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In 1986 kan door de historische verkiezingswinst van het CDA het tweede kabinet-Lubbers aantreden. 

CDA-voorzitter Bukman (uiterst links) werd minister van Ontwikkelingssamenwerking in dit kabinet. 
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1. Partijbestuur en Dagelijks Bestuur 

Veel vacatures door verkiezingswinst 
Het jaar 1986 stond voor het Partijbestuur en 
Dagelijks Bestuur in het teken van de verkie
zingen in het voorjaar (maart en mei) en de 
personele wisselingen in zomer en najaar. 
Partijvoorzitter Piet Bukman en partijsecre
taris Rles Smlts verlieten het Partijbestuur 
en het Dagelijks Bestuur om respectievelijk 
als minister van Ontwikkelingssamenwer
king en kamerlid een nieuwe weg in te slaan. 
Daarnaast vond een bijzonder groot aantal 
wisselingen In het Partijbestuur en in het 
Dagelijks Bestuur plaats. 

Binnen de partijorganisatie vormt het Partijbe
stuur in de dagelijkse gang van zaken het hoog
ste orgaan. Uiteraard zijn de Partijraad en het 
Partijcongres in allerlaatste instantie de belang
rijkste organen. In de dagelijkse politieke actua
liteit is het zeswekelijks vergaderend Partijbe
stuur het belangrijkste orgaan. De dagelijkse 
gang van zaken wordt behartigd door het Dage
lijks Bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de 
twee vice-voorzitters, alsmede uit andere leden 
van het Partijbestuur. Het Dagelijks Bestuur 
vergadert om de drie weken en is mede daar
door in staat om de actuele politiek op de voet te 
volgen en richting te geven aan de visie van de 
partij. 

Dubbele campagne 
Zoals gemeld, het voorjaar van 1986 stond 
volop in het teken van een dubbele verkiezings
campagne. Op 19 maart 1986 vonden de ge
meenteraadsverkiezingen plaats, die voor het 

CDA over het algemeen in het teken van de 
stabilisatie stonden. In diverse steden en ge
meenten haalde het CDA een aantrekkelijke 
winst, maar in andere steden, met name in het 
Zuiden van het land viel een aanmerkelijk ver
lies te noteren. Vervolgens vonden op 21 mei 
1986 de Tweede Kamerverkiezingen plaats. 

Het CDA behaalde een ongekend succes in de 
vorm van 54 klinkende Kamerzetels. Aan de 
kiezers was gevraagd of Lubbers het karwei 
mocht gaan afmaken. "Lubbers gaat het karwei 
afmaken" was de leus die op de CDA-verkie
zingsavond in de Pulchri-studio in Den Haag 
met terechte trots werd getoond. Het CDA be
haalde zijn grootste verkiezingsuitslag in haar 
bestaan. Een uitstekend resultaat, dat mede 
door de eenheid in de partij tot stand is geko
men. 

Vacatures in de leiding 
Mede als gevolg van de verkiezingen en de 
totstandkoming van het tweede kabinet-Lub
bers, ontstonden er in de zomer in de partijlei
ding een groot aantal vacatures. De belangrijk
ste daarvan vormde de partijvoorzitter. Piet Buk
man stapte na bijna 6 jaar voorzitterschap over 
naar het kabinet en ging de functie van minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking vervullen. 

Vanaf het moment dat deze vacature ontstond 
(juli 1986) heeft een tweetal vice-voorzitters 
deze vacature waargenomen. In de eerste 
plaats de eerste vice-voorzitter Bert Fleers, 

Het nieuwe DB bijeen, v.l.n.r. o.a. Rob van de Beeten, Gor Lamers, Wim van Velzen, Cees 
Bremmer, Willemien van Montfrans, Bert de Vries, Jan Christiaanse en Gerard Woertman. 
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maar aangezien deze tijdens de Partijraad van 
22 november 1986 in Utrecht statutair aftrad, 
heeft hij deze waarneming slechts vier maanden 
kunnen verzorgen. Na zijn aftreden heeft Wille
mien van Montfrans-Hartman, tot op dat mo
ment de tweede vice-voorzitter en sindsdien 
nieuwe eerste vice-voorzitter het voorzitter
schap waargenomen. 

Partijvoorzitter 
Voor de vervulling van de vacature partijvoorzit
ter is een uitgebreide procedure in werking ge
zet. Een commissie bestaande uit vier vooraan
staande partijleden werd verzocht om uit de 
aangemelde kandidaten een selectie te maken 
en een concreet voorstel aan het Partijbestuur 
te doen. Deze commissie stond onder voorzit
terschap van de ere-voorzitter van het CDA, 
prof. P. A. J. M. Steenkamp. De commissie 
bestond verder uit mw. J. Leyten-de Wijker
slooth de Weerdesteyn. 0. W. A. Baron van 
Verschuer, en prof. B. Krol. Nadat deze commis
sie zich met het Partijbestuur uitgebreid had 
verstaan over de wijze waarop de voordracht tot 
stand moest komen en de verwachtingen die het 
Partijbestuur daarover had, en nadat reeds een 
profielschets voor de nieuwe partijvoorzitter was 
geformuleerd, is deze commissie op voortva
rende wijze aan de slag gegaan. Begin oktober 
kon zij reeds een voordracht presenteren aan 
het Dagelijks Bestuur en aan het Partijbestuur. 

Deze voordracht luidde unaniem: drs. W.G. van 
Velzen. De heer Van Velzen, tot dat moment lid 
van het Dagelijks Bestuur en tevens voorzitter 
van de Kamerkring Noord-Brabant, werd door 
de commissie algemeen de meest geschikte en 
meest veelzijdige kandidaat voor de belang
rijke en zware functie van partijvoorzitter geacht. 

Dagelijks Bestuur en Partijbestuur hebben deze 
voordracht unaniem overgenomen, hetgeen tij
dens de Partijraad van 22 november 1986 tot 
een definitieve voordracht leidde. Tijdens de 
extra Partijraad op 31 januari 1987 te Den Bosch 
zou de heer Van Velzen definitief tot voorzitter 
worden gekozen. 

Vice-voorzitter 
Een andere belangrijke vacature die in de loop 
van 1986 speelde, was de opvolging van vice
voorzitter Bert Fleers. Uit de procedure die 
voor de vervulling van deze functie is toege-
past, is de heer Rob van de Beeten te Arnhem 
als nieuwe vice-voorzitter voortgekomen, het
geen tijdens de Partijraad van 22 november 
1986 in een definitieve verkiezing uitmondde. 
De heer Van de Beeten heeft reeds ervaring 
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Enkele oud-partijbestuursleden 

opgedaan binnen de commissie Buitenland en 
binnen het CDJA. 

Partijsecretaris 
Een volgende belangrijke vacature betrof die 
voor de partijsecretaris. Mede als gevolg van de 
grandioze winst van het CDA bij de Kamerver
kiezingen schoof partijsecretaris Ries Smits me
dio juli door naar de banken van de Tweede 
Kamer. Overigens een niet onverwachte over
stap, aangezien Smits al op een redelijk verkies
bare plaats stond. Vanaf Smits' officiële vertrek 

WIE IS WIM VAN VELZEN? 

per 1 september heeft Cees Bremmer als waar
nemend secretaris opgetreden. Gedurende de 
laatste vier maanden van 1986 heeft een selec
tieprocedure plaatsgevonden, waarbij het Da
gelijks Bestuur zich vrij uitvoerig heeft gebogen 
over de opvolging van Smits. Mede in verband 
met de door het Partijbestuur gewenste koppe
ling aan het partijvoorzitterschap, heeft een en 
ander nog wat extra lang geduurd. Uiteindelijk 
heeft deze procedure er toe geleid, dat het Par
tijbestuur op 12 december 1986 bij acclamatie 
de heer Cees Bremmer uit Voorschoten met 
ingang van 1 januari 1987 benoemd heeft tot 

"Ik ben sinds begin 1980 lid van het CDA. Vanaf 1984 ben ik voorzitter van CDA-Brabant en 
lid van het Partijbestuur en Dagelijks Bestuur van het CDA. Ik was daarvoor al actief binnen de 
KVP, zonder lid te zijn van die partij. Daar heb ik deelgenomen aan een commissie van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming (het wetenschappelijk instituut van de KVP), die het 
rapport "Wederkerend onderwijs" samenstelde. Dat beviel me. Ik zat ook in een commissie 
die de kamerleden adviseerde over het onderwijs. Begin '80 ben ik voluit en actief lid 
geworden in het CDA. Gelet op de uitgangspunten van het CDA, de mensen die in het CDA 
een rol spelen, heb ik daartoe besloten. De mens- en maatschappijvisie van het CDA spreken 
mij zeer aan. Het was eigenlijk het einde van een proces dat al een jaar of acht aan de gang 
was. 

Aan de Thomas Morus-kweekschool in Rotterdam heb ik een onderwijzersopleiding geno
ten. Daarna, in militaire dienst, heb ik gekozen om door te gaan met een studie in de 
Onderwijskunde. Die studie doorliep ik als werkstudent. Ik was leraar aan het streekcentrum 
voor werkende meisjes in Nijmegen. Bij het Katholiek Pedagogisch Centrum begon ik als 
beleidsmedewerker in 1972, vervolgens werd ik directie-secretaris en in september '76 
directeur Ontwikkeling en Planning. In die tijd nam ik ook deel aan bovengenoemde KVP
commissie. 

Februari 1980 vroeg de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs Hermes mij als adviseur. 
Daarna werd ik ook adviseur van staatssecretaris Van Leijenhorst In 1985 kwam ik op het 
ministerie als hoofddirecteur Voortgezet Onderwijs en in januari dit jaar werd ik daar 
plaatsvervangend directeur-generaal. In de tussenliggende periode was ik ook nog voorzitter 
van een project van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke
ling) op het gebied van het Onderwijs. Dat project is zojuist afgerond, met een grote 
hoeveelheid publikaties. Vanwege de positie die ik bekleedde, heb ik een aantal adviestaken 
vervuld ten behoeve van de Nederlandse Katholieke Schoolraad en ook eenmaal voor de 
Protestants Christelijke Schoolraad. Ik heb o.a. bijgedragen aan het rapport "Bouwen aan de 
relatief autonome school" (januari 1979). De gedachten die daar in staan, over gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, deregulering en versterking van de autonomie van de scholen zijn 
steeds relevant. Ook heb ik bijgedragen aan een nota over de levensbeschouwelijke 
grondslag van het katholiek onderwijs in de jaren '80." 
(Uit de CDA-Krant van 2 nov.) 
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nieuwe partijsecretaris. 
Naast deze drie vacatures hebben zowel het 
Dagelijks bestuur als het Partijbestuur een be
hoorlijk aantal wisselingen meegemaakt. In het 
Dagelijks Bestuur betrof dat in de zomer de 
vacature De Graaff-Nauta, in verband met het 
aantreden van dit Friese DB-lid als staatssecre
taris van Binnenlandse Zaken. Voorts was de 
heer Corporaal per 1 januari 1987 aftredend. 

Penningmeester Veenhof is eveneens per 1 
januari 1987 aftredend, doch op verzoek heeft 
hij zijn werkzaamheden tot 9 februari 1987 
voortgezet. Binnen het Partijbestuur vertrokken 
in totaal een zevental leden, afkomstig uit de 
kring der vrijgekozenen. Daarnaast hebben di
verse Kamerkringen van de gelegenheid ge
bruik gemaakt hun vertegenwoordiging te ver
nieuwen. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur 
en het Partijbestuur heeft de Partijraad op 22 
november besloten het aantal vrijgekozenen 
met één uit te breiden en wel van 18 naar 19. 

Vervolgens is een zevental nieuwe vrijgekozen 
Partijbestuursleden benoemd. Dit zijn: 
- vacature De Graaff-Nauta: mw. mr. R. G. 

Wasterlaken-Loos 
- vacature Biesheuvel: prof. dr. P. B. Boorsma 
- vacature Van der Camp: drs. W. J. S. M. Buck 
- vacature Terpstra: drs. M. Kastelein 
- vacature Corporaal: mw. mr. P. C. Lodders-

Eifferich 
- vacature Van Leeuwen: dr. J. W. Hekkeiman 
- vacature Veenhof: T. Demirhan 
- uitbreiding vrijgekozenen: drs. J. W. A. van 

Dijk 

Voorts zijn de volgende Kamerkringvertegen
woordigers nieuw afgevaardigd in het Partijbe
stuur: 
- vacature Bovens (Den Haag): W. J. Stalle 

vacature Reitsma-van Spanje (Gelderland): 
mw. M. L. Pater-v.d. Meer 
vacature Rienks (Leiden): mw. N. E. B. de 
Goeij-Smulders 

- vacature Wagenaar-Becks (Overijssel): J. 
Hoeksema 

- vacature Zondag (N. Brabant): H. van der 
Vondervoort. 

Stappenplan 
In verband met het grote aantal vacatures in het 
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Dagelijks Bestuur en de wens om bij vervulling 
daarvan enige samenhang aan te brengen, 
heeft het Partijbestuur op 12 december een 
stappenplan vastgesteld op grond waarvan de 
vervulling zou kunnen gaan plaatsvinden. Dit 
stappenplan zou op 9 februari 1987 zijn afron
ding moeten krijgen in de benoeming van vier 
nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur. Per 1 
januari 1987 waren er derhalve de volgende 
vacatures in het Dageljks Bestuur: a. vacature 
De Graaff-Nauta; b. vacature Corporaal; 
c. vacature Van Velzen (vertegenwoordiger na
mens de Kamerkringen); d. vacature Veenhof 
(tevens penningmeester). 

Terugblikkend op het jaar 1986 kan gesteld 
worden dat dit een jaar was met twee gezichten. 
Was het voorjaar 1986 zeer politiek getint als 
gevolg van de beide verkiezingen die toen 
plaatsvonden; het najaar 1986 is zeer organisa
torisch getint geweest met een buitengewoon 
zwaar accent op organisatorische en personele 
zaken die binnen de partij spelen. Geconsta
teerd kan worden, dat beide perioden in een 

Tineke Lodders-Eifferich 

Rob van de Beeten (30) is advocaat in 
Zevenaar. Hij is katholiek en ongehuwd. 

"Besturen heeft mij al vroeg aangetrokken. 
Op het Thomas à Kernpis college in Arnhem 
was ik voorzitter van de leerlingenvereni
ging. Als student werd ik al penningmeester 
van de jongerenraad van de Europese Be
weging in Nederland. Langs die weg kwam ik 
bij CDJA en CDA terecht. In Arnhem was ik 

tweemaal voorzitter van het campagneteam 
en in 1984 was ik kandidaat voor het Euro
pees parlement. Momenteel ben ik onder 
andere lid van het Dagelijks Bestuur van het 
CDA in Gelderland, lid van de Buitenland
commissie van het CDA en voorzitter van de 
werkgroep mensenrechten. Ik ben jurist. In 
het dagelijks leven werk ik op een advoca
tenkantoor in Zevenaar. 
(Uit CDA ACTUEEL van 2 augustus 1986) 

Bedankt medewerkers 
In een jaar met twee verkiezingen was het 
bijzonder druk voor de medewerkers van het 
secretariaat. Met een personele onderbe-

zetting is keihard gewerkt aan het histori
sche succes voor het CDA. Zij worden daar
voor vanaf deze plaats hartelijk bedankt. 

Nl·euwell"ngen l·n Partl"J"bestuur (De foto"s van Van der Vondervoort 
en Hoeksema ontbreken helaas.) 

,".,4 
Peter Boorsma M. L. Pater-van der Meer Jan Hekkeiman Renate Wester/aken-Loos Marco Kastelein 

4 Jaarverslag CDA 1986 



grote mate van eensgezindheid zijn afgewik
keld. 

Activiteiten Partijbestuur 
In het voorgaande zijn de belangrijkste activitei
ten van het Partijbestuur uiteraard reeds weer
gegeven, waaronder met name de voorberei
ding en de begeleiding van de verkiezingscam
pagne, en de vervulling van de diverse vacatu
res in de partijleiding. Niet onbelangrijk om te 
vermelden is het feit dat het Partijbestuur op 20 
september 1986 een nieuw reglement heeft 
vastgesteld voor de toepassing van eventuele 
ontheffingen voor onverenigbare nevenfuncties 
binnen de partij. Het zogenaamde incompatibi
liteitenstelsel, zoals dat tijdens de fusie in statu
ten en huishoudeljk reglement is vastgesteld, 
staat al enkele jaren onder druk vanuit de partij. 

Een herijking van het hele stelsel heeft tot de 
conclusie geleid dat het als zodanig in stand 
dient te blijven, doch dat bij het ontheffingenbe
leid door de partijleiding, enige lijn en soepel
heid aangebracht kon worden. Dit ontheffingen
reglement is door het Partijbestuur vastgesteld 
met de voorwaarde dat ruim na de Staten- en 
Eerste Kamerverkiezingen een evaluatie zal 
plaaisvinden. 

Het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur za
den er per 1 januari 1987 als volgt uit: 

Vrijgekozen leden: 
mr. R. H. v.d. Beeten, mw. N. Boonstra-Wijma, 
prof. dr. P. B. Boorsma, mw. T. Bot-Van Gijzen, 
drs. W. S.J. M. Buck, T. Demirhan, mw. J.C. M. 
Demmers-Vriens, dr. J. W. A. van Dijk, dr. J. W. 
Hekkelman, mr. J. J. A. M. van Gennip, drs. M. 
Kastelein, mw. P.C. Lodders-Eifferich, mw. drs. 
J. M. J. Th. Luiten-Monchen, mw. G. W. van 
Montfrans-Hartman, drs. K. v.d. Steenhoven, dr. 
G. J. van der Top, drs. W. G. van Velzen, mw. 
mr. R. G. Westerlaken-Loos, mw. drs. C. M. 
Wortmann-Kool. 

Vertegenwoordigers namens de Kamerkringen 
H. G. van Beek, drs. T. J. Bouwers, P. Bijsmans, 
mw. M. E. B. de Goeij-Smulders, G. C. de Groot, 
J. J. M. Helgers, ir. D. H.A. van Hemmen, K. 
Jonker, E. B. Keuning, dr. J. P. R. M. van Laar
hoven, drs. G. Leers, mw. M.L. Pater-v.d. Meer, 
H. H. L. M. Pröpper, mw. J. Punt-van Osna
brugge, P. Schriek, M.H. B. Snellingberg-Dries
sen, mw. M. H. G. Van Soest-Jansbeken, P. E. 
van Staveren, H. N. Stoekenbroek, W. J. Stolte, 
J. J. Timmerman, H. v.d. Vondervoort, A. J. v.d. 
Velde, J. Verbree, drs. J. H. J. Verburg, ir. J. A. 
Vonk, mw. F. Wagenaar-Becks, M. A. van 
Welie. 

Vertegenwoordigers namens bijzondere orga
nisaties: 
mw. C. M. Botman-Laan, W. van Herwijnen, J. 
F. Huibers, mw. R. van Kuijk-Biommestein. 

Adviserende leden: 
drs. C. Bremmer, prof. dr. J. H. Christiaanse, 
prof. mr. H. Franken, drs. A. M. Oostlander, drs. 
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J. J. M. Penders, drs. W. K. N. Schmelzer, N. 
Schouten, dr. B. de Vries, G. J. M. Woertman. 

DAGELIJKS BESTUUR 
mr. R. H. v.d. Beeten (tweede vice-voorzitter), 
mw. P. C. Lodders-Eifferich, mw. G. W. van 
Mantfrans-Hartman (eerste vice-voorzitter), dr. 

G. J. v.d. Top, drs. W.G. van Velzen (voorzitter), 
mw. M. E. B. de Goeij-Smulders, G. C. de Groot, 
J. Verbree (penningmeester), mw. C. M. Bot
man-Laan, J. F. Huibers, drs. C. Bremmer (se
cretaris), prof. dr. J. H. Christiaanse, prof. mr. H. 
Franken, drs. A. M. Oostlander, dr. B. de Vries, 
G. J. M. Woertman. 

Bukman: "Zonder steun leden lukt het niet" 

Tijdens jouw voorzitterschap zijn in de Nederlandse politiek bijna alle partijen naar rechts 
opgeschoven. Je bent zelf van voorstander van samenwerking met de PvdA voorstander 
geworden van samenwerking met de WO? 
"Er is een algemene tendens naar meer realisme. Eind jaren '70 zijn alle partijen met de neus 
op de harde realiteit gedrukt. Het optimisme ten aanzien van de mogelijkheden tot manipula
tie van de werkelijkheid is verminderd. Dat proces gaat nog wel even door. Wat de samenwer
king met de PvdA betreft: ik heb me als partijvoorzitter in 1981 geweldig uitgesloofd om het 
tweede kabinet-VanAgt met de PvdA mogelijk te maken. Dat kabinet is gevallen, omdat de 
PvdA geen politieke verantwoordelijkheid wilde nemen voor noodzakelijke maatregelen. 
Daarna bleek de samenwerking met de VVD goed te verlopen. Vandaar mijn praktische 
voorkeur voor een tweede coalitie met de VVD. Dat betekent echter niet dat ik een eeuwige 
tegenstander ben van samenwerking met de socialisten." 

In de pers ben je vaak negatief beoordeeld. Je kreeg negatieve kwalificaties opgeplakt, 
zoals de "knoet", "de drilboor" en de "Lenin van Voorschoten". Wat vind je van die kritiek? 
"Als je je er voor inzet om orde op zaken te stellen, word je al snel als hardhandig bestempeld. 
Die kritiek heb ik dan ook ervaren als een onvermijdelijk bijverschijnsel. Ik heb er nog nooit 
één nacht wakker van gelegen." 

Hoe heb je het voorzitterschap en het contact met de leden ervaren? 
"Ik heb het als partijvoorzitter van de eerste tot de laatste dag geweldig naar mijn zin gehad. 
Ik heb nooit rondgelopen met het idee: ik wou dat ik weg kon. De opbouwperiode van het CDA 
heb ik zeer boeiend gevonden. Het was ook zeer verheugend dat het CDA in de hele moeilijke 
discussies over de kruisraketten en de stelselherziening een duidelijk standpunt heeft 
bepaald. De partij heeft de rug toen rechtgehouden. Daar heb ik veel voldoening over. Vanuit 
de partij heb ik ook steeds een geweldige steun gekregen om zo te opereren als ik gedaan 
heb. Zonder die positieve steun had ik het niet volgehouden. De kritiek van de pers of van 
buitenstaanders komt dan volstrekt op de tweede plaats. Ik wens mijn opvolger die steun van 
de leden dan ook van harte toe. Zonder die steun lukt het niet." 

(Piet Bukman in de CDA-Krant van 15 september1986.) 
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nieuwe , v.l.n.r. Jan Verbree (penningmeester), Wim van Velzen (voorzitter), Willemien van Mantfrans (eerste vice-voorzit-
ter), Cees Bremmer (secretaris) en Rob van de Beeten (tweede vice-voorzitter). 

2. Presidium 

Veranderde samenstelling 
In 1986 treden belangrijke veranderingen op 
In het kleinste orgaan van de partij. Voorzit
ter Piet Bukman en secretaris Ries Smits 
vertrekken. Bert Fleers en later Willemien 
van Montfrans nemen het voorzitterschap 
waar. Cees Bremmerwordt waarnemend se
cretaris. In december beslult het Partijbe
stuur hem tot secretaris te benoemen. 
Voorzitter drs. Piet Bukman treedt in juli toe tot 
het tweede kabinet-Lubbers. Hij wordt tot aan de 
Najaarspartijraad van 22 november vervangen 
door de eerste vice-voorzitter dr. Bert Fleers. Op 
die dag treedt Fleers conform het rooster van 
aftreden terug als eerste vice-voorzitter. Mr. 
Rob van de Beeten is zijn opvolger. Willemien 
van Mantfrans treedt vanaf deze Najaars-partij
raad op als fungerend voorzitter. Zij is vanaf dat 
moment de eerste vice-voorzitter. Van de Bee
ten treedt op als tweede vice-voorzitter. Pen
ningmeester Ad Veenhof, die vanaf 1980 een 
zorgvuldig financieel beheer heeft gevoerd, en· 
die eveneens op 22 november moet terugtre
den, wordt gevraagd tot begin febr. '87 zijn werk 
te blijven verrichten. Op dat moment zal het PB 
een nieuwe penningmeester kiezen. 
In de door het Partijbestuur vastgestelde proce
dure voor het kiezen van een opvolger van oud
voorzitter Bukman zal er pas op 31 januari 1987 
een nieuwe voorzitter zijn. Secretaris drs. Ries 
Smits treedt per einde juli 1986 toe tot de CDA
Tweede Kamerfractie. 
De statutaire taak van het Presidium is om de 
besluitvorming van en in het Dagelijks Bestuur 
voor te bereiden. In spoedeisende gevallen 
neemt het ook namens het Dagelijks Bestuur 
beslissingen. Dat staat te lezen in art. 75 van de 
partijstatuten. De werkwijze van het orgaan 
staat beschreven in het Huishoudelijk Regle
ment. Het Presidium vergadert tenminste tien 
keer per jaar. 
in het eerste halfjaar staan de werkzaamheden 
van het Presidium vooral in het teken van de 
Tweede Kamerverkiezingen die in het eerste 
halfjaar van 1986 plaatsvinden. Zie hiervoor 
elders in dit jaarverslag. 
Door het vertrek van voorzitter en partijsecreta-
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ris onderhoudt het Presidium van het Dagelijks 
Bestuur in 1986 minder contacten met gelieerde 
organen, maatschappelijke organisaties, ker
ken e.d. Veelal op verzoek van de betrokken 

3. Partijraad 

instellingen worden deze contacten opgescho
ven, totdat bekend zal zijn wie de nieuwe voor
zitter, alsook vice-voorzitter en secretaris zullen 
zijn. 

Organisatorische en politieke Partijraden 
De Partijraden die in 1986 hebben plaatsgevon
den waren geheel verschillend van karakter. De 
Voorjaarspartijraad in Rotterdam kan gezien 
worden als een politieke Partijraad, die concreet 
de resultaten van de Tweede Kamerverkiezin
gen evalueerde. De Najaarspartijraad in novem
ber in Utrecht was een meer organisatorische. 

Vervulling van een groot aantal vacatures in het 
Partijbestuur stond centraal, alsmede de voor
dracht voor de verkiezing van de partijvoorzitter. 
Uiteraard waren de toespraken van respectie
velijk de partijvoorzitter, de fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer en de minister-president onder
delen van de Partijraden. 

Waarnemend voorzitter Bert Fleers bedankt aftredende Partijbestuursleden voor hun inzet. 
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4. Partijsecretariaat 

Succes Tweede Kamerverkiezing overweldigend 
Niet voor niets, zo blijkt nu, hebben de eerste 
maanden van 1986 op het partijsecretariaat 
geheel in het teken gestaan van de verkie
zingscampagne voor de Tweede Kamer. Het 
resultaat was er dan ook naar. 54 zetels is 
tenslotte een zeer goed resultaat. Na de wat 
rustigere zomerperiode ging de voorberei
ding van de Provinciale Statencampagne 
weer van start. Naast alle campagnewerk
zaamheden gaan de (normale) zaken uiter
aard gewoon door. 
Met name de afdeling administratie heeft het in 
1986 zwaar te verduren gehad. Enerzijds is het 
aanbod van 8.800 nieuwe leden, op zich een 
heugelijk feit, oorzaak van veel drukte. Aan de 
andere kant vormt de optimalisering van de 
service door middel van een eigen computer 
aan de mensen in het land ook een extra zware 
belasting voor deze afdeling. 

"Ik ben vertegenwoordiger van een bepaalde periode In het CDA." Dit zegt Ries Smlts, 
die per 1 september jl. het partijsecretarisschap vervangen heeft door het kamerlid· 
maatschap. 

"Hoe heb je, terugkijkend op de afgelopen vijf/zes jaar, je werk bij het CDA ervaren? 
"Als een periode van vooruitgang. De eerste twee jaar werd het CDA sterk door protestanten 
gedomineerd. Daarna begon het katholieke deel zich wat meer te roeren, en vond het zijn 
weg in het Partijbestuur. Dat was het eerste winstpunt. Het tweede was het optuigen van een· 
goede organisatie. Dat is voorwaarde voor het bedrijven van politiek. Met de nodige strubbe
lingen is dat gelukt. Andere partijen zijn jaloers op onze organisatie. In de afgelopen vijf/zes 
jaar zijn de leden zich weer gaan thuisvoelen in de partij. Wij hebben het accent gelegd op het 
creëren van meer eensgezindheid. Daardoor is het CDA echt een volwassen partij gewor
den. Terwijl vlak na de fusie in oktober 1980 het enthousiasme eerst uitbleef. Dat is pas later 
weer opgewekt." 

Secretaris Ries Smits 
vertrok, hij werd kamer
lid. 

(Uit de CDA-Krant van 15 september.) 

dewerkster huishoudelijke dienst; de heer Harm 
van der Born, stafmedewerker CDJA. 

De prima uitslag van de Tweede Kamerverkie
zingen heeft bij de CDA-top het nodige teweeg
gebracht. Zo werd medio juli partijvoorzitter Piet 
Bukman beëdigd als minister van Ontwikke
lingssamenwerking. Drs. Ries Smits nam per 1 
september afscheid als partijsecretaris om zijn 
politieke carrière voort te zetten als lid van de 
CDA-Tweede Kamerfractie. Eerder dit jaar, om 
precies te zijn, per 1 juni, vertrok de adjunct-se
cretaris administratie en organisatie, de heer 
Gerrit van de Berg naar het ministerie van WVC 
om daar de secretaris-generaal te ondersteu
nen. Reeds per 1 maart zijn de heer en mevrouw 
Witteveen van hun welverdiende rust gaan ge
nieten en hebben tevens het drukke Den Haag 

verwisseld voor het wat rustiger Assen. Anneke 
Boer, die als secretaresse organisatie werk
zaam was, is per 1 april naar het ministerie van 
Financiën vertrokken. Wij mochten welkom he
ten: de heer Cor Lamers, hoofd afdeling organi
satie; mevrouw Ria Mulder, stafmedewerker 
KAVO; de heer Jacques Snijders, hoofd huis
houdelijke dienst; mevrouw G. van Wissen, me-

De wisseling van de wacht heeft geresulteerd in 
een wat andere structuur en opzet van de top 
van het partijsecretariaat De leiding is uiteraard 
in handen van de nieuwe partijsecretaris drs. C. 
Bremmer. Hij wordt geassisteerd door het hoofd 
van de afdeling organisatie, de heer C. Lamers, 
en de partijvoorlichter drs. R. J. van Ark. Met z'n 
drieën vormen zij het zogenaamde manage
mentteam. 

Ledental 
Een forse winst van nieuwe leden heeft helaas 
niet de beoogde groei van het ledental kunnen 
bewerkstelligen. Wel is hierdoor het feitelijk ver
lies aan leden geheel teniet gedaan. 

Overzicht ledental per Kamerkring Nieuwe partijsecretaris 
Kamerkring 18.11.1986 01.01.1986 01.01.1985 
Amsterdam 1.389 1.357 1.475 "Ik zal verder bouwen op de door Rles 
Arnhem 8.024 8.027 8.356 Smits gelegde basis, maar conform de 
Assen 5.387 5.271 5.365 wensen van het Partijbestuur zal mijn 
Den Helder 6.883 6.905 7.141 taak meer bestaan uit polltlek-lnhoude-
Dordrecht 9.688 9.240 10.064 lljke ondersteuning. Ook hoop Ik mijn 
Den Haag 2.030 2.057 2.089 bijdrage te leveren aan de verdere profes-
Groningen 5.783 5.836 6.144 sionallsering van de verklezlngscam-
Haarlem 5.445 5.554 5.747 pagne". Dit zegt drs. Cees Bremmer (38), 
Den Bosch 11.553 11.436 11.165 die met Ingang van 1 januari a.s. de 
Leeuwarden 10.854 10.937 11.366 nieuwe partijsecretaris Is. 
Leiden 10.602 10.480 10.822 Cees Bremmar volgt Ries Smits op die op 1 
Maastricht 7.950 7.803 7.751 september jl. Tweede-Kamerlid werd voor 
Middelburg 3.559 3.531 3.656 het CDA. De nieuwe secretaris was vanaf 
Nijmegen 8.206 8.665 8.553 1980 adjunct-secretaris politiek bij het CDA. 
Rotterdam 1.789 1.835 1.991 Daarvoor was hij werkzaam voor de ARP, 
Tilburg 7.027 6.755 6.911 laatstelijk als secretaris. Bremmar is gerefor-
Utrecht 8.501 8.410 8.773 meerd, politicoloog en voorzitter van de 
Zwolle 12.031 11.903 13.260 CDA-fractie in de gemeenteraad van Voor-
Flevoland 1.813 1.801 858 schoten. 
Buitenland 64 46 140 (Uit de CDA-Krant van 22 dec.) 

128.588 127.849 131.627 
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5. Partijvoorlichting 

Voorlichting naar de basis 
Publiciteit rondom de verkiezingscampag
nes stond in de eerste helft van 1986 centraal 
bij de activiteiten van de partijvoorlichting. 
Door de keuze voor een mediacampagne 
waren er vanuit de partij- en fractievoorlich
ting Intensleve contacten met de pers. De 
benadering en zorgvuldige opbouw van 
deze mediacampagne heeft alom indruk ge
maakt en mede geleid tot uitstekende resul
taten. 
De tweede helft van 1986 stond in het teken 
van voorlichting naar de basis. Een aanvang 
Is gemaakt met het opzetten van een netwerk 
voor publiciteit en voorlichting op Kamer
kring- en afdelingsniveau. Algemeen bestaat 
In de partij de behoefte aan een meer profes
sionele en systematische werkwijze in voor
lichting en publiciteit aan de basis. Het is 
juist In gemeenten en provincies waar het 
CDA het meest herkenbaar en aanspreek
baar is. De succesvolle ledenwerfacties 
rondom en na de verkiezingen tonen dat 
duidelijk aan. 

De partijvoorlichting heeft als doel in brede zin 
het CDA herkenbaar en duidelijk te presenteren 
buiten en binnen de partij. De taken zijn onder te 
verdelen in publieksvoorlichting, persvoorlich
ting, publicitaire begeleiding, advisering van het 
bestuur en in het bijzonder de voorzitter, onder
steunen en toerusten van voorlichting en publi
citeit bij andere partijorganen, Kamerkringen en 

afdelingen, publicitaire activiteiten tijdens ver
kiezingscampagnes, vormgeven, bepalen van 
de huisstijl en diverse "prullebak"-activiteiten. 

Verkiezingscampagnes 
In een mediacampagne is voor de partijvoor
lichting een intensieve rol weggelegd. Deze 
komt naar voren in de directe betrokkenheid bij 
de strategiebepaling (Campagneraad en Cen
traal Verkiezings Comité), de dagelijkse organi
satie (campagne-overleg) en de contacten met 
het land (via PA-werkgroep, LVR en recht
streeks). 

Een aantal hoofdactiviteiten tijdens de cam
pagne zijn: 
- Contacten met de pers. Elke campagne wordt 
voorafgegaan door een persconferentie door de 
campagneleider, lijsttrekker(s), voorzitter, frac
tievoorzitter. Hier wordt aan de pers de campag
nelijn uiteengezet en een persset overhandigd 
waarin alle praktische informatie is opgenomen. 

Bijna dagelijks gaan gedurende de campagne 
persberichten uit over activiteiten, statements of 
ontwikkelingen, naast de telefonische informa
tie. 
- Begeleiding optredens voorzitter. Tijdens de 
geïntegreerde campagne is gestreefd naar een 
goede afstemming tussen de optredens van 
fractie-, partijvoorzitter en minister-president 
c.q. lijsttrekker. Met name tijdens gezamenlijke 

vn.~rtil~ht.<>r Van en secretaris/campagneleider Smits in gesprek met de redactie van Hier en 
Nu (NCRV) over het grote verkiezingsdebat op de televisie. 
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optredens, maar ook daarbuiten is deze rolver
deling goed overgekomen in de media, zowel 
wat betreft onderwerpenkeuze als politieke be
nadering. In de partijvoorzittersdebatten voor 
radio en TV is CDA-voorzitter Bukman er veelal 
in geslaagd op duidelijke wijze de CDA-lijnen te 
verwoorden zonder daarbij al te veel het straat
gevecht met andere partijen aan te gaan. Het 
beeld van een verantwoordelijke partij die de 
toekomst zeker wil stellen is mede door deze 
optredens tot stand gekomen. 
Het slotdebat tussen de lijsttrekkers van de drie 
grote partijen is algemeen als overwinning voor 
Ruud Lubbers gezien. Ook dit vloeit voort uit 
genoemde bovenstaande lijn. Krachtige onder
steuning vanuit partij en fractie hebben hieraan 
ook in belangrijke mate bijgedragen. Het is ove
rigens een misvatting dat vanuit de politieke 
partijen tijdstip, vorm, inhoud en omroep zijn 
bepaald. Er is wel een keuze gemaakt voor de 
avond voorafgaand aan de verkiezingen, maar 
dat ligt voor de hand. Vervolgens is met de twee 
uitzendende omroepen gesproken wat na zorg
vuldige afweging en goed overleg geleid heeft 
tot een keuze voor de NCRV. Daarbij was de 
vorm van het debat dat door de NCRV werd 
aangeboden doorslaggevend. 

Ook in vormgeving en produktie van materiaal 
heeft de partijvoorlichting een belangrijke rol 
gespeeld. Na de nog wat gebrekkige vormge
ving bij de gemeenteraadsverkiezingen, o.a. het 
affiche, is tijdens de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen hieruit duidelijk lering ge
trokken. De uniformering van kleur, vorm en 
materiaal is hiermee duidelijk gevestigd. Met 
name de rood-wit-blauwe streep door het 
schuinstaande CDA-logo is verder doorge
voerd. Genoemd kunnen nog worden de verkie
zingskranten, vlugschriften (in samenwerking 
met fractie opgestelde actuele standpunten), 
advertentieprints voor algemeen gebruik en de 
populaire samenvatting van het verkiezingspro
gram. De centrale leuze "Laat Lubbers z'n kar
wei afmaken" is het stramien geweest bij de 
opzet en vormgeving van de diverse materialen. 
Tot slot kan de succesvolle ledenwerfactie tij
dens en na verkiezingen niet onvermeld blijven. 
Deze heeft enkele duizenden leden winst ppge
leverd. Hiermee is overduidelijk aangetoond dat 
ledenwerving het best op de golven van verkie
zingen kan worden gevoerd. Een meer gerichte 
aanpak blijft noodzakelijk voor de toekomst. 

Werkgroep publiciteit 
en voorlichting 
In september is naar alle Kamerkringen een 
brief gegaan met het verzoek een contactper
soon te benoemen voor publiciteit en voorlich
ting op Kamerkring- en gemeentelijk niveau en 
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deze af te vaardigen naar een werkgroep onder 
coördinatie van de partijvoorlichting. Deze 
werkgroep had ten doel de publicitaire activitei
ten voor de provinciale statencampagne te 
coördineren en een netwerk op te zetten voor 
een krachtdadig voorlichtings- en publiciteits
beleid op alle niveaus in de partij. Een inventari
satie heeft aangetoond, dat er in alle Kamerkrin
gen behoefte bestaat aan ondersteuning en 
coördinatie van publicitaire activiteiten. Eerste 
speerpunt was de publiciteit rondom de cam
pagne. Voor een aantal Kamerkringen heeft de 
werkgroep in samenwerking met de L VA de 
campagne publicitair op doelmatige wijze on
dersteund. Het meest concrete resultaat is de 
gemeenschappelijke aanpak van de verkie
zingskrant. Dit heeft geleid tot 12 provinciale 
kranten met een duidelijk eigen karakter maar 
volgens een uniforme en professionele opzet en 
met een goede landelijke inbreng. Daarnaast kan 
nog genoemd worden: de verkiezingsvideo, in
terviews met landelijke CDA-politici voor huis
aan-huisbladen en een advertentieprint voor de 
provinciale campagne. In 1987 zal de nadruk 
gelegd worden op toerusting en ontwikkeling 
van het netwerk. 
Vele honderden informatieverzoeken, telefo
nisch en schriftelijk, bereikten de afdeling voor
lichting. Opvallend was dat vragen en opmerkin
gen, ook kritische, steeds meer alle terreinen 
betreffen, in tegenstelling tot vorige jaren waarin 
duidelijke hot-items overheersten. Het CDA 
blijkt meer en meer een partij te zijn die op alle 
terreinen herkenbaar bezig is. Het euthanasie
vraagstuk trok in 1986 extra aandacht gezien de 
politieke actualiteit. Het CDA-standpunt onder
vond in het algemeen meer waardering dan 
kritiek. 
Opvallend is dat een groot deel van de publieks
contacten ook een duidelijke sociale functie 
hebben. Een woord van waardering is op zijn 
plaats voor die mensen die met veel aandacht 
en geduld deze contacten behartigen. 

CDA-Krant/CDA-ACTUEEL 
Tussen de redactie en de partijvoorlichting be
staat een goede samenwerking. Regelmatig is 
wederzijdse ondersteuning verleend bij ziekte, 
extra drukte en allerhande hand- en spandien
sten. De verhouding tussen beider rol verdient 
een zorgvuldige benadering. Bij de voorberei
ding van het redactiestatuut is nog eens uitdruk
kelijk vastgesteld dat de partijvoorlichter als vol
waardig lid van de redactie functioneert, zij het 
niet stemhebbend. Zijn invalshoek is niet in prin
cipe die van de uitgever, maar vooral vanuit het 
belang van de voorlichtingstaak. 
Tijdens een conflict tussen uitgever en redactie 
is bepaald dat het gehele mediabeleid van het 
CDA aan een grondige doorlichting en waar 
nodig bijstelling toe is. 

Samenwerking met de fractie 
en gelieerde partijorganen 
De samenwerking met fractievoorlichting was in 
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Tv-journalist Redmar Kooistra interviewt Wim 
van Velzen. Partijvoorlichter Van Ark kijkt toe. 

1986 goed, intensief en constructief. Met name 
in tijden van campagnes is een goede samen
werking essentieel. Dit heeft geleid tot diverse 
coprodukties en waar nodig wederzijdse onder
steuning in de begeleiding van publieke optre
dens van CDA-politici en bestuurders. De sa
menwerking met de gelieerde organisaties liet 
soms nog te wensen over. Voorlichtingsactivi
teiten zouden efficiënter en effectiever kunnen 
zijn, als zij gebundeld worden. Zowel intern als 
voor de buitenwacht schept dat meer duidelijk
heid. Dit heeft geleid tot plannen voor een regel
matig en gestructureerd overleg. 

Radio en TV 
In 1986 zijn 21 radio-uitzendingen gemaakt. De 
verkiezingen vormden een centraal thema. 
Daarnaast is veel aandacht besteed aan leden
werving. Rondom de christelijke feestdagen 
hadden de uitzendingen een meer bezinnend 
karakter. Vermeld zij het twee-gesprek tussen 
de journalist en schrijver Michel van der Plas en 
de directeur van het Wetenschappelijk Instituut 
Arie Oostlander. Een grondige bezinning op het 
nut en effect van 10 minuten zendtijd per week 
op een slecht beluisterde zender (ongeveer 
10.000 mensen) is noodzakelijk. 
In 1986 zijn vijf TV-uitzendingen gemaakt. De 
uitzendingen in maart en mei hadden de verkie
zingen als onderwerp. Enkele dagen na de op
names voor de uitzending in mei verongelukte 
onze vaste cameraman Wil Rullen. Door zijn 
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warme persoonlijkheid en grote vakmanschap 
was zijn overlijden in alle opzichten een groot 
verlies, in het bijzonder voor zijn vrouw en kinde
ren. Zijn recent vernieuwde produktiebedrijf 
wordt voortgezet door zijn vrouw Ria Rutten en 
zijn zoon Mike Rullen. Het TV-werk voor het 
CDA wordt door hen gecontinueerd. 

De overige TV-uitzendingen stonden in het ka
der van ledenwerving en de verkiezingen voor 
Provinciale Staten. Met name als middel voor 
ledenwerving vornien de tv-uitzendingen een 
uitstekend instrument, en zijn zij elk jaar goed 
voor enige duizenden nieuwe leden. 

Voorzitterswisselingen 
Tijdens de formatie werd voorzitter Piet Bukman 
aangezocht als minister van Ontwikkelingssa
menwerking. Daardoor viel onverwacht een 
lege plaats, die tijdelijk werd opgevuld door 
achtereenvolgens vice-voorzitter Bert Fleers en 
Willemien van Montfrans-Hartman. Mede ge
zien de opvolgingsprocedure vergde deze pe
riode een intensieve en zorgvuldige publicitaire 
begeleiding. 

Duidelijkheid kwam pas toen in november Wim 
van Velzen werd aangewezen als enige kandi
daat door het Partijbestuur. Samen met de on
verwachte tegenkandidatuur van Huib Evers
dijk vereist dit een zorgvuldige publicitaire on
dersteuning. Deze is op een harmonieuze en 
bevredigende wijze verlopen. 

Personeel 
De samenstelling van de afdeling voorlichting 
was per 31 december 1986: mw. P. Marey-Ba
vaart (medewerkster voorlichting) en drs. R. J. 
van Ark (partijvoorlichter). Tijdens 1986 zijn ook 
een tweetal stagiaires op zeer bevredigende 
wijze werkzaam geweest bij de partijvoorlich
ting. Het betreft Frans van Heeteren (Academie 
voor de Journalistiek te Tilburg) en Annemarie 
Dragt (studente R.U. Leiden). In een zeer ar
beidsintensief jaar met verschillende campag
nes is deze extra ondersteuning onmisbaar. 

Positief oordeel over CDA-bladen 
De redactieraad heeft zich in '86 vooral bezig 
gehouden met de beoordeling van de nieuwe 
opzet van CDA-ACTUEEL en de CDA-Krant. 
In samenwerking met het DB is een evaluatie 
voorbereid die In '87 zal plaatsvinden. 
De taak van de redactieraad is het waarborgen 
van de onafhankelijke positie van de redactie
commissie ten opzichte van het Partijbestuur. 
Daarnaast beoordeelt de raad vorm en inhoud 
van CDA-ACTUEEL en CDA-Krant. 
Deze laatste taak heeft in '86 volop de aandacht 
gevraagd. Nu de nieuwe formule van de bladen 

goed op gang is gekomen, kan de redactieraad 
zich een oordeel vormen. Over de inhoud van de 
bladen was het oordeel in het algemeen positief. 
Wel moet men zich nog bezinnen op de vraag in 
hoeverre de bladen kunnen bijdragen aan het 
ontwikkelen van een lange termijnvisie. 
De samenstelling van de raad was in 1986 als 
volgt: mr. dr. A. Postma (vz.), drs. J. v.d. Assem, 
mw. G. M. P. Cornelissen, drs. J. D. Gabor, drs. 
H. Glimmerveen, mr. S.J. Hartkamp, mw. M. E. 
Chr. E. Nagei-Cornelissen, drs. H. van Span
ning, drs. C. Klop en drs. C. Bremmar (secr.). 
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7. Redactiecommissie 

Nieuwe vormgeving voor CDA-ACTUEEL 
Het jaar 1986 staat voor de redactie van 
CDA-ACTUEEL in het teken van de verande
ring. De vormgeving en de verschijningsfre
quentie van het abonneeblad CDA-ACTU
EEL veranderen. Bovendien moesten ver
schijningsfrequentie en omvang van de 
CDA-Krant worden teruggebracht. Een en 
ander nadrukkelijk tegen de opvatting van 
de redactie In. Deze veranderingen zullen In 
1987 door een deskundlgheidscommlssle 
worden geêvalueerd. Ook de samenstelling 
van de redactie veranderde: vier nieuwe 
redactieleden kwamen het journalistieke ele
ment versterken. 
De redactiecommissie voert het redactionele 
beleid van CDA-ACTUEEL en de CDA-Krant. Zij 
let daarbij nauwgezet op de onderling verschil
lende functies van de bladen. CDA-ACTUEEL is 
een opiniërend blad dat de geïnteresseerde 
(kader)leden probeert te bereiken met informa
tie, opinievorming en discussie over de rele
vante maatschappelijke en politieke ontwikke
lingen in het algemeen en die binnen de chris
ten-democratie en het CDA in het bijzonder. De 
CDA-Krant heeft een populair en voorlichtend 
karakter. 
Juist in 1986 hield de redactiecommissie zich 
intensief bezig met de bewaking van de formule 
van de beide bladen. In het bègin van het jaar 
oritstond er een conflict tussen redactie en uit
gever over frequentie, vormgeving en exploita
tie van CDA-ACTUEEL en de ruimte daarin voor 
CDJA en Vrouwenberaad. De redactie zag zich 
genoodzaakt enige tijd haar werkzaamheden op 
te schorten. Het conflict werd bijgelegd nadat 
duidelijk was geworden, dat de uitgever op een 
aantal punten de redactiecommissie tegemoet 
wilde komen. Weliswaar ging CDA-ACTUEEL 
op weekendformaat verschijnen, verminderde 
het aantal nummers en kreeg behalve het CDJA 
voortaan ook het Vrouwenberaad eigen ruimte; 
de inhoudelijke formule van de beide bladen 
bleef onaangetast. Bovendien werd besloten 
dat een uit deskundigen vanuit de partij be
staande commissie het totale uitgeversbeleid 
inzake CDA-ACTUEEL en de CDA-Krant zou 
evalueren. Voorbereidingen hiervoor werden in 
1986 getroffen. Tevens werd afgesproken te 
komen tot de opstelling van een redactiestatuut 
waarin de gescheiden verantwoordelijkheden 
en taken van redactiecommissie, redactieraad 
en uitgever zullen worden vastgelegd. In 1986 
werd daarmee een begin gemaakt. 

Redactionele aanpassingen 
Ondanks de ongewijzigde inhoudelijke formule 
van CDA-ACTUEEL en de CDA-Krant besloot 
de redactie tot enkele redactionele aanpassin
gen op onderdelen. In CDA-ACTUEEL introdu
ceerde de redactie een aantal nieuwe rubrieken 
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teneinde het opiniërende karakter van het blad 
te versterken. De nieuwe rubrieken waren: 
Hoofdcommentaar (op de voorpagina), Actueel 
interview, Vijf vragen aan, Aan de orde. Zoals al 
eerder vermeld, kreeg naast het CDJA ook het 
Vrouwenberaad een vaste plaats in het blad. 
Halverwege het jaar werd in overleg met de 
CDA-delegatie in het Europees Parlement be
sloten te komen tot een onder verantwoordelijk
heid van de redactie geredigeerde eigen Euro
pese rubriek. 
In opiniërende artikelen en tweegesprekken 
ging de redactie in op onderwerpen als Zuid
Afrika, de toekomst van het CDA, de euthana
sie-kwestie, de criminaliteitsbestrijding, het ou
derenbeleid en niet-huwelijkse samenlevings
vormen. In de rubriek Lezers schrijven kwamen 
de lezers aan bod. 
Ook in de CDA-Krant veranderde er het een en 
ander. De omvang van het eveneens - zij het 
reeds langer - op weekendformaat verschij
nende blad werd teruggebracht van 20 naar 16 
pagina's. Dit had tot gevolg dat rubrieken als 
Lezers schrijven, Lezers vragen en CDA-visie 
op moesten verdwijnen. De CDA-Krant bevatte 
in 1986 overeenkomstig haar karakter ook 
nieuws uit met de partij verwante organisaties, 
columns van partij- en fractievoorzitter, veel in
terviews met kopstukken en informatie over 
partijstandpunten. 
In beide bladen was er in 1986 begrijpelijk veel 
aandacht voor de verkiezingscampagne, de ka
binetsformatie en het aantreden van het tweede 
kabinet-Lubbers. 
Het totaal aantal pagina's van CDA-ACTUEEL 
bedroeg in 1986 272 (op weekendformaat). In 
1985 waren dit er 760 (op magazineformaat). 
Ook de totale omvang van de CDA-Krant nam 
af, van 144 naar 132 pagina's (op weekendfor
maat). In CDA-ACTUEEL waren er in totaal 
29% advertentiepagina's (gemidd. bijna 2 per 
uitgave); in de CDA-Krant 37 (gemidd. 4% per 
uitgave). Het aantal abonnees steeg opmerke
lijk: van 12.753 in januari tot 13.545 in decem
ber 1986. 

Volgens het kort geleden aanvaarde rap
port "Appèl en Weerklank" moet CDA
ACTUEEL "een podium (dienen te) bie
den voor onderlinge discussie" en blijft 
"een kritisch journalistieke formule ge
boden". 
De redactie heeft deze criteria hoog in 
haar vaandel. "Een abonnement Is on
misbaar voor elk actief en geïnteresseerd 
CDA-lid", zegt minister-president en 
CDA-lijsttrekker Ruud Lubbers. Veel 
mensen zijn het vaak met hem eens. Dan 
zeker nu. 

Mr. Ben Pauw, voorzitter redactie. 

.. ~wt 
De CDA-Krant en CDA-ACTUEEL in 1986. 

Samenstelling 
De samenstelling van de redactiecommissie on
der leiding van voorzitter Ben Pauw wijzigde 
zich in de loop van 1986. Karla van de Berg, 
Evert Mathies, Henk Lokkerbol en Hillie van de 
Streek (namens het CDJA) traden toe tot de 
redactiecommissie. Hiermee werd het journa
listieke element aanzienlijk vergroot. Ton Huijs
soon (fractievoorlichter) en Ries Smits (partijse
cretaris) kregen andere functies en verdwenen 
derhalve als adviserende leden uit de redactie
commissie. Zij werden opgevolgd door resp. 
Ellen van Loevezijn (fractievoorlichter) en Cees 
Bremmar (namens de uitgever). Ellen van Loe
vezijn werd later weer opgevolgd door collega
fractievoorlichter Frits Wester. Rijk van Ark 
(partijvoorlichter) werd eveneens adviserend lid 
van de redactie. Het redactiesecretariaat bleef 
ongewijzigd. Marcel Meijer (redactie-secretaris) 
werd terzijde gestaan door secretaresse Andrea 
Vleeschouwer. Als eindredacteur werd hij geas
sisteerd door Gerrit Brinkman en redacteur 
Frank de Klerk. Ook in 1986 kon de redactie 
rekenen op de steun van de vaste medewer
kers: drs. Alice Bakker-Osinga; drs. Kees Beert
huizen; mr. Carmen Boersma; drs. Theo Brin
kel; Klaasje Eisses-Timmerman; Ton Huijssoon 
en drs. René Nijhof. 
Zij verrichtten tal van redactionele werkzaamhe
den. Ton v.d. Houten bleef algemeen coördina
tor ten behoeve van de regio-pagina's in de 
CDA-Krant. De redactie was per 31-12-1986 ais 
volgt samengesteld: mr. Ben Pauw (voorzitter); 
drs. Karla van de Berg; drs. Reina van Ditzhuy
zen; drs. Frank de Klerk; Henk Lokkerbol; Evert 
Mathies; Hans Schipper; drs. Hillie van de 
Streek en Dick van Vliet (vice-voorzitter). Advi
serende leden waren: drs. Marcel Meijer 
(redactiesecretaris), drs. Rijk van Ark (partij
voorlichter), drs. Cees Bremmer (partijsecreta
ris en Frits Wester (fractie-voorlichter). 
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8. Centraal Verkiezings Comité (CVC) 

Geïntegreerde campagne voor twee verkiezingen 
Voor het eerst in de geschiedenis vonden er 
In 1986 gemeenteraadsverkiezingen vooraf
gaande aan de Tweede Kamerverkiezingen 
plaats. Daarom werd besloten een speelale 
formule te ontwikkelen met het oog op belde 
verkiezingscampagnes. Gekozen werd voor 
een zgn. geïntegreerde verkiezingscam
pagne. Deze geïntegreerde campagne hield 
In dat op 31 januari een start werd gemaakt 
met de campagne voor de gemeenteraads
verkiezingen. Die campagne zou vervolgens 
doorlopen tot en met de Tweede Kamerver
kiezingen op 21 mei. De geïntegreerde ver
kiezingscampagne hield tevens In, dat met 
name tijdens de raadscampagne zware lan
delijke ondersteuning zou worden verleend. 

Reeds in '85 werd de voorbereiding ter hand 
genomen. Die voorbereiding vond plaats in een 
fase waarin het CDA als landelijke politieke 
partit eensgezind opereerde. Tegelijkertijd wer
den in deze fase de resultaten van het werk van 
het kabinet-Lubbers in de Nederlandse samen
leving zichtbaar. De eensgezindheid in de partij 
en de zichtbaarheid van de resultaten van het 

werk van het kabinet-Lubbers vormden beide 
belangrijke ingrediënten voor de ontwikkeling 
van een strategie voor de campagnes in 1986. 
De ontwikkelde strategie was in feite een een
voudige. Vanuit de achtergrond, dat tijdens twee 
campagnes veel politieke partijen op zeer fre
quente wijze de Nederlandse kiezer rou gaan 
benaderen, werd gekozen voor de simpele for
mule. Immers, een teveel aan informatie wekt 
eerder onduidelijkheid dan een eenduidige 
boodschap. 

Kernthema's campagne 
De hoofdboodschap van de verkiezingscam
pagne was: voortzetting van dit succesvol eco
nomisch herstelbeleid, als het even kan in de-

·- - J 
zelfde coalitie. Dit laatste onder de voorwaar-
den dat een goed regeerakkoord is te sluiten en 
uiteraard de kiezers de coalitie honoreren. 
De vier kernthema's in de campagne waren dan 
ook: voortzetting van het kabinetsbeleid, voort
zetting van de coalitie, werk voor iedereen en 
aandacht voor immateriële kwesties. 
Kenmerkend voor de verkiezingscampagne van 
het CDA is geweest, dat in tegenstelling tot 

Lubbers mocht van de kiezers zijn karwei afmaken. Hier krijgt hij het daartoe benodigde gereed
schap in handen op een verkiezingsmanifestatie. 
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voorgaande campagnes strak is vastgehouden 
aan deze vier kernthema's. Het CDA was daar
door in de gelegenheid zich op zeer eensge
zinde wijze als politieke partij te presenteren aan 
de Nederlandse kiezers. 

Wel is na de uitslag van de gemeenteraadsver
kiezingen bekend werd, een wijziging aange
bracht in het campagnedraaiboek. In de laatste 
weken van april is besloten actie te ondernemen 
wegens de tegenvallende stemmenuitslagen 
voor het CDA in de grotere steden in het oosten 
en zuiden van het land. In een zestal steden 
(Hengelo, Almelo, Nijmegen, Den Bosch, 
Maastricht en Heerlen) werd een actieweek op
gezet, die gezien de uitslagen van 21 mei, suc
cesvol is geweest. 

Centrale rol Lubbers 
Naast de genoemde kernthema's was de ge
hele campagne sterk geconcentreerd rond 
Ruud Lubbers. Vanuit het gegeven, dat de mi
nister-president tevens lijsttrekker van het CDA, 
bij het Nederlandse electoraat zeer populair is, 
was het voor de hand liggend hem een centrale 
rol te geven. Ook met het oog op de grote 
belangstelling van de media was een goede en 
duidelijke lijsttrekker nodig. Uit enquêtes, ge
houden onder televisiekijkers, bleek ook, dat 
Lubbers als "winnaar" uit de diverse debatten 
naar voren is gekomen. 

De verkiezingsuitslagen zijn, mede door het 
werk van het Centraal Verkiezings Comité, 
goed geweest. Het CDA behield een stevige 
positie in veêl gemeénteraden en behaalde 54 
Kamerzetels. De campagne-organisatie voor 
'86 was als volgt samengesteld: 
a) Campagneraad 
drs. M. Smits (voorzitter); drs. A. F. M. Lubbers; 
drs. P. Bukman; dr. B. de Vries. 
b) Politieke Campagne Commissie 
drs. M. Smits (voorzitter); drs. C. Bremmer (plv. 
voorzitter); mw. G. W. van Montfrans-Harpnan; 
mw. C. M. Botman-Laan; J. F. Huibers; drs. G. 
Leers; drs. C. J. Klop; drs. P. A. H. M. vi:tn der 
Linden; drs. A. J. van Ark (partijvoorlichter); J. 
Schinkelshoek (fractievoorlichter); drs. A. H. A. 
Veenhof; mw. P.Marey-Bevaart (secretaresse) 
en mw. V. van Kooten-van den Bosch (plv. 
secretaresse). 
c) Campagnebureau 
G. van den Berg (voorzitter); drs. Th. Brinkel; M. 
E. P. Dierikx; drs. H. Eversdijk; L. Frissen; F. J. 
M. Jehee; mw. T. Verbaan-Keus; mr. D. van der 
Veer; M. B. M. J. van Vlijmen; F. J. Wester; mw. 
A. Reuchlin; mw. D. Graafland (secretaresse). 
Algemene voorllchtlngscoördlnatie 
drs. A. J. van Ark (partijvoorlichter) en J. Schin
kelshoek (fractievoorlichter). 
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9. Kader- en Vormingswerk (KAVO) 

Verbeteringen steeds mondjesmaat 
Heel geleldelijk komt er iets meer ruimte 
voor KA VO om de Ideeën uit het meerjaren
programma "Een paar jaar vooruit" te ver
wezenlijken. Eindelijk erkent de partij zijn 
verantwoordelijkheld voor KAVO, want na 
een eerste aanzet In 1985 wordt de prioriteit 
die KAVO In "Appèl en Weerklank" gekre
gen had ook financieel erkend. Zij het in 
bescheiden vorm, want de partij draagt 25 
mille extra bij. De goede verkiezingsuitslag 
draagt ook een steentje bij vla vermeerderde 
subsidie van Binnenlandse zaken. 

Dit alles maakt het mogelijk per 1 september 
een uitbreiding van de personeelsformatie met 
een halve kracht, die al zolang op het verlang
lijstje stond, te realiseren. De vruchten daarvan 
kunnen natuurlijk pas echt in 1987 geplukt wor
den. 
Ook in 1986 lukt het niet om alle initiatieven die 
het meerjarenprogramma aankondigde te ne
men. Met name lukt het nog niet om te komen tot 
structureel onderzoek naar de mogelijkheden 
en een permanente evaluatie van het gebodene 
van KAVO. De versterking van het regionaal 
kader en vormingswerk wordt aangepakt en ook 
vindt er vernieuwing en verbreding van het ma
teriaal- en cursusaanbod plaats. De cursus voor 
aspirant-raadsleden wordt vernieuwd waarbij 
extra accent gelegd wordt op de doorwerking 
van de politieke overtuiging in het praktisch 
politiek handelen. Er wordt een cursus met het 

bijbehorende materiaal voor nieuwe stalenle
den ontwikkeld. Tevens worden experimentele 
cursussen "Algemene Beschouwingen" en 
"public relations" gehouden. Deze zijn zo suc
cesvol dat zij in 1987 in het vaste cursusaanbod 
opgenomen zullen worden. 

Het specifiek benaderen van verschillende doel
groepen, die in "een paar jaar vooruit" worden 
genoemd komt niet verder dan een eerste 
oriëntatie. 

De kaderschool, die zich op een lang verblijf in 
de ijskast mocht verheugen, wordt daar in de 
loop van het jaar uitgehaald. Er wordt een cura
torium voor benoemd, waarin de Stichting twee 
afgevaardigden heeft aangewezen. Tevens 
vindt de aanwijzing van een stafmedewerker 
plaats die moet zorgen voor de voorbereidingen 
van de start van de cursusactiviteiten in het 
najaar van 1987. 

In de loop van het jaar dient de minister van 
Binnenlandse Zaken een wetsontwerp in dat de 
subsidiëring van het politieke kader- en vor
mingswerk wettelijk moet regelen. De daar in 
vervatte regeling heeft tot consequentie dat de 
stichting vanaf 1988 minder subsidie zal krijgen 
en dat de eigen inkomsten verhoogd moeten 
worden, aangezien er tegenover iedere gulden 
subsidie ook één gulden eigen inkomsten moet 
staan. 

Onderkent de partij het belang van het KAVO voldoende? 
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"Het Kader- en Vormingswerk heeft een paar jaar geleden gevraagd om meer geld en meer 
personeel. Een partij met duizenden kaderleden heeft een krachtig instrument nodig om het 
kader voortdurend up to date te houden. Ons budget is de laatste twee, drie jaar verhoogd. 
Gelukkig kon er daardoor op het partijbureau een derde stafmedewerker, tijdelijk en part-time 
aangesteld worden. Het steekt echter wel mager af tegen de bestaffing die de Kaderschool 
krijgt. Voor één project wordt daar één full-time medewerker aangesteld. Voor ons zal een 
staf met drie full-time medewerkers in Den Haag nodig zijn. Ons werk is broodnodig voor de 
partij. Dat wordt echter niet altijd zo gezien. Dat komt o.a. doordat ons werk niet spectaculair 
is. Maar het is een breed aanbod dat voor nieuwe instroom van kader telkens herhaald 
wordt." 

Maakt de Kaderschool het Kader- en Vormingswerk niet ten dele overbodig? 
"Nee, dat is een groot misverstand. De Kaderschool is het uitvloeisel van een gemeenschap
pelijk werkplan van het KAVO en het Wetenschappelijk Instituut. (WI). 
Een van de aanbevelingen van Appèl en Weerklank was een nauwere samenwerking tussen 
Wl en KAVO. 
Voor wat betreft de toerusting van de partij is het KA VO de brede bovenbouw. Ik verwacht van 
de afgestudeerden van de Kaderschool goede impulsen voor het KAVO. De Kaderschool 
levert namelijk docenten af, die ter beschikking zullen komen van het KAVO. 
Dat kan wellicht tot gevolg hebben dat het huidige organisatiemodel van het KAVO zal 
veranderen. Vormingswerkconsulenten zullen meer organisatorisch en mobiliserend bezig 
zijn, terwijl de docenten van de Kaderschool de cursussen e.d. zullen 

(KAVO-voorzitter Nico Schouten in de CDA-Krant van 22 dec.) 

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting is per 1 januari 
1986 als volgt samengesteld: N. Schouten 
(voorzitter); mevrouw M. H. A. Boers-Wijnberg 
(vice-voorzitter); mevrouw A. v.d. Broek; J. Chr. 
van Dalen; mevrouw J.C. M. Demmers-Vriens; 
H. Faber; J. C. Fijen; Th. N. J. van Rijmenam; 
mevrouw M. A. J. de Ronde-de Rooy en A. J. 
van de Velde. 
Mevrouw A. v.d. Broek, J. Chr. van Dalen en A. 
J. v.d. Velde combineren het bestuurslidmaat
schap van de Stichting met het voorzitterschap 
van de provinciale vormingscommissie, respec
tievelijk in Noord-Brabant, Overijssel en Gel
derland. De heer Fijen is voorzitter van de com
missie werkgroepenwerk, terwijl de heer Faber 
namens het bestuur als adviserend lid zitting 
heeft in de Commissie Buitenland. 
Mevrouw Boers en mevrouw Demmers verte
genwoordigen het CDA in het bestuur van de 
Stichting Burgerschapskunde. Mevrouw De 
Ronde heeft namens de Stiel •ling als advise
rend lid zitting in de Stichtingsraad van het We
tenschappelijk Instituut voor het CDA. 

Mutaties 
In de loop van het jaar nemen de volgende 
bestuursleden afscheid: mevrouw M. H. A. 
Boers-Wijnberg; mevrouw M. A. J. de Ronde-de 
Rooy en mevrouw J. C. M. Demmers-Vriens. 
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Op voordracht van het Stichtingsbestuur wor
den door het Partijbestuur benoemd: mevrouw 
0. Boersma-Barenbrug (tot dan adviserend lid 
namens het Vrouwenberaad); W. Thuis, (vice
voorzitter); Th. A. van Welie en Th. N. J. van Rij
menam (penningmeester). 

Adviserende leden van het stichtingsbestuur 
zijn: mevrouw D. Boersma-Barenburg namens 
het CDA-vrouwenberaad (tot haar benoeming 
tot stemhebbend lid); C. Bremmar ((plaatsver
vangend partijsecretaris) en H. G. Cloudt na
mens de Bestuurdersvereniging (hij wordt in 
de loop van het jaar opgevolgd door drs. J. J. T. 
Omta); C. Klop namens het W.I.; mevrouw A. 
Stroes namens het CDJA. Zij wordt in de loop 
van het jaar opgevolgd door H. v.d. Born. 

Personeel 
In de verslagperiode zijn bij de Stichting werk
zaam: 
W. Eikelboom (stafmedewerker); mevrouw A. 
Mulder-Bomhof (stafmedewerker); H. Water
borg (stafmedewerker) en mevrouw M. Kuipers 
(administratief medewerkster). 

Activiteiten 
Voor het KA VO is een centralistisch model niet 
bruikbaar. Verantwoordelijkheden voor KAVO
activiteiten worden gespreid en gedragen door 
Kamerkring en provinciale vormingscommis
sies met hun vormingswerkconsulenten. Op 
landelijk niveau wordt daartoe ondersteuning 
gegeven door aanbod van cursus en activitei
tenmodellen en aanmaak en vervaardiging van 
lesmateriaal. 
Voorts wordt landelijk georganiseerd wat elders 
nog niet kan. 

- KADERCURSUS 
Kadercursussen zijn bedoeld voor geïntere
seerde partijleden. Er wordt aandacht besteed 
aan de grondslag en uitgangspunten van het 
CDA. Ook de plaats van de christen-democratie 
te miJden van de andere politieke hoofdstromen 
wordt belicht. Vergader- en discussievaardighe
den worden behandeld, en worden d.m.v. oefe
ningen getoetst. De partij-organisatie wordt uit
gelegd. De kadercursus bestaat uit 5 dagen, op 
verzoek wordt de cursus ook wel gesplitst in een 
aantal dagdelen. 
Kadercursussen vinden plaats in Utrecht, 
Hoorn, Maasbommel, Sittard, Kerkrade, Melick. 
Hieraan nemen 92 cursisten deel. 

- VERVOLGKADERCURSUS 
Tijdens de vervolgkadercursus worden cursis
ten op indringende wijze geconfronteerd met de 
politieke overtuiging van het CDA en die van 
socialisten en liberalen. 
Verder komen communicatie, omgaan met pers 
en publiciteit en het maken van een activiteiten
plan aan de orde. 
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-Deelnemers aan een bestuursledencursus van het KA VO. 

Zelfwerkzaamheid d.m.v. het uitvoeren van op
drachten neemt in de vervolgkadercursus een 
belangrijke plaats in. De vervolgkadercursus 
bestaat uit 5 dagen. 
Vervolgkadercursussen vinden plaats in 
Utrecht, Zelhem, Maasbommel en Lichten
voorde. 
Er zijn 65 cursisten. 

- BESTUURSLEDENCURSUS 
Het is voor het goed functioneren van de CDA
afdeling van belang deskundige bestuursleden 
te hebben. Daarom worden er speciaal voor 
bestuursleden van de plaatselijke CDA-afdeling 
bestuursledencursussen georganiseerd. 
In deze cursus wordt ingegaan op de partij-orga
nisatie en op vergadervaardigheden, toege
spitst op de rol van voorzitter en secretaris. 
Het initiatief voor bestuursledencursussen gaat 
uit van de vormingswerkconsulenten en de vor
mingscommissies. 
Bestuursledencursussen vinden plaats in Bar
neveld, Bodegraven, Zeddam, Wychen, Val
burg, Delft, Dordt en Ridderkerk. 
In het totaal nemen 138 cursisten hieraan deel. 

- RAADSLEDENCURSUSSEN 
Het jaar 1986 staat wat betreft raadsledencur
sussen in het teken van nieuwe raadsleden. 
Hiervoor is de cursus "aspirant-raadsleden" 
ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van het 
speciaal voor deze cursus ontwikkelde hand
boek "raadsledencursussen". Deze cursus 
geeft een zo breed mogelijke kennismaking met 
de verschillende facetten van het raadswerk en 
het doorwerken van de CDA-uitgangspunten in 
de gemeentepolitiek. 
Er worden in iedere Kamerkring aspirant-raads-

ledencursussen georganiseerd, in totaal 54 met 
827 deelnemers. 
Voor zittende raadsleden wordt de uit 1984 da
terende cursus "welzijn en volksgezondheid" 
op 3 plaatsen georganiseerd met 38 deelne
mers. 
De uit 1985 daterende cursus "gemeentefinan
ciën" wordt 3 keer gegeven met in totaal 46 
deelnemers. 
Op verzoek is in één Kamerkring een cursus 
"R.O. en milieu" voor raadsleden georgani
seerd, waaraan 25 raadsleden deelnamen. 

- CDA-VROUWENBERAAD 
De sectie vorming van het Vrouwenberaad sti
muleert, neemt initiatieven en organiseert poli
tieke vormingsactiviteiten voor vrouwen. 

Deze activiteiten worden op basis van de subsi
dieregeling regionaal- en categoraal KAVO
CDA gesubsidieerd. De medewerkers van het 
KAVO werken mee aan de cursus "Profilering 
voor vrouwelijke raadsleden". Deze cursus 
vindt plaats in Zwolle en Den Bosch. Aan deze 
cursus nemen 33 vrouwelijke raadsleden deel. 

- CDJA 
De Stichting KA VO verleent medewerking door 
stafmedewerkers in te zetten op kernencursus
sen, die door het CDJA worden georganiseerd. 
ledere zomer organiseert de Stichting KAVO in 
samenwerking met het CDJA een speciale jon
gerencursus. In 1986 nemen aan deze cursus 
17 jongeren deel. 

- POLITIEK? KOM NOU! 
In de lesbrievenserie "Politiek? Kom nou!" 
wordt lesbrief 10 "Emancipatie" vervangen 
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door lesbrief 10 "Volkerensamenleving en vei
ligheid". 

In totaal worden 815 lesbrieven besteld, waar
van lesbrief 2 "Politieke Stromingen" het meest 
in de belangstelling staat. Hiervan worden 360 
exemplaren afgenomen. 
Voorts worden lesbrieven veel als cursusmate
riaal gebruikt. 

- PRAATSTUKKEN 
Onder verantwoordelijkheid van de Stichting 
KA VO is een commissie werkzaam die de praat
stukken uitgeeft. 
De commissie "praatstukken" bestaat uit: mr. J. 
C. G. Fijen (voorzitter), mevrouw T. Bot-van 
Gijzen, mevrouw L. Booy-Bukman (namens 
Vrouwenberaad), B. Diederiks (namens CDJA) 
en mevrouw Mr. V. Timmerman-Buck (namens 
W.I.). 
Medio 1986 heeft mevrouw L. Booy-Bukman 
bedankt als lid van de commissie. Mevrouw D. J. 
Mul-ter Schiphorst neemt haar plaats in namens 
het Vrouwenberaad. 
Praatstukken geven informatie over één be
paald thema met blijvende actualiteitswaarde. 
Er staan tot discussie uitnodigende vragen in. 
De in 1986 verschenen praatstukken, met daar
achter de afgenomen aantallen zijn: 
praatstuk 13: Medisch-technische voortplan
tingsvormen (668) 
praatstuk 14: Minderheden (55) 
praatstuk 15: Kleine criminaliteit (138) 
praatstuk 16: Samen-leven, verschenen in de
cember 1986 (17) 
Reeds eerder verschenen praatstukken zijn: 
praatstuk 1: Energie (446) 
praatstuk 2: Bezuinigingen in de gemeente 
(464) 
praatstuk 3: Overheid (399) 
praatstuk 4: Drugs (538) 
praatstuk 5: Burgerlijke ongehoorzaamheid 
(615) 
praatstuk 6: Homofilie (734) 

( VllAAT\TUI\) 
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praatstuk 7: Ouderenbeleid (711) 
praatstuk 8: Referendum (86) 
praatstuk 9: Woonwagenbewoners en het CDA 
(269) 
praatstuk 10: Gehandicaptenbeleid (241) 
praatstuk 11 : Euthanasie (967) 
praatstuk 12: Jeugdwerkloosheid (125) 
Er worden 105 praatstukken op nota verkocht. 
Praatstukken vinden tevens aftrek als materiaal 
voor cursussen. 

- STUDIEDAG "OPPOSITIE
VOEREN" 
Het KA VO organiseert in samenwerking met de 
Bestuurdersvereniging, een studiedag met als 
thema "oppositie voeren". 
Deze themadag wordt gehouden op 11 oktober 
1986 in De Reehorst te Ede. 
Er zijn 45 deelnemers. 
Een verslag van deze dag komt uit in brochure
vorm. 

- REGIONAAL KAVO 
Regionale activiteiten zijn die activiteiten, waar
bij het initiatief wordt genomen door de vor
mingscommissies, in overleg met de vormings
werkconsulenten. 
Stafmedewerkers van de Stichting leveren op 
verzoek hun bijdrage of doceren. 
Waar mogelijk worden docenten aangezocht in 
de eigen regio. 
ledere Kamerkring- of provinciale vormingscom
missie geeft, samen met de vormingswerkcon
sulente, op haar eigen manier, inhoud aan het 
KAVO. 

De bijzonderheden van het regionale KAVO zijn 
te vinden in de jaarverslagen van de Kamerkrin
gen en de Provinciale Afdelingen. 
Hieronder volgt een globaal overzicht per Ka
merkring: 

1. Groningen 

In Groningen organiseren we voor raadsleden 
de cursus "aspirant-raadsleden" en de cursus 
"gemeentefinanciën". De cursus "campagne 
voeren" voldoet aan de behoefte. Er zijn in totaal 
75 cursisten. 

2. Friesland 

In Friesland wordt in juni de vacature, die ont
staan is door het vertrek van de vorige consu
lente opgevuld door de komst van Dick Brugge
man als vormingswerkconsulent 
In de provincie Friesland wordt één aspirant
raadsledencursus georganiseerd. 

Er nemen 30 cursisten aan deze cursus deel. 
30 Deelnemers bezoeken de themadag met als 
onderwerp "euthanasie". Aan de cursus CDA
presentatie nemen 54 mensen deel. 

3. Drenthe 

De cursussen in Drenthe staan grotendeels in 
het teken van de raadsleden. Er zijn vier cam-

pagnecursussen. Er worden twee aspirant
raadsledencursussen en één cursus "Welzijn, 
Volksgezondheid en Onderwijs" georgani
seerd. Er zijn 131 deelnemers. Daarnaast zijn er 
intensieve contacten met de CDU, die uitmon
den in een gezamenlijk studieweekeinde, van 
de drie noordelijke Kamerkringen met de CDU. 

4. Overijssel 

In Overijssel worden vier aspirant-raadsleden
cursussen gegeven. 
Voor kaderleden worden vijf regionale thema
avonden gehouden. 
Samen met de Bestuurdersvereniging organi
seren we een studieconferentie over het onder
werp: "Identiteit van het CDA". 
In verband met de komende Statenverkiezingen 
wordt een cursus voor stalenleden gegeven. 

5. Arnhem 

Er wordt in Arnhem één aspirant-raadsle
dencursus gegeven. Hiernaast is er een aan
vraag voor een cursus "R.O. en milieu" voor 
raadsleden, die we dan ook organiseren. 
Met het oog op de verkiezingen worden er drie 
campagne-cursussen gegeven. 
Tevens wordt er een bestuursledencursus geor
ganiseerd. Tijdens vier informatie-avonden 
wordt voorlichting gegeven over KA VO-activi
teiten. Er wordt één basiscursus gegeven. Er 
zijn drie voorlichtingsavonden i.v.m. de proce
dures rondom gemeenteraadsverkiezingen ge
houden, waardoor zeer grote belangstelling is. 
Er zijn in het totaal 275 cursisten. 

6. Nijmegen 

Er worden zes aspirant-raadsledencursussen 
gegeven. In het najaar is er een try-out van de 
cursus "algemene beschouwingen". 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 
wordt een avond gehouden, waarop de verkie
zingsprocedure wordt behandeld. In deze Ka
merkring worden vijf campagnecursussen ge
geven. 
Er worden twee vervolgkadercursussen, een 
startcursus en een techniekcursus georgani
seerd. 

Ook aan de besturen is gedacht, nl. drie be
stuursledencursussen zijn georganiseerd. 
Om het KAVO meer bekendheid te geven wor
den er drie info-bijeenkomsten gehouden. 
Naast alle cursussen worden studiebijeenkom
sten georganiseerd over diverse onderwerpen. 
Een aantal activiteiten worden in samenwerking 
met het Vrouwenberaad en het CDJA georgani
seerd. In het totaal bezoeken 811 personen de 
KAVO-activiteiten in Nijmegen. 

7. Flevoland 

Op 1 januari 1986 wordt Flevoland een zelfstan- . 
dige provincie. 
Het is voor KAVO een plezierig feit, dat in vrij 
korte tijd de hierdoor ontstane vacature voor een 
vormingswerkconsulent wordt opgevuld. 
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Per december wordt Johan v.d. Sloot benoemd 
als vormingswerkconsulent in Flevoland. 
Er wordt een cursus voor aspirant-raadsleden 
georganiseerd met 12 cursisten. 
Tevens vindt een training van de statenfractie 
plaats. 

8. Utrecht 

In de Kamerkring Utrecht zijn vier cursussen 
voor raadsleden georganiseerd, waarvan twee 
aspirant-raadsledencursussen en twee cur
sussen "begrotingen". 
In het kader van de verkiezingen is één cursus 
"campagne-voeren" gegeven. 
Er is meegewerkt aan een studiedag "Het so
ciale gezicht van het CDA". In het totaal nemen 
154 cursisten deel aan de KAVO-activiteiten. 

9. Den Helder 

In Den Helder worden 7 cursussen gegeven, 
waaraan 124 cursisten deelnemen. 
De meeste belangstelling gaat uit naar de vier 
aspirant-raadsledencursussen. 
Hiernaast wordt ook de cursus "financiên" ge
geven. 
Er wordt een cursus teamvorming en een cursus 
vergader- en discussievaardigheden georgani
seerd. Bij deze laatste cursus besteden we ook 
aandacht aan de profilering van het CDA. 

10. Haarlem 

Er worden twee aspirant-raadsledencursussen 
georganiseerd. 
Er is een weekendtraining voor CDA-fractiele
den. In samenwerking met het CDJA wordt een 
training verzorgd. 
Een t.hema-avond met als onderwerp "uit
gangspunten" wordt goed bezocht. 
Het aantal deelnemers aan KA VO-activiteiten in 
Haarlem bedraagt 80. 

11. Amsterdam 

De nadruk van het werk ligt in Amsterdam op het 
functioneren van de werkgroep welzijnsbeleid 
ouderen en het Inter Cultureel Beraad. Tevens 
worden de raadskandidaten getraind. 

12. Lelden 

Een groot deel van de gegeven cursussen in de 
Kamerkring Leiden heeft betrekking op raads
leden. Er zijn vier aspirant-raadsledencurs
susen en één cursus "welzijn en volksge
zondheid" gehouden. 

Ook is veel aandacht besteed aan de basiscur
sus, waarvan er vijf zijn georganiseerd. Voor de 
begeleiders van de basiscursus is een aparte 
training verzorgd. Er zijn twee cursussen "ver
gader- en discussievaardigheden" gegeven. 
In het kader van de verkiezingen is een cursus 
campagnevoeren georganiseerd. 
Een bestuursledencursus is verzorgd. 
Aan drie themadagen is medewerking verleend. 
In totaal volgen 435 deelnemers KAVO-cursus
sen. 
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13. Dordrecht 

In de Kamerkring Dordrecht wordt drie keer de 
aspirant-raadsledencursus gegeven en één 
keer de cursus "financiên" voor raadsleden. 
Er worden een groot aantal basiscursussen ge
houden. 
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 
worden drie avonden georganiseerd waarop de 
procedures worden behandeld. 
Voor besturen zijn er drie bestuursledencursus
sen. Op de zes vervolgcursussen worden die 
onderwerpen behandeld, waar aan het einde 
van andere cursussen vraag naar is. 
Een drietal thema-avonden worden georgani
seerd. 
Er nemen in het totaal 325 cursisten deel aan 
KA VO-activiteiten. 

14. Rotterdam 

In samenwerking met de Kamerkringen Dor
drecht en Leiden wordt een studiecyclus over 
volksgezondheid opgezet. Tevens wordt aan
dacht besteed aan het functioneren van de le
den van de deelgemeenteraden. 

15. Zeeland 

Er worden twee aspirant-raadsledencursussen 
gegeven. Er zijn 29 deelnemers. Tevens vindt 
een training van wethouders en fractievoorzit
ters plaats. 

16. Den Bosch 

Het feit dat er raadsverkiezingen plaatsvonden 
heeft z'n uitwerking niet gemist op het cur
susaanbod. Er zijn 7 aspirant-raadsledencur
sussen en één cursus "comptabiliteit" georga
niseerd. 
Ook zijn er twee campagnecursussen gegeven. 
De twee vaardigheden-cursussen werden ook 
goed bezocht. Er zijn in de Kamerkring Den 
Bosch in het totaal 196 mensen die een cursus 
volgen. 

17. Tilburg 

Veel afdelingen zijn bezocht om informatie te 
geven over KAVO. 
De cursussen stonden geheel in het teken van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Er worden 1 o 
aspirant-raadsleden-cursussen georgani
seerd. Belangrijk is ook de studiedag "Onder
steuning, nieuwe fractie en uitgangspunten." 
Er zijn 180 deelnemers aan de KA VO-activitei
ten. 

18. Limburg 

In Limburg worden voor de nieuwe raadsleden 
twee aspirant-raadsledencursussen gegeven. 
Bovendien zijn er nog een raadsledencursus 
"financiên" en "welzijn, volksgezondheid en 
onderwijs". 
Er worden drie kadercursussen gehouden, 
waarvan één in samenwerking met het CDJA. 
De vier campagnecursussen zijn een schot in de 
roos: er komen 250 deelnemers. 

Door de vormingswerkconsulenten worden 
twee info-avonden verzorgd voor het CDJA. 
Voor het Politieke Scholing Team wordt een 
scholingsweekend in Echt georganiseerd. 
Er nemen 372 CDA'ersdeel aan de KAVO-acti
viteiten in de provincie Limburg. 

,;' 

19. óen Haag 

In Den Haag is geen vormingswerkconsulent 
actief. Er wordt wel een start gemaakt om tot een 
structurele aanpak van het kader- en vormings
werk te komen. 

- VORMINGSWERK 
CONSULENTEN 
De vormingswerkconsulenten zijn, samen met 
hun vormingscommissie, de spil waar het regio
nale KA VO om draait. 
In 1986 nemen we afscheid van de volgende 
vormingswerkconsulenten: Betty Burggraaff
Moscoviter (Amsterdam); Ria Mulder-Bom
hof (Arnhem). 
Nieuw benoemde vormingswerkconsulenten 
zijn: Gonnie Taunissen (Arnhem); Dick Brug
geman (Friesland); Johan v.d. Sloot (FILevo
land). 
Het vormingswerkconsulententeam is nu als 
volgt samengesteld: 
Friesland 
Dick Bruggeman, tel. 05124-2064 
Drenthe 
Toos Jongma-Roetlants, tel. 05907-3367 
Overijssel 
Hans Schoevers, tel. 05720-52424 
Gelderland 
Gonnie Theunissen, tel. 085-515964 
Jan Mombarg (KK Nijmegen), tel. 08894-21302 
Flevoland 
Johan v.d. Sloot, tel. 05277-1205 
Utrecht 
Hennie Hoogeveen-Hilgers, tel. 03481-1690 
Den Helder 
Henk Weeda, tel. 02206-3143 
Haarlem 
Loes de Zwart, tel. 023-292587 
Leiden 
Wouda Harteveld-Van Driel, tel. 079-313408 
Dordrecht 
Arie Slob, tel. 01838-1331 (pr.), 
01838-2622 (knt) 
Zeeland 
Jannie de Looff-de Wildt, tel. 01109-340 (pr) 
Noord-Brabant 
Jo Leenderts-v.d. Maagdenberg, tel. 01620-
22962 (pr) 
Noortja Bos-van Oorsouw, tel. 04120-23047 
Groningen 
Màrgot de Jonge, tel. 050-255431 
Amsterdam 
Betty Burggraaff-Moscoviter, tel. 02940-16135 
Den Haag vacature 
Rotterdam 
René Smit, tel. 010-676194 
Limburg 
Joop de Hoon, tel. 04709-3870 
Huub van Oostayen, tel. 04785-2473 
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10. Internationaal werk 

EVP-congres in Den Haag groot succes 
Het Internationale werk van het CDA wordt In 
1986 gemarkeerd door de totstandkoming 
van de Internationale paragraaf van het ver
kiezingsprogram "Uitzicht" en het grote 
EVP-congres, dat op 10, 11 en 12 april In Den 
Haag werd gehouden. 

Bij de totstandkoming van de internationale pa
ragraaf speelden de commissie-Buitenland en 
haar werkgroepen een grote rol. Vanuit zijn 
verantwoordelijkheid voor het internationale 
werk en vanuit de opdracht tot de coördinatie 
van het internationale werk binnen het CDA, 
heeft het secretariaat samen met vele mede
werkers van het CDA-bureau het EVP-congres 
in april tot een goed resultaat kunnen brengen. 
Het was een weldadige ervaring te ontdekken, 
dat vele buitenlanders in de loop der jaren het 
(nieuwe) CDA reeds hadden leren kennen en 
waarderen. Ook was het congres een goede 
gelegenheid om vele partijleden directe infor
matie over buitenlandse aangelegenheden te 
verschaffen. Als onderdeel van de nationale 
verkiezingscampagne gaven de vele buiten
landse congresdeelnemers aan, dat het CDA
beleid ook een duidelijke internationale dimen
sie heeft en dat het CDA zich daarvoor ook 
volledig verantwoordelijk acht. 

Buitenlandse contacten CDA 
Naast de maandelijkse contacten in de EVP
vergaderingen in Brussel, werd door veel 
CDA-leden deelgenomen aan studieconfe
renties van de Konrad Adenauerstiftung in 
Brussel. 
Ook werd door een uitgebreide delegatie uit 
Gelderland deelgenomen aan een conferentie 
over Duits-Duitse betrekkingen. Grote waarde 
werd gehecht aan de deelname van de secre
taris Buiteland aan de Euregiobijeenkomsten. 
Deze grensoverschrijdende activiteiten, die 
eind 1986 een staatsrechtelijke bezegeling 
kregen in het Benelux-verdrag en daarmee de 
samenwerking over de grenzen een juridische 
basis verschaften, zijn van evidente beteke
nis. 
Aandacht voor het buitenlands beleid op lokaal 
niveau heeft een zwaarder gewicht dan men op 
het eerste gezicht zou denken. Het is voor de 
Europese verkiezingen belangrijk om hieraan 
zeer veel aandacht te besteden. 
De goede contacten met de zusterpartijen in de 
nabuurlanden zijn daarbij dienstig en noodza
kelijk, niet alleen nationaal, maar vooral ook per 
Bundesland, per provincie, gemeente, Ka
merkring of arrondissement. 

Buitenlands beleid 
Het buitenlands beleid van het CDA heeft zich 
voor de periode 1986-1990 geconcentreerd 
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rond vier punten: 
Een betere verdeling van de welvaart in de 
wereld; 

- Naleving van de rechten van de mens; 
- Een verenigd Europa; 
- Vrede in de wereld met zo weinig mogelijk 

wapens. 
In het verkiezingsprogram staan deze punten in 
dezelfde prioriteiten-volgorde. De partij stelt 
de betere verdeling van de welvaart voorop. 
Het CDA kiest bij de verwerkelijking van deze 
betere verdeling voor twee instrumenten: ont
wikkelingssamenwerking en internationale 
economische samenwerking. De naleving van 
de rechten van de mens ziet het CDA vooral in 
verband en in samenhang met de ontwikkeling 
en bescherming van de democratie. 
De eenheid van Europa zal de internationale 
rechtsorde bevestigen en wel via de economi
sche en politieke unie. Het zal tevens de econo
mische bedrijvigheid herstellen, direct inspelen 
op Frans-Duitse saménwerking, de economi
sche samenwerking uitbreiden en gezamenlijk 
zoeken naar oplossingen rond Zuid-Afrika, Mid
den-Oosten en Latijns-Amerika. 
Tenslotte zal het CDA de vrede willen bereiken 
door: 
a. Samenwerking in bondgenootschappelijk 

verband; 
b. Aanvaarding van het evenwicht van weder

zijdse afschrikking; 

c. Versterking van de Oost-West-contacten; 
d. Versterking van de Europese inbreng en de 

Atlantische samenwerking; 
e. Meerzijdige en verifieerbare ontwapening. 
In januari 1982 heeft het Partijbestuur de Com
missie opdracht gegeven, "adviezen te ver
strekken inzake het in concreet beleid vertalen 
van de vigerende actieprogramma's van CDA 
en EVP." 
In het afgelope1, jaar heeft de Commissie in het 
kader van het in concreet beleid vertalen van de 
betere welvaartsverdeling aan het Partijbe
stuur een viertal adviezen uitgebracht over; 

Inschakeling van particuliere organisaties in 
het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid; 
Bevoegdheden van de minister van Ontwik
kelingssamenwerking; 
De schuldenproblematiek van de landen in 
Latijns-Amerika; 
De situatie in Latijns-Amerika. 

Inzake de naleving van de rechten van de mens 
werd door de Commissie-Buitenland een om
vangrijke notitie over "het asielbeleid" aan het 
Partijbestuur uitgebracht. Dit na uitvoerig over
leg met de staatssecretaris van Justitie, me
vrouw Korte-van Hemel en haar adviseur, de 
heer Nawijn en de vertegenwoordiger van de 
Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de 
VN, de heer Van Leeuwen. Tevens werden er 
adviezen uitgebracht over "Guatemala" en "De 
Filippijnen". Tenslotte kreeg het Partijbestuur in 
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hetzelfde kader een voortgangsnotitie over 
, ,Zuid-Afrika". 
In het kader van het verenigd Europa, bracht de 
Commissie-Buitenland aan het Partijbestuur 
een advies uit over de "Europese Unie", en "het 
grensoverschrijdend terrorisme en criminali
teit". Met betrekking tot "de legitimatieplicht en 
de persoonsgegevens-administratie" werd na 
een gesprek waaraan door de heer Naftaniël 
van het CIDI en ook door staatssecretaris me
vrouw Korte-van Hemel werd deelgenomen, 
aan het Presidium verzocht deze materie met de 
grootst mogelijke voorzichtigheid in de partij ter 
discussie te stellen na grondige voorbereiding 
door deskundigen. Ook werd het Partijbestuur 
verzocht naar aanleiding van het pré-advies 
over "het mediabeleid in Europa en Nederland" 
aan het Wl te vragen een werkgroep daarvoor in 
te stellen. Tenslotte werden de teksten van de 
EVP-congresresoluties over , , werkgelegen
heid" en over "milieu" uitvoerig aan de orde 
gesteld en besproken. 
Het uitgangspunt de vrede in de wereld met zo 
weinig mogelijk wapens, vond zijn vertaling in 
"een commentaar van de Commissie-Buiten
land op de IKV-voorstellen inzake vredespoli
tiek" en de bespreking van de notitie "Oost
West-problematiek" van de heer Hahn. 
Als vast agendapunt stonden de vergaderingen 
in internationaal verband genoteerd. 
De Commissie-Buitenland kwam in het verslag
jaar zevenmaal bijeen. Daarvoor werden tel
kens 34 personen uitgenodigd, 50% maakte 
gebruik van de uitnodiging. In het verslagjaar 
werden de heren Bolsius, Janssen van Raay, 
Bukman en Smits vervangen door de heren 
Koppejan, Reijnen en Bremmer. Mevrouw Mo
rel-de Jong werd vervangen door mevrouw 
Bos-Beernink. 

Werkgroepen 
WERKGROEP ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING 
Deze werkgroep kwam zesmaal bijeen. Er wer
den 20 personen uitgenodigd, 50% daarvan 
was aanwezig. 
Vergaderd werd over de volgende onderwer
pen: 
- Werkplan van de werkgroep; 
- Advies Commissie-Buitenland over de minis-

ter voor Ontwikkelingssamenwerking; 
- De stuwmeerproblematiek; 
- Suriname; 
- Beleidslijn voor de formateur inzake ontwik-

kelingssamenwerking; 
- Ontmoeting internationale commissie Justitia 

et Pax en de vertegenwoordiger van de Ame
rikaanse Bisschoppenconferentie; 

- Begroting de:partement van Financiën; 
- Begroting ministerie van Ontwikkelingssa-

menwerking; 
- Voorbereiding studiedagen werkgroep; 
- Vermaatschappelijking en ontwikkelingssa-

menwerking; 
- Filippijnen. 
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Extra vermelding verdienen twee studie-ochten
den van de werkgroep, namelijk één in juni over 
de "schuldenproblematiek" en één in december 
over de "vermaatschappelijking". Hieraan werd 
door vele experts deelgenomen. 

WERKGROEPVREDE EN 
VEILIGHEID 
Deze werkgroep kwam zeven keer bijeen, waar
voor 16 personen steeds werden uitgenodigd, 
44% daarvan was aanwezig. Uitvoerig werd de 
notitie van de heer Hahn over de "Oost-West
problematiek" becommentarieerd, als ook "de 
wapenbeheersingsproblematiek voor de for
mulering van een nieuw CDA-beleid." 

WERKGROEP LATIJNS-AMERIKA 
Deze werkgroep kwam viermaal bijeen, waar
voor 14 personen werden uitgenodigd, 50% 
nam aan de vergaderingen deel. De volgende 
onderwerpen werden aan de orde gesteld: 

Situatie in Chili; 
- Notitie Centraal-Amerika; 
- Brochure studiedag Latijns-Amerika; 
- Schuldenproblematiek; 
- Situatie in Guatemala; 
- Situatie in Nicaragua; 
- Situatie in Mexico; 

Situatie in Paraguay; 
- De agenda van de EVP-contactgroep Latijns

Amerika. 

WERKGROEP EUROPA 
Deze werkgroep kwam zesmaal bijeen. Hier
voor werden 19 personen uitgenodigd, 50% 
hiervan was steeds aanwezig. In het verslagjaar 
werd afscheid genomen van de heer Janssen 
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Staatssecretaris Korte-Van Hemel was veel
vuldig in gesprek met de commissie-Buiten
land. (foto Dijkstra en zn.) 

van Raay en de heer Duin. Nieuwe leden wer
den mevrouw Gabor, mevrouw Kerstiëns en de 
heren Hustinx en Van de Ven. De heer Reijnen 
werd door het partijbestuur als voorzitter be
noemd. 

De volgende onderwerpen werden behandeld: 
- Het Europees mediabeleid; 
- Het grensoverschrijdend terrorisme en crimi-

naliteit; 
- Coöperatieve groeistrategie; 
- EVP-congres (resoluties); 

Legitimatieplicht en centrale registratie pas
poortgegevens; 

- Schuldenproblematiek; 
- Onvoltooide Europese integratie; 
- Relatie VS-Europa; 
- Internationaal vervoer. 

WERKGROEP MENSENRECHTEN 
Deze werkgroep kwam viermaal bijeen, waar
voor 11 mensen werden uitgenodigd, 50% 
kwam regelmatig. 

Aan de orde werden gesteld: 
- Werkplan; 
- Mensenrechten in Taiwan; 
- Oegandeese situatie; 
- Filippijnen; 
- Asielbeleid; 

42e zitting van de VN-Mensenrechtencom
missie; 
Suriname; 

- Situatie Koerden; 
- Soedan; 
- Herziening Vreemdelingenwetgeving. 

WERKGROEP ZUIDELIJK-AFRIKA 
Deze kwam viermaal bijeen in wisselende sa
menstelling. Er werden gesprekken gevoerd 
met zeer velen die in Zuid-Afrika geweest waren 
en daarover uitvoerig rapporteerden. Ook 
werd een vragenlijst gezonden naar de diverse 
instituties en personen in Zuid-Afrika, zowel 
blank als zwart, over hun mening over de ko
mende post-apartheidssituatie. 

WERKGROEP MIDDEN-OOSTEN 
Deze heeft in het verslagjaar driemaal verga
derd over de notitie "De religieuze aspecten van 
het Midden-Oosten conflict". 

DELEGATIE EUCDW 
De Nederlandse delegatie van de Europese 
Unie van Christen-democratische Werknemers 
vergaderde driemaal in een onderscheiden sa
menstelling. Deels werd het congres dat in juli 
werd gehouden doorgesproken, deels de pro
blematische situatie rond de personele samen
stelling van het secretariaat. De heer Van de 
Gun trad als voorzitter van de EUCDW af, maar 
bleef voorzitter van de Nederlandse delegatie. 
De heer Hordijk, de algemeen secretaris van het 
CNV, werd in Luxemburg tot voorzitter gekozen. 

17 



Contacten met EVP en EUCD 
De contacten met het EUCD/EVP secretariaat 
zijn in het verslagjaar intensief geweest, niet 
alleen vanwege het congres. Ook het feit dat 
de CDA-partijvoorzitter tevens EVP-voorzitter 
was heeft dit in de hand gewerkt. Wij mogen 
ons verheugen in deze goede samenwerking 
en hopen deze te kunnen voortzetten, dit om 

aan de verhoging van de kwaliteit van het ver
gaderen effectief mee te mogen werken. 

Dit jaar werden twee nieuwe werkgroepen op
gericht, namelijk de EVP-contactgroep Latijns
Amerika en de EVP-werkgroep Juridische 
Rechtspolitiek. Aan de eerste neemt de heer 
Van Ditmarsch deel, aan de tweede mevrouw 
Korte-van Hemel. 

De commissie zet zich in voor een betere en echte welvaartsverdeling op het terrein van de ont
wikkelingssamenwerking. 
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PRIORITEITEN VOOR 1987 
De commissie stelde in 1986 de volgende prio
riteiten voor 1987 vast. 

RELATIE MET DE PARTIJLEIDING 

Inzake de langere termijnvraagstukken wordt 
twee keer per jaar meer tijd en ruimte op de 
agenda van het Partijbestuur ingeruimd. Ge
dacht wordt voor 1987 aan Europa en de Veilig
heidsvraagstukken. 

Wat de actuele problematiek betreft zal er op de 
vergadering van de Commissie Buitenland een 
zogenaamd brainstormingspunt worden inge
ruimd, waarin de in de vergadering aanwezige 
partijleiding (partijvoorzitter en partijsecretaris) 
mogelijke wensen aan de commissie bekend 
kan maken. De commissie kan daarop besluiten 
of ze ad hoc personen of werkgroepen om na
dere uitwerking zal vragen. 
Wat de continue problematiek betreft; de werk
zaamheden van de diverse werkgroepen moe
ten voortgezet worden. De adviezen die daaruit 
voortkomen zullen door de Commissie worden 
besproken en deze bepaalt daarna of een ad
vies: 
a. naar het Partijbestuur moet ter vaststelling; 
b. daar slechts ter kennisneming moet worden 
aangeboden; 
c. en naar welke instanties of (bewinds-) perso
nen het in ieder geval reeds gestuurd moet 
worden. Daar fractieleden adviseurs zijn van de 
onderscheiden werkgroepen wordt ervan uitge
gaan dat de discussies in de werkgroepen reeds 
van het begin af aan doorwerken in de fracties of 
dat de fractiestandpunten ingebracht zijn en 
meegewogen worden in het advies van de werk
groep. 

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

In CDA-ACTUEEL moeten structureel meer 
buitenlandse punten naar voren worden ge
bracht. Ook de stukken van het Europees Parle
ment zullen voorbesproken moeten kunnen 
worden in de Commissie Buitenland. De heren 
Beumer en Penders zullen in de Commissie 
Buitenland moeten aangeven welke belangrijke 
stukken van het Europees Parlement eraan ko
men en met de secretaris en voorzitter van de 
werkgroep Europa en de voorzitter van de 
EUCDW-delegatie moeten overleggen welk ad
vies op welke termijn verwacht wordt. Wat de 
Nederlandse EUCDW-delegatie betreft, deze 
zal veel overleg plegen over de sociaal-econo
mische vraagstukken van het Europees Parle
ment met de Europawerkgroep van het ACW. 
Ook stukken op persoonlijke titel van leden van 
de Commissie Buitenland zijn welkom in deze 
vergadering. De vergadering zal dan bepalen of, 
wanneer en waar dit stuk zal worden behandeld. 
Wel moet het tijdig van tevoren worden aange
meld bij de secretaris. 
De werkgroep Europa heeft als onderwerpen in 
behandeling: de financiering van Europa, het 
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Europese verkiezingsprogram, Eu regionale sa
menwerking, Noord-Zuid in Europa. Vraag is 
nog of de culturele en sociale ontwikkeling van 
Europa en het lidmaatschap van Turkije niet op 
de agenda moeten komen. 
De werkgroep Vrede en Veiligheid werkt mo
menteel het vraagstuk "Wapenbeheersing" uit, 
inclusief de "resultaten" van Reykjavik. 
De werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
werkt momenteel de vermaatschappelijking uit, 
gaat door op de schuldenproblematiek, zal na
der ingaan op de kwaliteit van de hulpverlening 
als instrument. Verdere uitdieping van de con
clusies van de bezinningsdagen van de werk
groep wordt nagestreefd. 
De werkgroep Latijns-Amerika zal de volgende 
punten behandelen: actualisering Chili-proble
matiek, voltooiing drieluik Latijns-Amerika, af
voering schuldennota-werkprogramma, actie
model EVP-werkgroep-platform, in samenwer
king met Wl en Stichting Kader- en Vormings
werk. 
De werkgroep Midden-Oosten gaat door met 
de uitwerking van de religieuze achtergronden 
van het Midden-Oosten-conflict. 
De werkgroep Mensenrechten maakt zijn ca
ses af en hoopt enige algemene lijnen te kunnen 
ontwikkelen. 
De werkgroep Zuidelijk Afrika zal de post-apart
heidssituatie trachten te analyseren aan de 
hand van zijn enquête. 

11. Commissie van Beroep 

Secretaris Buitenland Dick Kolster (I) in gesprek met Partijbestuurslid Van der Top. 

12. College van Bindend 
Adviseurs 

Beperkt aantal zaken afgewikkeld Weinig te doen 
1986 was voor de Commissie van Beroep 
een relatief rustig jaar. Dit jaar Is een zeer 
beperkt aantal zaken afgewikkeld, die zich 
bovendien concentreren In de eerste helft 
van 1986. 

De Commissie van Beroep is binnen de partijor
ganisatie de hoogste instantie als het gaat om 
het instellen van beroep of het indienen van een 
klacht over het handelen van een van onze 
partijorganen. Tegen beschikkingen van een 
partijorganisatie, zowel op lager als op hoger 
landelijk niveau, bestaat statutair de mogelijk
heid van beroep bij de Commissie van Beroep. 
De werkwijze van de Commissie van Beroep is 
globaal als volgt: na ontvang3t van een beroep
schrift, worden de betrokken partijen in de gele
genheid gesteld schriftelijk hun visie over het 
beroep weer te geven. Indien de zaak daartoe 
aanleiding geeft, kan volstaan worden met een 
schriftelijke raadpleging waarna de commissie 
schriftelijk een oordeel velt. In de meeste geval
len vindt er echter na de schriftelijke ronde een 
zitting plaats, waarbij partijen hun visie tegen
over de commissie of een delegatie ervan uiteen 
kunnen zetten. Na deze zitting beraadt de com
missie zich en komt er een formele uitspraak. 
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Binnen de huidige statuten vormt de uitspraak 
van de Commissie van Beroep een onherroepe
lijke uitspraak, die binnen de partij algemeen 
bindend is. 
De samenstelling van de Commissie van Be
roep is in het jaar 1986 ongewijzigd gebleven. 
Voorzitter was de heer J. L. Janssen van Raay. 
Leden waren mw. mr. L. C. Baud, mr. A. A. M. 
Boersma, mr. H. M. Krans en drs. J. W. Smeets. 
Gedurende de eerste helft van 1986 was de 
heer G. van de Berg griffier van de commissie. 
Sedert medio juli 1986 vervult de heer C. H. J. 
Lamers het griffierschap. 

Met het verstrijken van de jaren na de fusie, 
neemt het aantal zaken voor het College van 
Bindend Adviseurs navenant af. 

In het fusieprotocol is een regeling opgenomen, 
die erin voorziet dat bij klachten over kandida
tenlijsten waarbij in redelijkheid geen recht is 
gedaan aan de diverse partij-componenten, er 
een College van Bindend Adviseurs is, dat ter
zake bindende uitspraken kan doen. 
Het is duidelijk dat dit College als een over
gangscollege beschouwd kan worden. Nu de 
partijorganisatie vaste vormen heeft aangeno
men, en de meeste fusieperikelen tot het verle
den behoren, is de definitieve structuur van de 
partij voor beroepzaken thans meer geschikt. 
Met andere woorden: de Commissie van Beroep 
zal voor beroepszaken eerder geraadpleegd 
gaan worden. Dit heeft ertoe geleid dat het 
College van Bindend Adviseurs in 1986 geen 
enkele zaak te behartigen heeft gehad. De sa
menstelling van het College is in principe onge
wijzigd gebleven. Als voorzitter heeft gefunctio
neerd prof. dr. A. Wattèl, secretaris was partijse
cretaris drs. M. Smits. Hij werd vanaf 1 septem
ber 1986 opgevolgd door waarnemend partijse
cretaris drs. C. Bremmer. 
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13. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

Veel belangstelling voor eigen publikatie& 
Drie aandachttrekkende rapporten, een be
leidsadvies en een bestseller in de vorm van 
het zomernummer van Christen Democrati
sche Verkenningen (over wat het CDA met 
zijn eigen rapport "Appèl en Weerklank" ge
daan heeft) kenmerken het jaar 1986. 

Het rapport "Wereldeconomie en Ontwikke
ling" geeft belaidsaanbevelingen voor ontwik
kelingssamenwerking op basis van de vier kern
begrippen van het CDA. Het rapport 
"1 + 1 =samen" onderstreept dat mensen zich 
ontplooien in relatie met anderen, hetgeen pu
bliekrechtelijk door de overheid dient te worden 
gewaardeerd. Het vormt daarmee een opval
lend christen-democratisch signaal in een tijd 
van "ik-cultuur". 

"Vrede wegen", het derde in 1986 gepubli
ceerde rapport, trekt de discussie over het de
fensiebeleid uit de eenzijdige fixatie op de kruis
vluchtwapens en ontwerpt criteria voor een 
christen-democratisch vredesbeleid in brede 
zin. Het beleidsadvies "Welk uitzicht biedt 
eenvoud?" geeft een christen-democratische 
reactie op de belastingvoorstellen van de Com
missie-Oor!. Alle drie rapporten staan ter dis
cussie op studieconferenties, die goed bezocht 
worden. 

, resp. Hans Franken en Herman Wijffels. 

Doelstelling 
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
heeft ten doel het verrichten van wetenschap
pelijke arbeid ten behoeve van het CDA op basis 
van de grondslag van het CDA en in aansluiting 
op het Program van Uitgangspunten. Het Insti
tuut geeft gedocumenteerde adviezen over de 
hoofdlijnen van het beleid, hetzij op eigen initia
tief, hetzij op verzoek vanuit het CDA en/of van 
de leden van het CDA in vertegenwoordigende 
lichamen. Deze taken worden verricht door de 
directeur en vijf en een halve wetenschappelijke 
medewerker (waarvan één als vrijwilliger), die 
gelukkig kunnen rekenen op enthousiaste inzet 
van een netwerk van deskundigen op vele ter
reinen, die bereid zijn de christen-democratie 
met hun advies te dienen. Elke medewerker is 
verantwoordelijk voor een sector van het over
heidsbeleid, onder auspiciën van een advise
rend sectoroverlegorgaan. 

Bestuurszaken en 
benoemingen 
Aan het eind van het verslagjaar treedt mr. C. 
van Veen af als lid van het bestuur. Vanaf de 
start van het Instituut heeft hij in en buiten de 
bestuursvergaderingen het welzijn van het In
stituut verdedigd. 
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Een tweede opmerkelijk aftreden betreft het 
afscheid van prof. mr. W. F. de Gaay Fortman 
als lid van de redactie van Christen Democrati
sche Verkenningen. Voordat hij tot de redactie 
toetrad was de heer De Gaay Fortman tevens lid 
van het bestuur. Evenals de heer Van Veen 
heeft de heer De Gaay Fortman het W.I. ge
stempeld tot wat het inmiddels geworden is. Het 
Instituut verheugt zich erover dat markante 
christen-democraten het werk met hun advies 
en leiding willen steunen. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf
maal, waarvan tweemaal samen met de stich
tingsraad, het hoogste orgaan in het Instituut. In 
dit orgaan hebben de Kamerkringen en de an
dere gelieerde CDA-organisaties hun vertegen
woordigers, zodat een directe band bestaat met 
allen die voor de christen-democratie actief zijn. 
In 1986 komt een ontwerp-CAO tot stand. 
Voorts besluit het bestuur om de publikalias van 
het Instituut onder te brengen bij de weten
schappelijke uitgeverij Van Loghum Slaterus te 
Deventer. 
Het Instituut beoogt aldus een groter bereik 
onder lezers te realiseren dan met eigen midde
len mogelijk was, terwijl de financiële zijde van 
de exploitatie ook gunstiger kan worden. 

In 1986 moet, gedwongen door kortingen op de 
subsidie van het CDA aan het Instituut, het 
contract met mevrouw drs. J. A. M. J. Jansen 
beëindigd worden. Zij behartigde als weten-

schappelijk medewerkster het sociale beleid. 
Hoewel het bestuur zich erover verheugt dat zij 
al spoedig een nieuwe baan vindt, maakt het 
zich zorgen over het feit dat het Wetenschappe
lijk Instituut voor het CDA op deze gevoelige 
post een vacature moet laten bestaan. 

Het bestuur bestaat aan het einde van het ver
slagjaar uit: Voorzitter: prof. mr. H. Franken, 
secretaris: drs. A.M. Oostlander, leden: H.A. de 
Boer, drs. L. P.J. de Bruyn, prof. dr. S. Cnossen, 
drs. C. Dekker, mr. R. H. van de Beeten, prof. dr. 
B. Krol, H. J. Neuman, mr. F. J. H. Schneiders, 
dr. A. J. Vermaal, prof. dr. J. A. C. J. van de 
Wouw. 

EVP-symposium 
In april vindt in hotel Americain te Amsterdam 
een symposium plaats van de werkgroep doc
trine van de Europese Volkspartij. De directeur 
heeft als secretaris van de werkgroep een pro
minente rol in de organisatie van de bijeen
komst. Tal van christen-democraten uit vele 
lidstaten nemen aan het symposium deel. Doel 
is om tot een program van uitgangspunten voor 
de EVP te komen. Ook in andere landen zullen 
daartoe soortgelijke symposia worden belegd. 

Directie 
De directeur Oostlander vertegenwoordigt het 
CDA in het Overlegorgaan tegen de kernbewa-
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pening. Hij leidt de CDA-delegatie in het overleg 
met het IKV en het ICTO, hij is delegatielid in 
gesprekken tussen CDA en (Raad van) kerken, 
tussen CDA en Convent van Christelijk-sociale 
organisaties en tussen CDA en CVP. De heer 
Oostlander is voorzitter van de studiecommissie 
die het rapport" Vrede wegen" schrijft, hij neemt 
deel aan andere studiecommissies en fractiebe
geleidingsgroepen. 
Hij is voorts rapporteur van de CDA-program
commissie. Namens het Instituut is hij advise
rend lid van het DB, het PB en de Partijraad, 
alsmede van het Fonds Wetenschappelijk Insti
tuut, hij is lid van de Commissie Buitenland, van 
de werkgroep Vrede en Veiligheid, van de 
redactie van Christen Democratische Verken
ningen en van de EVP-commissie Internatio
nale Politiek. De heer Oostlander geeft 14 inter
views aan dag- en weekbladen, hij houdt 23 
spreekbeurten en schrijft 22 artikelen: 
De adjunct-directeur, de heer C. J. Klop, 
maakt deel uit van de Werkgroep Opiniepeilin
gen, en van de redactieraad van CDA-ACTU
EEL, hij is adviserend lid van het Bestuur van de 
stichting Kader- en Vormingswerk en van het 
Bestuur van de Vereniging van christen-demo
cratische gemeente- en provinciebestuurders. 
Hij is 1id van het Begeleidingscollege van het 
Sociaal Cultureel Planbureau en van de 
Omroepraad. De heer Klop voert namens het 
Instituut het overleg met verschillende uitgeve
rijen. Uiteindelijk komt de wetenschappelijke 
uitgeverij Van Loghum Slaterus te Deventer uit 
de bus als de meest geschikte partner voor het 
Instituut. 
Samen met J. Schinkelshoek redigeert Klop de 
spreekschetsenbundel voor de Tweede Kamer
verkiezingen, die als een belangrijk naslagwerk 
voor kandidaten en een ruimere kring van ge
bruikers fungeert. In het najaar start hij de werk
zaamheden voor een dergelijke bundel ten be
hoeve van de Statenverkiezingen. 

Het Wetenschappelijk Instituut wil een on
derzoek naar de mogelijkheid van een split
singstelsel in de belastingsfeer. Door deze 
5plitsing kan er wat gedaan worden aan de 
benadeling van alleenverdienenden ten op
zichte van tweeverdieners en aan de positie 
van meewerkende echtgenoten in bedrij
ven. Het Instituut wil verder verlaging van 
belastingdruk door minder bureaucratie en 
verhoging van de kinderbijslag. 
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het 
beleidsadvies "Welk uitzicht biedt een
voud?" Het advies is opgesteld door het 
Wl-sector-overlegorgaan. Sociaal-Econo
misch en Financieel beleid. Dit orgaan staat 
onder leiding van professor Douben. Het 
sectoroverlegorgaan heeft aan de hand van 
het CDA-verkiezingsprogramma "Uitzicht" 
het rapport van de Commissie-Dort beoor
deeld. Op de foto prof. Douben (midden), 
Jan Peter Balkenende (links) en Arie Oost
Jander (rechts). 
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De heer Klop adviseert twaalfmaal schriltelijk 
aan CDA-fracties en personen. Hij woont een 
aantal conferenties bij (o.m. in Brussel inzake 
internationale omroepbeleidszaken). Hij advi
seert de Commissie Buitenland inzake de EG
richtlijn over televisie en de KRO inzake de 
omvorming tot vereniging. De 25 spreekbeurten 
binnen en buiten het CDA (o.m. voor de Stich
ting Mandaat, de Reünisten SSR, de Driestar en 
de Katholieke Universiteit Brabant) gaan over 
de wet gelijke behandeling, euthanasie, het Pro
gram van Uitgangspunten, de islam, de minima, 
het mediabeleid, geloof en politiek. Samen met 
de Stichting Kader- en Vormingswerk ontwerpt 
de heer Klop een cursus Algemene Beschou
wingen. Van zijn hand verschenen in het ver
slagjaar vijf artikelen. 

Sector Welzijn 
Voorzitter: dr. E. Schroten, secretaris: drs. C. J. 
Klop, leden Sectoroverlegorgaan: G. C. de 
Bruijn, mr. dr. A. P. J. van der Eyden, drs. C. 
Groen, mevrouw drs. A. Kreutzkamp-Schotel, 
dr. W. H. G. Wolters. 

In 1986 staat de produktie van het rapport 
"Zorgvernieuwing door structuurverandering" 
centraal. Een studiecommissie onder voorzitter
schap van drs. F. J. M. Werner weet binnen 
korte tijd een stuk op tafel te leggen, dat een 
uitwerking bevat van het begrip "zorgzame sa
menleving". Leden van de commissie zijn: dr. F. 
J. M. Werner, voorzitter, mevrouw T. van Gen
nip, prof. dr. J. C. M. Hattinga Verschure, drs. L. 
P. Heukels, drs. M. Kastelein, prof. drs. J. J. M. 
Michels, mevrouw M. Overmars-Spelbrink, dr. 
D. Post, mevrouw R. Stroes, drs. J. H. J. Ver
burg. Adviserende leden: dr. A.G. W. J. Lansink, 
K. Tuinstra; drs. C. J. Klop, secretaris-rappor
teur, P. N. van Wageningen, co-rapporteur. Al
dus geeft het Instituut antwoord op de vragen 

die de Partijraad van 1984 stelde bij de aanvaar
ding van het rapport "Van Verzorgingsstaat 
naar Verzorgingsmaatschappij". Het rapport 
bepleit versterking van de verantwoordelijk
heidsbeleving van ziekenfondsen en particu
liere verzekeraars voor de nadere vormgeving 
aan een zorg-op-maat-pakket. Aldus krijgt het 
maatschappelijk middenveld ook in deze sector 
gestalte en kan de te ver uitgegroeide over
heidstaak opnieuw gedefinieerd worden con
form de hoofdlijnen van het partijrapport. In de 
totstandkoming van het rapport heeft de sta
giaire Peter van Wageningen een werkzaam 
aandeel. 
Het Sectoroverlegorgaan Welzijn vergadert in 
dit jaar drie keer: een keer om de probleemstel
ling en de samenstelling van de studiecommis
sie te beoordelen, een keer om een oordeel over 
het concept-rapport op te maken en een keer 
samen met het Sectoroverlegorgaan Binnen
lands bestuur en Justitie teneinde de problema
tiek van de nieuwe medische bevruchtingstech
nieken te bespreken, die beide sectoren raken. 

Sector Sociaal-economisch 
Beleid 
Voorzitter: prof. dr. N.H. Douben, secretaris: mr. 
drs. J. P. Balkenende, leden van het Sector
overlegorgaan: prof. dr. P. B. Boorsma, prof. dr. 
J. J. J. van Dijck, H. Hofstede, prof. dr. H. van der 
Laan, prof. dr. A. Wattel, prof. drs. J. Weiten
berg. 

Op 7 mei wordt het rapport "Wereldeconomie 
en Ontwikkeling" aan de pers gepresenteerd. 
Het rapport bevat een christen-democratische 
analyse van de ontwikkelingsproblematiek: so
ciaal-economische aspecten, de maatschappe
lijke context en de internationale aspecten van 
ontwikkeling. Voorts worden beschouwingen 
gewijd aan de organisatie van het Nederlandse 
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ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Het rap
port, dat naast de analyses ook vele belaidsaan
bevelingen bevat, is opgesteld door een werk
groep onder leiding van prof. dr. L. B. M. Men
nes, hoogleraar ontwikkelingsprogrammering 
aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. De 
heer Balkenende is secretaris/rapporteur van 
de werkgroep. 
Leden zijn: prof. dr. L. B. M. Mennes, voorzitter; 
mr. R. L. M. Berger, prof. dr. G. A. de Bruijne, 
prof. dr. ir. D. B. W. M. van Dusseldorp, drs. F. H. 
de Haan, ir. A. P.J. M. Oomen, dr. J. van Soest, 
prof. dr. H. Visser, drs. W. A. Zuidhof. De be
langstelling voor het rapport is groot en leidt 
onder meer tot gesprekken met een delegatie 
van het Directoraat-Generaalinternationale Sa
menwerking van het Ministerie van Buiten
landse Zaken en met kerkelijke groepen. Het 
rapport is in augustus uitverkocht en er ver
schijnt een herdruk. 

Mede naar aanleiding van de publikatie van 
"Wereldeconomie en Ontwikkeling" vindt op 8 
november een studieconferentie plaats in hotel 
Krasnapolski te Amsterdam over het thema ont
wikkelingssamenwerking. Tijdens de conferen
tie, die onder voorzitterschap staat van de heer 
Schmelzer, staat een drietal onderwerpen cen
traal: de christen-democratische visie op de toe
komst van het ontwikkelingsbeleid, de visies op 
de ontwikkelingsvraagstukken vanuit de Derde 
Wereld en de zogenaamde vermaatschappelij
king van ontwikkelingssamenwerking. 

Werkgroep Technologie 
Nadat in 1985 diverse voorbereidende werk
zaamheden waren verricht, gaat medio augus
tus het studieproject "Technologie" van start. 
De werkgroep die zich met dit thema gaat bezig
houden bestaat uit de volgende leden: prof. dr. 
J. J. J. van Dijck (voorzitter), drs. J. M. Dekkers, 
dr. J. W. A. van Dijk, dr. B. R.P. de Geus, mr. J. 
P. van Ierse!, dr. H.L. Jonkers, drs. P. H.A. Klep, 
prof. dr. A.G. M. van Melse:1, dr. W. J. de Ridder, 
G. W. M. Schreurs, mevrouw ir. J. Westerbeek
Huitink, ir. G. C. van Wijnbergen, drs. A. Zijlstra 
en mr. drs. J. P. Balkenende (secretaris/rappor
teur). 
Het doel van de werkzaamheden is het produce
ren van een rapport, waarin een christen-demo
cratische visie op het vraagstuk van de techno
logische innovatie wordt gegeven. Met name 
van belang is de vraag welke rol en verantwoor
delijkheden aan de overheid moeten worden 
toegekend. In dat kader neemt de conceptie van 
een verzorgingsmaatschappij - mede geken
merkt door een zwaar accent op vermaatschap
pelijking - een belangrijke plaats in. De werk
groep hoopt in 1987 te kunnen rapporteren. 

Beleidsadvies voorstellen 
Commissie-Oort 
In mei presenteert de Regeringscommissie
Oor! haar voorstellen met betrekking tot de ver-

22 

eenvoudiging van de loonbelasting en de in
komstenbelasting. Ook in het CDA-programma 
"Uitzicht" was al aangedrongen op vereenvou
diging. De vraag die zich thans laat stellen heeft 
betrekking op de uitkomsten en de gevolgen van 
die vereenvoudigingsplannen. Het sectorover
legorgaan SEF stelt een beleidsadvies op. Dit 
advies, "Welk uitzicht biedt eenvoud?", 
wordt op 25 november aan de pers gepresen
teerd en krijgt ruime belangstelling. In het advies 
worden de plannen van de Commissie-Oor! ge
spiegeld aan het Program van Uitgangspunten 
en aan Uitzicht. Bij verschillende aspecten van 
de vereenvoudigingsplannen worden kritische 
noten geplaatst, terwijl daarnaast verschillende 
belaidsaanbevelingen worden gedaan: onder 
andere: streven naar terugdringing van de be
lastingdruk, meer aandacht voor kwetsbare 
groepen, onderzoek naar de mogelijkheden van 
een splitsingsstelsel, handhaving van de mid
delingsregeling voor zelfstandigen, etc. 

De heer Balkenende en adjunct-directeur drs. 
C. J. Klop bereiden een hoofdstuk voor ten 
behoeve van het boek over "De toekomst van 
de sociale zekerheid" dat in 1987 zal verschij
nen. Hun bijdrage "De christen-democratie en 
de sociale zekerheid" komt tot stand na grondig 
overleg met deskundigen, met name uit de hoek 
van de sociale partners. 

De heer Balkenende is in 1986 redactiesecreta
ris van het maandblad voor CDA-gemeente- en 
provinciebestuurders "Bestuursforum" en enta
meert onder andere een artikelenserie, waarin 
de benadering van de verzorgingsmaatschappij 
wordt "vertaald" naar lokaal en provinciaal ni
veau. Hij maakt tevens deel uit van de redactie 
van het handboek voor gemeenteraadsleden. 

De heer Balkenende houdt een 18-tal spreek
beurten binnen en buiten het CDA, gewijd aan 
sociale zekerheid, arbeid en inkomen, midden
en kleinbedrijf, Program van Uitgangspunten, 
bezuinigingen en de verzorgingsmaatschappij. 

Jan van Houwelingen, Ton Frinking en Arie 
Oost/ander tijdens de studieconferentie over 
"Vrede wegen". 

Van de hand van de heer Balkenende verschij
nen een tiental artikelen. 

Sector Buitenland 
Voorzitter: prof. mr. P.J. Teunissen, secretaris: 
drs. Th. B. F. M. Brinkel, drs. A. M. Oostlander, 
leden van het Sectoroverlegorgaan: prof. dr. L. 
B. M. Mennes, prof. dr. G. A. de Bruijne, drs. W. 
K. N. Schmelzer, mr. C. A. Bos. 

De werkzaamheden van de sector Buitenland 
van het Wetenschappelijk Instituut staan in het 
teken van de voltooiing van de studie getiteld 
"Vrede wegen. Alternatieven voor het veilig
heidsbeleid beoordeeld". 
Het Instituut geeft hiermee gehoor aan een ver
zoek van de partijraad van Hattem 1982. In juni 
1986 komt het rapport uit. Het is geschreven 
door een commissie bestaande uit drs. A. M. 
Oostlander (voorzitter), mevrouw A. M. V. C. 
Groensmil-Van der Kallen, mr. R. H. van de 
Beeten, prof. dr. 0. Kuschpèta, drs. C. van Vliet 
en drs. Th. B. F. M. Brinkel (rapporteur). 
Behalve een overzicht van een aantal veel be
sproken alternatieven, bevat "Vrede wegen" 
ook een belangrijk hoofdstuk over een christen
democratische benadering van vredesbeleid. 
Het Wetenschappelijk Instituut hoopt dat dit rap
port een aanzet wordt voor een meer toekomst
gerichte discussie over vrede en veiligheid. Het 
rapport wordt in brede kring gunstig onthaald. 
Diepgaande discussie vindt plaats op de studie
conferentie, die op 29 november gehouden 
wordt. 
Het rapport "Vrede wegen" biedt een goed aan
knopingspunt voor gesprekken met vredesbe
wegingen als het Interkerkelijk Vredesberaad 
en Pax Christi. De heren Oostlander en Brinkel 
nemen deel aan het periodieke overleg met 
deze organisaties, alsook met het Overlegor
gaan tegen de Kernbewapening. Ook daar 
wordt "Vrede wegen" uitgebreid besproken. De 
heer Brinkel is uit hoofde van zijn functie advise
rend lid van de werkgroep Vrede en Veiligheid 
van het CDA en van de Fractiebegeleidings
commissie Defensie van het Wetenschappelijk 
Instituut. Deze brengt regelmatig advies uit aan 
de CDA-Tweede Kamerfractie. De heer Brinkel 
brengt in 1986 op uitnodiging van het Ameri
kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een 
intensief bezoek aan de Verenigde Staten. Hij 
bezoekt o.a. regeringsinstellingen in Washing
ton, de luchtmachtbasis Minot in Noord-Dakota 
en onafhankelijke studiecentra in Chicago, llli
nois, New York City, e.a. Tevens heeft hij een 
gesprek met een vertegenwoordiger van de 
Amerikaanse R.K. bisschoppenconferentie en 
met de senator Sam Nunn. Hij kan de banden 
met James Skillen, directeur van de Association 
tor Public Justice (de christen-democratische 
beweging in de VS) nauwer aanhalen. De heer 
Brinkel is voorts vaste medewerker van de 
redactie van CDA-ACTUEEL. Hij houdt tien 
spreekbeurten, o.a. voor de luchtmachtstaf
school te Gilze-Rijen, het CDA Kader- en Vor-
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mingswerk, en elders, met name over de kern
wapenproblematiek. De heer Brinkel is tevens 
secretaris van de redactie van Christen Demo
cratische Verkenningen. Hij publiceert een vijftal 
artikelen. 

Sector Onderwijs 
Voorzitter: drs. J. W. Solberg, secretaris: drs. A. 
Klink, leden Sectoroverlegorgaan: M. Baaijens, 
W. Dijkhuizen, dr. J. de Jonge, ir. W. C. M. van 
Lieshout, prof. dr. A. P. Zuidema, drs. A. M. 
Oostlander. 

Het sectoroverlegorgaan bespreekt een start
notitie voor de studie waarin de verdeling van de 
bevoegdheden tussen overheid en onderwijsor
ganisaties centraal staat. Zelfs in deze sector, 
waar de gespreide verantwoordelijkheid bij 
wijze van spreken is uitgevonden, is de zelfstan
dige beleidsvoering van de scholen onderge
sneeuwd geraakt in de circulairestroom. Veelal 
op verzoek van de onderwijsorganisaties zelf, 
maar met als gevolg dat de bureaucratische 
druk van de verzorgingsstaat ook hier voelbaar 
is, met alle gevolgen vandien voor de ontplooi
ing van scholen met een herkenbare eigen on
·derwijsidentiteit. De studiecommissie start in 
1987. 
De heer Klink schrijft adviezen voor Tweede 
Kamerleden over de verhouding kerk-staat, 
over buiten-parlementaire acties, en twee arti
kelen over geloof en politiek (in een CDJA-bro
chure) en over onderwijsbeleid (in Bestuursfo
rum). Hij vervult een tiental spreekbeurten ten 
behoeve van CDA-Kader- en Vormingswerk, ge
meentelijke afdelingen en kerkelijke werkgroe
pen. Hij is voorts lid van de Politieke kring Pro 

Levendige discussies, maar het ontbre
ken van een oordeel vanuit de politiek. 
Dat was kenmerkend voor de studiecon
ferentie over het rapport "1 + 1 = samen" 
op zaterdag 27 september in Utrecht. Het 
kamerlid Gerritse die benadrukte dat hij 
op persoonlijke titel sprak, wilde of kon 
niet aangeven welke rol het rapport in de 
discussie binnen de fractie gaat spelen. 
Ook minister De Koning die 's morgens 
aanwezig was, was achteraf om een reac
tie gevraagd, niet bereid tot commentaar. 
Toen conferentievoorzitter Oostlander 
om 16.00 uur precies de bijeenkomst af
sloot had er een boeiende discussie 
plaatsgehad waaraan een groot aantal 
van de ruim 60 aanwezigen actief deel
nam. Een duidelijk teken van actualiteit 
van het rapport "1 + 1 ~ samen". Behalve 
CDA-leden waren er ook een aantal maat
schappelijke groeperingen aanwezig, zo
als de Landeljke Organisatie Belangen
groepen Huisvesting en het Platform van 
organisaties voor alleenstaanden. 

(Uit CDA-ACTUEEL van 11 oktober 1986) 
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Oud-politicus Roelof Kruisinga, kamerlid Gerrit Gerritse en minister Jan de Koning luisteren aan
dachtig toe tijdens de studieconferentie over" 1 + 1 = samen". (totobureau ·t Sticht) 

Rege van het Instituut voor Christelijke Studies, 
van de werkgroep Staatsvisie van de Stichting 
Reformatorische Wijsbegeerte en van de werk
groep Historische Sociologie van de stichting 
interuniversitair sociaal-wetenschappelijk on
derzoek. 

Sector Binnenlandse Zaken 
en Justitie 
Voorzitter: mr. H. Franken, secretaris: mevrouw 
mr. Y. E. M. A. Timmerman-Buck, leden van het 
Sectoroverlegorgaan: mr. H. J. M. Jeukens, 
prof. mr. P. de Haan, dr. H. van Ruller, Jhr. drs. 
P. A. C. Beelaerts van Blokland, prof. mr. E. M. 
H. Hirsch Ballin. 

In maart wordt het rapport "1 + 1 = samen" gepu
bliceerd. Deze publikatie over huwelijkse en 
niet-huwelijkse relaties krijgt veel aandacht in de 
media. Alle commissieleden reageren in de pers 
en in verschillende periodieken. 

Mevrouw Timmerman-Buck schrijft drie artike
len: in CDA-ACTUEEL Bestuursforum en in 
"Primus" (een blad van het CDJA) over 
"1 + 1 =samen". Vanuit West-Duitsland (de 
Justus-Liebig-universiteit te Giessen) is vanuit 
het besef dat de problemen in West-Europa 
hetzelfde zijn eveneens gereageerd op 
"1 + 1 =samen". De belangrijkste conclusies 
van het rapport zijn daartoe in het Duits vertaald. 

Op 27 september vindt de open studieconferen
tie plaats over het rapport. Als (co)referenten 
fungeren de heren prof. dr. A. Soeteman, prof. 

. mr. E. M.H. Hirsch Ballin, drs. G. Gerritse en mr. 
A. Herstel. 

De sectoroverlegorganen "Justitie en Binnen
lands Bestuur" en "Volksgezondheid en Maat
schappelijke Dienstverlening" besteden geza
menlijk in een vergadering op 3 juni aandacht 
aan een reactie, opgesteld door mevrouw Tim
merman-Buck en de heer Klop, op een discus
siestuk dat door een deskundigencomité van de 
Raad van Europa is samengesteld over technie
ken van kunstmatige voortplanting. 
Vanaf februari werkt mevrouw Timmerman 20 
uur per week in verband met gezinsuitbreiding. 
Mevrouw Timmerman-Buck heeft zich in dit ver
slagjaar d.m.v. literatuurstudie verder verdiept 
in de materie over technieken van kunstmatige 
voortplanting. 
Zij vertegenwoordigt het Instituut in het Landelijk 
Bestuur van het CDA-Vrouwenberaad, in de 
CDA-werkgroep Homofilie en in de Commissie 
Werkgroepenwerk van de Stichting Kader- en 
Vormingswerk. Zij is tevens belast met de coör
dinatie van de advisering en van de fractiebege
leidingscommissies. 
In 1986 houdt mevrouw Timmerman-Buck elf 
inleidingen. De onderwerpen betreffen: eutha
nasie, economische zelfstandigheid van de 
vrouw, Program van Uitgangspunten, medische 
voortplantingstechnieken (in vitro fertilisatie, 
kunstmatige inseminatie en draagmoeder
schap), arbeidsrecht/arbeidsplicht. 
Zij is op 21 november te gast in het NCRV-dis
cussieprogramma "Welles-Nietes". Haar stel
ling luidt: "De financiële gevolgen van echt
scheidingen mogen niet als regel worden afge
wenteld op de medeburgers". Als tegenpleitster 
treedt op prof. dr. ir. C. J. Weeda. 
De medewerker, de heer Klink, is rapporteur van 
de studiecommissie die de christen-democrati
sche visie op de overheid bestudeert. Dit pro-
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ject, dat op verzoeken van verschillende kanten 
(o.m. de fractievoorzitter in de Tweede Kamer) 
is gestart, raakt in de loop van 1986 uit de 
oriënterende fase. De omtrekken van het rap
port worden zichtbaar. Wellicht kan het nog in 
1987 worden uitgebracht. 
De commissie is als volgt samengesteld: prof. 
mr. A. Soeteman, voorzitter, mevrouwT. Bot
van Gijzen, mr. H. Franken, dr. P. A. van Gen
nip, prof. mr. P. de Haan, prof. dr. J. Klapwijk, dr. 
G. Manenschijn, prof. dr. M.F. J. Marlet, prof. dr. 
J. M. M. de Valk. 

Sector Ruimtelijke Ordening, 
Volkshuisvesting, Verkeer en 
Vervoer 
Voorzitter: dr. ir. W. F. Schut, leden Sectorover
legorgaan: ir. F. J. Creemer, mr. P. C. E. van 
Wijmen, drs. H. J. Viersen, D. Rijr.ders, P. A. M. 
Cornelissen. 

De heer De Baan, die als vrijwilliger actief is in 
het Instituut, werkt in het verslagjaar mee aan de 
totstandkoming van de spreekschetsenbundel 
voor de Tweede Kamerverkiezingen. Samen 
met de heer Klop verleent hij medewerking aan 
een onderzoek van de TH Delft naar het volks
huisvestingsbeleid van wethouders van ver
schillende politieke kleur. Hij neemt actief deel 
aan de werkzaamheden van de fractiebegelei
dingscommissies Volkshuisvesting en Verkeer 
en Vervoer. Voorts fungeert hij als vraagbaak en 
adviseur voor CDA-leden en -politici op het ge
bied van de volkshuisvesting en verkeer. 

De Fractiebegeleidingscommissie Verkeer en 
Vervoer is in het verslagjaar opnieuw samenge
steld: 
Voorzitter: ir .. J. A. Vonk, secretaris: J. Oosting, 
leden: mr. A. Bredius, ir. F. J. Creemer, ir. M.G. 
W. Hallmans, dr. H. den Harder, ing. G. D. 
Hoogeland, mr. J. L. Janssen van Raay, mr. W. 
J. C. Knopper, drs. C. G. de Kogel, drs. J. 
Plantinga, drs. B. R. Smidt, dr. T. Tieleman, drs. 
H.A. Vos, mr. R. van de Wetering, mevrouw drs. 
M.R. Th. J. G. Wolterink-Oremus, mr. P.C. E. 
van Wijmen. 
Ad hoc-leden: drs. F. L. r:. Aarens. 

Fractiebegeleidings
commissies 
Deze worden op verzoek van en in overleg met 
de Tweede Kamerfractie samengesteld. De 
fractiebegeleidingscommissies geven zowel 
gevraagd als ongevraagd advies aan de CDA
Tweede Kamerleden. Daartoe komen zij gemid
deld één keer per zes weken bij elkaar. Van de 
vier fractiebegeleidingscommissies (volksge
zondheid, volkshuisvesting, defensie en ver
keer & vervoer) heeft laatstgenoemde een her
nieuwde samenstelling gekregen. Zie hiervoor 
het vermelde onder de Sector Ruimtelijke Orde
ning, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer. 
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Er Is binnen het CDA brede Instemming over de hoofdlijnen van het te voeren beleid op 
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. Met name de noodzaak om op dit 
terrein tot vermaatschappelijking te komen stond centraal op de studieconferentie die 
het Wetenschappelijk Instituut op 8 november jl. in Amsterdam organiseerde. Meer 
dan nu moeten contacten tussen maatschappelijke organisaties hier en vergelijkbare 
organisaties In arme landen gestimuleerd worden. Ook de betrokkenheid van de 
burgers hier bij ontwikkelingssamenwerking moet groter worden. 
Aanleiding voor de in hotel Krasnapolsky gehouden studieconferentie was de bespreking van 
het Wl-rapport "Wereldeconomie en ontwikkeling", een rapport dat door deskundige partijle
den én door de vakpers alom geprezen was. In het rapport wordt o.a. gepleit voor een actief 
en flexibel hulpbeleid, waarin rekening wordt gehouden met de onderlinge verschillen tussen 
ontwikkelingslanden. Er wordt afgerekend met een hardnekkige mythe dat arme landen zich 
alleen kunnen ontwikkelen als ze Westerse ideeën en modellen voor ontwikkeling overne
men. De coördinerende rol van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking moet versterkt 
worden en bilaterale hulp (hulp van één land aan één ander land) dient aan duidelijke normen 
gebonden te worden. Dit om te voorkomen dat de Westerse landen alleen eigenbelang 
najagen. 

(Uit CDA-ACTUEEL van 22 nov. 1986) 

Christen Democratische 
Verkenningen 
Het maandblad Christen Democratische Ver
kenningen mag zich in het verslagjaar in een 
groeiende belangstelling verheugen. De jaar
gang bevat zo'n zestig artikelen. Vooral de Peri
scoop, waarin de directeur van het Weten
schappelijk Instituut commentaar levert op ac
tuele ontwikkelingen, biedt stof tot discussie. 
Het zomernummer gaat over de vraag wat het 
CDA doet met de aanbevelingen van zijn eigen 
rapport "Appèl en Weerklank". De belangstel
ling voor dit nummer is zo groot, dat er een 
herdruk van wordt uitgegeven. In Christen De
mocratische Verkenningen wordt dit jaar veel 
aandacht besteed aan verschillende kerkelijke 
schrijvens. Ook aan vraagstukken van volksge
zondheid en ontwikkelingen in het buitenland 
worden meerdere artikelen gewijd. In december 
komt een eind aan de goede en plezierige sa
menwerking met drukker Corn. Paap. Per 1 
januari 1987 zal het blad worden uitgegeven bij 
Van Loghum Slaterus in Deventer. 

De redactie bestaat in het verslagjaar uit de 
volgende personen: dr. H. Franken (voorzitter), 
prof. dr. W. Albeda, drs. J. W. A. van Dijk, mr. W. 
F. de Gaay Fortman, mr. J. J. A. M. van Gennip, 
mevrouw mr. H. Th. ten Hagen-Pot, dr. K. J. 
Hahn, drs. A. M. Oostlander, mr. dr. A. Postma, 
dr. H. van Ruller, prof. dr. C. J. Rijnvos, dr. E. 
Schroten, dr. B. de Vries, prof. dr. A. G. Weiler, 
mr. L. B. M. Wüst en drs. Th. B. F. M. Brinkel 
(secretaris). Aan het eind van het verslagjaar 
verlaten de heren Schroten, De Gaay Fortman 
en Franken de redactie. Zij worden opgevolgd 
door drs. J. Grin en door mevrouw T. L. E. 
Strop-von Meyenfeldt. 

Secretariaat 
Het secretariaat van het Instituut bestaat uit 
mevrouwT. lvens, belast met de leiding van het 

secretariaat en met organisatorische taken en 
de dames J. Hageman, J. Martinus en N. de 
Goede-Borman, belast met de uitgave van 
Christen Democratische Verkenningen. Het se
cretariaat heeft in het verslagjaar de handen vol 
aan de afronding van studierapporten en de 
organisatie van studieconferenties. Daarbij ko
men bovendien het aangaan van een relatie met 
de uitgeverij Van Loghum Slaterus, de automati
sering en tal van andere organisatorische zaken 
en zorgen. Aan het eind van het jaar verlaat 
mevrouw Martinus wegens aanvaarding van 
een nieuwe werkkring, het Instituut. 

Platform Jonge Christen
democratische Academici 
De heer Klop treedt in de zomer op als stimulator 
van de oprichting van een Platform van Jonge 
Christen-democratische Academici. Het Instituut 
wordt in toenemende mate geconfronteerd met 
studenten die scripties schrijven over thema's 
die de christen-democratie nauw raken. Er lijkt 
behoefte te bestaan aan een discussiegelegen
heid over deze thema's. In het najaar wordt het 
Platform daadwerkelijk opgericht. In de activi
teitencommissie die het Platform bestuurt onder 
auspiciën van het Instituut nemen zitting: Alex 
Huibers, voorzitter, Mattanja de Boer, secreta
ris, John Grin en Monique Alink. Het Platform 
komt in 1986 tweemaal bijeen. Een keer om de 
scriptie van Monique Alink te bespreken over de 
doorwerking van de christen-democratische uit
gangspunten bij de kiezer, en een keer om het 
promotieonderzoek van John Grin te bespreken 
inzake wapenbeheersing. De eerste keer oppo
neert Hans Huibers, de tweede keer Theo Brin
kel. Er staan aan het eind van het verslagjaar al 
vijftig deelnemers bij het Platform ingeschreven. 
De bijeenkomsten worden aangekondigd in 
Christen Democratische Verkenningen, CDA
ACTUEEL en Perspectief. De discussies staan 
op een kwalitatief hoog niveau en verlopen zeer 
geanimeerd. 
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14. Bestuurdersvereniging 

Algehele vernieuwing bestuursorganen door verkiezingen 
Het verslagjaar stond voor de vereniging In 
het teken van de In maart gehouden gemeen
teraadsverkiezingen. Krachtens de vereni
gingastatuten hadden deze verkiezingen 
een algehele vernieuwing van alle bestuurs
organen (ledenraad, verenigingsbestuur, af
delingsbesturen) tot gevolg. Ook de samen
stelling van de redactie van Bestuursforum 
onderging diverse wijzigingen. 
Voor het secretariaat was 1986 bovendien het 
jaar van de automatisering, zij het dat de afron· 
ding van deze zeer ingrijpende en tijdrovende 
operatie pas in 1987 zou plaatsvinden. De om
schakeling op geautomatiseerde tekstverwer
king en de conversie van het leden· en abonne· 
mentenbestand kwamen tot stand nadat dui· 
zenden extra mutaties als gevolg van de raads· 
verkiezingen waren verwerkt. Niettemin was 
1986 een jaar waarin weer veel activiteiten 
plaatsvonden, zoals de jaarlijkse conferentie en 
een viertal andere bijeenkomsten. Er waren ook 
talrijke vergaderingen, vooral op het niveau van 
de provinciale afdelingen. In redactioneel op
zicht was 1986 ook voor Bestuursforum, het 
maandblad van de vereniging, een goed jaar. 

Conferenties en studiedagen 

Op 24 januari belegde de vereniging een studie
middag over planning en ,.herschikking" in het 
voortgezet onderwijs. Ongeveer 75 belangstel
lenden bezochten deze bijeenkomst in Utrecht. 
Centraal in de inleidingen en in de discussie 
stonden het concept-Pianningswet voortgezet 
onderwijs en de herschikkings- en fusie-opera
tie. De inleidingen werden verzorgd door drs. J. 
Mulder, toen nog lid van Gedeputeerde Staten 
van Friesland, en A. J. Hermes, lid van de 

Tweede Kamer. Als voorzitter fungeerde J. G. 
Timmermans, wethouder van onderwijs in Til
burg. In het forum had ook G. Verheij, beleids
medewerker van de Besturenraad protestants
christelijk onderwijs, zitting. Een belangrijk dis
cussiepunt vormden de consequenties van het 
streven naar decentralisatie van uitvoerende 
taken en van de voorgestelde normen voor op
heffing van scholen voor de positie van het 
bijzonder onderwijs. (Een verslag van deze stu
diebijeenkomst is verschenen in het februari
nummer van Bestuursforum.) 
Het thema van de jaarlijkse conferentie, op 3 
mei in Ede, was ,.Kleine criminaliteit, groot pro
bleem": een belangrijk onderwerp in de CDA
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 
die later in deze maand werden gehouden. De 
belangstelling voor het toch zeer actuele pro
bleem was matig: het aantal deelnemers aan de 
conferentie bedroeg slechts 80. 
Na een kritisch openingswoord van voorzitter 
Scheenstra, waarin hij aandrong op meer rijks
sleun voor gemeentelijke bestrijding van crimi
naliteit, was het woord aan de eerste inleider: 
prof. mr. E. M. H. Hirsch Ballin, hoogleraar aan 
de Katholieke Universiteit Brabant en lid van de 
commissie Roethof. Hij behandelde de veel 
voorkomende criminaliteit als justitieel, bestuur
lijk, economisch en vooral cultureel probleem. 
Over preventie op lokaal niveau sprak A. H. 
Hessing, hoofdcommissaris van politie in Eind
hoven. Tenslotte hield mr. J. L. Janssen van 
Raay, advocaat in Rotterdam, een causerie 
over de taken van de samenleving bij het voor
komen en beheersen van de kleine criminaliteit. 
's Middags vond een forumdiscussie plaats, 
onder leiding van dr. S. Faber, burgemeester 
van Hoogeveen, en met medewerking van -
behalve de inleiders - mr. C. P. M. Bevers, 

Interview Beelaerts van Blokland 
Wat heeft u bewogen om u kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de Bestuuders
vereniging? 
"De Bestuurdersvereniging is een goede vereniging, die voor raads- en slatenleden een 
belangrijke rol speelt en in een duidelijke behoefte voorziet. De Bestuurdersvereniging heeft 
een gezelligheidsfunctie en vooral een platformfunctie. Zij is een vereniging waar kennis en 
ervaringen worden uitgewisseld. Ook vanuit mijn ervaring als minister en burgemeester zie ik 
het grote belang van die platformfunctie. Voor het goed functioneren van het openbaar 
bestuur is een voortdurende uitwisseling van ideeën zeer belangrijk. De beslissing om mij 
kandidaat te stellen werd vergemakkelijkt doordat ik al eerder actief was geweest in dit soort 
verenigingen." 

Vindt u de invloed van de Bestuurdersvereniging binnen het CDA toereikend? 
,.Ik vind dat het parlement en de politieke partijen meer moeten luisteren naar de opvattingen 
van bestuurdersverenigingen van welke partij dan ook als het gaat om zaken die primair de 
gemeente of de provincie aangaan. De opvattingen van de CDA-Bestuudersvereniging zijn 
altijd duidelijk geweest. Mijn indruk is dat ze wel eens te weinig zijn overgenomen. 
(Uit CDA-ACTUEEL van 31 mei 1986) 

Jaarverslag CDA 1986 

burgemeester van Hengelo (Ov) en lid van de 
commissie Roethof, en mr. dr. V. A. M. van der 
Burg, lid van de Tweede Kamer. In de discussie 
ging de aandacht onder meer uit naar het pro
bleem hoe sociale controle beter kan functione
ren in ons huidige cultuurpatroon. Ook de nood
zaak van een samenhangend jeugdbeleid werd 
onderstreept. (Zie voor een verslag Bestuursfo
rum, juni/juli.) 
Financiële en organisatorische steun verleende 
de vereniging ook dit jaar aan de ontmoeting van 
de provinciebestuurders: de CDA-statendag. 
Op 27 juni ontving de Limburgse statenfractie de 
collega's uit de andere provincies, leden van de 
Eerste Kamer en andere genodigden in het 
statige, kort tevoren geopende "gouvernement 
aan de Maas". Het programma omvatte naast 
recreatieve elementen ook een aantal inleidin
gen. De commissaris van de Koningin, dr. J. 
Kremers, beet het spits af met een inleiding over 
het regionaal sociaal-economisch beleid, geti
teld "Limburg naar nieuwe wegen". Na de lunch 
volgden drie groepsbijeenkomsten, waarin inlei
dingen werden gehouden over respectievelijk 
het mediabeleid (door het Tweede Kamerlid P. 
J. A. van der Sanden), welzijn en volksgezond
heid (drs. H. J. Kaizer, burgemeester van Mar
graten) en privatisering (prof. dr. P. B. Boorsma, 
hoogleraar aan de Universiteit Twente). Een 
bezoek aan de ENCI (mergelwinning en herin
richting van het afgegraven gebied) en een 
boottocht met koud buffet op de Maas vormden 
het sluitstuk van deze bijzonder geslaagde 
tweede Statendag. (Een verslag is gepubliceerd 
in Bestuursforum, augustus/september.) 

Op 27 september volgde een geanimeerde stu
diedag van de vereniging over gemeentelijk en 
provinciaal ouderenbeleid. Zo'n 130 belang
stellenden waren naar Tiel gekomen om te luis
teren naar inleidingen over: de Wet op de Be
jaardenoorden (mevrouw M. E. Ch. E. Nagei
Cornelissen, voorzitter van de CDA-fractie in de 
Staten van Gelderland), flankerend ouderenbe
leid (mevrouw J. van Leeuwen, wethouder in 
Zoetermeer) en huisvestingsbeleid voor oude
ren (P. van Hassel, wethouder in Tilburg). Voor 
het forum waren ook vertegenwoordigers van 
de ouderenbonden uitgenodigd, te weten H. M. 
van Kuik (bestuurslid van de Unie van Katho
lieke Bonden van Ouderen) en H. Zwaag (voor
zitter van de Protestants-Christelijke Ouderen
bond). De forumdiscussie onder leiding van de 
dagvoorzitter, G. J. M. Woertman (vice-voorzit
ter van de vereniging). De slottoespraak werd 
gehouden door H.A. de Boer, secretaris-gene
raal van het departement van het departement 
van WVC. (Zie verder het verslag in het oktober
nummer van Bestuursforum.) 
Tenslotte was de vereniging betrokken bij de 
organisatie van de studiedag "Oppositie voe-
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ren", die op 11 oktober werd belegd door de 
Stichting Kader- en Vormingswerk. Deze studie
dag, gehouden in Ede, was bestemd voor 
CDA-fracties die niet (meer) in het college van 
B. en W. vertegenwoordigd zijn. De inleidingen 
werden verzorgd door mr. dr. A. Postma, lid van 
de Eerste Kamer en J. L. M. Mandos, wethouder 
in Delft. Als voorzitter fungeerde G. J. M. Weert
man. (Een verslag is opgenomen in het novem
bernummer van Bestuursforum.) 

Bestuursforum 

In januari verscheen het honderdste nummer 
van Bestuursforum, dat om die reden een 
feestelijk tintje kreeg. In dit nummer stond onder 
meer een interview met minister-president Lub
bers en een artikel van prof. mr. E.M. H. Hirsch 
Ballin over de zorgfunctie van de overheid. De 
door het CDA nagestreefde overgang van ver
zorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij 
was trouwens een belangrijk en kenmerkend 
onderwerp in de jaargang 1986. In het augus
tus-septembernummer begon een serie artike
len over de verzorgingsmaatschappij en de rol 
van gemeenten en provincies daarbij. In deze 
nieuwe reeks verscheen onder meer een om
vangrijk artikel over privatisering van gemeen
telijk woningbezit (november). 
Voorts werden diverse artikelen over het oude
renbeleid gepubliceerd. Andere opmerkelijke 
bijdragen hadden betrekking op het verslavings
beleid, de (on)evenredigheid van het gemeen
telijk en provinciaal aandeel in de bezuinigin
gen, de regelgeving inzake mestoverschotten, 
gemeenten en apartheid, en erfpacht. In april 
verscheen een themanummer over kleine crimi
naliteit. Daarin werden diverse aspecten van dit 
fenomeen belicht, zoals heling, jeugdcriminali
teit en vandalisme, sociale controle in de vorm 
van buurtpreventie, winkeldiefstal en gemeen
telijke plannen ter beheersing van de criminali
teit. 

In het najaar werd de redactie vernieuwd. Af
scheid werd genomen van vijf leden, van wie er 
drie sinds de oprichting van het blad deel had
den uitgemaakt van de redactie, nl. drs. W. van 
den Bos Czn., J. H. Reindersen mr. dr. A. G. J. 
M. Rombouts; twee andere leden, drs. A. J. 
Nisuwenhuizen en mr. N. Wijma, wilden niet in 
aanmerking komen voor herbenoeming. 
Het verenigingsbestuur herbenoemde de vol
gende redactieleden: 
- mr. C. A. Bos, burgemeester van Katwijk 
(voorzitter); 
- H. G. Cloudt, ambtelijk secretaris van de ver
eniging (eindredacteur); 
- mr. drs. J. P. Balkenende, stafmedewerker 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA en raadslid in Amstelveen (secretaris); 
- G. C. de Bruijn, toen nog wethouder in 
Amersfoort; 
- M. E. Ch. E. Nagei-Cornelissen, voorzittervan 
de CDA-fractie in de Staten van Gelderland; 
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De nieuwe voorzitter Beelaerts van Blokland krijgt de voorzittershamer van de vertrekkende 
Scheenstra. 

- mr. L. A. van Splunder, burgemeester van 
Hardenberg. 
De redactie werd versterkt door de benoeming 
van negen nieuwe leden: 
- prof. dr. P. B. Boorsma, hoogleraar openbare 
financiën aan de Universiteit Twente en lid van 
het Partijbestuur; 
- drs. A. J. van Duist, burgemeester van Haar
lemmermeer; 
- drs. J. D. Gabor, burgemeester van Haaks
bergen en lid van de Raad voor de gemeentefi
nanciën; 
- mevrouw P. H.M. Jacobs-Aarts, voorzittervan 
de CDA-raadsfractie in Deurne (inmiddels lid 
van Provinciale Staten van Noord-Brabant; 
- prof. mr. A. K. Koekkoek, hoogleraar in het 
staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Uni
versiteit Brabant; 

drs. H. Koetje, lid van de Tweede Kamer; 
- J. L. M. Mandos, wethouder in Delft; 
- drs. L. J. J. van Nistelrooy, lid van Provinciale 
Staten van Noord-Brabant. 
In het verslagjaar verscheen Bestuursforum 
voor het eerst tienmaal in plaats van elfmaaL Het 
aantal redactionele pagina's bedroeg 350 (in 
1985: 370). De oplage is helaas verder gedaald, 
van ca. 6700 tot ongeveer 6500. Daarentegen 
was de advertentiebezetting wederom heel be
vredigend. 

Overige publikaties 
Het aantal overige publikalias was in dit drukke 
jaar bescheiden. Begin 1986 verscheen voor 
het eerst een gecombineerde Adressengids van 
het CDA en de Bestuurdersvereniging. Het fe
bruarinummer van Bestuursforum bevatte een 
notitie van de (voormalige) Werkgroep volks
huisvesting en ruimtelijke ordening over de po
sitie van de gemeentelijke grondbedrijven. In 

(foto Cijvat) 

het maartnummer werd een brief van de Werk
groep milieubeleid aan de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer gepubliceerd; het onderwerp 
was de rechtsbescherming in de milieuwetge
ving. Een notitie van dezelfde werkgroep over 
handhaving van de milieuwetten werd in getypte 
vorm door het secretariaat beschikbaar gesteld 
aan belangstellenden. Hetzelfde gebeurde met 
de inleidingen van mr. dr. A. J. E. Havermans en 
prof. mr. H. Ph. J. A. M. Hennekens, gehouden 
tijdens de bezinningsdag "CDA en lokaal/pro
vinciaal bestuur" in november 1985. 

Afdelingen en aantallen leden 
Conform de verenigingsstatuten diende na de 
raadsverkiezingen ook in de afdelingen een be
stuurswisseling plaats te vinden. Aangezien 
veel afdelingsbestuurders hun functie al be
kleedden vanaf de oprichting van de vereniging 
(1978) en na acht jaar statutair niet meer her
kiesbaar waren, betekende de periodieke be
stuursverkiezing voor heel wat afdelingen een 
drastische vernieuwing van hun bestuur. Het
zelfde deed zich voor bij de verkiezing van de 
afgevaardigden uit elke provinciale afdeling 
naar de ledenraad van de vereniging. De afge
treden afdelingsbestuurders en afgevaardigden 
verdienen de erkentelijkheid van de vereniging 
voor het" vrijwilligerswerk" dat zij jarenlang heb
ben verricht ten behoeve van hun collega-be
stuurders en daarmee van de christen-demo
cratische gemeente- en provinciepolitiek. 

Hoewel de afdelingsbesturen te maken hadden 
met de discontinuïteit die de verkiezingen en de 
bestuurswisseling met zich meebrachten, zijn er 
in de twaalf provincies toch opmerkelijk veel 
activiteiten ten behoeve van de leden ontwik
keld. Kortheidshalve moet daarvoor verwezen 
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worden naar de rubriek Verenigingsnieuws in 
Bestuursforum, zij het dat deze geen compleet 
beeld geeft van de aantallen ledenvergaderin
gen, regionale bijeenkomsten, excursies, enz. 
Vermeldenswaard is, dat twee afdelingen een of 
meer studiedagen hebben georganiseerd. In 
Overijssel verdiepte men zich in de identiteit van 
het CDA, terwijl in Zuid-Holland het emancipa
tiebeleid en het onderwerp "Vrouw, mens, poli
tiek" tijdens studiedagen werden behandeld. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 
resulteerden voor het CDA in een netto-verlies 
van 72 raadszetels. Desondanks is het aantal 
verenigingsleden licht gestegen, van 4433 be
gin 1986 tot 4441 in mei 1987. Dit is te danken 
aan de groei van het aantal buitengewone le
den. 
De aantallen leden per afdeling zijn als volgt: 

Drenthe 
Flevoland 
Friesland 
Gelderland 
Groningen 
Urnburg 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Overijssel 
Utrecht 
Zeeland 
Zuid-Holland 

Begin 1986 Mei 1987 
148 148 
47 53 

242 233 
595 576 
201 193 
391 390 
701 757 
462 469 
403 395 
327 322 
162 156 
754 749 

4433 4441 

Ledenraad en bestuur 
De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden 
van de afdeling en de leden van het verenigings
bestuur, vergaderde driemaal. 
De eerste vergadering in 1986 vond plaats op 22 
februari. In deze bijeenkomst ging de ledenraad 
akkoord met een voorstel van het bestuur om de 
opheffing van de permanente werkgroepen, die 
na de raadsverkiezingen een feit zou zijn, te 
compenseren. Daartoe worden onder meer 
kleine gespreksgroepen gevormd door het 
overleg met COil)missies uit de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer en met bewindslieden. In voor
komende gevaTien zal een werkgroep ad hoc 
worden geformeerd. En zodra de automatise
ring haar beslag heeft gekregen, zal met behulp 
van de computer een "deskundigenbank" wor
den aangelegd. 
Het politieke gedeelte van de agenda behelsde 
een causerie door het Tweede-Kamerlid F. J. 
van der Heijden over de verhouding tussen 
"Den Haag" en de "lagere overheden", die 
zouden moeten ophouden met "lamenteren". 

De vergadering van 7 juni droeg een bijzonder 
karakter. Na de afhandeling van enkele huis
houdelijke zaken (het jaarverslag 1985 en een 
voorstel tot wijziging van de statuten, waarmee 
de ledenraad instemde) was de periodieke be
noeming van de leden van het bestuur aan de 
orde. De voordracht van het bestuur werd door 
de ledenraad ongewijzigd overgenomen. Dit 

betekende een uitbreiding van het bestuur met 
twee leden, nl. van 13 naar 15, zodat iedere 
provinciale afdeling tenminste één representant 
in het verenigingsbestuur heeft. 
Na de (her)benoeming van de bestuursleden, 
van wie de namen hieronder volgen, werd in een 
zeer geanimeerde sfeer afscheid genomen van 
de aftredende voorzitter, mr. Sj. H. Scheenstra, 
secretaris ir. G. C. van Wijnbergen en de leden 
Th. H. Heijne, G. W. van Mantfrans-Hartman en 
K. Tuinstra, die niet meer herkiesbaar waren. Dit 
ging gepaard met diverse speeches, in de eer
ste plaats van de scheidende voorzitter. Hij werd 
vervolgens onder anderen toegesproken door 
dr. G. J. Fleers (namens het CDA-bestuur), F. J. 
van der Heijden (Namens de Tweede-Kamer
fractie) en drs. A. M. Oostlander (namens het 
Wetenschappelijk Instituut). 
De nieuwe voorzitter, jhr. drs. P.A. C. Beelaerts 
van Blokland, aanvaardde zijn functie met een 
rede waarin hij zijn zienswijze gaf over de bete
kenis van de vereniging ("een platform waar 
kennis vergaard, uitgewisseld en vergroot kan 
worden") en van de gemeenten en provincies 
en hun verhouding tot de Rijksoverheid. Ook 
besteedde hij aandacht aan de relatie tussen 
het CDA en de vereniging ("je hoort bij elkaar en 
je blijft bij elkaar"). Vervolgens schetste de voor
zitter de grote verdiensten van zijn voorganger 
voor de vereniging; de ledenraad had daarom 
besloten de heer Scheenstra te benoemen tot 
erelid. Voor alle afgetreden bestuursleden was 
er een passend afscheidsgeschenk. 

De redactie van Bestuursforum, v.l.n.r. Bosch, Nagei-Cornelissen, Cloudt, Reinders, Van de Bos, De Bruyn, Nieuwenhuizen, Rombouts, Balkenende, 
Wijmia, Van Splunder en Sassen. (foto Bert Andrée) 
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Na de goedbezochte vergadering volgde een 
"aangeklede borrel". 

Op 15 november hechtte de ledenraad zijn 
goedkeuring aan de jaarrekening 1985 en de 
begrotingen 1987 van de vereniging en Be
stuursforum. Daarna hield mevrouw D. Y. W. de 
Graaff-Nauta, staatssecretaris van Binnen
landse zaken, een toespraak over "Het binnen
landse bestuur onder het tweede kabinet-Lub
bers". Met name ging zij in op het bestuursak
koord tussen het rijk en de Vereniging van Ne
derlandse gemeenten en op het gemeentelijk 
herindelingsbeleid. Op de inleiding volgde een 
levendige discussie. 

Het bestuur vergaderde zevenmaal. Op 3 fe
bruari vond een gesprek tussen het CDA-presi
dium en een delegatie van het bestuur plaats. 
De nieuwe én de afgetreden bestuursleden, 
alsmede hun echtgenoten, brachten op uitnodi
ging van wethouder H. Folkeringa, bestuurlijk 
secretaris van de vereniging, op 6 september 
een bezoek aan Arnhem, waar men de gelegen
heid had onderling nader kennis te maken. 
Op initiatief van enkele wethouders vergader
den, onder auspiciën van het verenigingsbe
stuur, enkele tientallen welzijnswethouders op 
18 oktober in Utrecht over de aangekondigde 
kortingen op de Rijksbijdrageregeling sociaal
cultureel werk. 
De bespreking werd geleid door vice-voorzitter 
Woertman. Onder zijn leiding volgde naderhand 
een gesprek tussen minister Brinkman en en
kele van de betrokken wethouders. 
Het bestuur had op 24 november een gesprek 
met de bewindslieden van Binnenlandse zaken, 
dit op uitnodiging van minister Van Dijk en 
staatssecretaris De Graaff-Nauta. De belang
rijkste gespreksonderwerpen waren: het be
stuursakkoord, de decentralisatie, de financiële 
verhouding tussen het rijk en de "lagere overhe
den" en het gemeentelijk herindelingsbeleid. 
Afgesproken werd dat men elkaar voortaan re
gelmatig zal ontmoeten. 

Sinds de bestuurswisseling vertegenwoordigt 
vice-voorzitter Woertman de vereniging in het 
partijbestuur en in het Dagelijks Bestuur van het 
CDA. De voorzitter heeft zitting if'! de Stichtings
raad van het Wetenschappelijk Instituut en het 
bestuurslid mevrouw Omta fungeert als advise
rend lid van het bestuur van de Stichting Kader
en Vormingswerk. 

Sedert de bestuurswisseling in juni is de samen
stelling van het bestuur als volgt (de namen van 
de nieuwgekozen bestuursleden zijn vet ge
drukt): 
- jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland, 
commissaris der koningin in Utrecht (voorzitter); 
- G. J. M. Woertman, raadslid in Hengelo Ov. 
(vice-voorzitter); 
- H. Folkeringa, wethouder in Arnhem (secreta
ris); 
- M. Dekker, voorzitter CDA-raadsfractie Vlis
singen (penningmeester); 
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- mr. H. J. E. Bruins Slot, burgemeester van 
Zeewolde; 
- J. J. Geldhof, secretaris van de gemeente 
Hoogeveen; 
- H. P. G. M. Houben-Sipman, voorzitter CDA
raadsfractie Eindhoven; 
- J. Koops, secretaris van de gemeente Tiel; 
- A. A. de Leeuw, wethouder in Haarlemmer-
meer; 
- B. Migchels, wethouder in Stadskanaal; 
- drs. J. J. T. Omta (v), raadslid in Den Haag; 
- drs. K. M. H. Peijs (v), lid van de provinciale 
staten in Utrecht; 
- A. P. R. Pieterse-de Geus, wethouder in 
Borne; 
- M. J. A. Vleugels-van der Hoeven, raadslid in 
Maastricht; 
- drs. 8. Vries, burgemeester van Het Bildt. 

Secretariaat 
Zoals aan het begin van dit verslag al is aange
duid, heeft het secretariaat veel tijd en energie 

15. Werkgroep homofilie 

gestoken in werkzaamheden die voortvloeien 
uit raadsverkiezingen (verzameling gegevens, 
mutaties, waaronder inschrijving van nieuwe 
leden, enz.) en in de eenmalige werkzaamhe
den die de automatisering van de tekstverwer
king en van de leden- en abonnementenadmini
stratie met zich meebracht. Onder andere betrof 
dit de conversie en de voorbereiding van de 
contributie-inning vanaf 1987 met behulp van 
een computer-programma en nieuwe accePtgi
ro's. Dit alles naast de "gewone" werkzaamhe
den, die steeds weer terugkeren. 
De betrokken medewerksters, mevrouw Wil
lemse en mevrouw Torn, komt lof toe voor de 
wijze waarop zij - in 1986/87 - een jaar lang werk 
hebben verricht waar menige monnik voor zou 
terugschrikken. 

Per 31 december bestond het personeel uit: H. 
G. Cloudt (ambtelijk secretaris), T. W. A. M. 
Willemse-Raijmann (stafmedewerkster), drs. E. 
F. M. Sassen (bureauredacteur) en R. Torn 
(administratief medewerkster). 

Gelijke behandeling centraal 
Voor de werkgroep homofilie is 1986 een 
cruciaal jaar geweest, immers als directe 
consequentie van de winst bij de Tweede 
Kamer-verkiezingen was het noodzakelijk 
alert te zijn op het op te stellen regeerak
koord, met name met betrekking tot de para
graaf Gelijke Behandeling. Op informele 
wijze is dan ook door een ad-hoc-werkgroep 
een bijdrage geleverd aan deze paragraaf. 

Als doelstelling van de werkgroep is bij de instel
ling van de werkgroep door het Partijbestuur op 
16 februari 1981 geformuleerd: 
a. Het bevorderen van informatie-uitwisseling, 
meningsvorming en standpuntbepaling ten aan
zien van homofilie. 
b. Het adviseren van het CDA teneinde te ko
men tot een beter en rechtvaardiger beleid in 
kwesties betreffende homofilie en homosek
sualiteit. 
Deze taakopdracht is met name in 1986 toege
spitst op de materie rond de aanpassing van het 
Wetboek van Strafrecht. De werkgroep heeft 
zich met name verdiept in het aanscherpen van 
de bepalingen betreffende gelijke behandeling 
in genoemd Wetboek van Strafrecht, met be
trekking tot het onderscheid ten aanzien van 
groepen en individuen. Hierbij is met name ge
dacht aan de artikelen 137 c, deneen 429 ter en 
quater. 

Wet Gelijke Behandeling 
Op civielrechtelijk terrein betreft het de materie 
rond de Wet Gelijke Behandeling, waarin het 

maken van direct danwel indirect onderscheid 
tussen personen wegens godsdienst, levens
overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, 
burgerlijke staat en seksuele geaardheid verbo
den wordt. Dit tenzij - met respect voor de per
soonlijke levenssfeer - het maken van het on
derscheid in redelijkheid kan worden geoor
deeld als een rechtmatig uitvloeisel betreffende 
een aantal punten. 
In 1986 stond tevens de behandeling van de 
nota: "Overheidsbeleid en homoseksualiteit" 
uitgebreid op de agenda van de werkgroep. Dit 
ter voorbereiding van de Uitgebreide Commis
sie Vergadering van 17 november in de Tweede 
Kamer. Naast de inbreng van de werkgroep bij 
aspecten van algemene aard en bij specifieke 
aspecten als genoemde aanpassing van het 
Wetboek van Strafrecht ten aanzien van be
paalde artikelen, heeft vooral de inbreng van de 
werkgroep ten aanzien van de paragraaf "Over
heidsbeleid en Krijgsmacht" i.c. herziening for
mulieren "Medische Keuring" tot een positief 
resultaat geleid. 

Samenstelling Werkgroep 
Begin 1986 is Margat Overmars-Spelbrink als 
secretaris van de werkgroep aangetrokken. De 
samenstelling is sindsdien ongewijzigd geble
ven: Jan Buikerna (voorzitter); Hanske Even
huis-Van Essen (vice-voorzitter); Pieter Anion v. 
Gennip; Erik Ouwejan; Arie Slob; Jan-Willem de 
Savornin-Lohman; Jan Krajenbrink; Yvonne 
Timmerman-Buck; Aad Westhoff-Hubee en 
Margat Overmars-Spelbrink (secretaris). 
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16. CDJA 

Grote groei van ledental 
1986 is voor het CDJA een jaar van grote 
groei. Het ledental neemt met 25% toe. De 
groei weerspiegelt zich ook in de deelname 
in activiteiten op landelijk, provinciaal en 
plaatselijk niveau. Landelijke hoogtepunten 
vormen de lustrumviering gedurende een 
weekend in januari en de ledenvergadering 
c.q. verkiezingsmanifestatle op 10 mei in 
Ede. Voor de tweede keer hanteert het CDJA 
als leidraad voor zijn activiteiten een jaar
thema: Mensenrechten. Dit thema wordt zo
wel in binnenlands als In buitenlands poli
tiek opzicht vertaald. 

Het CDJA stelt zich ten doel door voorlichting en 
vorming jongeren te betrekken bij de christen· 
democratie. Tweede doelstelling is het meeden
ken met en het kritisch begeleiden van het CDA. 
Deze doelstellingen worden jaarlijks in activitei
ten vertaald overeenkomstig een beleidsplan, 
dat voor 1986 door het algemeen bestuur in april 
1985 is vastgesteld. Voor het eerst worden de 
activiteiten overzichtelijk gepresenteerd in een 
draaiboek dat in januari verschijnt. Eind oktober 
verschijnt al het draaiboek 1987. 

Leden 
Het geregistreerde ledental neemt van begin 
1986 tot begin 1987 toe van 1606 tot 1984, een 
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groei van bijna 25%. De stijgende tendens die 
zich in 1985 al voordeed, zet zich in 1986 dus 
versterkt voort. Niet alleen is dit het gevolg van 
het grote aantal nieuwe leden (bijna 700) maar 
ook van het relatief kleine aantal opzeggingen 
en afvoeringen wegens wanbetaling (ruim 200). 
Opvallend feit is dat het ledenbestand ook rela
tief jonger wordt. Naast de gewone leden wor
den met ingang van 1986 ook sympathisanten 
geregistreerd, de zogenaamde steunleden. 
Enerzijds om ook hen met enige regelmaat over 
de CDJA-activiteiten te kunnen voorlichten, an
derzijds omdat zij meetellen voor de berekening 
van het subsidie die het CDJA van het ministe
rie van WVC ontvangt. 

Lustrum 
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 januari 
viert het CDJA zijn eerste lustrum met een 
weekend in Dalfsen. Vrijdags wordt een studie
dag gewijd aan het thema "Geloof en Politiek". 
Ongeveer 250 CDJA'ers treffen elkaar zaterdag 
in een feestelijke manifestatie waarin minister 
Brinkman het Internationaal Jongerenjaar in
luidt en het resultaat bekend gemaakt wordt van 
de geldinzamelingsactie voor Uruguay 
(f 45.000,-). 's Middags wordt in een rede van 
oud-minister prof. mr. W. F. de Gaay Fortmann 
en een forumdiscussie teruggekeken op vijf jaar 

christen-democratie. 's Avonds presenteert ka
merlid Frans Jozef van der Heijden een Twaalf 
Provinciënspel en beleeft het eigen GOJA-ca
baret zijn première. Het weekend wordt beslo
ten met een dienst op zondagochtend. Gedu
rende het weekend wordt ook een seminar ge
houden van de Europese Jonge Christen De
mocraten, gewijd aan het thema Ontwikkelings
samenwerking. 

Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (AL V) komt 
bijeen op 10 mei 1986 in Ede. Tijdens het och
tendgedeelte worden naast huishoudelijke za
ken en de benoeming van bestuursleden, reso
luties aangenomen over mensenrechten, Nica
ragua en euthanasie. Het middaggedeelte heeft 
het karakter van een verkiezingsmanifestatie. 

Fractievoorzitter De Vries wordt aan de tand 
gevoeld over het jeugdbeleid en met een forum 
wordt gediscussieerd over anti-discriminatiebe
leid. Lucas Bolslus presenteert in RUR-stijl de 
jonge Kamerkandidaten Johan de Leeuw, Wim 
van de Camp en Helmer Koetje en lijsttrekker 
Lubbers houdt een rede. Het gebeuren wordt 
afgesloten met een tweede optreden van het 
GOJA-cabaret en een feestelijke borrel. 

CDJA-Raad 
De CDJA-Raad, bestaande uit de leden van het 
algemeen bestuur en vertegenwoordigers van 
de provinciale afdelingen vergadert in 1986 
twee keer. 
Op 12 april houdt de Raad zich in Rotterdam 
bezig met het thema democratie, waarbij zaken 
aan de orde komen als het kiesstelsel, formatie 
en regeerakkoord en referendum. Tevens wor
den resoluties aanvaard over het regeerak
koord, de produktie van chemische wapens en 
de dreigende bezuinigingen op de studiefinan
ciering. 
Op 29 november vergadert de Raad in Zwolle 
over mensenrechten, in internationaal verband, 
maar ook nationaal, waarbij met name de rech
ten van jongeren en buitenlanders de aandacht 
krijgen. Resoluties worden aanvaard over de 
vreemdelingenwetgeving en de bouw van 
nieuwe kolencentrales. 
De AL V van 10 mei besluit tot een reglements
wijziging waardoor de raadsleden behalve door 
de provinciale afdelingen ook rechtstreeks kun
nen worden aangewezen door de kernen. Ver
wacht wordt dat de kernen zo meer actief bij de 
raadsdiscussies betrokken kunnen worden. In 
de zomer wordt de nieuwe, ook wat grotere 
Raad (130 leden) samengesteld. De vergade
ring in november doet vermoeden dat de wijzi
ging positief uitwerkt. 
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Arco Hofland neemt op 29 november als voor
zitter afscheid; tot zijn opvolger kiest de Raad 
Paul van den Biggelaar. 

Algemeen Bestuur 
Het Algemeen Bestuur (AB) is belast met de 
politieke en organisatorische leiding van het 
CDJA. Het bestaat uit de leden van het Dagelijks 
Bestuur, drie door de ALV verkozen leden en 
negentien (tot 10 mei: zeventien) vertegenwoor
digers van provinciale afdelingen. 
Adviserende leden zijn de CDJA-secretaris, de 
voorzitters van organisatie-, binnenland- en 
buitenlandcommissie en CDJA~raad en een 
vertegenwoordiger van het CDA-Partijbestuur. 
In 1986 vergadert het AB zevenmaal. Vele 
organisatorische en politieke zaken passeren 
de revue. Zo houdt het AB zich bezig met finan
ciële zaken, de voorbereiding van de ledenver
gadering, de vaststelling van het beleidsplan 
1987, een evaluatie van het eigen functioneren, 
de campagne voor de Tweede Kamerverkiezin
gen en de organisatie van kernen en hun bege
leiding. 
De nadruk van de werkzaamheden ligt op het 
politieke vlak. 

Dagelijks Bestuur 
Het uit zeven leden bestaande Dagelijks Be
stuur(DB) vergadert in 1986 vijftien keer. Daar
naast wordt regelmatig door of namens het DB 
overleg gevoerd met provinciale besturen en 
met andere organisaties. 
In de reguliere DB-vergaderingen worden de 
bijeenkomsten van het AB voorbereid en de 
besluiten ervan uitgevoerd. Bovendien vindt 
daar de terugkoppeling plaats door verschil
lende vertegenwoordigers in diverse organisa
ties en organen binnen CDJA, CDA en daarbui
ten. 
De AL V herkiest op 1 0 mei voorzitter Hans 
Huibers voor twee jaar. Bij de DB-verkiezingen 
in juni nemen Johan de Boer, Han Hoogma en 
Rhea Stroes afscheid. In hun plaats worden 
benoemd Rob van der Zwaag, Karin van Nieu
wenhuijzen-Bovée en Hielke Wolters. Als vice
voorzitter wordt Johan de Boer opgevolgd door 
Wimjan Bos. Penningmeester wordt Wilbert van 
Herwijnen. 

Eind 1986 ziet het DB er derhalve als volgt uit: 
Hans Huibers voorzitter 
Wimjan Bos vice-voorzitter 
Wilbert van Herwijnen penningmeester 
Karin van Nieuwenhuijzen-Bovée lid 
Christof Wielemaker lid 
Hielke Welters lid 
Rob van der Zwaag lid 
Govert Veldhuijzen secretaris 

(adviserend lid) 

Als ad hoc-adviseur kan de voorzitter van de 
organisatiecommissie DB-vergaderingen bijwo
nen. 
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Premier Lubbers kijkt naar het dalende roer tij
dens de AL V. Unks Johan de Boer. 

Organisatiecommissie 
De Organisatiecommissie (OC) is belast met 
advisering over organisatorische en financiële 
aangelegenheden, de propaganda en de orga
nisatorische aspecten van de kadervorming. In 
dit kader houdt de commissie zich in 1986 bezig 
met reglementswijzigingen, de verkiezingscam
pagne, de evaluatie van de kernenbegeleiding, 
de organisatie van de ALV, ledenwerving, de 
kadervorming, het jaarthema en het voorlich
tingsbeleid. 
Op deze terreinen worden adviezen geformu
leerd aan het bestuur en uitvoerende werk
zaamheden ter hand genomen. 
Daarnaast speelt de organisatiecommissie een 
belangrijke rol in de informatie-uitwisseling tus
sen landelijke organisatie en provinciale afdelin
gen en tussen de provinciale afdelingen onder
ling. 
Tevens coördineert de commissie de activitei
ten van de kernencontactpersonen (KCP'ers) 
die zich per regio bezighouden met de begelei
ding van de kernen. In oktober wordt door het 
AB een notitie vastgesteld waarin hun taken en 
functies nader worden gedefinieerd. Drie keer 
komen de KCP'ers in 1986 bijeen in drie regio
nale bijeenkomsten; één keer wordt een lande
lijk weekend georganiseerd waaraan ook dage
lijks bestuursleden van de provinciale afdelin
gen deelnemen. 
Als voorzitter van de organisatiecommissie 
volgt met ingang van 10 mei Erik Rikkert Frits 
Wester op. 

Binnenlandcommissie 
De Binnenlandcommissie is belast met het 
bevorderen van meningsvorming en -uiting over 
binnenlands politieke vraagstukken. De com
missie bestaat uit een "kerngroep" van vijf le
den en de coördinatoren van de fractiebegelei
dingsgroepen. Plenair vergadert de commissie 
slechts één keer, en wel gedurende een week
end. De coördinatie van het werk is in handen 
van de kerngroep die ook nauw betrokken is bij 
de verschillende politieke werkzaamheden van 
het CDJA. 
In de zomer treedt een geheel vernieuwde kern
groep op, onder leiding van Wiltred Scholten die 
als voorzitter Wim Kuiper opvolgt. 

Buitenlandcommissie 
De Buitenlandcommissie is belast met het 
bevorderen van de meningsvorming en -uiting 
over buitenlands politieke vraagstukken en het 
onderhouden van contacten met het buitenland. 
Die contacten betreffen met name de vertegen
woordiging van het CDJA bij de Europese Jonge 
Christen Democraten. Die organisatie belegt 
diverse seminars, een jaarlijkse "zomeruniver
siteit" in Barcelona en bestuursvergaderingen, 
waarvan in januari één in Nederland, gekoppeld 
aan het lustrumweekend van het CDJA. Na dat 
seminar ontvangt het CDJA gedurende enkele 
dagen een delegatie van de Young Fine Gael, 
de Ierse zusterorganisatie. Via de EJCD is het 
CDJA aangesloten bij de Wereld Unie van 
Jonge Christen Democraten. In het kader daar
van nemen twee CDJA'ers in oktober deel aan 
een studiereis naar Centraal-Amerika. Ander
zijds ontvangt het CDJA twee keer een delega
tie met Latijns-Amerikaanse christen-democra
tische jongeren. 
Op uitnodiging van de Amerikaanse ambassade 
bezoekt voorzitter Hans Huibers in februari de 
Verenigde Staten. In juni participeren acht 
CDJA'ers in een conferentie van het Gespreks
centrum van jonge christen-democraten waar
van naast het CDJA vooral Scandinavische or
ganisaties lid zijn. 
De Buitenlandcommissie speelt ook een be
langrijke rol bij de politieke activiteiten van het 
CDJA, waarover hieronder meer. 
In maart wordt Lucas Bolsius als voorzitter op
gevolgd door Ad Koppejan. 

Redactiecommissie 
De Redactiecommissie is belast met het sa
menstellen van het ledencontactorgaan van het 
CDJA dat is opgenomen in CDA-ACTUEEL. 
Met ingang van 1986 wordt de verschijningsfre
quentie van CDA-ACTUEEL door de partij tot de 
helft teruggebracht. Bovendien wordt ook de 
omvang van de ruimte voor het CDJA in het blad 
verminderd. Voor het CDJA is dat reden om de 
frequentie van het eigen opiniemagazine "Per
spectief" te vergroten en dat ook driemaal per 
jaar aan alle leden toe te zenden. In verband 
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daarmee worden de redactiecommissie en de 
redactie van "Perspectief" in januari geïnte
greerd en wordt "Perspectief" volgens een 
strakker schema en meer professioneel ver
zorgd uitgebracht. Met de redactie van CDA
ACTUEEL wordt overlegd over de omschrijving 
van de positie van het CDJA in het blad, met 
name met betrekking tot de redactionele verant
woordelijkheden. Dit leidt nog niet tot conclu
sies. 

Voorzitter van de redactiecommissie is Marie
José Schulkes-Paas die als zodanig in juni Wil
tred Kik opvolgt. 

Vormingscommissie 
De Vormlngscommissie is belast met de (ka
der)vorming binnen het CDJA. De indiensttre
ding van een stafmedewerker voor vormings
werk bij het GOJA-secretariaat betekent een 
belangrijke impuls voor de werkzaamheden van 
de c;ommissie en de door haar georganiseerde 
activiteiten. Er wordt een vernieuwd cursuspro
gramma opgesteld, waarvan in het najaar van 
1986 de uitvoering wordt gestart. Ook publiceert 
de commissie een "doe-project" voor kernen 
over het thema "Jongeren in inrichtingen" en 
een bundel met activiteitensuggesties voor ker
nen. Tevens begeleidt de commissie de projec
ten van het CDJA binnen M50. 

Voorzitter Karin van Nieuwenhuijzen-Bovée 
wordt na haar verkiezing als DB-lid voorlopig 
opgevolgd door Marien Korevaar. 
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Secretariaat 
Het bestuur, de commissies en de organisatie in 
het land worden bijgestaan door het secretariaat 
bestaande uit een aantal bij het CDJA in dienst 
zijnde medewerkers. Overeenkomstig het in 
1984 ontwikkelde beleid richt het secretariaat 
zich steeds meer op ondersteuning van de orga
nisatie in het land. De bezetting van het secreta
riaat ondergaat in 1986 geen wijziging en omvat: 
Govert Veldhuijzen secretaris 
Theo Bovens adjunct-secretaris (80%) 
Harm van den Born stafmedewerker 

vormingswerk (50%) 
Jacqueline Manrho secretaresse 

Als vrijwillig medewerkers functioneren in 1986 
Trinette Stolk (redactiesecretariaat GOJA-pagi
na's tot juni), Hillie van der Streek (idem, vanaf 
juni), Wiltred Scholten (voorlichtingsactiviteiten, 
lot het najaar), Hans Akkerman (stage in kader 
van de verkiezingscampagne en voorbereiding 
ALV), Jan Willem Vriethof (medewerker verkie
zingscampagne en daarna voorlichtings- en le
denwerfactiviteiten) en Carlos Gielen (organi
satie mensenrechtentiendaagse). 

Politieke activiteiten 
1986 wordt politiek beheerst door de verkiezin
gen voor gemeenteraden in maart en voor 
Tweede Kamer in mei. 
In maart worden bijna vijftig CDJA'ers gekozen 
tot lid van de gemeenteraad. In de campagne 
hebben kernen een werkzaam aandeel. Ter 

Het cabaret dat de AL V afsloot: v.l.n.r. Harm van der Bom, Lucas Bolsius en Govert Veldhuyzen. 
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ondersteuning daarvan produceert het CDJA 
voor de partij een op jongeren gericht magazine 
"Formule G". In december wordt ten behoeve 
van de GOJA-gemeenteraadsleden een bijeen
komst georganiseerd om te bezien wat CDJA en 
gemeenteraadsleden voor elkaar kunnen bete
kenen. 
Ook in de campagne voor de Tweede Kamer 
verkiezingen heeft het CDJA een werkzaam 
aandeel. Een tweede "Formule G" wordt uitge
bracht. Tal van activiteiten worden georgani
seerd, zoals de verkiezingsmanifestatie op 19 
mei. Het CDJA ontwikkelt ook een eigen folder 
en affiche onder het motto: "Lubbers aan het 
roer! Het CDJA weet wel een goede koers", 
waarin enkele eigen inhoudelijke accenten 
worden gelegd. 
Na de verkiezingen stuurt het CDJA een brief 
aan de kabinetsformateur waarin aandacht 
wordt gevraagd voor elementen van jeugdbe
leid en enkele andere beleidsterreinen, zoals 
vrede en veiligheid. Met betrekking tot de kabi
netsformatie spreekt het AB in april uit dat het 
(financieel-economische) beleid moet worden 
voortgezet, zo mogelijk samen met de PvdA. 
Het sociale element in het beleid behoeft ver
sterking. De CDJA-Raad spreekt zich uit voor 
een regeerakkoord op hoofdlijnen. 
Na de formatie van het kabinet, de regerings
verklaring en de presentatie van de Rijksbegro
ting, vragen met name de bezuinigingen in het 
onderwijs en het sociaal-cultureel werk aan
dacht. In de voorgestelde vorm wijst het AB die 
af. Tegen de bezuinigingen op het sociaal-cultu
reel werk wordt actie gevoerd op het Binnenhof. 
Minister Brinkman krijgt er een plaquette aange
boden en zijn auto wordt half in het sop gezet. 
In vervolg op het Internationaal Jongerenjaar 
wordt gedurende heel het jaar aandacht be
steed aan het jeugdbeleid. Daarover worden 
contacten gelegd met onder meer Minister 
Brinkman en de Raad voor het Jeugdbeleid. 
Voor de verkiezingen wordt aandacht besteed 
aan de wenselijke organisatie van het jeugdbe
leid, waarbij gedacht wordt aan een projectbe
windspersoon. In september verschijnt een no
titie over het jeugdbeleid. 
In het najaar wordt de aandacht vooral gericht 
op het jeugdwerkgarantieplan, waarvoor de re
gering plannen ontvouwt. Het CDJA staat daar 
in beginsel positief tegenover doch plaatst kant
tekeningen bij het scholingsaspect, de beloning 
en het feit dat alleen de collectieve sector mee 
mag doen. Daarover wordt overlegd met andere 
politieke en vakbondsjongerenorganisaties, de 
Tweede kamerfractie en minister De Koning van 
Sociale Zaken. 

In het voorjaar wordt actief meegedacht over de 
stelselherziening sociale zekerheid. Met wjCNV 
wordt daarover een studiedag belegd. Aan de 
Tweede Kamerfractie wordt hierover een brief 
gestuurd. In april bespreekt het AB een nota 
over de sociale zekerheid op termijn, waarvan 
het opvallendste element is dat gepleit wordt 
voor een partieel basisinkomen. 
Op buitenlands politiek terrein vraagt in het 
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voorjaar het Nederlands EG-voorzitterschap 
aandacht. In januari spreekt het AB daarover 
met minister Van den Broek. In juni neemt het 
CDJA deel aan een manifestatie rond de Euro
pese topconferentie in Den Haag. In september 
bespreekt het AB een notitie over de voortgang 
van de Europese integratie. Vanuit de buiten
landcommissie wordt ook gepleit voor een 
snelle afbouw van het multivezelakkoord. In het 
najaar start een ad hoc-commissie activiteiten 
rond de toestand in Zuid-Afrika. Daarover wordt 
bij de Partijraad van het CDA een resolutie 
ingediend die - in afgezwakte vorm - ook wordt 
aanvaard. Contacten worden gelegd met Shell 
over de aanwezigheid in Zuid-Afrika. Deelname 
aan de actie "Shell smeer 'm uit Zuid-Afrika" 
wordt evenwel afgewezen. Aan de toestand in 
Latijns-Amerika wordt regelmatig aandacht be
steedt. De AL V aanvaardt een resolutie over de 
mensenrechtensituatie in Nicaragua. Het be
stuur wijst deelname aan acties die eenzijdig 
zijn gericht tegen de VS-inmenging daar af. 

Hoofdmoot in het najaar vormt het mensen
rechtenthema. Nadat op de AL V daarover een 
resolutie met uitgangspunten is vastgesteld 
wordt die uitgewerkt in een raadsstuk dat in 
oktober ook onderwerp is van een studieconfe
rentie. 
Behalve aan mensenrechten in internationaal 
verband wordt daarin ook aandacht besteed 
aan het vreemdelingenbeleid. 
De Raad spreekt zich in een resolutie ook uit 
over de herziening van de vreemdelingenwet
geving. Met de Tweede Kamerfractie wordt 
meermalen gesproken over het verblijfsrecht 
van buitenlandse jongeren. 
Begin december wordt een "mensenrechten
tiendaagse" georganiseerd, waarin door tien
tallen kernen een activiteit rond het jaarthema 
wordt georganiseerd. Ofwel in samenwerking 
met de Vereniging Vluchtelingenwerk Neder
land, ofwel in het kader van het doeproject, ,Jon
geren in inrichtingen". 
In november bespreekt het AB het drugsbeleid. 
Het spreekt zich uit voor handhaving van het 
onderscheid tussen soft en hard drugs in het 
vervolgingsbeleid, tegen gedwongen afkicken 
en voor meer samenwerking tussen hulpverle
ningsinstellingen. Over eventuele !egalisering 
van soft drugs wordt nog geen uitspraak ge
daan. 
Het AB spreekt zich in april uit tegen verhoging 
van de maximumsnelheid en luistert een actie 
tegen zure regen met minister Winsemius met 
zijn aanwezigheid op. 
De fractiebegeleidingsgroep Landbouw produ
ceert in samenwerking met de groep voor milieu 
een brochure over de mestproblematiek en or
ganiseert eind november een studiedag over 
het landbouw-structuurbeleid. 
De AL V aanvaardt op 1 0 mei een resolutie over 
de euthanasiekwestie. Zij spreekt respect uit 
voor de twee denkrichtingen die zich binnen het 
CDJA manifesteren en acht de Proeve die het 
kabinet gepubliceerd heeft, als uiterste accepta
bel. 
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Publikaties 
Het CDJA geeft drie periodieken uit: 
- De CDJA-pagina's in CDA-ACTUEEL (16 

keer per jaar) voor alle leden; 
- het opiniemagazine "Perspectief" (8 keer per 

jaar) voor abonnees; 
- INFO, informatieblad voor kaderleden (ver

schijnt in 1986 8 keer). 
Behalve de projecten verschijnen in 1986 de 
volgende uitgaven: 

Ontwikkelingen in het denken over ontwikke
ling (brochure en raadsuilspraken over ont
wikkelingssamenwerking); 
Democratie (raadsuitspraken); 
Sociale zekerheid op termijn; 
Jongeren verdienen beter (notitie over jeugd
beleid); 
Statuten en reglementen (herziene uitgave); 
De kern actief (activiteitensuggesties voor 
kernen); 
Doeproject jongeren in inrichtingen; 
Draaiboek 1987. 

christen 
democratisch 

jongeren appèl 

CDJA-AKTIEF 
Een brochure van het CDJA. 

Provinciale 
kernen 

afdelingen en 

In 1986 wordt het aantal provinciale afdelingen 
vergroot door de oprichting van een afdeling in 
Flevoland. Organisatiecommissie en secreta
riaat ondersteunen de voorbereiding daarvan. 
In beleidsmatig opzicht houdt het bestuur zich 
vooral bezig met een evaluatie van de provin
ciale activiteiten rond de begeleiding van ker
nen. Daarover wordt een notitie vastgesteld, die 
met bijna alle provinciale besturen besproken 
wordt. De begeleiding van de kernen door mid
del van kernencontactpersonen wordt als uit
vloeisel daarvan meer uniform geregeld. De 
provinciale afdelingen vervullen in het CDJA 
ook als basis van de landelijke organisatie
structuur een belangrijke rol. Via vertegenwoor
diging in AB en organisatiecommissie wordt 
daaraan gestalte gegeven. 
Het aantal CDJA-kernen vertoont ook in 1986 
groei. Nieuwe kernen worden opgericht in Win
sum, Heereveen, Oldenzaal, Losser, Hellen
doorn, Rijssen, Zwolle, Wijchen, Doesburg, 
Renswoude, Schagen, Vlaardingen, Maassluis, 
Krimpen aan de IJssel, Zundert, Prinsenbeek, 
Berkel Enschot, Nuland, Boxtel, Venlo en Sit
tard. 

Contacten met het CDA 
De contacten met het CDA-bestuur worden be
hartigd via de GOJA-vertegenwoordigers in Da
gelijks Bestuur en Partijbestuur. Ook in verga
deringen van de Partijraad hebben CDJA'ers 
een werkzaam aandeel. 
Met de andere gelieerde organen en organisa
ties wordt contact onderhouden via het secreta
riaat en vertegenwoordigers in de besturen zo
als de redactie van CDA-ACTUEEL, de Com
missie Buitenland van het CDA en de werkgroe
pen daarvan, de Stichting Kader- en Vormings
werk en de Stichtingsraad van het Wetenschap
pelijk Instituut. 
Zoals al vermeld heeft het CDJA een aandeel in 
de verkiezingscampagne. Met de CDA-Tweede 
Kamerfractie wordt regelmatig overleg gevoerd 
over concrete beleidspunten. 

MSO/PIJON 
Het CDJA is samen met de meeste andere 
politieke jongerenorganisaties georganiseerd in 
de vereniging M50 die zich ten doel stelt alge
meen politiek vormingswerk te ontwikkelen voor 
jongeren. Elke lid-organisatie kan daarin pro
jecten inbrengen. In 1986 brengt het CDJA een 
project over mensenrechten in dat nog niet kan 
worden afgerond. Een door het CDJA inge
bracht project rond de Statenverkiezingen moet 
door gebrek aan belangstelling van de provin
ciebesturen in december worden afgebroken. 
Via M50 is het CDJA aangesloten bij het PIJON, 
het platform van internationaal jongerenwerk. In 
1986 lijkt de discussie over functioneren en 
structuur van het PIJ ON, die reeds enkele jaren 
woedt, tot besluitvorming te gaan leiden. 
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17. Vrouwenberaad 

Behartiging emancipatiezaken tijdens kabinetsformatie voorop 
Het jaar 1986 stond voor het Vrouwenberaad 
in het teken van de discussie over het jaar
thema nieuwe vormen van voortplanting. 
Daarnaast zette het Vrouwenberaad zich dit 
jaar tijdens de kabinetsformatie in voor een 
optimale behartiging van Emancipatiezaken 
In het tweede kabinet-Lubbers. 

De belangen van het kind staan voorop! Dat 
bleek zonneklaar tijdens de afsluitende discus· 
siedag over het jaarthema , , Nieuwe vormen van 
voortplanting". Deze dag werd op 29 november 
in Tilburg gehouden, nadat Vrouwenberaden in 
den lande meer dan een jaar in plaatselijke 
discussies met het onderwerp waren bezig ge· 
weest. Vanwege het veelomvattende en con
troversiële onderwerp was het niet de bedoe· 
ling, maar ook niet mogelijk om met een eendui
dige standpuntbepaling dit jaarthema af te slui
ten. 
Eerder dit jaar richtte het Vrouwenberaad zich in 
een brief tot het Partijbestuur. Aanleiding tot het 
schrijvên van deze brief was de derde Alge
mene Vergadering van de Unie van Christen 
Democratische Vrouwen (UDCF) en van de 
EVP-vrouwen over onder andere het onderwerp 
"Nieuwe vormen van voortplanting". Dankzij de 
inbreng in de discussie van Nederlandse chris
ten-democratische vrouwen kwamen de belan-

Op zaterdag 29 november hield het CDA
Vrouwenberaad een afsluitende studie
dag over "Nieuwe vormen van voortplan
ting". De voorzitter van het Vrouwenbe
raad, Corry Botman, verwelkomde het 
grote aantal vrouwen dat naar Tilburg 
gekomen was. Zij heette in het bijzonder 
de inleider op deze dag, de ethicus dr. E. 
Schroten welkom. Later bleek er nog een 
heer te zijn, de fractiemedewerker en wet
houder van Alblasserdam G. C. de Groot. 

Voorzitter Botman belichtte nog eens kort 
het ontstaan van het jaarthema 1985/1986: 
"Wat medische wetenschap en technologie 
al niet vermogen, gaat nog lang niet hand in 
hand met de al dan niet gewenste beheers
baarheid van die wetenschappelijke vinding
rijkheid (zoals genetische manipulatie). Poli
tiek Den Haag streeft naar een antwoord op 
dit dilemma en het mag met een zekere trots 
vermeld worden, dat het CDA-Vrouwenbe
raad op intensieve wijze op de materie is 
ingesprongen, in de hoop bouwstenen aan 
te dragen voor een verdere discussie in de 
partij." 

(Uit CDA-ACTUEEL van 6 dec. '86) 
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Penningmeester Riky van Kuik-8/ommestein. 

gen van het kind voorop te staan. Een en ander 
is verwoord in resoluties. Het Vrouwenberaad 
heeft deze resoluties onder de aandacht van het 
Partijbestuur gebracht. 

Kabinetsformatie en 
emancipatiezaken 

, Tijdens de kabinetsformatie kwam het Vrou
wenberaad, veelal in het kader van het Politiek 
Vrouwen Overleg (PVO), op voor de behartiging 
van Emancipatiezaken in het tweede kabinet
Lubbers. Voorafgaande aan de kabinetsforma
tie, die op 22 mei begon, trok het Vrouwenbe
raad zich terug uit de "Aktie Minister Emancipa
tiezaken". De "Aktie Minister Emancipatieza
ken" bleek zich in een dusdanige richting ont
wikkeld te hebben dat het CDA-V rouwenberaad 
meende de actie niet langer te kunnen onder
steunen. Het Politiek Vrouwen Overleg richtte 
op 29 mei een verzoek aan de informateur om te 
mogen komen praten over beleidsmaatregelen 
die emancipatie betreffen, met name wanneer 
het gaat over emancipatie en arbeid. Het Poli
tiek Vrouwen Overleg benadrukte haar mening 
dat emancipatiebeleid een essentieel facet van 
het totale regeringsbeleid dient te zijn. 
Het Vrouwenberaad was in de persoon van de 
voorzitter vertegenwoordigd in een ad-hoc kern
groep van het Breed Emancipatie Overleg, sa
men met Madeleen Leyten, Willemien van 
Mantfrans en Jeltien Kraaijeveld. Gevieren zon-

den ze op 4 juni een notitie naar Ruud Lubbers 
(fractievoorzitter), Bert de Vries (waarnemend 
fractievoorzitter) en Piet Bukman (partijvoorzit
ter). In de notitie brachten zij zeven belaidspun
ten over emancipatie onder de aandacht die van 
belang waren in het kader van de kabinets(in-) 
formatie. De opstelsters van de notitie koester
den de wens dat de aandachtspunten betrokken 
zouden worden bij de invulling van het regeerak
koord. De volgende zaken werden in de notitie 
aangekaart: 
1. een bewindsvrouw voor het emancipatiebe
leid; een coördinerende functie die inhoudelijk 
en financieel iets voorstelt; 
2. herverdeling en -waardering van alle arbeid; 
verbetering van de rechtspositie van deeltijd
werkers; 
3. inkomensbeleid; 
4. kinderopvang: het structureel maken van 
(geslaagde!) experimenten en daarmee het sle
pende karakter wegnemen; 
5. het aanvaarde Beleidsplan Emancipatie in 
concreet beleid uitwerken; 
6. structurele oplossing bieden voor emancipa
tie-activiteiten. 

Het CDA-Vrouwenberaad nam in juni kennis 
van de aanbeveling, gedaan door fractiedes
kundigen van CDA en VVD, om het aantal 
staatssecretarissen in een nieuw kabinet te hal
veren. De uitvoering van de aanbeveling zou 
voor het emancipatiebeleid zeer negatieve ge
volgen krijgen. Die zorg hebben wij in een brief 
van 4 juli kenbaar gemaakt aan de heer De Vries 
(voorzitter CDA-Tweede Kamerfractie) en partij
voorzitter Bukman door te verzoeken de aanbe
veling niet te laten gelden voor het staatssecre
tariaat voor emancipatiezaken. 
Samen met de andere politieke vrouwenorgani
saties uit het PVO werd in juli opnieuw een 
verklaring opgesteld waarin de sociaal-econo
mische positie van de vrouwen centraal staat. 
Een verzoek aan minister De Koning als infor
mateur om deze verklaring met hem te mogen 
doorpraten, werd doorkruist door de Aktie Mi
nister Emancipatiezaken, waarvan minister De 
Koning op 3 juni een afvaardiging ontving. Ter 
elfder ure had het CDA-Vrouwenberaad be
werkstelligd, dat het begrip "minister" op één 
lijn gesteld werd met een "vrouwelijk bewinds
persoon met coördinerende bevoegdheden", 
waaronder ook een staatssecretaris kon worden 
begrepen. Verwijzend naar de 28 hierbij aange
sloten organisaties wees minister De Koning het 
PVC-verzoek tot een gesprek af met de verze
kering kennis te hebben genomen van de door 
het PVO gedane suggesties. 

De daarop volgende dringende verzoeken van 
het PVO aan formateur en minister-president 
Lubbers, kregen als antwoord dat Emancipatie-
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beleid in goede handen is bij minister De Koning 
als coördinerend bewindspersoon. Begin sep
tember schreef een verontrust Politiek Vrouwen 
Overleg een brief aan alle dames/heren minis
ters en staatssecretarissen. Naar aanleiding 
van het regeerakkoord en de regeringsverkla
ring werd gevraagd of geadresseerden wel het 
belang inzagen van concreet beleid met betrek
king tot vrouwenemancipatie. Een verzoek om 
een gesprek besloot de brief. 

Landelijke Raad 
De Landelijke Raad, het hoogste bestuursor
gaan binnen het Vrouwenberaad telt vier stem
hebbende leden per provincie, naast de leden 
van het Dagelijks Bestuur en de adviserende 
leden. Conform de statuten zijn de leden van de 
landelijke Raad tweemaalin vergadering bijeen 
geweest, te weten op 12 mei en 27 oktober. 
De bijeenkomst van 12 mei stond geheel in het 
teken van de verkiezingen. Minister-president 
Lubbers voerde het woord en zei graag te willen 
gaan samenwerken met vrouwen op alle ni
veaus. Een wens die, naar later zou blijken, niet 
helemaal werd geconcretiseerd. 's Middags 
stelden vier van de vijf nieuwe vrouwen, die op 
een verkiesbare plaats stonden, zich voor aan 
de leden van de Landelijke Raad. 
Voor de tweede maal in dit kalenderjaar kwa
men de leden van de Landelijke Raad bijeen en 
wel op 27 oktober. Er werd aandacht besteed 
aan het thema "Kinderopvang". 
In een verklaring die werd aangenomen, sprak 
het CDA-Vrouwenberaad uit dat: 
- mede de overheid zorg draagt voor vol
doende, kwalitatief verantwoorde, voor ieder 
betaalbare en toegankelijke kinderopvangvoor
zieningen; 
- de overheid zorgt voor de hiertoe benodigde, 
centrale regelgeving en de medefinanciering. 
De plannen tot herstructurering van het Vrou
wenberaad werden goedgekeurd, alsmede het 
beleidsplan voor de jaren 1987-1990. 
Van Riet de Ronde-de Rooy werd afscheid ge
nomen als secretaris van de Sectie Vorming. 

Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur, dat bestaat uit één 
stemhebbend bestuurslid per provincie, bene
vens de leden van het Dagelijks Bestuur en de 
adviserende leden, kwam achtmaal in vergade
ring bijeen, 
Op 13 januari kwam het Landelijk Bestuur voor 
de eerste keer in het nieuwe jaar bijeen. Het 
bestuur moest besluiten over deelname aan de 
door de V.V.A.O. (Vereniging van Vrouwen met 
een Academische Opleiding) gestarte "Aktie 
Minister voor Emancipatiezaken". De leden van 
het Landelijk Bestuur spraken zich uit tot het wel 
mee doen, maar met als beperking het aandrin
gen op een coördinerend bewindspersoon met 
verstrekkende bevoegdheden tot verdere uit
bouw van het specifieke emancipatiebeleid en 
verregaande bevoegdheden t.a.v. het departe-
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mentaal facetbeleid. Besloten werd, dat onze 
vice-voorzitter Rietje Ballingwout als waarne
mer de vergaderingen van de Aktiegroep zou 
bijwonen. 
Op 7 en 8 april waren de leden van het Landelijk 
Bestuur bijeen voor twee beleidsdagen. Naast 
het feit dat een beleidsplan 1987-1990 en een 
werkplan 1987 het resultaat van deze bijeen
komsten waren, zijn er drie belangrijke besluiten 
genomen. Allereerst is besloten tot een accent
verlegging binnen de doelstellingen. Terwijl 
eerst de nadruk werd gelegd op het bevorderen 
van de politieke bewustwording van vrouwen, 
krijgt thans het streven naar politieke beïnvloe
ding van het beleid weer accent. 
Tijdens de belaidsdagen werd een vier leden 
tellende ad-hoc werkgroep geformeerd. Deze 
werkgroep hield zich bezig met de voorberei
ding van het jaarthema. Het derde besluit was 
het formeren van een statutencommissie. De 
herstructureringsplannen zullen een statuten
wijziging noodzakelijk maken. Hangende de be
sluitvorming over en de uitvoering van de her
structurering is de statutencommissie in 1986 
nog niet bijeen geweest. 

Premier Ruud Lubbers tijdens de Landelijke 
Raad. 

In de vergadering van het Landelijk Bestuur op 9 
juni werd gesproken over het rapport "1 + 1 = 
samen". Het Landelijk Bestuur besloot een ad
hoc werkgroep samen te gaan stellen die op het 
rapport zal reageren. 
In de vergadering van het Landelijk Bestuur op 
maandag 15 september was voor het eerst een 
vertegenwoordigster uit de twaalfde provincie, 
Flevoland aanwezig. 

Op dinsdag 23 september vond de opening van 
het parlementaire jaar plaats. Mede uit protest 
tegen het verdwijnen van een staatssecretaris 
Emancipatiezaken werd door een vijftigtal vrou
wenorganisaties, waaronder het CDA-Vrou
wenberaad, een alternatieve Troonrede (ook 
wel Vrouwentroonrede genoemd) opgesteld. 
Het Landelijk Bestuur had zich op 15 septem
ber, na uitvoerige discussie, met deelname ak
koord verklaard. Uit bezorgdheid dat de te ver
wachten bezuinigingsmaatregelen juist vrou
wen onevenredig zwaar zouden treffen was dit 
alternatief op de Troonrede opgesteld in een 
voor vrouwen positieve zin. In de Vrouwentroon
rede staat dan ook de emancipatie van man en 
vrouw centraal. Heel duidelijk werden andere 
wegen van bezuinigingen aangegeven. 

Op 1 0 november kwamen de i eden van het 
Landelijk Bestuur bijeen. Het Dagelijks Bestuur 
deelde mee bij de partij om een plaats voor het 
Vrouwenberaad binnen het Inter Cultureel Be
raad te hebben verzocht. 
Op 15 december kwamen de leden van het 
Landelijk Bestuur voor de laatste keer in 1986 
bijeen. In deze vergadering werd besloten me
vrouw mr. W. Hemels-Meijs uit Malden, me
vrouw C. W. Wiechers-van der Kraan uit Vee
nendaal, mevrouw A. J. Baas-Jansen uit Nun
speet en mevrouw P. A. L. Mulder-van Dam uit 
Emmen op te nemen in onze agendacommissie. 
Het Landelijk Bestuur droeg tevens mevrouw 
drs. J. H. P. M. van Vondalen voor als kandi
daat-lid (namens het Vrouwenberaad) voor de 
redactie van CDA-ACTUEEL. 
Tot slot werd besloten tot het schrijven van een 
brief aan de CDA-fractie in de Tweede Kamer. 
Aanleiding hiertoe waren seksistische en (voor 
de vrouw) discriminerende uitlatingen van 
CDA-fractieleden tegenover de pers. Het Lan
delijk Bestuur vroeg de fractie maatregelen te 
nemen waardoor dergelijke uitlatingen kunnen 
worden voorkomen. Het maken van veront
schuldigingen werd ook gevraagd, maar daar 
kwam in 1986 niets meer van. 
Het Landelijk Bestuur verklaarde zich akkoord 
met onze toetreding tot het Presidentieel Over
leg Christelijke Vrouwenorganisaties. 

Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur, gevormd door de voor
zitter, vice-voorzitter, secretaris en penning
meester, kwam zeventien keer in vergadering 
bijeen. 
Het Dagelijks Bestuur ontving in januari het 
bestuur van de Vrouwen Advies Commissie 
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voor de woningbouw en een medewerkster van 
de vakgroep Politieke Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Zij verricht een on
derzoek naar het proces van kandidaatstelling 
binnen grote politieke partijen. Tevens voerde 
het Dagelijks Bestuur een gesprek met onze 
vertegenwoordigsters in het Breed Platform van 
Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid en 
binnen de Associatie Herverdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid. Besloten werd onze deel
name aan de Associatie te beëindigen. De As
sociatie ontving onze suggestie de krachten te 
bundelen met het Breed Platform. 

Het Dagelijks Bestuur zond op 3 februari een 
brief aan de leden van het Landelijk Bestuur 
waarin hun goedkeuring werd gevraagd voor de 
benoeming van vier vrouwen die de Sectie Pers 
en Publiciteit zouden gaan vormen. Rietje Bel
lingwout werd vanuit het Dagelijks Bestuur voor
gedragen als coördinator naast de leden Alice 
Bakker, Joke van der Werft en Willemien van 
Gardingen. Het Landelijk Bestuur gaf z'n in
stemming waarmee de Sectie Pers en Publici
teit gevormd was. 

Sectie Vorming 
De Sectie Vorming bestaat uit één afgevaar
digde per provincie, een boventallig Dagelijks 
Bestuur en één adviserend lid. De sectie hield 
zich ook dit jaar bezig met al die activiteiten die 
een rol spelen in zowel het politiek bewustma
ken van vrouwen als bij de deskundigheids
bevordering van vrouwen. 

Sectie Buitenland 
De Sectie Buitenland, niet provinciaal samen
gesteld, maar op grond van deskundigheid, be
hartigde de belangen van christen-democrati
sche vrouwen in internationaal perspectief. De 
sectie telt maximaal negen leden. 

Sectie Pers en Publiciteit 
De Sectie Pers en Publiciteit, begin van het 
jaar opgericht, bestaat uit vier leden, inclusief de 
coörrlinator. De sectie zorgde voor de kopij vo.or 
de twee kolommen in CDA-ACTUEEL die aan 
het Vrouwenberaad ter beschikking zijn gesteld, 
alsmede voor invulling van de ruimte in de 
CDA-Krant. 
Op 8 maart verscheen voor het eerst kopij van 
het Vrouwenberaad op de voor ons gereser
veerde plaats in CDA-ACTUEEL. Voorzitter 
Carry Botman verzorgde de tekst. 
De redactie van CDA-ACTUEEL meldde in april 
dat het Vrouwenberaad iemand zouden mogen 
voordragen voor een plaats in de redactie. En
thousiasme en verwoede pogingen mochten er 
in 1986 niet toe bijdragen een kandidate te 
vinden die aan de criteria van de redactie beant
woordde. 
In CDA-ACTUEEL plaatsten wij in september 
een advertentie waarin wij gegadigden opriepen 
voor de functie van vice-voorzitter, secretaris en 
DB-lid/coördinator Sectie Pers en Publiciteit. 
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Vrouwenberaad Zeeland 
Oe jaarvergadering van het Vrouwenberaad·Zeeland vindt 
plaats op woensdag 20 mei a.s. in Goes. Tijdens de jaarver
gadering zal er een bestuurswisseüng plaatsvinden. Tevens 
zal Hanneke Luiten-Monchen, voorzinervan hel Curatorium 
van de Kaderschool spreken over het onderwerp "Het• 
Vrouwenberaad op naar het jaar 2000?" Oe vergadering 
vindt plaats in hotel-rest. Prins van Oranje te Goes. Aanvang 
19.15 uur. 

Sectie Pen en Pabliciteit CDA-Vrouweliberaad 
- drs. Alice Balcker-Osinga, Oranjepark 3, 3311 LP Dor
drecht, tel. 078-147010. Redactie-adres voor de provincie 
Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht. 
- Willemien van Galdingen-van den Elzen, Vinkenlaan 4, 
5911 CM. Grubbenvorst (L.),tel. 071-661822. Redactie-adres 
voor de provincie Gelderland, Noord-Brabant enLimburg. 
- Joke van der Werff-Veerkamp, Oude Hoflaan 10, 9751 BL 
Haren (Gr.),tel. 050-347559. Redactie-adres voor de provin
cies Groningen, Friesland, Drenthe, OveriJssel en Flevoland 

Vrouw en gezin in evenwicht 
ODgeveer 80 chriaten-clemocnU.Che vrouwen uit tien I aan het arbeidsproces moeten deelnemen. De meerderheid 
EG-landen namen onlangs In llruuel deel aan het door was echter van merung, dat er juist onvoldoende ke••· 
de KoiUBd Ade~>~~uer-Stiftang en de EVP-Vrouwensectie heid was door het ontbreken van noodzakelijke •· 
veorvaniseerde oemlnar "Vrouw en gezin". gen, zoals ouderschapsverlof, kinderopvan,.. 
Ter voorbereiding van dit seminar was aan alle landelii1-- culier als van overhei,. ..... ··-a P.n ficu ... ~ · 
vrouwensecnes gevraagd een kor... '""' werktijden 
over het.... '-- ~• ... ;..-. 

Het Vrouwenberaad kreeg eigen ruimte in CDA-ACTUEEL. 

De commissie die sprak met gegadigden voor 
de functie van vice-voorzitter, secretaris en 
DB-lid/coördinator Sectie Pers en Publiciteit 
deed verslag van de gesprekken en kwam met 
een enkelvoudige voordracht voor alle drie de 
functies. De leden van het Landelijk Bestuur 
schaarden zich achter de voordracht. 

In CDA-ACTUEEL van 22 november verscheen 
er een advertentie waarin wij gegadigden oprie
pen voor de functie van DB-lid/coördinator Sec
tie Vorming en DB-lid/coördinator Sectie Bui
tenland. 

Ad-hoc-werkgroepen 
Drie ad-hoc werkgroepen hebben dankbaar 
werk verricht. De eerste werkgroep ten behoeve 
van de discussie "Nieuwe vormen van Voort
planting" en de tweede naar aanleiding van het 
rapport .. 1 + 1 = samen". De derde ad-hoc 
werkgroep bereidde het jaarthema 1987 voor. 

Vertegenwoordiging 
Vertegenwoordigd was het Vrouwenberaad 
ook in 1986 in vele besturen en organisaties 
binnen en buiten het CDA. Het gaat om de 
volgende afvaardigingen: 
Binnen het CDA: 
Dagelijks Bestuur van het CDA; Partijbestuur 
van het CDA; Congres van het CDA; Stichtings
raad van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA; Bestuur van de Stichting Kader- en Vor
mingswerk van het CDA; Werkgroep Homofilie 
van het CDA; Politieke Campagne Commissie 
van het CDA; Begeleidingscommissie Emanci
patiewerk; Breed Emancipatie Overleg. 

Bulten het CDA: 
Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vrou
wen Raad; Politiek Vrouwen Overleg; Breed 
Platform van Vrouwen voor Economische Zelf
standigheid; Platform tegen Sexueel Geweld; 
Platform Kinderopvang. 
Met name de activiteiten binnen het Bestuur van 
de Stichting KAVO, het Breed Emancipatie 
Overleg, het Politiek Vrouwen Overleg en Plat
form Kinderopvang waren talrijk. 

Breed Emancipatie overleg 
Op 28 januari was er een bijeenkomst van het 
Breed Emancipatie Overleg waar het thema 
"leefvormen" op de agenda stond. 
Op 15 april vond er een bijeenkomst plaats van 
het Breed Emancipatie Overleg. Er stonden vijf 
discussie-onderwerpen op de agenda. Aller
eerst werd er gesproken over demografie, ge
zinsvorming, vergrijzings- en ontgroeningspro
blematiek. De vier andere onderwerpen waren: 
de AOW-regeling, toeslagenstelsel en verzor
gingsjaren, maatschappelijke dienstverlening 
(met name ouderenbeleid) en de problematiek 
van het midden- en kleinbedrijf. 
Twee emancipatiewerkers hebben ieder in 
part-time dienstverband (een emancipatiepro
ject voor drie jaar, mogelijk gemaakt door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid) het vele werk van het CDA-Vrouwenbe
raad ondersteund. Op 4 september ontving het 
Vrouwenberaad een brief van de Directie Coör
dinatie Emancipatiebeleid (Ministerie van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid) met de mede
deling, dat wij een jaar verlenging kregen van 
ons emancipatieproject (tot 1 januari 1988). 
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Politiek Vrouwen Overleg 
Op 2 december sprak het Politiek Vrouwen 
Overleg met minister De Koning en premier 
Lubbers. De werkgelegenheidspositie van (her
intredende) vrouwen is daarbij uitgebreid aan de 
orde geweest. De noodzaak van een rijk ge
schakeerd aanbod van kinderopvang en be
taald ouderschapsverlof werd door beide par
tijen onderschreven. De heren Lubbers en De 
Koning erkenden dat er meer nodig is dan er nu 
gebeurt. 

Platform Kinderopvang 
Samen met de andere organisaties die verenigd 
zijn in het Landelijk Platform Kinderopvang 
maakten wij in juli formateur Lubbers onze uit
drukkelijke wens kenbaar om vooralsnog niet 
over te gaan tot decentralisatie van kinderop
vang door middel van de Welzijnswet Onze 
motivatie daarvoor was, dat de kinderopvang
voorzieningen nog niet kunnen voldoen aan de 
enorme behoefte en aan kwaliteitsmaatstaven. 

Het is daarmee nog te vroeg de zorg voor kin
deropvangvoorzieningen over te laten aan lo
kale overheden. 

KAVO 
In de commissie "Werkgroepenwerk" van de 
Stichting Kader- en Vormingswerk van het CDA 
hebben wij als onze vertegenwoordigster voor
gedragen mevrouw D. J. Mul-ter Schiphorst uit 
Bloemendaal. Zij volgde mevrouw L. Boay-Buk
man op. 

Brieven/Politieke acties 
In 1986 zond het Vrouwenberaad een flink aan-
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tal brieven over op dat moment actuele kwes
ties. 
Op 10 februari zei minister Ruding (Financiën) 
via de NCRV-radio dat bijstandsuitkeringen van 
gescheiden vrouwen verhaald zouden moeten 
gaan worden op de gewezen echtgenoten. 
Het Vrouwenberaad stuurde over deze uit
spraak een brief aan het kabinet. Het Vrouwen
beraad deelde de mening dat met kracht bestre
den moet worden dat mensen in de bijstand 
terecht komen. Het Vrouwenberaad is echter 
van oordeel dat het probleem gezien moet wor
den in het geheel van maatregelen in de sfeer 
van herwaardering van betaalde en onbetaalde 
arbeid, van her- en bijscholing, economische 
zelfstandigheid van de gehuwde vrouw en kin
deropvang. 
Op 3 februari is het Beleidsplan Emancipatie 
van de regering besproken in een uitgebreide 
commissievergadering. De dames Kraaijeveld
Wouters en Evenhuis-van Essen dienden een 
motie in, die verwoordt dat het ongewenst is 
tegenover het recht op een uitkering een sollici
tatieplicht van beide echtgenoten/partners te 
stellen. De regering werd in de motie verzocht 
van haar desbetreffende voornemens af te zien. 
Op 19 februari reageerde het Vrouwenberaad 
op de behandeling van het Beleidsplan Emanci
patie, inclusief de motie Kraaijeveld-Evenhuis, 
met een brief aan minister-president Lubbers. 
Ons verzoek was het Beleidsplan wel te aan
vaarden doch het omstreden punt terug te ne
men en te onderzoeken of ruimere overgangs
maatregelen mogelijk zijn, zeker gezien in het 
licht van de herwaardering en herverdeling van 
betaalde en onbetaalde arbeid. 
Nadat op 21 mei de verkiezingsuitslag voor het 
CDA bijzonder positief was uitgevallen, stuurde 
het Vrouwenberaad de heer drs. R. F. M. Lub
bers op 22 mei een gelukstelegram. 

Heeft het Vrouwenberaad ook nog een 
functie ten aanzien van de integratie van 
vrouwen in de partij? 
"Het Vrouwenberaad moet er zich voor hoe
den alléén binnen de eigen organisatie bezig 
te zijn. De leden moeten gestimuleerd wor
den actief mee te werken in de verschillende 
partijorganen en zich vooral kandidaat te 
stellen voor gemeenteraden, Provinciale 
Staten en Tweede Kamer. Juist in die orga
nen kan echte invloed uitgeoefend worden. 
Gelukkig worden steeds meer vrouwen in 
gemeenteraden gekozen. De kandidatenli.ist 
voor de Tweede Kamer laat een goede ver
tegenwoordiging van Brabantse vrouwelijke 
kandidaten zien, verhoudingsgewijs staan er 
nog steeds te weinig vrouwen op verkies
bare plaatsen. Dáár verandering in te bren
gen is een duidelijke taak voor het Vrouwen
beraad." 

(Hanneke Luiten in CDA-ACTUEEL van 10 mei 
1986) 

Naar aanleiding van de regeringsverklaring (30 
juni) en het daaropvolgend debat maakten wij in 
een brief van 6 augustus, gericht aan minister 
De Koning en in afschrift aan minister Deetman, 
onze zorg kenbaar over het voornemen de leef
tijdsgrens voor het basisonderwijs te verhogen. 

Dit voornemen had verstrekkende gevolgen 
voor vrouwen en kleuters. Wij verzochten de 
minister andere bezuinigingswegen te zoeken. 
Eind november zag het ernaar uit dat het belas
tingvoorstel van de Commissie-Oor!, over de 
afschaffing van de bijzondere toeslag van 
f 600,- voor "tweeverdieners" betreffende kin
deropvang, dreigde te worden aangenomen. Dit 
zou met name voor vrouwen zeer nadelig zijn. 
Daarom schreef het CDA-Vrouwenberaad een 
brief aan de CDA-fractiecommissie Financiën, 
de CDA-fractiecommissie Emancipatie en het 
CDA-secretariaat in de Tweede Kamer. Met 
klem verzochten we genoemd voorstel niet te 
realiseren. Mocht de toeslag toch verdwijnen, 
dan zouden volgens ons de daardoor vrijko
mende miljoenen besteed moeten worden aan 
voorzieningen voor kinderopvang. 

Bestuurssamenstelling 
LEDEN VAN HET DAGELIJKS 
BESTUUR PER 1 JANUARI 1986 
C. M. Botman-Laan, Odijk 
(voorzitter) 
mr. M. Bellingwout-Roodenburg, Vlaardingen 
(vice-voorzitter) 
A. J. Baas-Jansen, Nunspeet 
(secretaris) 
R. van Kuijk-Biommestein, Weert 
(penningmeester) 

LEDEN VAN HET LANDELIJK 
BESTUUR PER 1 JANUARI1986 
F. Ekens-van Dam, Haren (Gr.) 
A. van Vliet-Visser, Broeksterwoude (Fr.) 
B. v.d. Velden-van Dijk, Hoogeveen (Dr.) 
A. M. v.d. Linde-Pelger, Zwolle (Ov.) 
M. L. de Pater-van der Meer, Zutphen (GI.) 
C. W. Wiechers-van der Kraan, Veenendaal 
(Utr.) 
R. Th. de Haan-Koopman, Wognum (NH) 
J. Schumacher-Schnitger, Vlaardingen (ZH) 
J. Punt-van Osnabrugge, Vlissingen (Zeel.) 
M. J. de Sutter-Besters, Haps (NB) 
A. Kreutzkamp-Schotel, Heerlen (Limb.) 

Wijzigingen in de loop van 1986 voor 
Friesland: H. M. Brenninkmeyer-Dombers, 
Goutum. 
Flevoland: M. Dekkers-Hafkenscheid, Lelystad. 

MEDEWERKERSLANDEUJK 
SECRETARIAAT 1986 
P.A. I. (Ellen) Bos, administratief medewerkster 
(40 uur) 
I. R. (lneke) de Ridders, stafmedewerker (24 
uur). 
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18. Emancipatieproject 

Emancipatiewerkers zetten karwei voort 
1986 Is een Intenslef jaar geweest voor het 
emancipatieproject 
Voor de zomervakantie stonden vooral de 
emancipatorische aspecten rond de verkie
zingen centraal. In junl19861s een aanvraag 
tot verlenging van maximaal 1 jaar van het 
project Ingediend. 

In september werd bekend dat de aanvraag tot 
verlenging van het project gehonoreerd was met 
als einddatum: 1 januari 1988. Dit gaf aanleiding 
tot een diepgaande bezinning, samen met de 
Begeleidingscommissie, over de consolidaHE: en 
implementatie van het werk van het project. 
Daartoe is een werkplanning ter eerste afron
ding opgesteld. 

Doelstellingen 
Het emancipatieproject heeft consolidatie en 
integratie tot doel. Dat kan gebeuren door: 
- Emancipatiebevorderende maatregelen bin
nen het CDA; 
- Consolideren van vaste lijnen met betrekking 
tot emancipatie binnen het CDA en het Vrou
wenberaad; 
- Integratie van in het kader van dit project 
aangevatte activiteiten binnen de beleidsont
wikkelingen; 
- Vergroting van het draagvlak binnen de orga
nisatie; 
- Publiciteitsmogelijkheden bewaken. 

Taken 
Samenvattend zijn er twee beleidslijnen te on
derscheiden: structurele ondersteuning, waar
voor een permanente invulling vereist is en 
emancipatorische impulsen, waarvan de conti
nuering niet gemist kan worden. 

Werkzaamheden 

SIGNALERING 
In januari werd door ons bureau een telefoni
sche steekproef gehouden bij 9 gemeenten, 
willekeurig genomen over het gehele land, naar 
de hoeveelheid en het percentage vrouwen in 
de bestaande CDA-gemeenteraadsfracties en 
naar die op dezelfde hoeveelheid plaatsen op 
de definit:eve CDA-lijsten. In het rapport Appèl 
en Weerklank wordt immers gemeld, dat er voor 
vrouwen meer plaats dient te worden gemaakt 
in het CDA. De signaleringen geven de indruk, 
dat hier geen gehoor aan gegeven is. Uit mon
delinge mededelingen bij de telefonische steek
proef blijkt, dat vooral bij besturen de wens leeft 
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de positie van de vrouwen te verbeteren, maar 
dat de procedures geen mogelijkheid daartoe 
geven of tegenwerking geven om die wens te 
realiseren. 

RESOLUTIE 
Deze signalering en de signalering rondom de 
onevenredige man/vrouw verhouding op de lijs
ten in de verschillende stadia voor de verkiezin
gen van CDA-leden voor de Tweede Kamer zijn 
ingebracht ter ondersteuning van de resolutie 
van de Landelijke Raad van het Vrouwenberaad 
van 25 november 1985 dat als zijn mening uit
spreekt, dat bij toekomstige op te stellen kandi
datenlijsten tenminste 1 /3 deel van de verkies
bare plaatsen bestemd moet zijn voor een 
vrouw (33%%). 

VROUWENBERAAD 
De emancipatiewerkers hebben deelgenomen 
aan de vergaderingen van de Landelijke Raad 
en het Landelijk Bestuur van het CDA-Vrouwen
beraad. Tevens is t.b.v. het Vrouwenberaad en 
het ministerie van Sociale Zaken, de subsidiënt 
van het project, een uitgebreid evaluatieverslag 
opgesteld over 1985-1986, getiteld: Samen 
werken voor morgen! 

WERKGROEPEN VAN HET 
CDA-VROUWENBERAAD 
In het kader van de discussie "Gezondheids
zorg en maatschappelijke dienstverlening" bin
nen het Vrouwenberaad wordt eveneens een 
bijdrage geleverd aan het te vervaardigen dis-

Voorzitter Begeleidingscommissie Kreutzkamp 
Vindt u dat het emancipatieproject al heeft bij
gedragen tot veranderingen in emancipatoire 
zin binnen het CDA? 

"Ja, dat vind ik zeker. Maar toch, zoals dat vaker 
gaat met veranderingen die ook de mentaliteit 
van mensen aangaan, zo'n proces duurt vele 
jaren en de effecten van dit project zullen 
daarom nu, maar zeker ook in latere jaren aan
toonbaar zijn. 
Een tweetal positieve effecten van nu: Er is in 
enkele provincies bij het samenstellen van de 
advieslijsten voor de Statenverkiezingen na
drukkelijk voor gezorgd dat meer vrouwen hoog
geplaatst werden. In Gelderland is 1 op de 3 
kandidaten vrouw. In Brabant was er een toe
name van het aantal vrouwen in de verkiesbare 
sfeer van 5 tot 11 . Ook de samenstellers van de 
advieslijst voor de Eerste Kamer zorgden ervoor 
dat bij elke 5 hooggeplaatste kandidaten een 
vrouwelijke kandidaat kwam te staan. Deze 
voorbeelden van nu zullen later steeds gevolgd 
moeten worden (bij alle verkiezingen voor volks
vertegenwoordigers in overheidsbesturen). Een 
kwestie van billijkheid. En omdat duidelijk te 
laten doordringen is ons project een van de 
goede instrumenten. 
Een voorbeeld nu van een doorwerkende veran
dering in kwalitatieve zin. Na de discussies in 
het Vrouwenberaad in 1984 over de economi
sche zelfstandigheid van vrouwen zijn er di
verse prettig leesbare en duidelijke notities ver
schenen van de hand van een van onze emanci
patiewerkers. Deze publikaties nu worden hier 
en daar gebruikt waar politiek geëngageerde 
vrouwen andere vrouwen voorlichten in grotere 

bijeenkomsten of bij kleinere huiskamer-ge
spreksgroepen. Op dezelfde wijze ondersteunt 
een publikatie over gemeentelijk emancipatie
beleid allerlei groepen, gespreid over heel Ne
derland. Het doordrongen raken van het belang 
dat vrouwen een grotere zelfredzaamheid moe
ten gaan nastreven straalt nu dus uit vanuit 
allerlei punten, die we allang niet meer allemaal 
in het oog hebben. Dat is de uitstraling die we 
altijd bereiken wilden. 
Om nu nog even over "later" te spreken, zonder 
de toekomst echt als maakbaar te willen zien, 
we willen in het project toch een aantal lijnen 
gaan uitzetten. Er zijn in het CDA vele goede 
voornemens die op papier al vastliggen. Maar 
ze moeten door mensen en via bepaalde stap
pen tot concretisering komen. Zulke plannen 
willen we al een eindweegs uitwerken. Een 
groeiend aantal CDA-leden moet zich ook echt 
betrokken gaan voelen bij de realisering van alle 
goede voornemens. Het moet aanstekelijk 
werken. Een kwestie van mentaliteit." 
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cussiemateriaal. Tevens wordt vanaf oktober 
ondersteuning gegeven en meegewerkt aan de 
werkgroep die "1 + 1 = samen" becommenta
rieert. De werkzaamheden van deze werkgroe
pen vinden reeds volop voortgang. 

HET ICB 
De deelname aan het ICB (Inter Cultureel Be
raad) vindt in 1986 uitstekend voortgang, met 
plaats en aandacht voor de vrouw uit de min
derheden in het ICB als speciaal aandachtspunt. 
Door de emancipatiewerker is bevorderd dat 
binnen de nieuwe structuur van het ICB één lid 
van het Vrouwenberaad en één lid van het 
CDJA zal gaan deelnemen aan het werk van 
deze werkgroep van het CDA. 

INLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN 
Door beide emancipatiewerkers worden inlei
dingen verzorgd en studiedagen gegeven met 
als belangrijkste onderwerpen: 

Herverdeling en herwaardering van betaalde 
en onbetaalde arbeid; 

- Beleidsplan emancipatie; 
Het programma Uitzicht en emancipatie; 

- Programvergelijking CDA, PvdA en VVD op 
emancipatorische aspecten; 

- Hebben vrouwen iets te zeggen?; 
Economische zelfstandigheid; 
Sociale zekerheid voor vrouwen; 
Emancipatienota op lokaal niveau. 

Daarnaast zijn diverse andere studiedagen bij
gewoond. 

EMANCIPATORISCHE INBRENG 
Voorts zijn activiteiten ontwikkeld m.b.t. het le
veren van onze inbreng via leden van de Ka
mers der Staten-Generaal, het Vrouwenberaad, 
de Emancipatieraad en maatschappelijke orga
nisaties zoals b.v.: 
- Herziening van het belastingstelsel (cie. Oort) 
- Kinderopvang 

De meewerkende vrouw in het midden- en 
kleinbedrijf en de agrarische sector (cie. Luim
stra) 

PUBLIKATIES ROND DE 
VERKIEZINGEN 
Op verzoek van het partijsecretariaat zijn twee 
brochures tot stand gebracht: 
- Emancipatiebeleid en het verkiezingspro
gramma Uitzicht, waarin alle emancipatie-as
pecten in het CDA-beleid artikelsgewijs zijn aan
gegeven. 
- Informaticabeleid en het verkiezingspro
gramma Uitzicht, waarin alle informatica-as
pecten in het CDA-beleid artikelsgewijs zijn aan
gegeven. 

Tevens zijn de concept-spreekschetsen van het 
CDA ten behoeve van het verkiezingspro
gramma 1986 op emancipatorische aspecten 
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becommentarieerd, hetgeen in hoge mate is 
gehonoreerd. 

In opdracht van de Begeleidingscommissie en 
in overleg met het CDA-Vrouwenberaad is ont
wikkeld: 
- het CDA-emancipatiebeleid in relatie tot de 
Resolutie Emancipatie, het regeringsemanci
patiebeleid 1975-1985, het Beleidsplan Eman
cipatie en het CDA-programma Uitzicht 1986-
1990. 
De bundel, bestaande uit 13 hoofdstukken, is 
multifunctioneel te gebruiken. In deze bundel 
zijn de knelpunten gesignaleerd die betrekking 
hebben op emancipatie-aspecten in het werk
terrein van het CDA. 

Voor het Landelijk Bestuur van het Vrouwenbe
raad is meegewerkt aan: 
- de folders van het Vrouwenberaad voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en de Kamerver
kiezingen. 

Margat Overmarsch 

EMANCIPATIEBELEID OP 
LANDELIJK EN LOKAAL 
NIVEAU 
Vanuit het Breed Emancipatie Overleg is via een 
ad-hoc werkgroep een bijdrage geleverd aan de 
emancipatieparagraaf in het regeerakkoord. 
Met betrekking tot het emancipatiebeleid op 
lokaal niveau verschijnt een "Handreiking voor 
het vervaardigen van een emancipatienota op 
gemeentelijk niveau". Mede met behulp van een 
emancipatienota kan men in de komende jaren 
het emancipatiebeleid op lokaal niveau concre
tiseren en vorm geven. 

AANZET TOT STRUCTUREEL 
BELEID 
Door de emancipatiewerkers van het CDA is 
een rapportage vervaardigd, i.s.m. de collega 
van de VVD en ondersteund door het LSP 

( = Landelijk Steunpunt Emancipatiewerkers) 
gericht aan het departement van Sociale Zaken, 
onder de titel: "Ideeën over een vervolgbeleid 
projecten emancipatiewerkers in politieke orga
nisaties". 

DRAAGVLAKVERBREDING 
Wat niet verder wordt uitgewerkt is, hoe de 
emancipatiewerker zich verzekert van assisten
tie, haar werk overdraagt aan anderen, ingan
gen opent en contacten onderhoudt met sleutel
figuren en het uitstralingseffect binnen en buiten 
de eigen organisatie realiseert. 
Eén knelpunt daarbij willen wij niet onvermeld 
laten. Op het werken aan vrouwenzaken door 
de emancipatiewerker en de vele anderen op 
alle niveaus in de politieke (vrouwen)organisatie 
wordt anders gereageerd dan op het werken 
aan andere politieke beleidsterreinen. 
Het kost heel veel energie om dit verschijnsel 
ten positieve om te buigen. De emancipatiewer
ker moet voortdurend terdege overdenken met 
welke middelen een volwaardige status van de 
werksoort bereikt kan worden binnen de poli
tieke organisatie. Zeker is, dat dit een hoge 
graad van kennis en (politieke) vaardigheden 
vereist. 

De totale rapportage is in te zien op het CDA
emancipatiebureau. 

WISSELINGEN IN DE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
In september 1986 vond in de Begeleidings
commissie een wisseling plaats van het voorzit
terschap. 
Wegens drukke werkzaamheden moest Ada 
Baas-Jansen afscheid nemen als voorzitter. In 
een feestelijke bijeenkomst namen Begelei
dingscommissie en emancipatiewerkers af
scheid van haar, waarbij vele hartelijke dank
woorden voor haar inzet als voorzitter werden 
gesproken. 
Namens het CDA-Vrouwenberaad nam vervol
gens Carry Botman-Laan het voorzitterschap 
inhoudelijk over. Amy Kreutzkamp-Schotel, te
vens lid van het Algemeen Bestuur van het 
CDA-Vrouwenberaad is nu functioneel voorzit
ter. Voor beiden een prettige werkwijze. 
Eind 1986 nam Dick Corporaal afscheid van de 
Begeleidingscommissie, waar hij zitting had als 
lid van het Dagelijks Bestuur van de partij. In zijn 
plaats zal een nieuw DB-lid worden voorgedré!
gen. Bij zijn indienst treden als nieuwe eerste 
partijsecretaris trad ook Cees Bremmar toe als 
lid van de begeleidingscommissie. Leden van 
de begeleidingscommissie zijn en blijven ver
der: Annalies van de Beld-Pott, Miep de Wit
Mulder, Loek Duyn en Ries Smits. 
De begeleidingscommissie heeft bij al het bo
venbeschreven werk steeds ondersteunend en 
raadgevend gefunctioneerd. De doorwerking op 
diverse niveaus in de organen van het CDA en 
het CDA-Vrouwenberaad hebben zij zich ook tot 
een taak gerekend. 
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19. Toetsingscommissie 

Strak stelsel onverenigbaarheid functies blijft 
De Toetsingscommissie van het CDA heeft 
het jaar 1986 benut voor het herijken van het 
incompatibiliteitenstelsel en het doen van 
voorstellen voor het verlenen van ontheffin
gen. 

De Toetsingscommissie is een officieel bij sta· 
tuten opgerichte commissie, die tot doel heeft de 
diverse nevenfuncties van bestuursleden en 
vertegenwoordigers binnen de partij te toetsen 
aan de regels in de statuten en het huishoudelijk 
reglement. Dit kan betrekking hebben op de 
nevenfuncties die Tweede Kamerleden vervul
len naast het Kamerlidmaatschap. 
Dit kan zich echter ook uitstrekken tot de maat
schappelijke nevenfuncties van leden van het 
Dagelijks Bestuur. 

Uit de discussie rond Appèl en Weerklank is 
onder andere de aanbeveling voorgekomen, dat 

20'. Fonds W .1. 

Beheren van 
gelden uit 
Het Fonds Wetenschappelijk Instituut is een 
fonds dat als belangrijkste taak heeft het behe
ren van een aantal gelden die tijdens de fusie 
zijn voorgekomen uit de ondersteuningsfond
sen voor de diverse Wetenschappelijke Institu
ten. Een deel van het rendement van dit beheer 
kan daarbij ten gunste komen van het Weten
schappelijk Instituut. 
Concreet komt dit erop neer, dat het fonds maxi
maal 90% van het jaarlijks rendement van de 
belegde gelden kan benutten om eventuele te
korten in exploitatie van het Wetenschappelijk 
Instituut te dekken. Blijven de tekorten van het 
Wetenschappelijk Instituut onder deze maxi
male grens, dan wordt er uiteraard een lager 
bedrag uitgekeerd. 
Het Fonds Wl is derhalve primair ingesteld op 
financieel beheer, hetgeen in de samenstelling 
ook tot uitdrukking is gebracht. In de samenstel
ling van het Fonds is in 1986 geen wijziging 
gekomen, met uitzondering van de ambtelijk 
secretaris. Voorzitter is de heer mr. H. M. Krans, 
penningmeester is de heer A. J. Kaland, leden 
zijn de heren H. Haenen, J. A. H. Handriks en 
Th. E. F. Nier~. Adviserende leden zijn de pen
ningmeesters van de partij en van het Weten
schappelijk Instituut, alsmede de directeur van 
het Wetenschapelijk Instituut. Gedurende het 
eerste halfjaar was de heer G. van de Berg 
ambtelijk secretaris. Vanaf medio juli 1986 ver
vult de heer C. H. J. Lamers deze functie. 
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het incompatibiliteitenstelsel zoals dat in de sta
tuten en het huishoudelijk reglement is opgeno
men, herijkt dient te worden. 
Binnen de partij werd algemeen waargenomen, 
dat er enige behoefte bestond om het strakke 
stelsel van onverenigbare functies na enkele 
jaren praktijk te versoepelen. 
In het voorjaar 1986 heeft de commissie een 
aantal uitgangspunten voor deze herijking op
gesteld. In de zomer van 1986 heeft een en 
ander vorm gekregen in een definitief advies 
aan het Partijbestuur. Conclusie van dit advies 
was dat er nog geen aanleiding was om het 
strakke stelsel van onverenigbaarheden los te 

21. Overleg Kamerkringenl 
Provinciale afdelingen 

Partijsecretariaat 
steeds toegankelijker 
In 1986 is op nadrukkelijke wijze getracht de 
contacten van het kader in het land met het 
partijbureau te bevorderen. Met name de zoge
naamde blokvergaderingen hebben hieraan 
een grote bijdrage geleverd. De indruk bestaat 
dat het partijsecretariaat langzaam maar zeker 
toegankelijker wordt. In het najaar heeft een 
inventarisatie plaatsgevonden van de behoefte 
aan een eventuele voortzetting van deze blok
bijeenkomsten. Afgesproken is, dat in het voor
jaar 1987 zal worden besloten of een en ander 
wel of niet voortgezet zal worden. 

22. Financiële Commissie 

Commissie kwam 
tweemaal bijeen 
De Financiële Commissie heeft als belangrijk
ste taak het beoordelen van de ontwerp-jaarre
keningen en van de ontwerp-begrotingen, alvo
rens deze door de Partijraad worden vastge
steld. Nadat ontwerp-jaarrekeningen of ont
werp-begrotingen door het Partijbestuur zijn be
handeld, buigt de Financiële Commissie zich 
over deze stukken en brengt afzonderlijk advies 
uit. Het aantal vergaderingen van de Financiële 
Commissie blijft daardoor beperkt tot maximaal 
drie per jaar. In 1986 is de Commissie tweemaal 
bijeen geweest. De samenstelling van de Com
missie is ongewijzigd gebleven. De voorzitter is 
de heer J. H. F. van Osch. Leden zijn de heren A. 
C. Kok en M. Paats. 

laten. De zuiverende werking die daar in de 
jaren na de fusie van is uitgegaan, werd door de 
Commissie zodanig positief gewaardeerd, dat 
concrete aanpassingen van statuten of huishou
delijk reglement niet werd aanbevolen. Wel 
heeft de Commissie geadviseerd een aantal 

De nieuwe secretaris Cor Lamers. 

criteria te formuleren op basis waarvan onthef
fingen van eventuele nevenfuncties verleend 
konden worden. Daarbij heeft de Commissie 
tevens geadviseerd de ontheffingen centraal te 
behandelen, waarbij zij zelf bij voorkeur als advi
serende instantie zou willen functioneren. Een 
en ander heeft zijn beslag gekregen in een 
ontwerp-ontheffingenreglement dat de Com
missie ten behoeve van het Partijsbestuur heeft 
opgesteld. Een en ander heeft er inmiddels toe 
geleid dat het Partijbestuur op 20 september 
1986 een ontheffingenreglement heeft vastge
steld, dat bij de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en voor de Eerste Kamer in 1987 voor het 
eerst gebruikt zal worden. 
Met de Toetsingscommissie is afgesproken dat 
ruim nadat alle nevenfunctiezaken die betrek
king hebben op deze twee verkiezingen zijn 
afgewikkeld, een evaluatie zal worden opge
steld, die in het najaar 1987 in het Partijbestuur 
opnieuw aan de orde zal worden gesteld. 

Samenstelling 
De samenstelling van de Toetsingscommissie is 
in 1986 met uitzondering van de secretaris on
gewijzigd gebleven. 
Voorzitter is de heer 0. W . A. Baron van Ver
schuer. Leden zijn mw. E. W. M. Borm-Luijkx, 
mr. J. M. Boll, mr. V.H. Bruins Slot en drs. J. W. 
Smeets. In de eerste helft was de heer G. van de 
Berg secretaris; vanaf medio juli 1986 is hij 
opgevolgd door de heer C. H. J. Lamers. 
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23. Intercultureel Beraad 

Povere verkiezingsuitslag noopt tot betere structuur 
Na belangrijke taken als beleidsadvisering 
en het leggen van contacten met organisa
ties van etnische minderheden, was de deel
name van etnische minderheden aan de Ge
meenteraadsverkiezingen van 1986 een 
thermometer voor de ondersteuningsfunctie 
van het ICB. Het was de eerste keer dat etni
sche minderheden aan de verkiezingen deel 
mochten nemen. Uit de resultaten zou opge
maakt kunnen worden of het ICB het CDA 
voldoende heeft geïntroduceerd bij de etni
sche minderheden. 
Het ICB heeft voor deze verkiezingen een eigen 
actieplan opgesteld. Aan de hand daarvan heb
ben verschillende leden spreekbeurten gehou
den bij de organisaties van eigen afkomst. Ook 
werden een aantal leden intensief betrokken 
door verschillende Kamerkringbesturen. Voor 
het opstellen van CDA-verkiezingsprogram
ma's bij de raadsverkiezingen werd ondersteu
ning verleend door ICB-Ieden. 

Verdere 
ondersteuningsactiviteiten 
Het ICB gaf dit jaar volledige ondersteuning aan 
de eerste Chinees-Nederlandse ontmoetings
dag op 12 februari in de Houtrusthallen in Den 
Haag met inschakeling van belangrijke CDA
politici zoals minister Brinkman. 
Met ondersteuning van het CDA-Kamerkringbe
stuur Rotterdam, de Turks Islamitisch Culturele 
Federatie en de Chinese CAM heeft het ICB een 
landelijke manifestatie c.q. voorlichtingsdag 
voor Turken, Marokkanen en Chinezen in Rot
terdam gehouden. Bij deze gelegenheid kon 
o.a. campagneleider, drs. M. Smits uitleg geven 
over het partijpolitieke beleid van het CDA voor 
de komende jaren met betrekking tot etnische 
groepen in Nederland. Vervolgens vroeg mr. J. 
G. H. Krajenbrink, voorzitter van de CDA-fractie
commissie Etnische Minderheden, om onder
steuning van het CDA door etnische minderhe
den. Minister Brinkman van WVC gaf tenslotte 
een toelichting over het kabinetsbeleid ten aan
zien van etnische minderheden. 

Regionale ICB's 
Het Partijbestuur heeft begin januari 1985 ge
concludeerd dat in gebieden waar een grote 
concentratie is van etnische minderheidsgroe
pen, regionale danwel plaatselijke ICB's wense
lijk zijn ter ondersteuning van het bestuurlijke 
werk van het CDA. 
Derhalve heeft het landelijk ICB en de partijse
cretaris, de heer Jos Marey bereid gevonden om 
als coördinator deze regionale ICB's op te zet
ten. Zijn pleidooien voor de participatie van de 
etnische minderheden in het CDA werden met 
enthousiasme ontvangen door de Kamerkrin-
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gen Amsterdam, Rotterdam en Leiden. Ook 
Overijssel en Limburg reageerden positief. 
Op 7 mei werd het !CS-Amsterdam officieel 
ingesteld door het Kamerkringbestuur Amster
dam. Het wordt geleid door de heer Z. Hartog. 

Het hoogtepunt voor ICB in dit jaar was de 
officiële installatie van het eerste regionale ICB 
in Rotterdam door de Kamerkringvoorzitter de 
heer J. J. Timmerman op 12 november. Voorzit
ter Sietaram van het landelijk ICB en de heer 
Timmerman ondertekenden het installatiedocu
ment Zo ging het regionale ICB Rotterdam on
der leiding van ds. A. J. Janssens officieel van 
start. 

Nieuwe structuur 
De povere resultaten van het CDA bij de ge
meenteraadsverkiezingen noopten het ICB tot 
het organiseren van betere ondersteuning en 
advisering aan de regionale en plaatselijke 
CDA-besturen, zoals is beoogd door het Partij
bestuur. Er is derhalve een nieuwe structuur tot 
stand gekomen, overeenkomstig de organisa
tiestructuur van de partij, inclusief eigen !CS
huishoudelijke reglementen en een rooster van 
aftreden. Het ICB is een bijzondere landelijke 
commissie met regionale c.q. plaatselijke afde
lingen: de zogenaamde regionale ICB's. De lan
delijke commissie ICB bestaat uit een kerngroep 
van 9 personen, aangevuld met de overige le
den uit de oude structuur, een drietal recht
streekse leden afkomstig uit de Turkse, Marok
kaanse en Chinese gemeenschap en vertegen
woordigers uit de regionale ICB's, het Vrouwen
beraad en het CDJA. 

Op woensdag 12 november jl. werd In 
Rotterdam het regionale CDA Intercultu
reel Beraad Rotterdam geïnstalleerd 
door de voorzitter van de Kamerkring 
Rotterdam, de heer J. J. Timmerman. 
In zijn openingstoespraak zei de heer 
Timmerman het een eer te vinden dat 
Rotterdam als eerste grote stad een re
gionaal Intercultureel Beraad heeft opge
richt. Dit In navolging van het landelijk 
Intercultureel Beraad dat op 8 maart 1983 
door de toenmalige partijvoorzitter Piet 
Bukman In Den Haag werd geïnstalleerd. 
Dr. K. Sletaram, voorzitter van het lande
lijk ICB en de heer J. F. Marey, lid van het 
landelijk ICB en grondlegger van het 
/CS-Rotterdam zelden In hun toespraak 
alle steun en volledige samenwerking 
van het landelijk ICB toe, o.a. ook voor de 
komende Statenverkiezingen. 
Dr. Sietaram benadrukte de noodzaak 
van recrutering van kader uit de etnische 
mlnderheden en wenste het /CS-Rotter
dam veel succes bij de zware taak die 
haar wacht. 

(Uit CDA-ACTUEEL van 22 nov. 1986) 

De nieuwe leden zullen ter benoeming worden 
voorgedragen aan het Partijbestuur. 

Tenslotte heeft het landelijk ICB eind oktober 
haar zorg in een brief kenbaar gemaakt. aan de 
CDA-Tweede Kamerfractie over de Algemene 
Herziening Volksverzekeringen en de Herzie
ning van de Vreemdelingenwetgeving. 

Leden van het ICB in gesprek met het kamerlid Jan Krajenbrink (tweede van links) en staatssecreta
ris Korte-Van Hemel. 
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