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JAARVERSLAG 1991 

Dit zijn de ingekorte versies van de jaarverslagen van 
bestuur, commissies, werkgroepen en gelieerde organen. De 
integrale versies zijn op te vragen op bet CDA-bureau. 

I BESTUURLIJKE ZAKEN 

I.1 PARTIJBESTUUR 

Bet jaar 1991 staat voor ean groot gedeelte in bet taken van 
de politieke discussia. Bet Partijbestuur volgt de politieke 
actualiteit en ontvikkelingen op de voet. 
Door de tegenvallende economiscbe ontvikkelingen kwamen de 
doelstellingen van bet kabinet onder zware te staan. 
Meermalen is uitvoerig van gedacbten gawisseld over bet 
politieke beleid van bet kabinat. 
In hat oogspringende punten varen de Tussenbalans en de WAO
plannen van bet kabinet. Gezien de onrust en vragen die deze 
plannen ook onder de CDA-achterban hebben opgeroepen zijn 
tvea extra bestuursvargaderingan hieraan gewijd. 

Ook de ontwikkelingen in de internationale politiek kunnen 
rekenen op de warme belangstelling van het Partijbestuur. 
Hier vraagt met name de toekomst van de EVP, in verband met 
de discussie over de relatie EVP-Conservatieven, veel 
aandacht. 

Naast het actuele politieke beleid wordt opnieuw veel 
aandacht besteed aan de partijpolitieke discussie. In de 
eerste helft van het jaar staat de discussienota 'Integratie 
en participatie 'centraal. Besloten wordt verder aan het 
onderwerp "minderhedenbeleid" begin 1992 een konferentie te 
wijden in nauwe samenwerking met het ICB. De tweede helft 
van het jaar staat in het teken van de partijpolitieke 
discussie - en meer nog partijpolitieke actie - over 
'Politiek dicht bij mensen'. Het partijbestuur besprak het 
ontwerp-rapport van de werkgroep onder voorzitterschap van 
partijbestuurslid dr. J. van Laarhoven. Doel van deze 
discussie en actie is onder meer het versterken van de 
betrokkenheid van CDA-leden en CDA-geYnteresseerden en de 
politiek als maatschappelijke beweging te versterken. Het 
rapport beantwoord aan dit doel zo is de conclusie van het 
bestuur. 
Ten behoeve van de verdere implementatie van de 
aanbevelingen van het rapport 'Politiek dicht bij mensen' is 
een begeleidingscommissie onder leiding van 
Partijbestuurslid T.P. van der Stoep ingesteld. 

Beatuurlijke taken 

Tot de belangrijkste taken van het Partijbestuur kan men, 
kijkend naar de statuten rekenen: 



- de voorbereiding en organisatie van de verkiezing van de 
leden van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en van 
het Europees Parlement; 
- het opstellen van ontwerp (model)programma's ten behoeve 
van verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen; 
- de zorg voor het beheer van geldmiddelen en eigendommen 
van het CDA. 
Daarmee zijn nog niet alle taken en bevoegdheden opgesomd 
die het Partijbestuur krachtens artikel 71 van de 
partijstatuten toekomen. 
Samenvattend gaat het om: Het leiding geven aan alle 
politieke en organisatorische activiteiten van en binnen het 
CDA. 

verkiesinqen 

Dit jaar speelt de kandidaatstelling van de leden voor de 
Eerste Kamer een belangrijke rol. Tijdens een tweetal 
partijbestuursvergaderingen, waarbij ook vertegenwoordigers 
vanuit de Statenfracties en extra vertegenwoordigers vanuit 
de Kamerkringen aanwezig zijn, is de advieslijst uitvoerig 
besproken en vastgesteld. Later in het jaar is aan de hand 
van een evaluatienotitie van gedachten gewisseld over de 
kandidaatstellingsprocedure. 

o~qanisatie 

Het financiele en organisatorische herstelbeleid van 1990 is 
verder voortgezet, Binnen het partijbestuur is uitvoerig 
gediscussieerd over de gevolgen van de aanpassing van de 
contributiestaffel waarbij extra aandacht is bepleit voor de 
niet-betalende leden en het aantal leden dat minder dan de 
minimum-contributie betaalt. 
Tevens is een deel van de voorgestane Statutenwijziging dit 
jaar tot een goed eind gebracht. Op de Partijraad van 23 
november is de Statutenwijziging geaccordeerd. 

Algemeen 

Medio januari vindt het jaarlijkse bestuursweekend plaats. 
Belangrijkste gespreksthema's op dit weekend zijn het 
rapport 'Politiek dicht bij mensen', het beeldvormings
onderzoek en het actuele politieke beleid, in het bijzonder 
de Tussenbalans. vanzelfsprekend staat ook de voorbereiding 
van de Statenverkiezingen op de agenda. De provinciale 
lijsttrekkers zijn dan ook voor dit bestuursweekend 
uitgenodigd. 
Het Partijbestuur stelde in zijn vergadering van medio 
oktober een geactualiseerde meerjarenactiviteitenkalender 
vast waarin voor de periode 1992-1994 de primaire politieke 
aandachtsvelden worden aangegeven. Hoofdpunten in dit 
voortschrijdend meerjarenbeleidsplan zijn: het milieu, de 
grondwaarden van het CDA, de discussie over de toekomst van 
de sociale zekerheid en de positionering van Nederland in 
Europa. Een gevarieerd menu aan politieke activiteiten wordt 
vastgesteld. 



1.2 DAGELIJKS BES'l'UUR 

De DB-verqaderinqen stonden uiteraard onder meer in bet 
teken van de voorbereidinq van de Partijbestuurs
bijeenkomsten. Bet Daqelijks Bestuur beeft een initierende 
rol bij de voorbereidinq van de verkiezinq van de leden van 
de Berate Kamer door zelf de concept-kandidatenlijst samen 
te stellen. 
De politieke actualiteit vas ook een vast onderdeel van de 
DB-aqenda. OOk in bet Daqelijks Bestuur is uitvoeriq van 
qedacbten qevisseld over de Tussenbalans, de WAO-plannen en 
ontvikkelinqen op internationaal terrain. 

Het Dagelijks Bestuur heeft een drietal commissies ingesteld 
ten behoeve van de verdieping en verbreding van de politieke 
discussie binnen de partij. Zo zijn de commissies 
Natuurbeleid, Criminaliteit en Personeelsbeleid van start 
gegaan. De uitkomsten van deze commissies in de vorm van 
discussiestukken en leidraden worden begin 1992 verwacht. 
Tevens is door het DB een commissie ingesteld met de taak 
een oplossing aan te geven voor de bestuurlijke problematiek 
binnen het CDA in de provincie Zeeland. Het advies van deze 
commissie is inmiddels uitvoerig besproken door het CDA
Zeeland. In overleg met de kamerkring Rotterdam is een 
commissie ingesteld inzake de gerezen problematiek binnen de 
Rotterdamse deelgemeente HillegersbergjSchiebroek. 
Het DB voert ook in 1991 regelmatig gesprekken met 
delegaties van andere, vaak geestverwante organisaties, met 
kerkgenootschappen als ook met afvaardigingen van gelieerde 
organisaties en partijcommissies uit eigen kring. 
Het Dagelijks Bestuur kwam in 1991 zestien keer bijeen. 

Krachtens artikel 73 van de partijstatuten heeft het 
Daqelijks Bestuur vooral tot taak : 
- de dagelijkse leiding van alle politieke en 
organisatorische activiteiten van en binnen het CDA; 
- de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van 
de besluiten van het Partijbestuur; 
- het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen, 
waarbij het Dagelijks Bestuur namens het Partijbestuur 
optreedt; 
- en het bijeen roepen van het Congres en de Partijraad, 
hetzij schriftelijk, hetzij door oproep door middel van een 
partij-orgaan. 

Samenstellinq 

De aktuele samenstelling van DB en PB kan desgewenst 
opgevraagd worden bij het partijbureau. 

I. 3 KERN DAGELIJKS BESTUUR 



Bet Kern Dagelijks Bestuur vervult een klankbordfunctie ten 
beboeve van de partijvoorsitter. Dese klankbordfunctie vordt 
vervuld door de tvee vice-voorsitters, de penninqaeeater en 
de partijvoorsitter. 
Dit vergadert als regel 66n keer per week, ofschoon het 
nogal eens voorkomt dat door de drukbezette agenda's van de 
betrokken Kern Dagelijks Bestuursleden dit ritme niet altijd 
gehaald kan worden. 
De taken van het Kern-DB bestaan vooral uit: 
- het adviseren van de partijvoorzitter bij zijn dagelijkse 
taakuitoefening (de klankbordfunctie); 
- het voorbereiden van vergaderingen van het Dagelijks 
Bestuur. 
Door toezending van een doorlopende actielijst, alsmede het 
mededelingenblad van de partijsecretaris, worden zowel het 
Dagelijks Bestuur als het Partijbestuur periodiek 
geYnformeerd. 

Het Kern Dagelijks Bestuur is met ingang van 1 januari 1992 
als volgt samengesteld: 
mr.R.H.van de Beeten, (vice-voorzitter); mw.mr.P.C.Lodders
Elferich, (vice-voorzitter); drs.W.G.van Velzen, 
(voorzitter); J.Verbree, (penningmeester); drs.c.Bremmer, 
(secretaris), 

I. 4 PAR'l'IJRAAD 

In 1991 vonden er tvee partijraden plaata. "Integratie en 
Participatie" en de bulp aan andere landen varen daarbij de 
be1angrijkate discuasieonderverpen. 
De voorjaarspartijraad van 1 juni werd gehouden in Utrecht. 
In het huishoudelijk gedeelte worden begrotingen en 
jaarrekeningen vastgesteld of goedgekeurd. 
Na het huishoudelijk gedeelte volgen deelraden over de 
partijpolitieke discussie 'Integratie en participatie' en 
een deelraad over het toekomstig Nederlands Europees 
voorzitterschap en een mini-symposium met als thema Landbouw 
en milieu. Tevens vond op deze voorjaarspartijraad de 
startmanifestatie van de Eduardo Frei stichting plaats 
waarbij diverse prominenten vanuit de christen-democratie in 
Latijns Amerika aanwezig zijn. 
In het middaggedeelte wordt tijdens de plenaire discussie 
over de politieke actualiteit een ontwerp-resolutie 
"Integratie en participatie" vastgesteld alsmede een 
resolutie met betrekking tot de hulp aan andere landen en 
66n over het vluchtelingenbeleid. De Partijraad verzocht het 
Partijbestuur een nadere studie te laten verrichten om een 
onderbouwd advies over de aanpassingen met betrekking tot de 
hulp aan andere landen, waaronder de ontwikkelingslanden, 
wat resulteerde in de installing van de Commissie Van Dijk. 

De najaarspartijraad van 23 november werd gehouden in 
Amsterdam. In het huishoudelijk gedeelte werden de 
begrotingen voor 1992 vastgesteld of goedgekeurd en zijn 
wijzigingen op de Statuten en Huishoudelijk reglement 
vastgesteld. Tevens is op deze Partijraad Toos Jongma
Roelants verkozen tot voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad. 



Zij volgt in deze functie Agnes van Ardenne op. 
Belangrijk gespreksthema op deze najaarspartijraad was het 
thema "Integratie en participatie" mede in relatie tot de 
toekomst van de sociale zekerheid. Aan de hand van de op de 
voorjaarspartijraad vastgestelde ontwerp-resolutie en een 
gespreksnotitie over het stelsel van sociale zekerheid wordt 
hierover door de Partijraadsleden gediscussieerd. 
Afgesproken is om met behulp van een nadere notitie op een 
volgende partijraad (mei '92) hier verder over van gedachten 
te wisselen en tot besluitvorming te komen. 
Tevens vonden er in het ochtendgedeelte een tweetal 
parallelsessies plaats. ten gewijd aan het thema mobiliteit 
en een over de ontwikkelingen rond de Europese politieke 
Unie. 
In het plenaire middaggedeelte van deze partijraad werden 
een viertal resoluties aangenomen met betrekking tot 
'Integratie en participatie'; 'Politiek dicht bij mensen'; 
'Decentralisatie'; en een resolutie op voorstel van het 
Inter Cultureel Beraad (ICB) ingediend door het Dagelijks 
Bestuur. 

Tot slot volgde de verkiezing van Tineke Lodders-Elfferich 
tot eerste vice-voorzitter. Zij volgt daarmee Willemien van 
Montfrans-Hartman op die deze functie ruim zeven jaar heeft 
bekleed. 

II. INTERNATIONAAL WERK 

II.1 COHHISSIE BUITENLAND 

Bet buitenlands beleid vas in 1991 volop in beveging. Door 
ingrijpende gebeurtenissen en de stroom van veranderingspro
cessen zijn vele concepties verouderd en is de noodzaak tot 
een bezinning op bet buiten1ands be1eid indringend op de 
voorgrond getreden. 
In 1991 stond een drietal aandachtsgebieden centraal: 
Als eerste de problematiek in het Midden-Oosten. Medio 
januari 1991 liep het ultimatum van de VN-Veiligheidsraad af 
en enkele dagen daarna was de Golfoorlog een feit. De 
Commissie Buitenland heeft de ontwikkeling uiteraard 
nauwlettend gevolgd en het Partijbestuur, de Tweede 
Kamerfractie en de minister van adviezen voorzien. 
In 1991 werden ook de voorbereidingen getroffen voor de op
richting van een werkgroep Midden-oosten. 
Als tweede aandachtspunt kan genoemd worden het Nederlands 
voorzitterschap van de EG en de samenwerking met de andere 
EVP-partijen. 

Het eerste halfjaar van 1991 werd benut om een standpunt te 
bepalen ten aanzien van de prioriteiten voor het voorzitter
schap. Deze betroffen met name de voortgang inzake de EMU en 
EPU. Tijdens het voorzitterschap is gepoogd nauw samen te 
werken met de andere EVP-partijen om zo een duidelijke 
Christen-democratische inbreng te kunnen leveren. 



Uiteraard was ook het profiel van de EVP en de samenwerking 
met de Conservatieve fractie in het Europees Parlement een 
belangrijk discussiepunt. 
Het derde aandachtsterrein was de situatie in de landen van 
Midden- en Oost-Europa. De voortschrijdende ontwikkelingen 
in deze landen, het definitieve uiteenvallen van de Soviet 
Unie, het opkomende nationalisme, en de deplorabele 
economische situatie in de meeste van deze landen vergen 
voortdurend bezinning op de vraag hoe deze landen het beste 
geholpen kunnen worden en hoe de stabiliteit en vrede in 
Europa bevorderd worden. 

Taken/4oelatellingen 

De commissie Buitenland is belast met de voorbereiding en 
coordinatie van alle internationale activiteiten binnen het 
CDA. Zij adviseert het Partijbestuur hieromtrent. Zij heeft 
de zorg voor een goed functioneren van de internationale 
contacten. De Commissie Buitenland begeleidt en ondersteunt 
de internationale vertegenwoordiging van het CDA waar nodig. 
Zij verricht haar taak in samenwerking met en onder 
verantwoordelijkheid van het Partijbestuur. 
Onder de Commissie Buitenland valt een zevental werkgroepen 
die bouwstenen aanleveren voor de Commissie namelijk de 
werkgroepen: Europa, Vrede en Veiligheid, Midden- en oost
Europa, Ontwikkelingssamenwerking, Latijns Amerika, 
Mensenrechten en de in 1991 opgerichte werkgroep Midden
Oosten. Daarnaast onderhoudt een delegatie, bestaande uit 
Partijbestuursleden en leden van de Commissie Buitenland, de 
contacten met d~ zusterpartijen in het verband van de 
Europese Volkspartij (EVP), de Europese Unie van Christen
democraten (EUCD) en de Christen-democratische 
Internationale (CDI). 

Saaenatelling 

De Commissie bestaat uit 16 stemhebbende leden waaronder de 
voorzitter, in 1991 dr. H.O.C.R. Ruding, de voorzitters van 
de werkgroepen en een vertegenwoordiger van het Dagelijks 
Bestuur. 
Wegens het aanvaarden van een functie elders, werd eveneens 
afscheid genomen van de secretaris Buitenland, drs. T.P.G. 
Kralt. 
Per 15 november werd drs. J.W. Wiggers door het 
Partijbestuur benoemd tot nieuwe secretaris Buitenland. 

Bet Buitenlan4-aecretariaat 

Het Buitenland-secretariaat voert het secretariaat van de 
Commissie Buitenland, van de werkgroepen van de Commissie 
Buitenland en van de Eduardo Frei-stichting. 
De personele bezetting van het Buitenland-secretariaat was 
in 1991 als volgt: 
Secretaris Buitenland: drs. T.P.G. Kralt (tot 01-11-91) 

drs. J.W. Wiggers (per 15-11-91) 
Secretaresse: mw. H.J. Dorsman (tot 01-04-91) 

mw. K.J.S. Panis-Kerstiens (per 01-08-91) 



Beleidsmedewerker: drs. M. Stolk; Europa, Ontwikke
lingssamenwerking, Latijns Amerika en Mensenrechten 
Beleidsmedewerker: mr. J.C.A.M. Gielen; Midden- en Cost
Europa, Vrede en Veiligheid 
Drs. J.A. de Koning versterkte enige maanden het 
secretariaat als stagiaire. 

Commiasie Buitenlan4 

De Commissie Buitenland vergaderde in 1991 tien maal. 
Een vast agendapunt is "de politiek met betrekking tot 
Europa" 
Hierbij werden de vergaderingen van de Politieke Bureaus 
EVP\EUCD besproken, de verhouding met de (Britse) 
conservatieven en de Europese integratie. Voor de tweede 
helft van 1991 werd dit uiteraard aangevuld met een 
rapportage van het Nederlands EG-voorzitterschap. 
In 1992 werden drie conferenties georganiseerd onder 
auspicien van de Commissie Buitenland. Op 16 maart vond in 
Den Haag de conferentie plaats over de vluchtelingen- en 
asielzoekersproblematiek. Deze bijzonder succesvolle confe
rentie werd bijgewoond door ruim honderd deelnemers. 
Op 20 april werd in Noordwijkerhout een besloten conferentie 
gehouden over de verhouding tussen Midden- en Oost-Europa. 
De inleidingen en de verslagen van de discussies zijn inmid
dels uitgegeven in de vorm van een brochure. 
In deze brochure is tevens het verslag opgenomen van de 
derde conferentie over "Die Position und die Aussenpolitik 
Deutschlands" die werd gehouden op 28 oktober te 
Voorschoten. 
Directe aanleiding voor deze laatste conferentie was het 
bezoek van een Duitse delegatie onder leiding van de 
GeneralSekretar van de CDU de heer Volker RUbe. 
Naast deze conferentie werd onder verantwoordelijkheid van 
de Commissie Buitenland een parallelsessie georganiseerd 
tijdens de beide Partijraadsvergaderingen in 1991. 
Tijdens de Partijraad op 1 juni betrof dit een 
parallelsessie over Europa. 
De parallelsessie tijdens de najaars-Partijraad had als 
onderwerp het Nederlands voorzitterschap van de EG. 
Het in 1990 ingestelde overleg "Kamerkringen en 
Internationalisering" heeft in 1991 tweemaal plaats 
gevonden. De bedoeling van dit overleg is om de Kamerkringen 
nauwer bij het buitenland-werk van de partij te betrekken. 
Het streven is er op gericht dat elke Kamerkring een eigen 
commissie Buitenland instelt die zich bezighoudt met 
buitenlands politieke vraagstukken en ook betrokken kan 
worden bij projecten van de partij, bijvoorbeeld t.b.v. de 
zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa. 

Activiteiten van de werkgroepen 

Europa 

De activiteiten van de werkgroep stonden voor een groot deel 



in bet teken van bet Nederlands voorzitterschap van de EG. 
Nauwlettend werden de ontwikkelingen gevolgd en werden 
adviezen geformuleerd t.b.v. de Commissie Buitenland. 
Daarnaast werden door de werkgroep notities opgesteld over 
bet opnemen van een CUlturele- en Onderwijsparagraaf in bet 
Verdrag van Rome, bet EG-landbouwbeleid, de uitbreiding van 
de EG en over de sociale dimensie van de Gemeenschap. 
De werkgroep Europa vergaderde in 1991 acht maal. 

Vrede en Veiligheid 

De in 1990 door de werkgroep opgestelde nota "Een nieuwe 
Europese Veiligheidsstructuur; wenselijkheden en mogelijkhe
den", werd in 1991 bijgesteld. Dit aanvullend advies werd op 
11 juni 1991 binnen de Commissie Buitenland besproken. 
Hiernaast besprak de werkgroep een scala aan onderwerpen. 
Van deze onderwerpen kregen vooral de gevolgen van de 
ontwikkelingen in de Sovjet-Unie bijzondere aandacht. 
De werkgroep kwam negen maal in vergadering bijeen. 

Hidden- en oost-Europa 

Vanaf bet begin van 1991 is de werkgroep Midden- en Oost
Europa nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van de 
studie-conferentie van 20 april 1991 van de Commissie 
Buitenland over de relatie E.G. - Midden- en Oost-Europa. De 
overige onderwerpen die binnen de werkgroep aan de orde 
kwamen, waren onder meer: de situaties (van de Christen
democratie) in de landen van Midden- en Oost-Europa. De 
werkgroep functioneerde tevens als adviesorgaan voor bet 
bestuur van de Eduardo Frei-stichting inzake bet CDA-Midden
en Oost-Europaproject. 
De werkzaamheden van de werkgroep werden nauwkeurig 
afgestemd op die van de EVP/EUCD-werkgroep Mittel- und Ost
Europa onder leiding van partijvoorzitter Wim van Velzen. De 
werkgroep kwam acht maal in vergadering bijeen. 

ontvikkelinqssamenverkinq 

Gedurende de eerste maanden van 1991 werd vooral gewerkt aan 
bet advies "Hoogte en aanwending van bet Ontwikkelings
budget" en werd gesproken over de resolutie over 
Ontwikkelingssamenwerking die is voorgelegd aan de 
Partijraad van 1 juni. 
De Partijraad verzocht op 1 juni om een onderbouwd advies 
over de hoogte en aanwending van de ontwikkelingsgelden om 
in 1992 een definitief standpunt in te kunnen nemen. Voor de 
opstelling van dit advies werd een ad hoc commissie 
ingesteld onder leiding van werkgroepvoorzitter drs. C.P. 
van Dijk, bestaande uit leden van de werkgroepen 
Ontwikkelingssamenwerking en Midden- en Oost-Europa. 
Verder werd een notitie opgesteld over "De gevolgen van de 
Europese integratie voor Ontwikkelingssamenwerking" en over 
"De relatie tussen Ontwikkelingssamenwerking en bet 
bedrijfsleven". Beide notities werden vastgesteld door de 
Commissie Buitenland. 
Inclusief de bijeenkomsten van de subcommissie vergaderde de 



werkgroep in 1991 tienmaal. 

Latijns blariJta 

De werkgroep Latijns Amerika vergaderde in 1991 zeven maal. 
Er werden notitie opgesteld over het democratiseringsproces 
in Chili, de politieke situatie in El Salvador en Guatemala, 
de handelsrelatie tussen de EG - Latijns Amerika en over de 
staatkundige verhouding met de Nederlandse Antillen. 
Uiteraard werd ook veel aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen in Suriname. over de houding ten aanzien van 
Suriname werd een advies geformuleerd t.b.v. de Commissie 
buitenland. 

Mansanracbtan 

De werkgroep besprak de mensenrechtensituatie in een groot 
aantal landen zoals Iran, Turkije, Indonesie en het Midden
Oosten. Een uitgebreide notitie over de mensenrechten
situatie in Indonesie werd afgemaakt. Een begin werd gemaakt 
met een nota over de situatie in Turkije. De werkgroep was 
nauw betrokken bij de voorbereiding van de conferentie over 
de asielzoekers- en vluchtelingenproblematiek op 16 maart. 
De voortgangsnotitie van het kabinet over de rechten van de 
mens in het Buitenlands beleid werd door de werkgroep becom
mentarieerd. Dergelijke commentaren en adviezen werden 
uitvoerig met de Tweede Kamerfractie besproken. 
De werkgroep vergaderde in 1991 zeven maal. 

Middan-oostan 

In 1991 werden de voorbereidingen getroffen voor de 
oprichting van een nieuwe werkgroep Midden-Oosten. Er werd 
een concept-werkplan opgesteld en er werden mensen verzocht 
om deel te nemen aan deze werkgroep. 
Begin 1992 is deze werkgroep van start gegaan. 

II.2 STICHTING VAN BET CDA VOOR INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT • EDUARDO FREI• 

Ondarstauninq van Midden- an oostauropasa cbristen
damocratiscba partijan, de start van bat project Milieu an 
OntviJtJtalinqssamenwarJtinq an de startmanifestatia over 
damocratisarinq in Latijns AmariJta waren de belanqrijJtsta 
activitaitan van de Eduardo Fraisticbtinq in 1991. 

TaJtenJdoalstallinqen 

In 1990 is de stichting voor Internationale Solidariteit van 
het CDA opgericht. Deze stichting werd genoemd naar de 
Christen-democraat Eduardo Frei, die van 1964 tot 1970 
president was van Chili. 
In de statuten worden drie doelstellingen van de Eduardo 
Frei-stichting geformuleerd: 

de bevordering van het Christen-democratisch denken 
over en kennis op het terrein van de internationale 



samenwerking en in bet bijzonder dat van ontwikkelings
samenwerking en mensenrechten; 
de bevordering van bewustwording op die terreinen onder 
de leden van bet CDA en de gelieerde organisaties; 
de ontplooiing van en steun aan initiatieven in andere 
landen, in bet bijzonder in de Derde Wereld en Midden
en Oost-Europa, gericht op bet bevorderen van bet 
Christen-democratisch gedachtengoed. 

Middelen om deze doelstellingen te realiseren zijn bijvoor
beeld publicaties, studieconferenties, cursussen en 
(scholings)projecten ter ondersteuning van Christen
democratische organisaties in landen van de Derde Wereld en 
Midden- en Oost-Europa. 

Mede dankzij de subsidieregeling van bet ministerie van Bin
nenlandse Zaken, heeft de Eduardo Frei-stichting in 1991 
weer een groat aantal projecten uit kunnen voeren ter 
ondersteuning van Christen-democratische partijen in Midden
en Oost-Europa. 
Hierbij werden Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije als con
centratielanden beschouwd. Daarnaast werden door 
kleinschaliger projecten oak partijen in Roemenie en 
Joegoslavie ondersteund. 
De zusterpartijen in deze landen konden gesteund worden door 
middel van cursussen, conferenties en ondersteuning bij ver
kiezingscampagnes. 
In oktober 1991 is mede op Nederlands initiatief in EUCD
verband bet vormingsinstituut te Boedapest van start gegaan. 
Dit instituut verzorgt cursussen en trainingen voor 
Christen-democraten uit geheel Midden- en Oost-Europa. 
Op 6 en 7 december werd door de Eduardo Frei-stichting in 
samenwerking met de EUCD en bet Amerikaanse National 
Democratic Institute een grate conferentie georganiseerd in 
Wassenaar over de rol van de Christen-democratie in Midden
en Oost-Europa. 
In 1991 werd oak een start gemaakt met de uitvoering van bet 
bewustwordingsproject "Milieu en ontwikkelingssamenwerking" 
dat wordt georganiseerd in samenwerking met de NCO en CDA
Gelderland. Doel van dit project is om door middel van bet 
organiseren van studiedagen de bewustwording op dit terrein 
te bevorderen. 
In 1991 is een drietal van deze studiedagen gerealiseerd, 
namelijk in Ede, Doetinchem en Apeldoorn. 
Op 15 april organiseerde de Eduardo Frei-stichting in samen
werking met Cebemo een ontvangst voor de Chileense 
president, de Christen-democraat Patricio Aylwin. Tijdens 
deze ontvangst kon president Aylwin een cheque worden 
aangeboden voor een scholingsproject voor Chileense 
Christen-democratische jongeren. 
Tijdens de CDA-Partijraadsvergadering van 1 juni werd in 
Utrecht de startmanifestatie van de Eduardo Frei-stichting 
gehouden. Onderwerp van deze startmanifestatie was bet 
democratiseringsproces in Latijns Amerika. 
De beer Schmelzer, de voorzitter van de Stichting, gaf voor 
de plenaire Partijraad een toelichting op bet werk van de 
Eduardo Frei-stichting. 



III VOORLICIITING, PUBLICITEIT EN CAMPAGNE 

III.1 PARTIJVOORLICBTING 

"Politiak 4icbt bij aansan" branqan staat niat allaan in 
1991 cantraal maar is ook bat laidanda tbama voor de komanda 
jaran. · 
Daartoa is bat startsain qaqavan tijdans bat 10-jariq jubi
laumconqras op 27 oktobar 1990 in bat Baaqsa Conqrasqebouw. 

In opdracht van het CDA-partijbestuur heeft de werkgroep 
"Versterking Politiek Functioneren" het rapport "Politiek 
dicht bij mensen" samengesteld. 
Het is in partijpolitiek opzicht een uniek stuk daar het 
niet blijft steken in discussie over het politiek 
functioneren van het CDA maar in alle partijgeledingen 
praktische richtlijnen biedt voor actie. Een groot aantal 
CDA-afdelingen is enthousiast aan de slag gegaan. 
Naast "Politiek dicht bij mensen" is er veel aandacht voor 
de discussie over levensbeschouwelijke identiteit. 
Deze discussie is na vele jaren in een stroomversnelling ge
raakt. Het CDA en de christelijke organisaties bogen zich in 
1991 over de eigen identiteit tijdens een tweedaags Congres 
over levensbeschouwelijke identiteit. 
Dit speelde een belangrijke rol in de publiciteit. Dit geldt 
tevens voor de aanbieding van het rapport "Individualisering 
en Draagkracht", geschreven door een CDA-werkgroep onder 
leiding van de oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de heer L. de Graaf. 

Taken 

De partijvoorlichting heeft als doel in brede zin het CDA 
herkenbaar en duidelijk te presenteren binnen en buiten de 
partij. In het werk van de partijvoorlichting zijn drie 
hoofdtaken te onderscheiden: de voorlichting aan de leden 
van de partij, de directe voorlichting aan het publiek en de 
persvoorlichting. Binnen deze drie hoofdtaken vinden een 
groot aantal activiteiten plaats, zoals de publicitaire 
begeleiding en ondersteuning van het partijbestuur, in het 
bijzonder de partijvoorzitter. Daarnaast levert de 
partijvoorlichting ook een belangrijke bijdrage in de 
publiciteit rondom de permanente campagne en de 
verkiezingscampagnes. 
Een sterk accent ligt op het bevorderen en ondersteunen van 
publicitaire activiteiten bij kamerkringen en gemeentelijke 
afdelingen. 

Een belangrijk element van de afdeling voorlichting is de 
"antenne-functie". Waarnemen wat er leeft, wat er speelt, 
waar mensen zich mee bezighouden. Door de "antenne-functie" 
die voorlichting heeft is het mogelijk om op een adequate 
wijze de partijvoorzitter en het bestuur over actuele 
politieke situaties te informeren. 

Publiaksvoorlicbtinq 



Naast de tijd die is besteed aan de campagnevoering voor de 
statenverkiezingen van 6 maart 1991, is ook de publieksvoor
lichting niet verwaarloosd. 
Veel tijd is besteed aan telefonisch en schriftelijk 
informeren van het publiek. Een aantal onderwerpen hebben in 
1991 in het bijzonder vragen opgeleverd. 
In de Statencampagne gelt dit met name vragen zoals o.a. het 
milieubeleid, afvalverwerking, verkeer en vervoer, gezonds
heidszorg en ouderenbeleid. 
Andere onderwerpen die leiden tot veel vragen zijn de 
Tussenbalans, een groot aantal ombuigingen in de sfeer van 
de sociale zekerheid, de reorganisatie van ons 
ziektekostenstelsel, de discussie over veranderingen in de 
WAO, het grote aantal asielzoekers, het minderhedenbeleid, 
de gevolgen van Europa'92 voor Nederland, de Golfoorlog, het 
uiteenvallen van de sovjet-Unie, de oorlog in Joegoslavie, 
en ook het voorzitterschap van Nederland van de Europese 
Gemeenschap. 
Daarnaast zijn de ontwikkelingen in Midden- en Cost-Europa 
reden geweest tot vrij veel telefoontjes en schriftelijke 
informatieverzoeken. 
Ook in 1991 is gewerkt aan de systematisering van de 
publieksvoorlichting. 

Kediaoptredens 

Rondom de Statenverkiezingen vinden een aantal media-op
tredens plaats. Deze worden gespreid over de verschillende 
CDA-politici, waaronder ook de partijvoorzitter. Een goede 
coordinatie en rolverdeling blijkt steeds essentieel te 
zijn. 
Veel publiciteit is er rondom de presentatie van het rapport 
"Herstelde Verantwoordelijkheid", een discussienota over de 
kerntaken van de overheid. Partijvoorzitter Van Velzen biedt 
deze nota aan aan CDA-Fractievoorzitter Brinkman. 

Radio-en televisie 

In 1991 zijn 24 radio-uitzendingen gemaakt. De productie en 
presentatie van deze uitzendingen berust bij Nelly Marey. De 
uitzendingen staan voor een gedeelte in het teken van de 
Statencampagne 1991; het Christelijk Sociaal Congres, en 
levensbeschouwelijke identiteit en politiek. 

Met name zijn ook de uitzendingen gericht op groepen binnen 
het CDA, zoals vrouwen, jongeren, minderheden, ouderen en 
leden. 
De uitzendingen blijken als middel voor ledenwerving niet 
direct effectief te zijn. Wel blijkt steeds een vaste groep 
luisteraars de radio-uitzendingen te volgen, naar schatting 
tussen de 25.000 en 30.000. 

In 1991 zijn 11 televisie-uitzendingen geproduceerd. 
Er is onder andere een speciale uitzendingjvideoclip over de 
partijpolitieke actie "Politiek dicht bij mensen" gemaakt. 
Voor deze, en voor de andere uitzendingen, past ook dank aan 
de fractievoorlichting en andere mensen die hieraan hun 



medewerking hebben verleend. 
Het streven om de uitzendingen multifunctioneel te maken, 
dat wil zeggen ook bruikbaar voor andere gelegenheden binnen 
het CDA, blijkt goed te werken. 
Voor manifestaties en bijeenkomsten, met name tijdens de 
campagne, blijkt bij de afdelingen veel vraag naar audio
visueel materiaal te bestaan. Ook thematische uitzendingen 
over onderwerpen die gebruikt kunnen worden bij b.v. de 
ledenwerving, blijken goed te werken. 
Dankzij het overleg met politieke voorlichters, onder 
leiding van het CDA, zijn er nu maandelijks vijf-minuten 
uitzendingen op Nederland III. 

III.2 CAMPAGNE 

Bet uitqanqspunt bij de campagne voor de Provincials Staten 
vas een mix van provincial& en nationale tinten. Op 
provinciaal terrain is de "politieke invullinq" van de 
campaqnes primair een verantvoordelijkbeid van de 
provincial• afdelinqen. Een berkenbare, "provincie-eigen" 
invulling van de campagne verkleint de afstand naar de 
kiezer en brengt de provincia dicbterbij. Bierbij past ook 
bet starker profileren van alle - verkiesbare - kandidaten 
van de lijst: de zogebeten personaliserinq. 

De Statenverkiezingen van 1991 werden door de media als 
eerste serieuze testcase van het kabinet Lubbers III gezien. 
Doordat er natuurlijk een relatie is tussen de Provinciale 
Staten en de Eerste Kamerverkiezing is de aandacht bij de 
media voor de Provinciale Statenverkiezingen groter dan bij 
de Gemeenteraadsverkiezingen van het jaar daarvoor. Het 
campagneteam is erop gericht de focus op de provincie als 
volwaardige bestuurslaag waar mogelijk te stimuleren. 

In de praktijk blijken landelijke factoren, sterkere 
internationale factoren, mede invloed te zijn op het verloop 
van de Provinciale Statenverkiezingen. Veel aandacht ging 
uit naar de Golfoorlog en naar de vlak voor de 
Statenverkiezingen door het kabinet gepresenteerde 
"Tussenbalans". 
Al in een vroeg stadium werd de aard van de campagne als 
gevolg van de Golfoorlog aangepast. Gekozen werd voor een 
sobere campagne. In een later sttadium van de oorlog werden 
de lijsttrekkers en kamerkringcampagneleiders in een brief 
verzocht de campagne aan te passen aan de gewijzigde 
omstandigheden. Trefwoorden hierbij zijn: soberheid, 
ingetogenheid, een zakelijke aanpak en een beperking van de 
activiteiten en een concentratie op inhoudelijke 
(provinciale) aspecten. Gekozen is voor handhaving van de 
pluriformiteit. Per provincie is bekeken hoe de campagne 
aangepast diende te worden. 

De provinciale campagne 1991 is vooral een monilisatie
campagne, gericht op het mobiliseren van de (eigen) kiezers 
om naar de stembus te gaan. Dit wordt het meest trefzeker 
duidelijk in de landelijke verkiezingsslogan: "Stem zeker". 



Het zwaartepunt van de campagne lag vanzelfsprekend op 
provinciaal en regionaal niveau. De CDA-lijn "Dicht bij 
mensen" werd tijdens de campagne in praktijk gebracht. 
Kandidaat-statenleden zijn veel op pad gegaan voor bezoeken 
aan regie's en maatschappelijke organisaties. 

De ondersteuning van de "1ande1ijke politiek" is het 
duidelijkst aanwezig bij regionale manifestaties. Tijdens de 
campagne voor de Provinciale statenverkiezingen zijn een 
viertal manifestaties gehouden in verschi11ende regie's. De 
landelijke startmanifestatie vend op 18 februari plaats in 
zutphen. Op 25 februari vend een manifestatie plaats in 
Groningen. In Tilburg vend op zaterdag 2 maart een 
manifestatie plaats. Het bes!uit tot een 
zaterdagmanifestatie om de weekend-pers te halen heeft 
positief uitgepakt. De slotmanifestatie vond plaats in 
Leiden op 4 maart. Tijdens deze manifestaties treden zowel 
landelijke als provinciale sprekers op. 

Vlak voor de Statenverkiezingen presenteerde het kabinet de 
"Tussenbalans". Doordat in deze tussenbalans een aantal 
ingrijpende bezuinigingsvoorstellen worden gedaan verschoof 
een groot gedeelte van de publieke belangstelling voor de 
Statenverkiezingen naar het debat in de Tweede Kamer over de 
"Tussenbalans". Dit bracht met zich mee dat een aantal 
landelijke sprekers, bewindslieden e.d. in de slotfase een 
afspraak tot een spreekbeurt in het land wegens "Haagse" 
verplichtingen niet na konden komen. 

De afstemming over de uitleg van de "Tussenbalans" tussen 
"Den Haag" en de provincie was een punt van grote aandacht. 
Door middel van 'statements' uit de campagnestaf werden 
1ijsttrekkers en kandidaat-statenleden van informatie 
voorzien. 

Opzet en uitvoering van de Provinciale Statencampagne 
gebeurde in goede samenwerking met de provinciale 
1ijsttrekkers en met de LPC, die bestaat uit de 
campagneleiders van de Provinciale- en kamer
kringcampagneteams. 

In goede samenwerking met de Tweede Kamerfractie en ook het 
Wetenschappelijk Instituut is qua inhoudelijke ondersteuning 
het vo!gende gerealiseerd: 

een spreekschetsenbundel; 
de productie van politieke statements en ondersteunende 
informatie ten behoeve van landelijke en provinciale 
politici; 
inhoudelijke advisering onder meer door participatie in 
campagnestaf en campagneraad. 

In grote lijnen bleef het CDA na de verkiezingen in de 
Provinciale staten stabiel. Er is winst behaald in de 
Noordelijke regie en in het Oosten en Limburg, in de overige 
regie's werd een klein verlies geleden. Echter, in 10 
provincies is het CDA de grootste partij geworden. Hierdoor 
heeft het CDA bij de verkiezing van de !eden van de Eerste 



Kamer een zetel winst geboekt. 

:r:n:. 3 CD/ACTUEEL EN CDA KRANr 

1991 vas een verkzaam jaar voor de redactie van CD/Actueel 
en de voorbereidingsgroep van de CDA Krant. Br verden in 
totaal 20 uitgaven van CD/Actueel en 7 uitgaven van de CDA 
Krant geproduceerd. 

CD/Actueel 

In de twintig uitgaven van CD/Actueel kwamen tal van actuele 
onderwerpen aan bod. Zo werd er veel aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen in het buitenland, zoals de Golfoorlog, het 
uiteenvallen van de Sowjet-Unie en de burgeroorlog in Joego
slavie. Binnenlandse onderwerpen als de WAO-Ziektewetbeslui
ten van het kabinet en het plan-Simons kwamen eveneens volop 
aan bod. Verder was er in de tweede helft van 1991 aandacht 
voor het Nederlands voorzitterschap van de EG. 
Ook aan binnen het CDA sterk levende onderwerpen werd 
aandacht besteed. Aan de CDA-rapporten "Integratie en 
Participatie", "Politiek dicht bij mensen" en 
"Individualisering en draagkracht" werden series gewijd 
evenals aan de Provinciale Statenverkiezingen. 
Themanummers waren er over de herdenking van 100 jaar 
Christelijk Sociaal Congres en Rerum Novarum en Midden- en 
Oost-Europa twee jaar na de "Omwenteling". 

Abonneevervingsaktie 

Het abonneebestand van CD/Actueel bleef in 1991 stabiel. 
Begin 1991 besloten redactie en uitgever een telefonische 
abonneewervingsaktie op poten te zetten. De uitkomsten van 
deze aktie waren bemoedigend. Eind 1991 besloot de partij 
een medewerker media- en communicatiemanagement aan te 
stellen die zich ook bezig zou gaan houden met promotie
activiteiten ten behoeve van CD/Actueel. 
Media 1991 werd besloten met ingang van 1 januari 1992 een 
eindredactioneel samenwerkingsverband te creeeren tussen het 
Wetenschappelijk Instituut en het CDA-secretariaat. Tevens 
werd besloten met ingang van 1 april 1992 CD/Actueel in het 
CDA-huis met het DTP-systeem op te maken. De voorbereidingen 
voor beide operaties werden in de tweede helft van 1991 ge
troffen. 

Samenstelling redactie en medeverkersbestand 

De redactie-samenstelling onderging in 1991 enige 
wijzigingen en er werden vier nieuwe vaste medewerkers 
aangesteld. 
Bert Jongsma bleef de uitgever van CD/Actueel. 

CDA Krant 

Ook dit jaar was de voornaamste doelstelling van de CDA 



Krant de leden te informeren over de activiteiten en 
opvattinqen van het CDA in al haar qeledinqen. Er was in 
1991 veel aandacht voor de Statenverkiezinqen, de 
"Tussenbalans", het belanqrijke CDA-rapport "Politiek 
dichtbij mensen", het Nederlands voorzitterschap van de EG 
en de WAO/Ziektewetmaatreqelen van het kabinet. Aan dit 
laatste onderwerp werd in september een themanummer qewijd 
waarin de maatreqelen van het kabinet werden uitqeleqd. 
Naast de behandelinq van actuele onderwerpen stond er ook 
dit jaar in de CDA Krant nieuws van de kamerkrinqen, de 
qelieerde orqanen, de CDA-deleqatie in het Europees 
Parlement en de CDA-Tweede Kamerfractie. 
De planning en invullinq van de CDA Kranten werd verzorqd 
door een Voorbereidinqsqroep o.l.v. de partijvoorlichter 
Rijk van Ark. 

III.4 REDAC'l'IIRAAD 

1991 beeft voor de redactieraad een aantal belanqrijke 
activiteiten opqeleverd. Veal is qeaproken over de 
Beleidsplannen van CD/Actueel en de CDA-Krant. 
De redactieraad vervult bij veranderinqen een adviserende 
rol. De redactieraad is van meninq dat bet concept
redactiestatuut qewijziqd moet worden. Inmiddels is men met 
de besprekinqen bierover beqonnen. 

De taak van de redactieraad is erop toe te zien, dat de 
redactie van CD/Actueel en van de CDA-Krant handelt 
overeenkomstiq de reqlementen. 

De redactieraad vervult ten opzichte van de redactie een 
stimulerende, toezichthoudende en adviserende functie. 

Ook in 1991 was mr.dr. A. Postma voorzitter van de 
redactieraad. 

IV DIENSTVERLENING SECRETARIAAT 

IV.1 SECRETARIAAT 

Bet jaar 1991 is voor bet Secretariaat in meerdere opzicbten 
een beweeqlijk jaar qeweest. 
Bet aerate kwartaal beeft met name in bet taken van de 
Provincial• Statenverkiezinqen qestaan. 
In de zomerperiode is een aanzet qeqeven tot aanpassinq van 
de uitvoerinq van de taken van bet secretariaat met ala doel 
kwaliteitaverbeterinq. 

Een eerste stap is de installatie van een nieuwe 
telefooncentrale welke is voorzien van een doorkiessysteem 
zodat een ieder op het Secretariaat rechtstreeks te bereiken 
is. 
Vervolqens heeft een qrondiq onderzoek ertoe qeleid dat in 
het najaar de beslissinq is qenomen een tweetal onderdelen 
te gaan uitbesteden. Voor de afdeling repro en verzending 
heeft dit betekend dat de taken welke werden uitgevoerd door 



de beren Scbrijver en Vleescbouwer zijn overgenomen door de 
Staatsdrukkerij en Uitgeverij. Voor genoemde personeelsleden 
geldt dat zij inmiddels in een nieuwe baan bij de SOU zijn 
gestart. 

Een tweede taak welke is uitbesteed betreft de afdeling 
ledenadministratie. Lang en zorgvuldig is gezocbt naar een 
manier waardoor de ledenadministratie kwalitatief verbeterd 
zou kunnen worden. De SMRA, Sticbting Mecbaniscbe 
Registratie en Administratie te Delft beeft biervoor prima 
perspectieven geboden zodat bet bebeer van de 
ledenadministratie met ingang van december 1991 aan deze 
Sticbting is toevertrouwd. De toenmalige medewerker, de beer 
Koningen beeft inmiddels bij de SMRA een stek gevonden. 

Sactoranmodal 

Om de structuur van bet secretariaat wat meer belder te 
maken, is gekozen voor een zogenaamd sectorenmodel. Dit 
model geeft een onderverdeling op: 
A. Politiek Bestuurlijke Zaken, waaronder ressorteren de 

afdeling Buitenland, Politiek-inhoudelijke zaken en 
bestuurlijke ondersteuning. 

B. Verenigingszaken, waaronder resorteren Ledenzorg en 
Aktiviteiten, Juridiscb-Organisatoriscbe Zaken, 
Communicatie- en Mediazaken en de Eindredactie. 

c. Facilitaire Zaken, waaronder resulteren de afdeling 
Interne Dienst , ReceptiefTelefooncentrale, Systeembe
beer, Financiele Administratie, Personeelszaken en 
Organisatie. 

Ultimo 1991 werkten bij het secretariaat 36 personen. 

Gavolgan contributia-aanpassing 

Op de partijraad van 27 oktober 1990 is besloten de 
contributiestaffel aan te passen. De minimum-contributie van 
f 25,-- is daarbij opgetrokken naar f 60,--. De doelstelling 
van deze aanpassing is bet creeren van extra inkomsten voor 
alle niveaus van de partij. De gemiddelde contributie per 
lid is gestegen van f 56,-- naar ruim f 72,--. De totale 
contributieopbrengst is hierdoor gestegen. 

Verwacbt werd dat door de aanpassing van de staffel bet 
aantal opzeggingen zou toenemen. Gelukkig blijkt dit niet 
bet geval. Het aantal opzeggers in 1991 is nauwelijks meer 
dan in 1990 of voorgaande jaren. De voornaamste reden van 
opzeggen blijft nog steeds 'overlijden'. Uit de cijfers 
blijkt verder ook dat bet gevoerde regeringsbeleid, ook bij 
de WAO-ziektewetproblematiek nauwelijks een reden tot 
opzeggen van bet lidmaatschap is geweest. 

Door de partijraad van 1 juni 1991 is besloten om ook de 
verdeling van de contributie te wijzigen. De verdeling voor 
1991 en 1992 houdt in dat er per geregistreerd lid een af
dracbt van f 34,-- ten beboeve van de landelijke organisatie 
is. Over het overblijvende bedrag vindt een verdeling plaats 



van 47% voor de landelijke organisatie en 53% voor de kamer
kringen en gemeentelijke afdelingen. In bet voorjaar 1992 
zal een definitief voorstel voor de verdeling van de 
contributie worden geformuleerd. 

IV.2 BUISVBSTINGSCOHHISSIE 

De Buisvestinqscomaissie is verantwoordelijk voor bet bebeer 
en de exploitatie van bet CDA-buis in de dr. Kuyperstraat in 
Den Baaq. Daartoe vorat de commissie tevens bet bestuur van 
de sticbtinq Buisvestinq CDA, die juridiscb eiqenaar van bet 
CDA-buis is. 
De commissie bestaat uit seven laden, waarvan de voorzitter 
door de Partijraad wordt benoemd, drie laden door bet 
Partijbestuur en de overiqe drie laden door bet wetenscbap
pelijk Instituut. 

De Huisvestingscommissie is het afgelopen jaar niet 
bijeengekomen in afwachting van rapportage vanuit de 
werkgroep Huisvesting. Deze werkgroep, welke in 1990 door 
het Partijbestuur is ingesteld ter bespreking van de 
financiele positie van de Stichting Huisvesting, is in 1991, 
onder voorzitterschap van dhr. H. Haenen, regelmatig 
bijeengekomen. 
De Huisvestingscommissie bestaat uit: H. Haenen 
(voorzitter), mr. R.H. van de Beeten en J. Kiers (wnd. 
penninqmeester) namens het Partijbestuur en drs. e.G. Bakker 
en drs. H.E.s. Woldring namens het Wetenschappelijk 
Instituut. De derde WI-zetel is vacant. Mr. s. van Oostrom 
fungeerde als ambtelijk secretaris. 

IV.3 DE ROYEHENTSCOHHISSIE 

De Royementscommissie is belast aet de bebandelinq van alle 
royementsoverweqinqen. Zij beeft in bet afqelopen jaar vier 
verzoeken tot royement in overweqinq qenomen. Ben biervan is 
inqetrokken terwijl twee andere niet verder in overweqinq 
qenomen beboefden te worden vanweqe bet fait dat de 
betrokken laden bun li4maatscbap opzeqden. Bet vierde 
verzoek is na een opscbortinq van de procedure, wederoa in 
bebandelinq bij de Royementscommissie. 

Evenals het voorgaande jaar bestond de Royementscommissie 
uit drs. J.A. Zijlstra (voorzitter), Wm. de Kruijf en c.c. 
Verhoeff. M.i.v. volgend jaar zal ook deze commissie 
plaatsvervangende leden kennen. Het secretariaat werd 
gevoerd door drs. J.A.W.M. Miltenburg. 

IV.4 DE COHHISSIE VAN BEROEP 

De commissie van Beroep is binnen de partijorqanisatie de 
booqste instantie ala bet qaat oa bet instellen van beroep 
of bet indienen van een klacbt over bet bandelen van een van 
de partijorqanen. Teqen bescbikkinqen van de partij
orqanisatie, zowel op laqer ala op boqer landelijk niveau, 
bestaat statutair de aoqelijkbeid van beroep bij de 



Commissie van van Beroep. Een uitspraak van de commissie van 
Beroep is bindend voor alle betrokken partijen en bierteqen 
is binnen de partij qeen beroep meer moqelijk. 

Door de Commissie van Beroep zijn in 1991 drie zaken 
behandeld. In een geval werd bet beroep, welk zijn oorspronq 
vond in een royement ongegrond verklaard, in een ander 
geval, dat handelde om bet vervallen verklaren van bet 
fractielidmaatschap, werd appellant in zijn beroep niet 
ontvankelijk verklaard. De derde zaak was eind 1991 nog in 
behandeling bij de commissie. 
In 1991 bestond de commissie uit de leden mw. mr. L.G. Baud 
(voorzitter), mr. A.A.M. Boersma, mr. H.S. Pruiksma, P.J.A. 
van der Sanden, mr. J.M. Stevers en de plaatsvervangend 
leden drs. J.J.A. Scholten, ing. w. Meyering, mr. T.W. 
Mertens, mr. H. Hoogenkamp en C.F. Kleisterlee. Griffier, 
respectievelijk plaatsvervangend griffier waren A.C. Hofland 
en mw. mr. M.A.C. Prins. De secretaris was drs. J.A.W.M. 
Miltenburg. 

XV. 5 DE TOETSINGSCOHHISSIE 

Aan daze commissie is de beoordelinq van cumulatie van 
functies tar voorkoming van onqewenste belanqenvermenqinq, 
opqedraqen. Dit oordeel legt zij aan bet Partijbestuur tar 
besluitvorminq voor. 

Evenals het voorgaande jaar betroffen de werkzaamheden van 
de commissie vooral verzoeken tot ontheffing teneinde bet 
lidmaatschap van de gemeenteraad te kunnen combineren met 
dat van Provinciale Staten. 
Tot 1 juni 1991 maakten mr. J.M. Boll (voorzitter), mw. E.M. 
Borm-Luijkx, mr. V.H. Bruins Slot en drs. J.W. Smeets, deel 
uit van deze commissie. Door bet terugtreden van een van de 
leden bestond er sinds januari een vacature. M.i.v. 1 juni 
zijn ook in deze commissie plaatsvervangende leden 
aangesteld. Als zodanig fungeerden de beer drs. J.W. Smeets 
en de beer G.J. van der Top. De hierdoor ontstane en de 
reeds bestaande vacature werden met ingang van 1 juni 
vervuld door mw. Bos-Beernink en mr. R.A. Fibbe. Het 
secretariaat werd gevoerd door drs. J.A.W.M. Miltenburg. 

XV.6 DE STATUTENCOHHISSIE 

De taak van de statutencommissie is bet voorbereiden van 
vijziqingsvoorstellen aanqaande de statuten en reqlementen. 
De voorstellen worden uiteindelijk aan de laden van bet 
Conqres tar qoedkeuring voorqelegd. 

De commissie heeft zich in 1991 met een omvangrijke 
wijzigingsoperatie beziggehouden. De voorstellen betroffen 
o.a. de Commissie van Beroep, de Royementscommissie en de 
Toetsingscommissie. Een deel van deze voorstellen is vanwege 
bet spoedeisend belang door de Partijraad op 23 november 
aangenomen. Voor bet overige zal bet Congres in 1993 
beslisssen. 



Leden van de commissie waren in 1991 mr. R.H. van de Beeten 
(voorzitter), ir. D.H.A. van Hemmen, A.c. Hofland en mr. 
H.M. Krans. Drs. J.A.W.M. Miltenburg was de secretaris van 
de Statutencommissie. 

IV.7 BET COLLEGE VAN BINDEND AIJVISEURS 

Bet College van Bindend Adviseurs is bevoegd bindende 
uitspraak te doen op klacbten van tenminste vijf laden van 
bet partijbestuur, dat bij de opstelling van een 
kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend licbaaa en/of 
partij-verband, in redelijkbeid geen recbt is gedaan aan de 
opbouw van bet CDA uit de verscbillende componenten. 

Het College, dat uit 51 leden bestaat, is in 1991 niet 
bijeengekomen. 

IV.8 DE FINANCIELE COHHISSIE 

De Financiele Commissie beeft als taken bet onderzoek van de 
begrotingen en de jaarrekeningen van bet CDA en de aan baar 
gelieerde organen en organisaties en bet uitbrengen van 
verslag bierover aan de Partijraad alsmede bet adviseren aan 
bet Partijbestuur over belangrijke financiele 
aangelegenbeden. 

Naast begrotingen en jaarrekeningen heeft de Financiijle 
Commissie zich in het afgelopen jaar o.a. beziggehouden met 
de financiele problematiek en relaties hiervan met de 
huisvesting van het CDA, fondsenwerving en 
contributieregeling. Als ambtelijk secretaris trad op mr. S. 
van Oostrom. De Financiele Commissie bestond ook dit jaar 
uit mw. mr. E.G.E.M. Bloemen (voorzitter), drs. C. Dekker en 
drs. Th.M.M. Schmitz. 

IV. 9 BET FONDS 'fiETENSCBAPPELIJK INSTITUU'I' 

Bet Fonds Wetenscbappelijk Instituut is een fonds dat een 
kapitaal bebeert dat tijdens de fusie is gevormd uit de 
ondersteuningsfondsen voor de Wetenscbappelijke InstituteD 
van de verscbillende partijen. Ben deal van bet rendeaent 
van dit bebeer wordt benut ter ondersteuning van bet 
wetenscbappelijk Inatituut voor bet CDA 

In 1991 is 90\ van dit rendement aangewend t.b.v. het 
wetenscbappelijk Instituut. Het bestuur is als volgt 
samengesteld: mr. H.M. Krans (voorzitter; mede namens bet 
dr. Kuyperfonds), H. Haenen (secretaris; mede namens het 
Schaepmanfonds), A.J. Kaland (penningmeester; mede namens 
Unie werkfonds) en Tb.E.F. Niers (namens bet Weten
scbappelijk Instituut). De vertegenwoordiger van bet 
Partijbestuur van het CDA, dr. J.A.H. Hendriks is m.i.v. 1 
januari 1992 opgevolgd door mw. G.W. van Montfrans-Hartman. 
Adviserend leden zijn drs. C.J. Bakker (penningmeester van 
bet Wetenschappelijk Instituut), mr. J.J.A.M. van Gennip 
(plv. directeur van bet Wetenscbappelijk Instituut) en J. 
Verbree (penningmeester van bet CDA). Mr. s. van Oostrom, 



fungeerde als ambtelijk secretaris. 

v. WERKGROEPEN EN AcriVITEITEN 

V. 1 CDA-fiERKGROEP GROTE STEVEN 

De aktiviteiten van de CDA-verkqroep Grote steden in 1991 
varen gebaseerd op de tvee1edige doe1ste11ing van de 
verkqroep name1ijk bet versterken van de organisatie van bet 
CDA in de qrote steden (functioneringsqesprekken, 
oppositietraininq,qrote steden manifestatie)en bet vo1qen en 
beinv1oeden van de discussie in de partij over onderverpen 
die de qrote steden rakeD (Bestuur op niveau, 
minderbedenbe1eid, inteqratie en participatie). 

In Haarlem vond een Grote stedenmanifestatie plaats (okto
ber) met als thema: Bouwen en wonen in verleden en toekomst. 

De novembermanifestatie, die dit jaar in Den Haag gehouden 
werd had als thema: "Ret CDA als grote stadspartij". 

Bestuur op niveau 

Voor het bestuur in grote steden was 1991 een belangrijk 
jaar omdat volop gediscussieerd werd over het bestuur in 
stedelijke gebieden n.a.v. de kabinetsnota "Bestuur op 
niveau, deel 2". 
Leden van de werkgroep Grote steden participeerden in de 
door het CDA en de Bestuurdersvereniging ingestelde 
commissie-Verbree die een standpunt over deze nota 
voorbereidde. 
Daarnaast was de werkgroep mede betrokken bij de organisatie 
van een conferentie op 12 april te Rotterdam over bestuur in 
stedelijke gebieden. Bij de totstandkoming van het beleids 
advies "Grootstedelijk besturen" van het Wetenschappelijk 
Instituut heeft de werkgroep een wezenlijke inbreng gehad 
bij de bespreking van de concepten. 
De uiteindelijke standpuntbepaling vond plaats in 1992. 

Personee1sbe1eid 

De versterking van het funktioneren van CDA-bestuurders 
(raadsleden en afdelingsbestuurders) werd door de werkgroep 
aangevat onder het begrip personeelsbeleid. 
Samen met het Steenkampinstituut werd een training 
funktioneringsgesprekken voor afdelings- en 
fractievoorzitters georganiseerd in Amersfoort, waarvoor 
veel belangstelling bestond. Daarnaast werd aan de CDA
fracties in Amsterdam, Arnhem, Dordrecht en Enschede een 
training in oppositievoeren aangeboden. In de komende twee 
jaar wordt hieraan een vervolg gegeven. 

Co11egeonderbande1ingen 

In 1991 verscheen het eindrapport van een door de werkgroep 
ingesteld onderzoek naar de resultaten van de 



collegeonderhandelingen in de negentien grote steden en de 
opstelling van de CDA-fracties in deze steden. Mevrouw drs. 
H. Willems-van Paridon, verrichtte dit onderzoek. 
Op basis van dit onderzoek zijn enkele aanbevelingen 
geformuleerd die door de werkgroep overgenomen zijn en 
gebruikt bij bet ontwikkelen van verdere aktiviteiten. 

samenstellinq 

De werkgroep vergaderde in 1991 vijf maal in bet Stadhuis 
van Utrecht. 
Mw.drs.C.M. Wortmann-Kool was voorzitter en mr.drs.A.M. van 
der Veen secretaris 

V.Z BBGELEIDINGSCOHHISSIE POSITIEVE ACTIE 

0p 25 aei vond in Bde een studieconferentie plaats qevonden 
over Positieve Actie. Dese studieconferentie is 
qeorqaniseerd door de beqe1eidinqscoaaissie Positieve Actie 
in samenwerkinq aet de CDA-Bestuurdersvereniqinq, bet CDJA 
en bet CDA-Vrouwenberaad. 
Doel van dese studieconferentie was om CDA- en CDJA-leden 
die actief sijn op plaatselijk, provinciaal en landelijk 
niveau concrete bandreikinqen te qeven om de participatie 
van vrouwen binnen de partij en de verteqenwoordiqende 
licbamen te verqroten. 
Van deze studiedag is een brochure gemaakt met de 
inleidingen en een samenvatting van de forumdiscussie. 

Taken 

Doel van de begeleidingscommissie Positieve Actie is om 
concreet handen en voeten te geven aan de op de Partijraad 
van 16 december 1989 aangenomen resolutie inzake Positieve 
Actie. Deze resolutie roept de partij op (en alle geledingen 
en gelieerde organisaties binnen de partij) de participatie 
van vrouwen te vergroten. 
Dit resulteerde onder andere in de opstelling van concept
convenanten waarin de besturen onder meer de intentie 
uitspreken een positieve actiebeleid te voeren en een 
beleidsplan op te stellen, gericht op een grotere deelname 
van vrouwen binnen de partij. 
Inaiddels hebben de volgende kamerkringen een convenant 
afgesloten: Den Helder; Flevoland; Haarlem; Friesland; 
Dordrecht; Den Haag; Amsterdam; Gelderland 
Daarnaast zijn in verschillende kamerkringen die bet 
convenant nog niet ondertekend hebben wel begeleidings
commissies druk bezig met bet opzetten van een beleidsplan 
Positieve Actie. 

Mw. M.E.B. de Goeij-smulders was in 1991 voorzitter van de 
begeleidingscommissie. P.M. Spierings was secretaris. 

V.3 WERKGROEP HOHOFILIE 

De Wet Gelijke Bebandelinq en de positie van bomoseksuelen 
in andere Buropese landeD stonden centraal in 1991. 



De Werkgroep heeft zich in 1991 intensief beziggehouden met 
de discussie rondom de Wet Gelijke Behandeling. Het blijft 
noodzakelijk het homo-onvriendelijke beeld dat het CDA nog 
steeds - ten onrechte - blijkt te hebben te verbeteren. Op 
grond van de voorbereidende gedachtenvorming in 1991 hoopt 
de werkgroep in 19.92 daartoe concrete aktiviteiten te 
ontwikkelen. 

Taken 

De Werkgroep Homofilie is een in 1981 door het partijbestuur 
ingestelde werkgroep die als taken heeft de advisering van 
het CDA inzake kwesties betreffende homofilie c.q. 
homoseksualiteit en de bevordering van informatie
uitwisseling, meningsvorming en standpuntbepaling ten 
aanzien van homofilie/homoseksualiteit. Hiermee vervult de 
werkgroep ook een platform-funktie van discussie binnen het 
CDA en de gelieerde organisaties zoals het CDJA, het CDA
Vrouwenberaad en de CDA-Bestuurdersvereniging. 

Voor wat betreft haar positie binnen de partij, heeft de 
Werkgroep zich met het partijbestuur uitvoerig beraden over 
wensen en mogelijkheden. Daarbij is onder andere de vraag 
besproken hoe de aktiviteiten van de Werkgroep meer 
doorwerking kunnen hebben naar de verschillende niveaus 
binnen de partij (lokaal, provinciaal, landelijk). 
Voorts is afgesproken om voortaan tot een intensiever 
contact te komen tussen Dagelijks c.q. Algemeen Bestuur van 
het CDA en de Werkgroep (onder andere door middel van een 
directe lijn tussen Dagelijks Bestuur en Werkgroep). 
Tenslotte is geconcludeerd dat het CDA ook een eigen opgave 
heeft om de integratie van homoseksuelen binnen de partij te 
bevorderen. 

In 1991 heeft de Werkgroep veel aandacht besteed aan de 
vraag op welke wijze de positie van homoseksuelen in andere, 
Europese landen aan de orde kan worden gesteld. 
De Werkgroep is tot de conclusie gekomen dat op 
verschillende niveaus er mogelijkheden zijn om aandacht te 
verkrijgen voor deze zaak. Hierbij moet worden gedacht aan 
de kanalen binnen de partij, de Europese Politieke fora, de 
rol van de kerken en het binnenlandse politieke beleid. 

V.4 INTERCULTUREEL BERAAD (ICB) 

Bet Intercultureel Beraad vas in 1991 zovel intern (binneD 
hat CDA) ala extern zaer actief. 

Op 8 januari 1991 vond de officiele installatie plaats van 
de nieuwe Stuurgroep onder voorzitterschap van drs. D. 
Ramlal. Tot vice-voorzitters werden benoemd de heren Tjoe 
Ny, Ates en Marey. Het secretariaat kwam in handen van 
mevrouw mr. G. Mohanlal. 

De belangrijkste taken waar de huidige Stuurgroep zich voor 
ziet gesteld zijn: 



bet mobiliseren van de regionale/plaatselijke ICB's: 
bet fungeren als iin motor om leden binnen bet CDA te 
werven. 

Activiteiten 

Op 27 april 1991 vond er een ICB-studiedag plaats inzake 
"Integratie door wederzijdse acceptatie" te Amsterdam Zuid
Oost. 

De stuurgroep beeft middels een scbrijven op 7 mei 1991 bet 
verzoek aan de partijvoorzitter gericbt om bet ICB naar 
buiten toe meer zicbtbaar te maken. De partijvoorzitter 
beeft toegezegd bierop te zullen toezien, bet geen inmiddels 
ook daadwerkelijk is gescbied. 

Op 13 mel 1991 bracbten leden van de Stuurgroep ICB een 
kennismakingsbezoek aan ICB-Leiden. 

Eind mel 1991 leverde de Stuurgroep baar commentaar op de 
discussienota "Integratie en Acbterstandsgroepen" bij bet 
partijbureau in, welk commentaar meegenomen c.q. verwerkt is 
in de uiteindelijke nota, zoals deze op de partijraad van 1 
juni 1991 is besproken. 
Ook aan de op die Partijraad uitgesproken resolutie inzake 
"Integratie en Participatie" beeft de Stuurgroep baar 
inbreng mogen leveren. 

Eind september 1991 deed de stuurgroep de voorzitter van de 
CDA-fractie van de Tweede Kamer, mr.drs. L.c. Brinkman, baar 
standpunt toekomen met betrekking tot de kwestie rondom de 
meervoudige nationaliteit. 
Kort gezegd kwam bet ICB-standpunt erop neer dat: 

bet probleem van de meervoudige nationaliteit "vanzelf" 
uitgroeit ricbting 2000: 
er in andere Europese landen geen problemen uit een 
tweede nationaliteit zijn voortgevloeid: 
er juridiscb geen bezwaar bestaat tegen meervoudige 
nationaliteit in verband met bet Verdrag van 
Straatsburg: 
assimilatie wordt afgewezen en integratie niet wordt 
gebinderd door meervoudige nationaliteit. 

In oktober ontving de stuurgroep van mevrouw soutendijk
Apeldoorn namens de fractie een scbrijven, waarbij gevoegd 
een motie, met de inhoud en strekking waarvan de Stuurgroep 
zicb zeer wel kon verenigen. 

Op 11 oktober 1991 werd een vergadering belegd met de 
Stuurgroep alsmede alle regionale voorzitters. 
Op deze vergadering werd besloten de buidige stuurgroep uit 
te breiden met alle regionale voorzitters. Na de vergadering 
van 11 oktober 1991 is de stuurgroep dan ook als ICB
commissie bijeengekomen. 

Naar aanleiding van bet rapport van de Commissie van 



Laarhoven "Politiek dicht bij mensen" produceerde de 
stuurgroep een resolutie, hetwelk op de partijraad van 23 
november 1991 door bet Partijbestuur op verzoek van bet ICB 
werd uitgesproken. 

De resolutie heeft een tweeledige strekking. 
Enerzijds wordt er vanuit bet partijbestuur een appel gedaan 
op alle kamerkringen om via de afdelingsbesturen binnen hun 
werkgebied uitdrukkelijk aandacht te vragen voor bet 
vergroten van de betrokkenheid van leden van etnische 
minderheidsgroepen bij de partij en bij de totstandkoming 
van christen-democratische standpunten en beleidskeuzen. 

Anderzijds doet zij een appel op alle leden van etnische 
minderheidsgroepen om gebruik te maken van hun democratische 
rechten en om actief deel te nemen aan politieke 
activiteiten. Deze resolutie werd unaniem aanvaard. 

Start nieuwe ICB'a/Intercu1turee1 over1egqen 

Op 21 mei 1991 vond de officiele start plaats van bet 
Intercultuur Overleg CDA Schiedam. In dit overleg worden 
onderwerpen besproken die betrekking hebben op bet 
(plaatselijk) minderhedenbeleid. Uitgangspunt daarbij is bet 
streven naar een samenleving, waarin mensen ongeacht hun 
herkomst in harmonie met elkaar kunnen leven. 

VI WETENSCHAPPELIJK INSTITUUf VOOR HET CDA 

De qrote opqave, waarvoor bet Wetenscbappelijk Instituut 
voor bet CDA in bet afqelopen jaar stond, was bet vinden van 
een nieuw evenwicbt tussen de verscbillende soorten taken en 
beroepen, waarmee bet qeconfronteerd ward. 

Niet alleen de uitvoerinq van bet eiqen kernproqramma en de 
beantwoordinq van de veelvuldiqe - structurale en 
incidentele - verzoeken om ondersteuninq en samenwerkinq 
recbtstreeks vanuit de Partij, maar ook de stark geqroeide 
activiteiten ten beboeve van de international• cbristen
democratiscbe beweqinq vroeqen een qrote kracbtsinspanninq. 

Doelstellinq 

Het Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA heeft ten doel 
bet verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van 
bet CDA op basis van de grondslag van bet CDA en in 
aansluiting op bet Program van Uitgangspunten. Het Instituut 
geeft gedocumenteerde adviezen over de hoofdlijnen van bet 
beleid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek vanuit 
bet CDA en/of van de leden van bet CDA in vertegenwoordigde 
lichamen. 

De eiqen kerntaken 



De uitvoering van bet eigen kernprogramma viel uiteen in 
twee onderdelen; de in bet meerjarenplan voorziene grotere 
beleidsstudies 6n de incidentele projecten. De internatio
nale activiteiten betroffen een geconcentreerde inzet ten 
bate van de Europese Volkspartij en tevens een inzet ten 
behoeve van de christen-democratische stromingen in Midden
en Oost-Europa en de christen-democratie op internationaal 
niveau. De dienstverlening aan de partij tenslotte kon 
onderscheiden worden in de uitvoering van grote 
samenhangende projecten 6n in incidentele dienstverlening. 

Het Bestuur van bet Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA 
achtte bet raadzaam om deze onderscheiden taken ook als 
zodanig expliciet in de verslaglegging te groeperen. Daarmee 
wijkt deze opzet enigszins af van de in voorgaande jaren 
gekozen formule. 

Het kernprogramma werd allereerst gemarkeerd door de aanvang 
van een verhoudingsgewijs groot aantal nieuwe 
studiecommissies ter voorbereiding van beleidsrapporten. 
Deze beleidsstudies concentreren zich rond een drietal 
strategische thema's. 

Zo zijn er niet minder dan vier studies in voorbereiding, 
die handelen over de inrichting van de Europese samenleving. 
Het gaat daarbij over de staatkundige vormgeving van de 
Europese eenheid, maar ook over de plaats van de nationale 
staten daarbinnen, "publieke gerechtigheid op Europees 
niveau"; over de sociaal-economische inrichting van Europa; 
over de plaats van de nationale minderheden op ons 
kontinent; en over de eigenstandigheid van bet culturele, 
bet niet-economische in een Gemeenschap, die in eerste 
aanleg door die economie gedomineerd wordt. 
De vertaling van bet beginsel van rentmeesterschap staat 
vervolgens centraal in een studie over de milieuproblematiek 
en in een afzonderlijke behandeling van bet vraagstuk van de 
relatie tussen landbouw en milieu. 
Technologie, ethiek en politiek vormen tot slot de 
sleutelwoorden bij de studie over genetische technologie, 
maar speelden ook een grote rol bij bet Congres en de 
daarbij behorende publicatie over Levensbeschouwelijke 
Identiteit en Politiek. 

Tot bet kernprogramma moet ook de follow-up van eerdere 
studie-rapporten worden gerekend. zo werd in bet verslagjaar 
een aantal conferenties gehouden over bet in 1990 verschenen 
rapport "Publieke Gerechtigheid", dat grote aandacht blijft 
trekken. Ook de conferentie en discussies naar aanleiding 
van het rapport "Groot-stedelijk Besturen" verdienen 
nadrukkelijk vermelding. 

In bet algemeen wil bet Bestuur meer aandacht en zorg 
besteden aan de wijze, waarop studies en rapporten 
doorwerken in de politieke besluitvorming. Vanuit die inzet 
is met name ook de commissie-Zijlstra, die verantwoordelijk 
was voor bet studie-rapport "Economische groei", gevraagd 
aan de hand van de in die studie geformuleerde ijkpunten de 



huidige economische ontwikkeling te toetsen en aldus het 
rapport te actualiseren. Eenzelfde lijn werd ontwikkeld ten 
aanzien van het rapport "Technologie in een verant
woordelijke samenleving" van de commissie-Van Dijck. 

De christan-democratischa baweging over de grenzen 

Een niet geheel nieuwe, maar in zijn omvang wel opmerkelijke 
inzet betreft de dienstverlening aan de christen
democratische beweging over de grenzen. 

Oat geldt in de eerste plaats de Europese Volkspartij. De 
discussies over de toetreding van de Britse Conservatieven 
tot de EVP-fractie in het Europese Parlement riepen niet 
alleen vragen op ten aanzien van bet karakter en de 
orientering van deze politieke formatie, maar evenzeer over 
het eigen profiel, de eigen principialiteit en de noodzaak 
tot verdieping van de eigen identiteit. Op verzoek van de 
Voorzitter van de EVP, de Belgische cud-premier Martens, 
heeft bet Wetenschappelijk Instituut de taak op zich genomen 
om voor de EVP te trachten een program te ontwikkelen van 
institutionele samenwerking tussen de onderscheiden weten
schappelijke instituten en de christen-democratische iden
titeit te versterken. De ontwikkeling en verwezenlijking van 
dit ambitieuze programma kostte veel tijd en creativiteit. 

De in 1990 geYnitieerde activiteiten ten behoeve van de 
democratische versterking van Midden- en Oost-Europa en voor 
het scheppen van mogelijkheden om aldaar kennis te nemen van 
christen-democratische principes, zijn in bet verslagjaar 
aanzienlijk uitgebreid. 

Nieuw was de WI-inzet terzake van de internationale, beter 
gezegd wereldwijde, christen-democratische beweging. Er is 
ook bier, net als in Midden- en Oost-Europa, een gigantische 
behoefte aan mogelijkheden tot inspiratie, herbronning, 
orientering. 
Daarom heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
krachtig meegewerkt aan de formulering van een nieuw 
Handvest voor de Christen-Democratische Internationale en is 
aan deze vragen een serie artikelen gewijd in CDV, die in 
vertaling een zeer ruime verspreiding hebben gevonden. 

Dianstvarlening aan hat CDA 

Naast deze aandacht voor de eigen kerntaken en de 
dienstverlening over de grenzen been, werd een zeer 
belangrijk gedeelte van de tijd van het Wetenschappelijk 
Instituut voor bet CDA in beslag genomen door projecten en 
werkzaamheden, die op verzoek van de leiding van het CDA ter 
hand zijn genomen. Het ging hierbij om: 

de actualisering van het Program van Uitgangspunten, in 
de zogenaamde Commissie- SteenkampfDeetman; 
het rapporteurschap van de Commissie-De Graaf over 
"Individualisering en Draagkracht"; 
de medewerking aan bet CDA-rapport 11 Herstelde 
verantwoordelijkheid". 



Voorts horen activiteiten zoals de bijdragen aan de 
Werkgroep Grote steden en vooral ook de uitgebreide inzet 
van de medewerkers met betrekking tot bet verlenen van ad 
hoc adviezen, bijdragen aan redevoeringen, etcetera tot bet 
dienstverlenende takenpakket. 

Bet functioneren van bet Wetenscbappelijk Instituut voor bet 
CDA 

Op de ten opzichte van deze taken zeer beperkte staf werd in 
deze drieslag in bet afgelopen jaar een zwaar beroep gedaan. 
De dienstverlening aan de Partij bedroeg een veelvoud van 
bet overeengekomen equivalent van een werkplaats. Konden 
bepaalde activiteiten niet tezelfdertijd voor meerdere 
functies worden ingezet dan zou bet eigen kernprogramma nog 
sterker onder druk zijn komen te staan.· 

Overigens was bet nodig en bleek bet mogelijk om voor 
bijzondere projecten of onderdelen daarvan ook bijzondere 
financiering te verwerven, een lijn die in de komende jaren 
moet worden voortgezet, zonder bet "eigen" 
meerjarenprogramma in gevaar te brengen. De afzonderlijke 
projectfinanciering kan wel tijdelijk enige verlichting 
geven ten aanzien van de financiele problematiek, zij biedt 
geen garantie voor continuiteit van een vaste stafbezetting. 
In bet verslagjaar werden daarom voor incidentele projecten 
ook ad hoc arbeidscontracten afgesloten, soms ook op 
parttime basis. Voor de uitvoering van sommige werkzaamheden 
(publicaties b.v.) moest en kon een beroep worden gedaan op 
de inzet van stagiaires. 
Voor kwaliteit en herkenbaarheid is deze weg slechts ten 
dele begaanbaar. Al bij al was daarom de werkdruk zeer groot 
en was er geen ruimte voor structurele voorzieningen ten 
opzichte van de toegenomen taken; eerder stond de vaste 
formatie onder druk. Veel aandacht zal nodig zijn om in de 
komende periode de juiste verhouding te vinden tussen taken 
en toerusting. 

Bet Bestuur en sticbtingsraad 

Het Bestuur en de Stichtingsraad houden gedurende bet 
verslagjaar onder voorzitterschap van Prof.mr. H. Franken. 
secretaris was mr. J.J.A.M. van Gennip. 

Het Bestuur kwam in 1991 vijf maal in vergadering bijeen en 
sprak daarbij onder andere uitvoerig over de diverse 
studieobjecten van bet Wetenschappelijk Instituut voor bet 
CDA. Het Bestuur stelde in dit kader ondermeer voor om 
steekproefsgewijze te controleren hoe rapporten en adviezen 
vanwege bet Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA in de 
praktijk worden ontvangen en hun doorwerking vinden. 

De staf 

De werkzaamheden van bet Wetenschappelijk Instituut voor bet 
CDA werden in bet verslagjaar 1991 door de volgende personen 
uitgevoerd: Mr. J.J.A.M. van Gennip (Directeur), Drs. C.J. 



Klop (Plv. directeur), Mr.drs. J.P. Balkenende, Drs. 
Th.B.F.M. Brinkel, Dr. A. Klink, Mevr.mr. Y.E.M.A. 
Timmerman-Buck, Drs. A.C. Wielemaker (Wetenschappelijk 
Medewerkers), Ir. M.M.G.J. Geessink, Mevr. D.G. van 
Lieshout, Drs. K.J. de Vries (Projectmedewerkers). 

In de vaste staf deden zich dit jaar geen personele 
wijzigingen voor. Mevr.mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (24 uur 
per week) en drs. A.c. Wielemaker (20 uur per week) zijn op 
parttime-basis verbonden aan bet Wetenschappelijk Instituut 
voor bet CDA. Mevr. D.G. van Lieshout was gedurende bet 
gehele verslagjaar als projectmedewerker werkzaam bij bet 

.Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA. Ir. M.M.G.J. 
Geessink en drs. K.J. de Vries (1 dag per week) traden per 
augustus in dienst. Voorts hebben verschillende stagiaires 
gedurende dit verslagjaar deel genomen aan de werkzaamheden 
bij bet Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA. 

Bet Secretariaat 

Mevr. w. Bakker 

Mevr. J. Hageman 
Mevr. V.J. van Kooten-van den 

Mevr. K. Ranti 
Mevr. H. Veringa-Loomans 

Directie
secretaresse 
Secretaresse 

Bosch Organisatorisch 
medewerkster 

Secretaresse 
Redactie
secretaresse CDV 

Ter versterking van bet secretariaat is mevr. V.J. van 
Kooten-van den Bosch in maart 1991 in dienst getreden van 
bet Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA. Met uitzonde
ring van mevr. w. Bakker en mevr. J. Hageman functioneren 
alle secretariaatsmedewerkers op parttime-basis. Mevr. J. 
Hageman nam per 31 december ontslag. Het Bestuur is haar 
voor de meer dan 13 jaar lang bewezen diensten veel dank 
verschuldigd. 

De Sectoroverlegorganen 

Mede gegeven de behoefte om een aantal thema's vanuit 
verschillende sectoren te behandelen, heeft bet Bestuur in 
1991 een discussie geYnitieerd met betrekking tot bet 
functioneren van de sectoroverlegorganen en de wijze waarop 
de leden intensiever bij de totaliteit van de werkzaamheden 
van bet Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA zouden 
kunnen worden betrokken. 

sociaal-economisch en financieel beleid 

Prof.drs. J. Weitenberg (voorzitter) 
Mr.drs. J.P. Balkenende (secretaris) 

Dit sectoroverlegorgaan vergaderde in 1991 twee maal. 
Gesproken werd over de opzet van een nieuw studieproject 
waarin de rol van het maatschappelijk middenveld op Europees 
niveau centraal staat. Daarnaast kwamen de andere WI-



activiteiten op sociaal-economisch terrein aan de orde. Meer 
in bet bijzonder stond bet sectoroverlegorgaan in augustus 
stil bij de kabinetsvoornemens met betrekking tot de 
Ziektewet en de WAO. 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 

Prof.mr. P. de Haan (voorzitter) 
Drs. C.J. Klop (secretaris) 

Buitenland 

Prof.mr. P.J. Teunissen (voorzitter) 
Drs. Th.B.F.M. Brinkel (secretaris) 

Het sectoroverlegorgaan Buitenland kwam in bet verslagjaar 
66n maal bijeen, te weten op 6 februari. De startnotitie 
"Nationaliteiten in Europa" van drs. Th.B.F.M. Brinkel werd 
op deze vergadering besproken en geschikt geacht als basis 
voor bet werk van de in te stellen studiecommissie rond deze 
thematiek. 

Justitie en binnenlands bestuur 

Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann (voorzitter) 
Mevr.mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (secretaris) 

Welzijn en volksgezondheid 

Dr. E. Schroten (voorzitter) 
Drs. A.C. Wielemaker (secretaris) 

onderwijs 

vacant (voorzitter) 
Dr. A. Klink (secretaris) 

Studiecomaissies 

Studiecommissies werden opgezet rond de onderwerpen: 
milieubeleid, gentechnologie, economische orde en bet 
maatschappelijk middenveld in Europa, bet nationale 
vraagstuk, Europees cultuurbeleid en de communautaire 
rechtsorde. Daarnaast ging een beleidsstudie rond de 
thematiek landbouw-milieu van start en actualiseerden de 
commissies onder leiding van respectievelijk prof.dr. J.J.J. 
van Dijck (1987) en dr. J. Zijlstra (1989} hun rapporten. 

studiecommissie milieubeleid 

Ir. C.W. van der Wal (voorzitter) 
Drs. C.J. Klop (secretaris) 

Deze commissie ging in juni van start en stelt een onderzoek 
in naar de hoofdlijnen van een christen-democratisch 
milieubeleid, de kerntaak van de overheid terzake, de 
relatie tussen milieu en economie en de internalisering van 



het rentmeesterschap. 

Studiecommissie gentechologie 

Prof.dr. E. Bleumink (voorzitter) 
Mevr.mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (secretaris) 

De commissie gentechnologie ging reeds in het vorige 
verslagjaar van start (november 1990) en zal naar 
verwachting haar activiteiten begin 1992 afronden in de vorm 
van een rapport. Het hoofdthema van dit rapport is een 
christen-democratische herkenbare benadering van de complexe 
en gevoelige problemen die de humane DNA-technologie - naast 
alle zegeningen - met zich meebrengt. 

Studiecommissie economische orde en bet maatschappelijk 
middenveld in Europa 

Prof.mr. J.A. Winter (voorzitter) 
Mr.drs. J.P. Balkenende (secretaris) 

Deze commissie ging in mei 1991 van start. Het doel van deze 
commissie is te komen tot eer. rapport waarin naast een 
analyse van - onder meer - de huidige kaders voor advies en 
overleg en voor zelfregulering een christen-democratische 
benadering wordt gegeven met betrekking tot de rol van 
maatschappelijke verbanden in het toekomstige Europa. 

Studiecommissie nationale vraagstuk Midden- en Oost
Europa 

Prof.dr. P.·H. Kooijmans (voorzitter) 
Drs. Th.B.F.M. Brinkel (secretaris) 

Deze commissie is in mei 1991 van start gegaan. Het 
bijbehorende rapport zal naar verwachting in het voorjaar 
van 1992 voor publicatie gereed zijn. Doel van de studiecom
misie is te komen tot een brede benadering van het nationale 
vraagstuk, waarbij de kennis van en het begrip voor dit 
vraagstuk binnen het CDA wordt vergroot en mechanismen 
worden ontwikkeld om de problemen te benaderen. 

Studiecommissie Europees cultuurbeleid 

Prof.dr. A.G. Weiler (voorzitter) 
Drs. A.C. Wielemaker (secretaris) 

De studiecommissie Europees cultuurbeleid werd op 1 februari 
geYnstalleerd. De studie werkt vanuit een instrumentele 
opvatting van cultuur. De nieuwe cultuurparagraaf waarmee bet 
EEG-verdrag wordt uitgebreid, vormt hierbij onder andere een 
toetssteen. Deze studie zal medio 1992 afgerond worden. 

Studiecommissie communautaire rechtsorde 

De voorbereidingen ten behoeve van de opzet van deze commissie 



zijn in 1991 van start gegaan aan de hand van een startnotitie 
van de hand van dr. A. Klink getiteld "Naar een communautaire 
rechtsorde". De commissie zal zich gaan buigen over de 
staatkundige opbouw van de Europese Gemeenschap en de functie 
die bet subsidiariteitsbeginsel bij de verdeling van taken op 
meerdere beleidssectoren kan vervullen. 

Beleidsstudie landbouw en milieu 

De stuurgroep is als volgt samengesteld: 

Mr. P.J. Biesheuvel 
Mr. J.J.A.M. van Gennip 

Ir. M.M.G.J. Geessink 
Ir. B.W.M. Koeckhoven 

Daarnaast is er een klankbordgroep.Deze studie over de relatie 
tussen de agrarische sector en de kwaliteit van de 
leefomgeving zal resulteren in de analyse en constructie van 
enkele beleidsvarianten op grond waarvan richtinggevende 
politieke keuzen kunnen worden gemaakt. Bij de uiteindelijke 
keuze van een beleidsvariant vormt bet rentmeesterschap een 
belangrijke leidraad; daarbij gaat bet immers om bet bewerken 
en bewaren van de schepping. 

Deze beleidsstudie zal in april 1992 uitmonden in een besloten 
werkconferentie, door bet Wetenschappelijk Instituut voor bet 
CDA te organiseren. Daar zal een daadwerkelijke keuze moeten 
worden gemaakt uit de gepresenteerde beleidsvarianten. 

Commissie Economische groei II 

Dr. J. Zijlstra (voorzitter) 
Mr.drs. J.P. Balkenende (secretaris) 

De commissie-Zijlstra die in 1989 bet rapport "Economische 
groei" vervaardigde is in 1991 opnieuw bijeengekomen. In bet 
licht van de zich wijzigende financieel-economische 
omstandigheden werd bet zinvol opnieuw stil te staan bij 
vooral de financieel-economische perspectieven voor bet 
overheidsbeleid. Het streven is erop gericht in de loop van 
1992 een beleidsadvies uit te brengen. 

studiecommissie Technologie II 

Prof.dr. J.J.J. van Dijck (voorzitter) 
Mr.drs. J.P. Balkenende (secretaris) 

In 1987 publiceerde bet Wetenschappelijk Instituut voor bet 
CDA bet rapport "Technologie in een verantwoordelijke 
samenleving" dat werd opgesteld door een commissie onder 
voorzitterschap van prof.dr. J.J.J. van Dijck. Meerdere leden 
van deze commissie hebben sindsdien gesignaleerd dat de 
aandacht voor de technologische vernieuwing in het publieke en 
politieke debat is verflauwd. Daarom entameert de commissie 
bet door bet CDA beleggen van discussiebijeenkomsten annex 
bedrijfsbezoeken. Voorts streeft de commissie ernaar om in bet 
najaar van 1992 een advies uit te brengen. 



conferenties 

Conferentiecyclus over de rol van de overheid in de 
samenleving 

De publicatie van bet WI-rapport "Publieke Gerecbtigbeid. Een 
cbristen-democratiscbe visie op de rol van de overheid in de 
samenleving" in 1990 kreeg in verslagjaar 1991 een follow-up 
in de vorm van een conferentiecyclus bestaande uit vier 
deelconferenties. In 1991 werden twee van deze 
deelconferenties georganiseerd, respectievelijk in Til~urg aan 
de Katholieke Universiteit Brabant op 28 september en 1n 
Nijmegen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op 27 
november. Tbema's waren "Recbtsstaat en de sturing in 
christen-democratisch perspectief" en "Staatkundige 
vernieuwing en de trias politica". Tevens zal in 1992 een 
bundel verschijnen waarin de bevindingen van deze 
conferentiecyclus zullen worden verwoord. 

Conferentie over Levensbeschouwelijke Identiteit en Politiek 

Op 22 en 23 februari 1991 beeft op instigatie van een aantal 
christelijke organisaties uit de sfeer van het onderwijs, de 
zorg, de maatschappelijke dienstverlening, de arbeid, de media 
en cultuur en de politiek een drukbezocbt en belangwekkend 
congres over "Levensbeschouwelijke Identiteit en Politiek" 
plaatsgevonden. 

Met deze conferentie en het bijbehorende verslagboek, werd een 
eerste stap gezet op de weg naar een voortgezet gesprek over 
de tbematiek levensbeschouwelijke identiteit en politiek en de 
vertaling daarvan naar de ontwikkelingen in de samenleving. 

Activiteiten ten behoeve van de christen-democratische 
beveqinq over de qrensen 

Centrale elementen bij de supranationale activiteiten van het 
Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA, vormden in dit jaar 
naast de inboudelijke verrijking ten beboeve van de eigen 
kernactiviteiten, het verbeteren van de contacten met 
zusterorganisaties in bet buitenland en vooral ook bet 
versterken van de Europese cbristen-democratie zowel binnen de 
Europese Gemeenscbap (EVP) als naar Midden- en Oost-Europa 
toe. 

Conferentie over de nationale minderheden in Europa 

Mede vanuit zijn werkzaamheden als secretaris van de WI
studiecommissie over bet nationaliteitenvraagstuk in Europa, 
werd drs. Tb.B.F.M. Brinkel betrokken bij de opzet van een 
studieconferentie van de Europese Unie van Cbristen-Democraten 
(EUCD) over bet vraagstuk van de nationale minderbeden in 
Europa. Onder leiding van drs. Tb.B.F.M. Brinkel bereidde een 
speciale werkgroep waarin vertegenwoordigers van de Konrad 
Adenauer Stiftung, de Sticbting Alcide de Gasperi, bet 



Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA en bet secretariaat 
van de EUCD zitting hadden, deze studieconferentie inhoudelijk 
voor. 

Deze voorbereiding heeft geresulteerd in een conferentie die 
plaatsvond op 31 oktober en 1 en 2 november te Bratislava. 
Zo'n 70 vertegenwoordigers van christen-democratische partijen 
uit West-, Midden- en oost-Europa namen aan deze conferentie, 
die onder voorzitterschap van partijvoorzitter drs. W.G. van 
Velzen stond, deel. De deelnemers wisten zich te verenigen op 
een omvangrijke slotverklaring waarin richtlijnen worden 
gegeven voor een christen-democratische benadering van bet 
vraagstuk van de nationale minderheden. 

Versterking van het christen-democratisch proriel van de 
Europese Volkspartij (EVP) · 

Ten behoeve van de versterking van bet christen-democratisch 
profiel van de EVP heeft bet Wetenschappelijk Instituut voor 
bet CDA en met name mr. J.J.A.M. van Gennip, bijgestaan door 
drs. K.J. de Vries, in verslagjaar 1991 bijgedragen aan 
voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van: 

de opzet van een eigen uitgeverij voor de EVP; 
de formulering van een principiele ideologische basis 
voor de EVP, naar analogie van bet Program van 
Uitgangspunten van bet CDA; 
de coordinatie en institutionele samenwerking tussen de 
verschillende christen- democratische wetenschappelijke 
instituten; 
de oprichting van een eigen Wetenschappelijk Instituut 
voor de EVP; 
de erkenning van politieke partijen als intermediairs 
tussen burgers en de Europese bestuurslaag in bet 
Verdrag van Maastricht 

Symposium •grondwetsherziening in Hidden- en Oost-Europa• 

Namens bet Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA nam drs. 
c.J. Klop deel aan een consortium dat voorts bestond uit bet 
Institut International Jacques Maritain te Rome en de 
Universidad San Pablo-CEU te Madrid. Tezamen belegden deze 
drie instituten in oktober een symposium te Budapest rond bet 
thema van de grondwetsherziening in Midden- en Oost-Europa. 

Opzet Christen Democratische Academie te Budapest 

Het CDA heeft in 1991 een actief aandeel geleverd in de opzet 
van de Christen Democratische Academie te Budapest. Het 
Wetenschappelijk Instituut voor bet CDA kreeg in dit 
verslagjaar bet verzoek een van de eerste cursussen voor deze 
academie te organiseren rond bet thema "de geschiedenis van 
Europa in de laat 19e en 20e eeuw vanuit christen-democratisch 
perspectief". De cursus werd van 24 tot 30 november gehouden 
in de Hongaarse hoofdstad. 



De nieuwe doctrine van de christen-democratische 
internationals (CDI) 

Mr. J.J.A.M. van Gennip maakt deel uit van een internationale 
commissie die belast is met de formulering van de nieuwe 
doctrine van de christen-democratische internationale. Het 
ligt in de bedoeling dat in juli 1992 op het ideologisch 
congres van de CDI te Santiago de Chile een nieuw handvest 
wordt gepresenteerd. 

Publikati•• 

Christen Democratische Verkenningen 

Christen Democratische Verkenningen gaf dit jaar veel 
artikelen uit over staatkundige onderwerpen, mede naar 
aanleiding van de discussie over het rapport "Publieke 
gerechtigheid" van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA. Daarnaast werden de ontwikkelingen in de Europese 
Volkspartij nog immer kritisch gevolgd. 

Op basis van een lezersonderzoek werd in 1991 een adviesgroep 
geformeerd die tot taak had na te gaan op welke wijze de 
functie van Christen Democratische Verkenningen als centraal 
forum voor discussie over de principiele orientering van de 
christen-democratie en over de strategische vraagstukken 
waarvoor de partij zich geplaatst ziet, kan worden versterkt. 
Daarbij stond de vraag centraal op welke wijze het kader van 
de partij en de vertegenwoordigers van het CDA gestimuleerd 
zouden kunnen worden om regelmatig en intensief van Christen 
Democratische Verkenningen kennis te nemen. In dit kader 
werden aan het eind van het jaar de voorbereidingen getroffen 
voor de overgang naar een nieuwe opzet van produktie en 
uitgifte van het blad. Christen Democratische Verkenningen zal 
voortaan in eigen huis worden opgemaakt. Het drukken en de 
distributie zullen in handen van de SOU in Den Haag komen. 
Aldus kan een sneller leverbaar en produktiekostend besparend 
produkt worden afgeleverd dat een meer directe rol in actuele 
debatten kan spelen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan 
niveau dan wel karakter. Voorzitter van de redactie was ir. 
w.c.M. van Lieshout, secretaris drs. Th.B.F.M. Brinkel. 

Beleidsadvies Groot-stedelijk besturen 

In januari 1991 werd het beleidsadvies "Groot-stedelijk 
besturen" gepubliceerd. Daarin wordt een christen
democratische benadering gegeven van beleid en bestuur in 
stedelijke regia's. Het rapport trok de aandacht en speelde 
een rol in de opinievorming in christen-democratische kring. 

Verslagboek "De betekenis van de christen-democratische 
politieke overtuiging voor de komende tien jaar in Europese 
context" 

In mei 1991 verschijnt de Nederlandse versie van het 
verslagboek van de conferentie die het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA samen met het CDA in oktober 1990 had 



belegd ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan: "De 
betekenis van de christen-democratische politieke overtuiging 
voor de komende tien jaar in Europese context". Dit verslag
boek zal eveneens in een Engelse en Duitse editie verschijnen, 
om aldus een bijdrage te leveren aan de verdieping van bet 
christen-democratisch erfgoed in Europees verband. 

Verslagboek Levensbeschouwelijke Identiteit en Politiek 

In oktober 1991 is bet verslagboek "Levensbeschouwelijke 
Identiteit en Politiek" verschenen waarin niet alleen verslag 
wordt gedaan van bet congres van 22 en 23 februari - in de 
vorm van een opname van de inleidingen en gevoerde 
discussies - maar ook een aanzet tot een follow-up van bet in 
gang gezette proces wordt gegeven. 

VII CDJA 

Bet jaar 1991 begon voor bet CDJA aet de vierinq van hat 
tienjariq bestaan. Daarnaast was bet CDJA dit jaar ook 
politiek-inhoudelijk weer seer actief. 

Taken en doelstellingen, ledenaantallen 

Het CDJA stelt zich in de eerste plaats ten doel door voor
lichting en vorming jongeren te betrekken bij de christen
democratie. De tweede doelstelling is bet meedenken en kri
tisch volgen van de christen-democratie. Deze doelstellingen 
worden in concrete activiteiten vertaald. De meeste van deze 
activiteiten die op landelijk niveau georganiseerd worden zijn 
overzichtelijk gepubliceerd in bet draaiboek '91. 
Het jaar 1991 werd afgesloten met 2948 leden. Gedurende bet 
jaar hebben zich bijna 500 nieuwe leden aangemeld. 

Alqemene ledenverqaderinqen 

Allereerst werd er op 19 januari een ledenvergadering gehouden 
tijdens bet lustrum. Tijdens deze vergadering is bet 
geactualiseerde grondslagrapport "Heelmaken wat gebroken is" 
vastgesteld en aangenomen. 
De reguliere Ledenvergadering vond dit jaar plaats in bet 
Kolpinghuis te Nijmegen op 8 juni. Hier werden naast de ge
bruikelijke huishoudelijke agendapunten de herziene statuten 
en bet bijbehorende huishoudelijk regalement aangenomen. 
Daarnaast nam de ALV resoluties aan met betrekking tot: de 
hervatting van de ontwikkelingshulp aan Suriname en de hieraan 
gekoppelde democratisering, de te stellen prioriteiten tijdens 
bet Nederlands voorzitterschap van de EG en de invoering van 
de drie-jarige basisvorming in bet voortgezetonderwijs. 

CDJA-raad 

Ook dit jaar vergaderde de CDJA-raad, bestaande uit vertegen
woordigers van grote kernen en provinciale afdelingen en de 
leden van bet Algemeen Bestuur, wederom tweemaal. In de voor-



jaarsraad op 27 april werd bet stuk "Het nieuwe Europa in een 
veranderende wereld" besproken en vastgesteld. De raad nam 
resoluties aan over bet vak verzorging in de basisvorming en 
een resolutie over bet mediabeleid. 
De najaarsraad op 30 november stond in bet teken van bet 
raadsstuk "Cbristelijk Sociale actie, nul". Dit raadsstuk werd 
besproken en vastgesteld. Ook werden tijdens deze raad resolu
ties vastgesteld met betrekking tot de toenemende onverdraag
zaamheid ten opzicbte van allocbtonen en Scbipbol en de Hoge
snelbeidstrein waarin o.a. gepleit wordt voor de terugdringing 
van de lucbtmobiliteit. 

Alg-een Bestuur 

Het Algemeen Bestuur (AB) is belast met de algemene politieke 
en organisatoriscbe leiding van bet CDJA. Het bestaat uit de 
leden van bet Dagelijks Bestuur, 3 recbtstreeks door de ALV 
gekozen leden, 17 vertegenwoordigers van provinciale afdelin
gen en een vertegenwoordiger namens bet personeel. Adviserende 
leden zijn de CDJA-secretaris, de voorzitters van de organisa
tie-, vormings-, redactie-, binnenland- en buitenlandcommissie 
en de voorzitter van de CDJA-raad, alsmede een vertegenwoordi
ger van bet CDA-partijbestuur. 
In 1991 vergaderde bet bestuur zeven maal. 

Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 1991 zestien maal. 
Daarnaast werd er regelmatig in kleiner verband vergaderd of 
namens bet DB overlegd met provinciale besturen en andere 
organisaties. In de reguliere DB vergaderingen worden de AB 
vergaderingen voorbereid en de besluiten daarvan uitgevoerd. 
Tevens vindt er een terugkoppeling plaats door de verscbillen
de vertegenwoordigers in de diverse organisaties en organen 
binnen bet CDJA en daar buiten. 

Secretariaat 

Het bestuur, de commissies en de organisatie in bet land 
worden bijgestaan door bet secretariaat, dat bestaat uit een 
aantal bij bet CDJA in dienst zijnde medewerkers. 
Na een jaar met vele veranderingen op bet secretariaat kan 
1991 gekenmerkt worden als een jaar van stabiliteit. De bezet
ting ziet er als volgt uit: Joban Mulder, secretaris; Titia 
Lont, medewerker organisatie en vorming en Sylvia Vooijs, 
secretarieel medewerker. 
Als vrijwilligers waren actief Ron v. Duffelen, 
persvoorlicbter en Tbeo Brand, publieksvoorlicbter. 

Belangrijke politieke onderverpen dit jaar 

Ontwikkelingssamenwerking 

Tijdens de CDA-partijraad in juni werd door bet CDJA een 
resolutie ingediend waarin gepleit werd voor de bandbaving van 
bet budget voor Ontwikkelings samenwerking van 1,5% van bet 
Netto Nationaal Inkomen en bet voorkomen van vervuiling van 



dit budget. lets waar het CDJA in het kader van de solidari
teitsgedachte veel waarde aan hecht. De hulp die aan Midden
en Oost Europa gegeven dient te worden kan naar de mening van 
het bestuur ook uit de, door de ontstane ontspanning, vrijko
mende middelen bij defensie gehaald worden. Een intensieve 
informatiecampagne leidt ertoe dat de ingediende resolutie 
bijna unaniem door de CDA-afgevaardigden wordt aangenomen. 
Deze problematiek blijft echter de aandacht van het bestuur 
vragen. 

Conservatisme 

Ook de discussie rondom de toetreding van de (m.n. Britse) 
conservatieven blijft de aandacht vragen. Hieromtrent werden 
regelmatig artikelen geschreven in de CDA~bladen en in Inter
ruptie. Uitgangspunt blijft dat Christen Democratie een zelf
standige politieke stroming is die zich principieel 
onderscheidt van andere waaronder het conservatisme. 

Christelijk sociaal congres te Doorn 

In september werd er in Doorn een Christelijk Sociaal Jongeren 
Congres gehouden. Dit congres is georganiseerd in samenwerking 
met CNV-jongerenorganisatie, Christelijke Plattelandsjongeren 
en de Youth for Christ. Tijdens deze conferentie werd stilge
staan bij de thema's milieu, wereldhandel en arbeid. In het 
slotdocument "Schaven of hakken" worden de uitspraken van dit 
congres vastgelegd. 

Voorstellen van de werkgroep emancipatie voor een positieve 
actie beleid in het CDJA werden door het AB overgenomen. 
Op sociaal-economisch terrein hebben in 1991 twee zaken cen
traal gestaan: de discussie over de WAO/Ziektewet enerzijds en 
de reactie op de Miljoenennota 1991 anderzijds. 
Door het bestuur is op de WAO/Ziektewetplannen gereageerd. 
Hierbij gold als uitgangspunt dat het sociaal onaanvaardbaar 
is dat honderdduizenden door arbeidsongeschiktheid zonder werk 
zitten. Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid dient voorop 
te staan bij de bestrijding ervan. Daarbij is een actieve zorg 
om arbeidsongeschikten weer aan werk te helpen noodzakelijk. 
Daarnaast kan er best een groter beroep op de eigen verant
woordelijkheid van mensen individueel en van de vakbonden en 
werkgevers worden gedaan door naast een basisuitkering te 
werken met aanvullend bijverzekeren. voor het CDJA is daarbij 
echter de absolute voorwaarde, dat bij de hooqte van de uitke
ring een onderscheid wordt gemaakt tussen arbeidsongeschikten 
die weer kans hebben op werk en zij die dat niet meer hebben. 
De CDJA-reactie op de Miljoenennota 1992 bestond voornamelijk 
uit opmerkingen over het sociale vernieuwingsbeleid, de bezui
nigingen op ontwikkelings samenwerking en de steeds groeiende 
uitgaven voor het overheidsapparaat. 

Op het buitenland terrein zijn een aantal notities aan de orde 
gekomen met een grote informatieve waarde, zeals de Sociale 
dimensie van de E.G. en de notitie Nieuwe toetredingen, of 



bijvoorbeeld de mensenrechtenschendingen in Marokko en de 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika. 
Met de uitspraken van de Raad in bet achterhoofd is in juni 
gesproken over de situatie in de Baltische Staten. Overeen
komstig de lijnen zoals die in bet raadsstuk 'Het nieuwe 
Europa in een veranderde wereld' dit voorjaar zijn vastgelegd 
heeft bet AB uitgesproken dat de betreffende republieken 
Estland, Litouwen en Letland meer autonomie dienen te 
krijgen, uitmondend in volledige soevereiniteit. 
Ook in juni is een CDJA reactie n.a.v. de defensienota vastge
steld, waarbij de lijnen van bet genoemde raadsstuk zijn 
vastgehouden. 

Verder kwamen er vele binnenlandse onderwerpen in bet AB aan 
de orde zoals studiefinanciering, keuzes in de zorg, 
individualisering binnen de sociale zekerheid, staatkundige 
vernieuwing, huwelijk en homoseksualiteit. 

Onderwijs en Arbeidsmarkt 

?P bet terrein van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
1s er momenteel veel aan de hand. Een grote rol heeft bet 
rapport van de Commissie Rauwenhoff hierbij gespeeld. In de 
CDJA-reactie heeft m.n. een rol gespeeld de toegankelijkheid 
van bet onderwijs, de kansen voor achterstandsgroeperingen, de 
spreiding van verantwoordelijkheden over scholen, bedrijven en 
de overheid en de verschillende doelstellingen die bet onder
wijs kent: persoonlijke ontplooiing, ontplooiing t.b.v. de 
samenleving en de voorbereiding op de beroepsuitoefening. 

Politiek dicht bij mensen 

Is de welluidende naam van een discussie binnen bet CDA over 
bet politiek functioneren van de partij. Een reactie is 
besproken gedurende bet AB-weekend eind september en aangepast 
opgestuurd naar bet CDA. 

Landbouw, natuur en milieu 

In bet AB van november is uitgebreid stilgestaan bij de dis
cussie die momenteel uitgebreid gevoerd wordt over de negatie
ve effecten van landbouw op bet milieu (overbemesting, verzu
ring, gewasbeschermingsmiddelen, enz.) en over de relatie 
tussen landbouw, natuur en milieu. Er is uitgesproken dat de 
landbouw schoon moet produceren. Hiervoor dienen een aantal 
nader genoemde maatregelen te worden genomen. 
Ook is uitgesproken dat meer nog dan momenteel gebeurt gebie
den moeten worden bestempeld als natuurgebied, zodat de land
bouw zich daaruit terugtrekt. 

Haat in mobiliteit 

Met bet vaststellen van deze notitie heeft bet AB onder andere 
uitgesproken voorstander te zijn van het afremmen van de 
automobiliteit, mede met bet oog op de bereikbaarheid. Voorts 
wordt uitgesproken dat bet openbaar vervoer sterk moet worden 
ontwikkeld tot een serieuze concurrent van de auto. Ook wordt 



gepleit voor bet werken aan de mentaliteitsverandering met 
betrekking tot vervoer en de wijze van vervoeren. 

Relatie CDA/CDJA 

De contacten met bet CDA worden behartigd via de CDJA-verte
genwoordigers in dagelijks- en partijbestuur. Ook in de par
tijraad hebben veel CDJA-ers een werkzaam aandeel. Via het 
landelijk secretariaat en vertegenwoordigers in besturen en 
commissies onderhoudt het CDJA contacten met de redactie van 
CD/Actueel en de CDA-krant, het Intercultureel Beraad, het 
Steenkampinstituut, de stichtingsraad van het Wetenschappelijk 
instituut van het CDA en de commissie Buitenland plus de 
werkgroepen. 
Ook op provinciaal- en lokaal niveau wordt het CDJA met veel 
leden in het CDA vertegenwoordigd. 
Er worden ook dit jaar weer een aantal CDJA-ers toegelaten tot 
de CDA-Kaderschool. 

Comaiaaiea 

Organisatie commissie 

De organisatiecommissie houdt zich van nature bezig met 
ledenwerving en kernenbegeleiding en zonodig met andere zaken 
die niet politiek-inhoudelijk zijn. Het jaar 1991 vormt daarop 
geen uitzondering. 

Het kernenwerk in 1991 heeft, naast de provinciale inspannin
gen van de oc-ers en de kernencontactpersonen, alles van doen 
gehad met de afwikkeling van het Witte Vlekkenplan I en het 
opstarten van het Witte Vlekkenplan II. 

Een andere belangrijke oc-taak is de organisatie en uitvoering 
van de permanente ledenwerving. Gelukkig zijn we er na het 
vertrek van Sandra Hek in geslaagd een nieuwe publieksvoor
lichter annex voorzitter van de ledenwerfclub te vinden in de 
persoon van Theo Brand. Samen met de overige leden van de 
ledenwerfclub is hard gewerkt aan actieplannen, nieuwe fol
ders, ledenwerf-interruptie, het bemensen van CDJA standjes 
bij belangrijke gebeurtenissen in den lande en nog veel meer. 

Het jaar 1991 is ook het jaar van de doorbraak van de 
videoclub geworden met als boogtepunt de vulling van 66n van 
de uitzendingen van "Politieke partijen", welke zendtijd door 
bet CDA wel erg bereidwillig is afgestaan. 

Vormingscommissie 

De vormingscommissie beeft als doelstelling om leden van bet 
CDJA door middel van cursussen zicb te laten verdiepen in de 
grondslag van bet CDJA en om te belpen met bet vertalen van de 
uitgangspunten naar concrete politieke standpunten. Daarnaast 
geeft de vormingscommissie ook cursussen over meer tecbniscbe 
aspecten als vergadertecbniek, spreken in bet openbaar etc. 
Als deskundig vormingsmedewerker begeleidde Titia Lont de 
meeste activiteiten van de vormingscommissie. 



In 1991 heeft het CDJA een accent op de vormingsactiviteiten 
gelegd.Dat vertaalde zich in extra cursussen die georganiseerd 
moesten worden. Oat heeft de vormingscommissie ook gedaan! 

In 1991 werden drie basiscursussen gehouden. Deze waren be
stemd voor leden die nog niet zo lang lid zijn van het CDJA, 
maar wel al actief zijn of dat willen worden. Naast de basis
cursus werd er in het voorjaar ook een kadercursus georgani
seerd. Daarin werd extra aandacht besteed aan de grondslag en 
werd uitgebreid ingegaan op de verschillende politieke stro
mingen. Deze kadercursus was bestemd voor leden van leden van 
besturen op provinciaal- en landelijk niveau, CDJA-raadsleden 
en andere actieve CDJA-leden. Tevens is gestart met een geheel 
nieuwe "Hink-Stap-Sprong"-cursus, om op een heel andere manier 
CDJA-kader te bereiken. Voordeel hierbij is dat aan de deelne
mers bepaalde opdrachten kunnen worden meegegeven. 
Ook een geheel nieuwe cursus was de cursus voor meisjes die 
een direct uitvloeisel was van het positieve actieplan van het 
CDJA. De bedoeling was om een cursus te organiseren waar 
meisjes onderling konden discussieren over problemen en vraag
stukken die vooral meisjes aangaan. 
Voorts heeft de vormingscommissie weer verschillende raadscur
sussen georganiseerd, zijn er een tweetal doe-projecten tot 
stand gekomen, te weten lokale politiek en homosexualiteit en 
christen-democratie en is er ondersteuning verleend aan de 
diverse provinciale kennismakingsdagen. 

Jaarthema-commissie 

Juist in deze tijd, 100 jaar na het ontstaan van de Christe
lijk Sociale beweging is het belangrijk om te weten aan welke 
bronnen christelijk-sociale organisaties hun identiteit ontle
nen. Vandaar het jaarthema "Christelijk Sociaal, identiteit in 
uitvoering". Tijdens de activiteiten rondom dit jaarthema lag 
de nadruk op de grondslag, betekenis en waarde van de 
christelijk sociale bezinning, weergegeven in een drietal 
terugkerende thema's: milieu, eerlijke wereldhandel en arbeid. 

Hoogtepunt van de jaarthemacommissie-activiteiten was het 
Christelijk sociaal jongeren-congres op 21 september in Doorn. 

Binnenlandcommissie 

De Bico heeft in 1991 zeven maal vergaderd. Voorts werd op 23 
maart de traditionele Bico-dag gehouden met als onderwerp de 
bestuurlijke vernieuwing. Door de verschillende werkgroepen 
zijn een tal van notities en discussiestukken geproduceerd. 

Buitenlandcommissie 

De buitenlandcommissie is met name belast met het bevorderen 
van meningsvorming en -uiting over buitenlandse politieke 
onderwerpen. Daarnaast onderhoudt de commissie de reguliere 
contacten met het buitenland. Met name met onze Europese 
koepelorganisatie, EYCD, is veelvuldig overleg en contact. 
Tevens organiseerde het CDJA dit jaar de jaarlijkse conferen
tie van het Gesprekscentrum, een organisatie waarin naast het 



CDJA de Scandinavische christen-democratische jonqeren-orqani
saties participeren. 

Redactiecommissie 

De redactiecommissie heeft de taak om !eden en qelnteresseer
den te voorzien van orqanisatienieuws en ook om een bijdraqe 
te leveren aan de meninqsvorminq in het CDJA. De redactie
commissie stelt het ledencontactblad van het CDJA, de 
Interruptie samen en co~rdineert de bijdraqen voor de CDJA
ruimte in CD/Actueel en de CDA-krant. 
De redactiecommissie streeft ernaar de samenwerkinq met de 
verschillende commissies en het Alqemeen Bestuur te intensive
ren, om van Interruptie het blad te maken zoals dat bedoeld 
is: een qoed functionerend ledencontactorqaan en een podium 
voor CDJA-ers die voor hun meninq uit durven te komen. Maar 
samenwerkinq is ook nuttiq voor de beeldvorminq van het CDJA 
naar buiten toe; richtinq het CDA en de rest van de wereld. 

Provinciale afdelingen en kernen 

De provinciale afdelinqen spelen als basis van de landelijke 
orqanisatiestructuur in het CDJA een belanqrijke rol. Via 
verteqenwoordiqinqen in het Alqemeen Bestuur en de Orqani
satiecommissie wordt daaraan mede qestalte qeqeven. Daarnaast 
spelen zij een belanqrijke rol in het beqeleiden van kernen. 

M'SO/Exis/"31" 

Het CDJA is net als de meeste andere politiek jonqerenorqani
saties qeorqaniseerd in M'50, dat zich ten doe! stelt alqemeen 
politiek vorminqswerk te ontwikkelen qericht op jonqeren. 
Het CDJA is ook lid van de adviesraad van Exis, de orqanisatie 
voor internationaal jonqerenwerk. 
Daarnaast wordt qeparticipeerd in de vereniqinq 11 31 11 voor 
verteqenwoordiqinq van Nederlandse jonqeren naar Europese 
fora. 

VIII CDA-VROUWENBERAAD 

In 1tt1 verden een aantal veranderinqen voorbereid. In de 
bestuurssamenstellinq van bet CDA-VrouveDberaad trad een 
vijziqinq op omdat de voorzitter Aqnes van Ardenne-van der 
Boeven stelde zicb niet berkiesbaar stelde en er qezocbt aoest 
worden naar een opvolqer. De reqistratie van de leden vindt 
vanaf november 1tt1 voor vat betreft de ververkinq van de 
zoqenaaade kernqeqevens extern plaats, de ververkinq van 
kaderqeqevens van de leden van bet CDA-Vrouvenberaad vindt 
plaats op bet secretariaat van bet CDA-Vrouwenberaad. Deze 
extra taak brenqt een zekere meerwaarde met zicb aee. Dankzij 
dit nieuve aysteem kan een qoed deskundiqeDbestand worden 
opqezet, waardoor de participatie van de leden verqroot kan 
worden. 

Dankzij de aktie "Van 4000 naar 8000 11 qroeide het ledenaantal. 



Het streefcijfer werd tot op heden echter nog niet bereikt. Er 
werden weer een aantal nieuwe afdelingen opgericht. 

Doalstallingan 

Het CDA-Vrouwenberaad stelt zich ten doel inbreng te leveren 
in het politieke beleid van het CDA en de regering, bet 
vergroten van de politieke bewustwording van vrouwen en het 
bevorderen van de integratie van vrouwen in het CDA. 

Voor het leveren van inbreng in het politiek beleid dienen bet 
Program van Uitgangspunten en de CDA-emancipatieresolutie als 
toetsstenen. 

Aan de realisatie van de drie doelstellingen werd gewerkt door 
discussies, meningsvorming en standpuntbepaling binnen en 
buiten de partij, contacten met de leden, contacten in het 
CDA, vertegenwoordigingen buiten het CDA en internationale 
contacten. 

Discussias, maningsvorminq, standpuntbapalinq 

Als jaarthema 1991-1992 van het CDA-Vrouwenberaad werd gekozen 
"Gedeelde verantwoordelijkheid". Ter voorbereiding van dit 
thema werd eind 1990 een werkgroep ingesteld. Een groot aantal 
exemplaren van de notitie over bet jaarthema werden aange
vraagd. Tot 1 april 1992 kunnen de afdelingen hun reacties 
indienen. De discussie rond dit jaarthema zal uitmonden in een 
standpuntbepaling, die zal worden vastgesteld op de voorjaars 
Landelijke Raad in 1991. 

Als vervolg op het jaarthema "Vrouw en inkomen" werd besloten 
tot het uitbrengen van de nota "Individualisering". 

De volgende standpunten heeft het CDA-Vrouwenberaad doen 
uitgaan: 

Aan de Stichting 1991 een reactie op bet basisdocument 
"Bedreigde verantwoordelijkheid". 
De handreiking "Integratie en participatie" aan de 
afdelingen van het CDA-Vrouwenberaad. 
Aan de partijsecretaris dhr.C.Bremmer een reactie van het 
CDA-Vrouwenberaad op de nota "Integratie en 
participatie". 
Aan de voorzitter van bet CDA dhr. W.v.Velzen het verzoek 
om voortaan in verkiezingsanalyses het percentage vrouwen 
op te nemen. 
Tevens ontving dhr.Van Velzen een lijst met vrouwelijke 
kandidaten voor het vice-voorzitterschap van de partij. 

Contacten met de laden 

Om als bestuur goed te kunnen functioneren is een goed contact 
met de leden van essentieel belang. De vertegenwoordigers per 
provincie van bet Dagelijks Bestuur bezochten diverse afdelin
gen in de provincie en vierden een aantal lustra mee. 

Het thema van de vierde Ledendag gehouden op 28 september was 



"Vrouwen en 100 jaar Cbristelijk Sociaal Beleid". 

ContacteD in bet CDA 

Het CDA-Vrouwenberaad was in de partij op alle niveaus verte
genwoordigd. 
Inbreng en integratie zijn bij deze contacten de belangrijkste 
trefwoorden. 
In bet gelieerd overleg, een overlegorgaan met bet boofd 
organisatie en vertegenwoordigers van gelieerde organisatie, 
vindt regelmatig uitwisseling van activiteiten plaats. 

Vertegenwoor4iginqen buiten bet CDA en international& contac
ten. 

Het CDA-Vrouwenberaad onderbield intensieve contacten met de 
Nederlandse vrouwenbeweging. In Nederland is bet CDA-Vrouwen
beraad vertegenwoordigd in de Nederlandse Vrouwenraad, bet 
Politiek Vrouwenoverleg, bet Breed Platform voor Economiscbe 
Zelfstandigbeid, bet Convent van Cbristen-vrouwen en bet 
Presidentieel overleg van Cbristen-vrouwenorganisaties. 

Het convent van cbristen-vrouwen bracbt in reactie op bet 
basisdocument "Bedreigde verantwoordelijkbeid" een reactie uit 
getiteld "Appel op verantwoordelijkbeid". 

De samenwerking met een aantal vrouwenorganisaties rondom de 
lobby "Vak ver-zorging moet" beeft tot een goed resultaat 
geleid. 
Namens bet CDA-Vrouwenberaad participeert de secretaris vanaf 
eind 1991 in de project-groep "Kiezen voor emancipatie '94, 
een project ter voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezin
gen. 
Internationaal leverde bet CDA-Vrouwenberaad, middels de leden 
van de Sectie Buitenland inbreng in de vrouwenorganisaties van 
de Europese Volkspartij en in de Unie van Cbristen-Democrati
scbe vrouwen. 

Daqelijks Bestuur 

De voorzitter van bet CDA-Vrouwenberaad Agnes van Ardenne-van 
der Hoeven gaf begin 1991 aan baar zittingsperiode niet te 
willen verlengen. Daardoor werd bet bestuur voor de taak 
gesteld op zoek te gaan naar een waardige opvolgster. Op de 
najaars Landelijke Raad van bet CDA-Vrouwenberaad op 16 novem
ber 1991 werd de voordracbt van bet Landelijk Bestuur van bet 
CDA-Vrouwenberaad met alge-mene stemmen goedgekeurd. Toos 
Jongma-Roelants werd op de partijraad van 23 november in de 
functie van voorzitter van bet CDA-Vrouwenberaad verkozen. 

Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit zeven leden, vergaderde 
negen maal. Op 7 juni vond een beleidsdag plaats. In de verga
deringen werden de bijeenkomsten voor bet Landelijk Bestuur en 
de Landelijke Raad voorbereid en de besluiten daarvan uitge
voerd. 

In bet Dagelijks Bestuur vond de coordinatie van de activitei-



ten van de drie Secties en van de verschillende werkgroepen 
plaats. Ten behoeve van het Landelijk Bestuur werden alle 
activiteiten in een maandelijks voortgangsoverzicht opgenomen. 

Lan4elijk Beatuur 

Het Landelijk Bestuur vergaderde in totaal zeven keer over 
politieke en bestuurlijke zaken en hield op 17 en 18 juni twee 
beleidsdagen in Doorn. Het thema van de beleidsdagen in Doorn 
was de bewustwording en het functioneren van de vrouw binnen 
de partij. Tevens werden de nota's "Gedeelde verantwoordelijk
heid" en "Individualisering" besproken. 

Tijdens de politieke rondblik op de vergaderingen van het 
Landelijk Bestuur kwamen tal van onderwerpen aan de orde. 

De volgende activiteiten werden ontplooid: 
Overleg over de voorbereiding van de verkiezingscampagne 
Provinciale staten en de opstelling kandidatenlijst voor 
de Eerste Kamer; 
Samen met het CDJA werd actie gevoerd tegen de 
voorgenomen bezuinigingen op ontwikkelingshulp; 
De reactie op de nota "Politiek dichtbij mensen" was met 
name gericht op het hoofdstuk over vrouwennetwerken. De 
reactie werd omgezet in een handreiking en naar de 
afdelingen gestuurd; 
Er werd een profielschets en een procedure overzicht 
voorzitter CDA-Vrouwenberaad vastgesteld; 
In december werd de werkgroep voor het jaarthema 1992-
1993 "Vernieuwd ouderschap" ingesteld. 

LaD4elijke Raa4 

De Landelijke Raad is het hoogste'besluitvormende orgaan van 
het CDA-Vrouwenberaad en bestaat uit de stemhebbende leden van 
het Landelijk Bestuur en drie afgevaardigden per provincie. 

Op de Landelijke Raad van 6 mei 1991 vond een rapportage 
plaats over de reacties op de discussienota "Vrouw en inko
men". Er werd een samenvatting van de reac-ties van de afde
lingen gepubliceerd. Het jaarverslag en de jaarrekening over 
1990 werden goedgekeurd. 

Tijdens de najaarsvergadering van de Landelijke Raad op 16 
november hield staats-secretaris Dieuwke de Graaff een inlei
ding over "Vrouwen in politiek en openbaar bestuur". 
Het jaarthema "Gedeelde verantwoordelijkheid" en de beleidsno
ta "Individualisering" werden gepresenteerd. 
Tevens kwam aan de orde de reactie van het CDA-Vrouwenberaad 
op de voorge-stelde Algemene Nabestaandenwet. 

In het huishoudelijk deel van de vergadering werden het werk
plan en de begroting 1992 vastgesteld. 

De pogingen om tot uitbreiding van het aantal uren politiek 
medewerker te komen zijn helaas niet gehonoreerd, mede in 
verband met de financiele situatie van het CDA. Wel werd de 



subsidie van het CDA aan het CDA-Vrouwenberaad verhoogd. 

Hoogtepunt van deze Landelijke Raad was de vaststelling van de 
voordracht van de nieuwe voorzitter Toos Jongma-Roelants en 
het afscheid van Agnes van Ardenne-van der Hoeven. 

Pu):)likaties 

In 1991 bracht het CDA-Vrouwenberaad de volgende publikaties 
uit: 

handreiking voor de afdelingen over het rapport 
"Integratie en participatie; 
de verslagbundel van de ledendag "Vrouwen in 100 jaar 
christelijk sociaal beleid"; 
handreiking netwerken; 
notitie over het jaarthema "Gedeelde 
verantwoordelijkheid"; 
de nota "Individualisering". 

Er werden twee resoluties aangenomen: 
resolutie vluchtelingenbeleid 
samen met het CDJA een resolutie over ontwikkelingshulp 

Van de mogelijkheid om een abonnement te nemen op Vrouwenbe
raadsignalen werd door ruim 140 Vrouwenberaadsleden gebruik 
gemaakt. 
De volgende signalen zijn in 1991 gereed gekomen: 

Signaal "Sociale vernieuwing" 
Signaal "Positie van Vrouwen in de politiek", een reactie 
op het advies van de Emancipatieraad "Vrouwen in de 
politiek en openbaar bestuur 

Bet werk van de Secties. 

Sectie Buitenland 

De Sectie Buitenland houdt zich bezig met internationale 
vrouwenbelangen op korte en lange termijn. 
In elke werkgroep van de commissie Buitenland van het CDA 
participeert een vertegenwoordiger vanuit de Sectie. 
De Sectie organiseerde in 1991 in samenwerking met de Sectie 
Vorming een studiedag als vervolg op de cursus Vrouw en Euro
pa. Begin 1992 vinden nog twee dagen plaats. 

Op 16 maart vond een conferentie over vluchtelingenbeleid 
plaats in samenwerking met het CDA en het CDJA. Tevens werden 
cursussen voor vrouwen in Hongarije opgezet. 
Van 13 tot 17 mei bracht een groep vrouwen uit Hongarije een 
bezoek aan Nederland. 
De groep werd begeleid door vertegenwoordigers van de Sectie 
Buitenland en Vorming. Van 6 tot 10 november werd door 
vertegenwoordigers van het CDA-Vrouwenberaad een tegenbezoek 
aan Hongarije afgelegd. 

Sectie Pers en Publiciteit 



De Sectie Pers en Publiciteit verzorgde de vaste pagina in 
CD/Actueel en de eigen ruimte in de CDA-krant. Van belangrijke 
gebeurtenissen en uitspraken werden persberichten uitgegeven. 

Zo ook over de nota individualisering. De nota werd in diverse 
kranten becommentarieerd. Via artikelen in de eigen media werd 
het thema publicitair en inhoudelijk begeleid. 

Sectie Vorming 

De Sectie Vorming is het overlegplatform van de vormingsvrou
wen van het CDA-Vrouwenberaad, welke zijn vertegenwoordigd in 
de scholingscommissies van de Kamerkringen. 
Doel van dit overlegplatform is door middel van informatie en 
scholing, een kader te vormen dat specifieke cursussen en 
lezingen voor aspirant CDA (Vrouwenberaads) leden kan opzet
ten. Zij wil hiermee vrouwen stimuleren en motiveren opdat 
meer vrouwen lid worden van het CDA (Vrouwenberaad) en eventu
eel aansluitend politiek actief willen worden binnen het CDA. 
In september 1991 werd voor de tweede maal een bijeenkomst 
rond het jaarthema georganiseerd om, de leden van de Sectie en 
degenen die zich bereid verklaarden op de sprekerslijst ge
plaatst te worden, nader te informeren over doel en inhoud van 
de nota. 

Ret secretariaat 

Op het secretariaat van het CDA-Vrouwenberaad Z~Jn werkzaam: 
Marianne van de Griendt-van den Berg 32 uur als ambtelijk 
secretaris; 
Froukje de Jonge voor 20 uur als medewerker politiek; 
Wil Waterreus-de Vries trad m.i.v. 1 aug.in dienst bij de 
Tweede Kamer. Zij werd opgevolgd door Gemma Middendorp (4 
uur, administratief medewerker). 

IX CDA-BESTUURDERSVERENIGING 

In bet verslagjaar 1991 stonden naast de verkiezingen voor de 
provincial• staten, de ontwikkelingen in de organisatie van 
bet openbaar bestuur centraal. Trefwoorden voor bijzondere 
activiteiten van de vereniging in 1991 waren : "Bestuur op 
niveau" (onderwerp van discussie tijdens studiedagen, zowel 
landelijk als provinciaal), verkeer en vervoer (tbema van de 
verenigingsconferentie), decentralisatie (advies aan de 
staatsecretaris van binnenlandse zaken), de Tussenbalans 
(onderwerp van gesprek met de staatssecretaris en de TWeede
ltamerfractie). 

De jaarlijkse conferentie, op 20 april, had ditmaal als thema 
: "Verkeer en vervoer". Ongeveer 100 belangstellenden waren 
aanwezig in "Orpheus" te Apeldoorn. 

studiedaqen over "Bestuur op niveau" 



De organisatie van het bestuur in stedelijke gebieden stond in 
1991 volop in de belangstelling in bestuurlijk Nederland. De 
vereniging wijdde hieraan twee studiedagen op 12 april in 
Rotterdam en op 26 oktober in Amsterdam en een besloten 
overleg met CDA-bestuurders uit de in de nota Bestuur op 
niveau, deel 2 (BON-2), aangewezen zeven stedelijke gebieden. 
(Een verslag is in het meinummer van Bestuursforum gepubli
ceerd.) 

Op zaterdag 5 januari werd een besloten overleg gehouden 
tussen bestuurders uit de zeven stedelijke gebieden die in 
BON-2 genoemd worden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 
Eindhoven/Helmond, Arnhem/Nijmegen, EnschedefHengelo) en het 
bestuur van de vereniging. Tijdens deze bijeenkomst werd 
overlegd over de ontwikkelingen in de verschillende stedelijke 
gebieden en een gezamenlijke benadering gezocht. 

Bestuursforum 

In de jaargang 1991 van Bestuursforum verschenen enkele thema
nummers, waaronder: Platteland en kleine kernen (maart 1991), 
Het augustusfseptembernummer was deels gewijd aan politiek 
management, mede in verband met het verschijnen van het CDA
rapport "Politiek dicht bij mensen". 
Het novembernummer kende als thema "Europa en het bestuur"; 
ingegaan werd op de eenwording van Europa en 
de consequenties daarvan voor het binnenlands bestuur. 
Opnieuw werd aandacht besteed aan bestuurlijke en sociale 
vernieuwing, terwijl ook artikelen aan het bestuur in stede
lijke gebieden gewijd werden. 

Met ingang van 1 januari 1991 trad een vernieuwde redactie aan 
met drs. A.J. van Dulst als voorzitter. 

Afdelinqen en aantallen laden 

In de provincies zijn weer veel activiteiten ten behoeve van 
de leden ontwikkeld. Voor een verslag van deze activiteiten : 
ledenvergaderingen, politieke cafes, regionale bijeenkomsten 
enz., moet kortheidshalve verwezen worden naar de rubriek 
Verenigingsnieuws in Bestuursforum. 

De statenverkiezingen op 6 maart 1991 leidden tot een gerinqe 
stijging van het aantal zetels voor het CDA, waarbij in de 
verschillende provincies sprake was van lichte winst of dito 
verlies. In het aprilnummer van Bestuursforum werd een analyse 
gegeven van de verkiezingsuitslag; tevens werd ingegegaan op 
de vorming van de colleges van gedeputeerde staten. Naast 
versterking van de positie van het CDA in Drenthe en Limburg 
stond het verlies van collegeverantwoordelijkheid in Zuid
Holland. 

Het aantal verenigingsleden kende in 1990/1991 een enigszins 
grillig verloop. Dit werd veroorzaakt door een naijleffect van 
de raadsverkiezingen in 1990 (sommige afgetreden raadsleden 



bleven nog tot bet einde van dat jaar verenigingslid). Ten 
opzichte van eind 1989 was bet aantal leden twee jaar later 
gestegen. 

Ledenraad en bestuur 

De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen 
en de leden van het verenigingsbestuur, vergaderde driemaal. 

Het bestuur vergaderde driemaal, daarnaast kwam bet dagelijks 
bestuur regelmatig bijeen. 
Op voorstel van bet bestuur stelde de ledenraad een beleidsno
titie vast met de titel: "De bestuurdersvereniging in de jaren 
negentig". Hierin werd gekozen voor versterking van bet poli
tieke profiel van de vereniging, onder andere door uitbreiding 
van bet secretariaat met een full-time medewerker. Deze uit
breiding zou gefinancierd moeten worden door een verhoging van 
de contributie in 1991 en 1992. De voorstellen daartoe vonden 
instemming bij de ledenraad. 

Het bestuur stond ook in 1991 onder voorzitterschap van jhr. 
drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, commissaris der koningin 
in Utrecht; 

overleg met de bewindslieden en de TWeede-Kamerfractie 

Op 20 maart voerde een delegatie uit het bestuur van de ver
eniging overleg met de staatssecretaris van binnenlandse 
zaken, mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta. In het bijzonder werd 
gesproken over de Tussenbalans en de aangekondigde decentrali
satie van rijkstaken en bevoegdheden. Het verenigingsbestuur 
heeft op verzoek van de staatssecretaris na raadpleging van de 
provinciale afdelingen hierover een brief opgesteld met een 
lijst van mogelijk over te dragen taken en bevoegdheden en 
deze aan haar aangeboden. 

Met de fractiecommissie binnenlandse zaken werd tweemaal 
overlegd. Op 20 juni stond de Tussenbalans en decentralisatie 
centraal. Op 21 november werd gesproken over de begroting en 
Bestuur op niveau, deel 2. 

Met de fractiecommissie volkshuisvesting werd gesproken op 25 
september. Hierbij kwam zowel de begroting aan de orde als de 
ontwikkelingen op het gebied van de stadsvernieuwing. 

Secretariaat 

Een van de taken van het secretariaat is bet verstrekken van 
advies, informatie en documentatie op verzoek van leden en 
derden. Regelmatig werd informatie verstrekt over rechtsposi
tionele vragen. Daarnaast werd bet secretariaat meermalen 
geraadpleegd in verband met de verkiezingen voor provinciale 
staten. 

Op 1 september traden twee nieuwe medewerkers in dienst. De 
beer J.Kuit kwam bet secretariaat versterken als full-time 
bureauredacteur (uitbreiding), terwijl mevrouw J. van Kampen 



als opvolgster van de naar Limburg vertrokken mevrouw J.M. 
Manhro haar werkzaamheden begon. 
Mr. drs. A.M. van der Veen vervulde naast zijn werkzaamheden 
voor de vereniging tevens bet secretariaat van de CDA-werk
groep Grote Steden. 

Per 31 december bestond bet personeel uit: H.G.Cloudt (ambte
lijk secretaris, tevens eindredacteur van Bestuursforum), mr. 
drs. A.M. van der Veen (beleidsmedewerker), J. Kuit (bureau
redacteur Bestuursforum), mevrouw J. van Kampen (medewerkster) 
en mevrouw N.M.A. Munsterman (administratief medewerkster). 




