcr...;chap 

en vcrantwoordclijkheidshcsd 

zegd· "In hct rublieke Ieven nwet 

schcrrcr doorklinken dat ieder mens or 

vcrschillcnde momcnten in zijn of haar 

Ieven zorgtaken te vervullcn heel t t\ let 

het vcrantwoordeliJkheidshcscf en de 

ondcrlinge betrokkenheid van men<;en 

ten opzichte van elkaar i-, weinig mis. 

Wei met de ruimte die 

luist in een tijd waarin 

srrake liJkt van een zekere 

verah-;olutcring van het 

economische helang en 

natuur- en n1ilicuwaardcn 

met de bouw van dure tun

nels worden afgekocht, 

moet hct CDA tegenwicht 

hteden en zich opwerpen 

De dynamiek van 
men-,en krijgen om daar-

aan invulling tc gcvcn.
11 

deze tijd is met al 

zijn voors en 
Op het congres wcrd ex

pliciet gekozen voor vcr

groting van de mogelijk

heden van mensen om 

voor elkaar te zorgen. Wie 

kinderen opvoedt of infor-

tegens, een 

uitdaging in plaats 

van een bedreiging. 
als een gruene partiJ. 

Daarhij staat her CDA voor de uitda

gi ng on1 tot cen vcrantwoordc Jfwc

gtng tc komen tus<.en de helangen van 

een gezond milieu, verantwoord na

tuurhehecr en hehoud van een levens

vatbarc ograrischc ;.,ector. I )c ccr'-;tc sig

nalctl wijzen crop dat de partij serieu<; 

werk wenst te makcn van dit thcma. Er 

is inmiddels een wcrkgrocp plattelands

ontwikkcling van -.tart gcgaan die zich 

hezig houdt met de samenhangen tus

<;en re,pectievelijk milieu-landhouw-na

tuurhcheer en hct komendc zomernum

mcr van C:hri<;ten Democratische 

Vcrkenningen zal geheel in het teken 

staa11 van het thcma duurzame ontwik

keling Van de zijde van de confronta

tichcwcging kunncn dczc 1nitiaticven 

op een wam1 onthaal rekene11. 

Stillllllcrinl) 1'1111 de ondcrlinqe zon) 
/ii55fl1 IIICIISfiJ 

Als de conlrontattcl1ewcging op I le

hruari ccn hood<;chap met kracht heclt 

willcn overbrengen. dan is hct wei de 

kcuzc voor ccn hcnvaardcring von on

hetaalde zorgarhetd In de cotlgre,hun

del werd daarovcr her volgende ge-

( j )\' ~ ()-; 

melc zorg verlcent, moet 

voor deze inzet niet worden besrraft. 

maar juist beloond. De congre,deelne

mer' hepleitkn in dit vcrhand een 

breed pakket van maatregelen. Naast 

een wettelijk recht op deeltijdarheid, 

<;~elden ziJ vcrder voor te komen tot hc

terc zorgverlofrcgclingen, de invoering 

van een maat,chappeliJke dienstplicht 

voor Jonget·en en betere faciliteiten 

voor vrijwilliger-; en mantelzorgers. Len 

aantal praktische maatregelcn dus die 

vooral hedoeld zijn om combinaties 

van werken en zorgen betcr mogel i 1k te 

maken. In de discussie werd daarhij 

ovcrigens wei een helangrijk kanttekc

ning geplaatst De eventuelc inzet van 

financii'lc tnstrumenten ter vndere sti

mulering va11 de informelc zorg- in hct 

belcid<;advies 'De verzwegen keuze van 

Nederland' van het Wetcn-,chappeliJk 

lnstituut voor hct CDA zijn onder an

dere een bctaald zorgvcrlol, kraamver

lol voor vader,_ opvoedgeld en het 

zorgloon gcnocn1d- n1og nict in nlin

dering worden gcbracht op de nu reeds 

bcpcrkte middelcn van het profcssio

nele zorgcircuit' Vanuit een oogpunt 

van kcuzevri1hcid en als aanvullende 

n 
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JoiJ(jC CDA-ers ko11dw zclj ew lijst met I1Pi11tig topkmdidlltC11 sdH1CJJstc1/C11 

voorziening blijtt gonic en be,chikbare 

kinderopvang noodzakelijk In het Iicht 

van de vergrijzing van onze szuncnle

ving is her, onverantwoord verder te 

hezuinigen op het 'aantal handen aan 

het hcd' in de gezondhcid'.zorg. 

Democratisch functioneren 
Enig-;zin~ tcgcn~trijdig \Var~n de con

clusies dtc tijden<, de conlcrentie van I 

lcbruari op het punt van de vcrstcd-cing 

van her dcmouatisch gchaltc van de 

politick werdcn getrokken. In de mid

dagdi'>cussJe werd hc<>lotcn om va<;t te 

houden aan hct principe van de vcrte

gcnwoordigcndc dcn1ocratic en daar

mee alstand genomcn van in<,trumcnten 

v<ln dirccte democratic zoals her rclc

rcndum. TcgeliJkcrtqd wa'> in her kadcr 

van partiJvcrnicu\ving gekozcn voor 

ecn samcmtelling van kandJcbtcnliJ'>len 

op b<Jsi'> van rechtstreebc vcrkiczing 

door de C:DA-leden zeit. 

01 dit zo'n verstandige keuze wa<,, valt 

te hetwijklcn. Hct leek op hct ecrste 

gezicht heel moot om aile clcelnemcr<> 

Uoto /)irk 1-!o/' 

met bchulp van een cigcn chipknip via 

de computer een persoonli)ke lijst van 

twintig topkandidaten te Iaten samcn

stellen. ln hct moet gezegcl, het wa<, 

leuk om cr aan mee tc docn. Toch hlcek 

hct rc<:.ultaat nict aan de hoog gc-.pan

t1en vcrwachtingen te voldoen, want 

van ccn hoog vernicuwend gchaltc \vas 

gccn l.,prakc. I)c uitslag was vooral ccn 

wecr<,piegcling van de (onlhekendheid 

van de kandidaten. In <,ignalcrende zin 

heclt de gevolgclc procedure wei gocde 

dicnst gcdaan- hct i'i hiJvoorheeld nict 

voor nicts cbt hl't cnigc jongc en ook 

nog vrouwclijke lr<JctJclicl bovenaan de 

lij<>t cindigde -, maar voor echtc partiJ

vcrnicuwing zal toch naar andere in

<,trumcnten gczocht moeten worden. 

De groslijst van hondcrdzc'ilig aanhe

volcn, veelal nteuwe menscn 1s wei een 

JnteJ-cS'>ant product van dezc conlronta

tie hijcenkomst 

Coed voor het CDA 
len gocdc hoochchap vJlt ol staat met 

de hetmkkcnhcid van voldocnde men-

C I l\' 1 <J7 



...,~n. I)e confrontatichc\vcging kan in 

dit opzicht nict andcr<, dan als po<,~ticf 

door ck partij worden hcoordccld. 

I In cen ti)d dat jongetTt1 zich niet of 

nauweli1ks mccr door de politiek IIJkcn 

tc Iaten aansprckcn, bli,kt het (:J)A 

ovn voldocnde jonge 111er1<,cn re hc

<,chikken die vinden dat christen-dcmo

uati-,che polttiek er toe duct. Fen 

nieuwe gencratte durlt klcur tc beken

ncn en wli zich - in tegen<.telling tot 

hiJvomhccld de Nict-Ntx-groep roncl 

de l'vdA- expliciet vanuit de uitgangs

punten rnzcttet1 om poliricke antwoor

dcn op de vragen van de toekorw,t te 

vindcn. Zonder dat daaro111 door de 

partij gcvraagd i~ en huiten de geveo.;

tigde parti1kaders 0111, bli1ken cen paar 

hondcrd hekcnde, maar vooral veel 

111indcr bekende. JOnge chri'>len-del11o

craten hereid de partij in 111oeilijkc tij

clen tc ondcrstcunen. Op hur1 eigcn 

n1anier en met cigcn weno.;cn, n1aar n1et 

een uitgesproken christen-dcmocrati

schc hoodschap. Voor een politieke 

partlJ die voortlcelt dank-

ten 0111 op eigcn kracht acrid tc wor

den. Dat i-, niet aileen een tcken van 

onvrcdc n1et hct vooralo.;nog te wcinig 

uitgesproken inhoudelijke proliel van 

de partii. maar ook een com111entaar op 

hct parti)politieke kli111aat. Het rapport 

van de com111i<.sie-Cardcniers dat te

rccht aandacht vrocg voor ~en tocgan

kelijker parti)structuur en -cultuur i'> in

middel<. twec jaar oud, maar van een 

dclintrievc doorbraak kunnen we niet 

spreken. Cri-,is111anage111cnt voert voor

alsnog de boventoon. Hoc begriJpelijk 

ook, onze partij kan het zich nrct per

mittercn de zaken veel Ianger op z'n 

heloop te Iaten. 

Partijvernieuwing 
Vecl te lang heeft het C:DA in het vcr·

lcden gcwachr om te irwesteren in een 

nicuwe gencratie politici. Hierdoor is 

een gat ontstaan dar op dit 111omenr 

piJnlijk zichtbaar is. Dan hebben we 

hct i ndcrdaad over de noodzaak van 

partijvernieuwing. maar dan wei cen 

vemicuwingsproces dat breed wordt in-

gezet' De huidige hxatic 

ziJ het kit dat steeds het 

..,tokje worcit doorgegcvcn 

oan volgcnde generatie~, io.; 

dit cen hclangrijk potcn

ticel r\lct de aanwczig

heid Vall een Vitale 111id

dengencrJtic, zijn er voor 

hct C:DA goede kan-,en 

Wie kinderen 
op de sa111enstellrng van 

cen gocde kandidatenlijst 

voor de Tweede Kamer opvoedt of 

informele zorg 

verleent, moet voor 

deze inzet niet 

pa'>l nier in dir verhand 

Natuurlijk zal de nieuwe 

CDA-Tweedc 

Ka111crlt·actic uit 111ecr per

<,oncn van onder en rond 

de vccrt ig Jaar moctcn 

gaan he~taan, net zo gocd 

als dat de nieuwe lractie 

wcggclcgd 0111 ccn voor- worden bestraft, 
'-.prong te ncmcn ten op

zichte van andere poli

tickc parliJen. 

maar juist beloond. 

2. I kt hcstaan var1 de conlrontatiebe

Vv'Cging o].., zodanig moet voor hct 

CJ)A een teken i!Jil de wand ZIJil en 

kan ook tot lct·ing strekken. Het zcgt 

wat over her lunctroncrcn Viln de pitrtij 

dat ccn gencratie dcrtiger<, hcelt heslo-

C IJV ''C 

ook op andere pun ten I al

lochtonen, vrouwcn) een mecr gc-

trouwc ato.;picgcling von de eigcn ach

rcrban en her kiezersporcntieel 111oet 

gaan vor111en. Hct z<Ju echtcr van kort

zichtighcid getuigen enkcl de zinncn re 

zetten op zoveel 111ogei1Jk Jonge en 

r1ieuwe kandidaten. lcugcligherd en on-

c 
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bekcndhcid vonnen in zichzeit nog 

gccn garanttc voor kwalitcit. net zo 

111111 trou\vcn~ al'i "enioriteit en crva

ring Het zai er de komende tiJd om 

gaan voicloendc oppositioneie en in

houdeiijkc, in piaat<, van hestuuriijke 

kwaiiteit in de kamerhankje<, van het 

CDA tc krijgen. 

Om dit tc kunnen bewerbteiiigen is 

het van groot belang dat gcve<,tigde po

sities ecn heduidend minder grote roi 

gaan <,peicn dan zij in het verledcn heb

ben gedaan. 

moct. Fen nicuwc gcncrJ.ttc chri'-.tcn

dcmocratcn laat zich andcr'> aansprekcn 

dan hatn voorganger<..,. Hct (] )/\ zal 

met het oog h1erop vcci mecr nweten 

gaan Jnvc..,tcren in nicuwc (ook in tcch

ni-,ch opzichtl vormen van communica

tie e11 hetrokkenheid. Wcllicht dat het 

programma T'oiitieke partiJ nicuwe -,tid' 

hieraan het nodige kan hiidragen 

Zocken naar nieuwe vormcn I'> heiang

rijk, maar raakt niet de kern. Partij

vernieuwing heelt ook betrekking op 

her fcit dat jongeren mecr 

Het zal er de 
mogciijkheden moeten 

krijgen om zich binnen de 

partij te ontplooicn. Op 

dit moment i'> de door-

Vernieuwing is in de 

hreedtc nodig, want Iaten 

we wei wezen het i-, niet 

aileen de tractie die een 

hoog grij<, gchalte kent, 

ook op de partii zclf is 

deze kleur<,tciling van toe

pas-;ing. C~a naar ccn gc

middelde atdeiingsverga

dering ot bezoek ecn 

partijraad en overtuig u 

zcil Ter vcrklaring wordt 

dan nog wei eens beweerd 

dat 'de Jeugcl van tcgen

\voordtg' zo \Vcinig gc.lnte-

komende tijd om 

gaan voldoende 
<,troom vanuit het C:DiA 

naar het CDA te gering. 

De parti) moct zich mecr 

ais lcer-,chool voor jongc 

christen-clemocraten gaan 

opwerpen. Door middel 

van goede inhoudeiiJke 

vorn1ing, n1aar bijvoor

heeld ook door mincler 

<,trikte procedure<, tc vol

gcn hij de <,amcn<,telling 

van commi'>Sics. Bij gebrek 

oppositionele en 

inhoudelijke, in 

plaats van 

bestuurlijke 

kwaliteit in de 

kamerbankjes van 

het CDA te krijgen. 

rc<,<,cerd zou zijn. Wic de conlcrentie 

van 1 lcbruari heett mcegemaakt, moct 

op z'n minst hebhen gevoeld dat dit de 

oorzaak niet kan zijn. Wanneer bijeen

komsten war minder saai ziJI1, zijn JOll

gcren wei degeiijk aanspreekhaar en 

ook lettedijk van de partij. Het C:DA 

zou vee! meer met hct aanwezige po

tcntieel kunnen en moeten doen. 

Het gaat cr om ecn partijstructuur en -

cultuur te hcwerk'iteiiigen die cen 

nicuwe generatie aan-;preekt, de ruimte 

laat en investecrt in onhekencl talent 

Zo zullcn we ons zeit scrieu<, de vraag 

moeten -rellcn ol de huidige uitge

hreiclc en vaak om-,lachtige vergader

cuituur van hct CDA niet op de hcliing 

aan ervaring en kennis wordt de in

hrcng van Jongcrcn -;on1:-, Vv'J.t al tc 

lichtvaardig terzijde geschovcn. Partij

vernicuwing 'itaat tot -,lot voor ccn 

voortdurcncle zoektocht naa1· nieuw, 

onhekend talent. Op dit moment i-, hct 

CDA hierop nog onvoldocndc inge

'>teld en ingericht. In de opzet van een 

talentenhank 1., inmiddei-, gclukkig 

voorzien, maar op de vulling zeit komt 

het natuurliJk aan. 

Een confrontatie met toekomst 
De cindconciu'iic moet zip1 dat de con

trontatichcwcging 11JCUWC inlpul..,cn 

gcdt die kunncn hijdragcn aan hct pro

cc~ van rcvitali-.;cring van de chri-..tcn-



dcnwuatie Op Jnhoudelitk vlak zip1 cr 

ccn aJntal opvallcndc acccntcn gczct 

d1c voor hct wcrk VJ.n de Progron1com

llll55ic van hctekeni' ZIJn. Niet aileen 

hkkcn de thema\ duurzaamhe1d Cll on

dnlinge zorg en hetrokkenheJd het 

goed tc docn, de di,cu"Je' wJren mecr 

1n lwt algen1cen 'tcrk doortrokken van 

de wen' hc·t 'oualc gez1cht van het 

(J)r\ tc Iaten zien Voorts blcck de 

Ul!l!rontJtichc\\Tging ccn gcproiJlccrd 

program dat JJ1Zct op spculieke thcma'' 

ve1Tc te vcrkicze11 hoven CCJl alonwat

tcnde op voorhand conlpromi,gerichtc 

hcnadcr1ng. Tot ,Jot klonk n een dui

delijkc waar,chuwlllg doo1· richting de 

part11 tege11 ec·n eventUL'l'l tc stcrke 

drang tot hehoud Hoewel over vorm

gc\·ing valt te twistcn, hceh de COll

lrontatiehcwcglllg nwt rccht aandacht 

.~cvrJ.ugd voor de po-.1t1c van ccn 

nieuwc gcncrat1c christcn-dcmocratcn 

in hct CDA. De partit i' opgeroepen 

meeT te inve,tcren in n1cuw, onhckend 

tzdcnt en de conlrontatichcwcging 

hcdt haar diensten aangehodc11 I )e 

controntJticbcwcging zal zckcr door

gJJn n1ct hct uitdragcn van de inhou

dclijke hood,chap en het vcrdn poli

tick lKtiVlTCn von nog lllClT jongc 

mcnsen. Aan de pan1j i' nu het woord 

om mccr met dit potenticel te gaan 

doe11. Aileen ecn P<"itievc grondhou

dJng i' in dczcn n1et Ianger voldoendc 

1\ ldl'/011 ( uJ.IciLH'illl (;,/, '' 'lll{tllcdcll'Cikcr hi1 

f>ci \\'citii,c/>d/lf>c/rjk /iil/lillllil'OO/ /Jci ( '/J/1 Ill 

dcltc/ hcirokkc11 />if ,1< cclll/rollilllicl>cJPC<fllr,; 

No ten 
I Z1c \tH>I clc doclqcllln.~ \'clll de Ullll:ollLlllchll 

ccllk()m-,l 111 l\11mq.;L'Il up I khru:111 I()()(> l l 
l\10'> l'lllllt'gt·n I'> de ccr'>tc '>Llp ( i'l''ltl' 

Afscheid van Niemandsland? 
( )p zatncbg 15 maJrt aamtaandc zal de ccr'tc rcgionak gezimconkrcntie over 

modem gt'Zlmhcleid met al, titcl 'At,cheid van Nienland,!Jnd'' plaatwinden 

Hct 1·apport 'I )e verzwcgen keuze van Nnkrbnd' van hct Wetenschappclijk 

ln5lituut voor hct CD/\ zal de ba,Js voor de discu"1e' vormen 

I )e conlncntie wordt gchoudcn in het Pmtiljon Hotell1aren/Croningen a an de 

l·mmalaan ii te Haren. Hct heg1nt 0111 10.3() uur en eindigt om 15 ()() uur 

l)r, ,'\1. Ka,telcin, de voorzittcr va11 de studieuJmmissic van hct rapport 'Dever

zwegcJl keuze va11 1'\edcrland' opent de dag. 

In drie wmkshop' worden de thema's: Opvocdltlgsondersteuning, Wcrk en zorg 

-hoc i' de verdeling'; en Cultuurom',lag LIJtgewcrkt 

1\lcvrouw Hanske 1-'venhui,, mr 13 Wc,terink, mevrouw Alice van Ballcgooyer 

en mevrouw longma Roclants werkcn mee 

De conkrcntie i' ccn gezamenli1k project van het Wctcmchappelijk lnstituut 

voor het C:DA. de Provincialc Afdcling Croningcn, het (])lA, Vrouwenberaad 

en Stecnkampimtituut. 

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mevrouw B. van 

Dongen-Svemgaard, tcldoon 050-573021 3, fax 050-5730213. 
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