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Agendapunt AS 

Jaarverslagen 1995 

Bestuurlijke zaken 

Partijbestuur 

Meermalen is geconstateerd dat herstel van het CDA allereerst afhangt van de politieke 
inhoud. Het jaar 1995 staat dan ook grotendeels in het teken van de (voorbereiding van) 
politiek inhoudelijke discussie. 
Na bekrachtiging van de voordracht door het Congres op 4 februari heeft Hans Helgers 
de voorzittershamer overgenomen van waarnemend partijvoorzitter Tineke Lodders. 
Traditiegetrouw begint het Partijbestuur het jaar met het Bestuursweekend. Deze staat dit 
keer grotendeels in het teken van het Strategisch Beraad. Aan de hand van een probleem
verkennende notitie is door de leden van het Partijbestuur en de voltallige Tweede Kamer
fractie gesproken over maatschappelijke trends en toekomstige ontwikkelingen; de 
beleving van de politiek (rol politieke partijen, mogelijkheden tot overheidsinterventies); 
plaatsbepaling christen-democratie. 

Meermalen is uitvoerig van gedachten gewisseld over het politieke beleid van kabinet en 
fractie, in het bijzonder over de toestand van onze partij. De politieke rondblik is een vast 
onderdeel van de agenda van de Partijbestuursvergaderingen. In deze rondblik kunnen 
signalen die de Kamerkringbesturen onder andere vanuit de afdelingen ontvangen naar 
voren worden gebracht. Fractievoorzitter Heerma levert altijd een belangrijke bijdrage aan 
dit onderdeel. Indien vragen de opstelling van de CDA-fracties in de Eerste Kamer of het 
Europees Parlement betreffen, dan werken hun voorzitters Van Leeuwen en/of Maij
Weggen mee. 

Bestuurlijke taken 
De belangrijkste taken van het Partijbestuur zijn, comform de Statuten: 

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. Hieronder valt onder meer de voorbereiding van de 
Partijraden, waar onder de Jaarrekeningen en Begrotingen. 
In het Partijbestuur is tevens aan de hand van een financiële tussenrapportage gesproken 
over het te voeren beleid. De uitkomsten van de kerntakendiscussie van het Secretariaat 
zijn in het Partijbestuur besproken. 
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Strategisch Beraad 
Het Strategisch Beraad is in 1995 een vast onderdeel op de agenda van het Partijbestuur. 
Regelmatig worden de leden van het Partijbestuur op de hoogte gehouden van de 
voortgang van de werkzaamheden van de Centrale Werkgroep. Vlak voordat het rapport 
'Nieuwe wegen. vaste waarden' wordt gepubliceerd - medio november - worden de 
hoofdlijnen mondeling toegelicht en besproken. 
Tevens is in het Partijbestuur een eerste discussie gewijd aan het te volgen discussietraject 
over het rapport. 

Verkiezingen 
Op 8 maart vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten. De 
voorbereidingen van deze verkiezingen zijn al in 1994 ter hand genomen. 
In het Partijbestuur is uitvoerig teruggeblikt op de gevoerde campagne en de uitslag van 
deze verkiezingen. 
Tevens staat in juni de lij st voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer op de 
agenda. In het Partijbestuur is - in aanwezigheid van de voorzitters van de Provinciale 
afdelingen en de Statenfracties - gesproken over de kandidatenlijst en is deze vastgesteld. 

'Herkenbaar en Slagvaardig' 
Al in de tweede helft van 1993 is de commissie Klaassen van start gegaan met als 
opdracht het doen van voorstellen ter versterking van de organisatie van het CDA. Het 
rapport, dat in oktober 1994 is verschenen, is uitvoerig besproken binnen de Gemeentelij
ke Afdelingen, Kamerkringen en gelieerde organisaties. In het Partijbestuur is op basis 
van de ingediende reacties een concept-Partijbestuursstandpunt na bespreking vastgesteld. 
Deze is ter bespreking doorgeleid naar de Voorjaarspartijraad van 10 juni. 

Inhoudelijke thema's 
Naast de politieke actualiteit heeft het Partijbestuur een divers aantal inhoudelijke thema's 
de revue laten passeren. Dit gebeurt naar aanleiding van de conclusies van diverse 
fractiespecials waarin de Tweede Kamerfractie een aantal onderwerpen uit het verkie
zingsprogram nader actualiseert en concretiseert. 
Een greep uit de onderwerpen: 
* land- en tuinbouw en natuur 
* asielbeleid 
* orgaandonatie 
* ouderen 
* participatie 
* drugsbeleid 
* criminaliteit 
* onderwijs 
Daarnaast is in de vergadering van september uitvoerig gesproken over Troonrede en 
Miljoenennota. 
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Nieuwe activiteiten 
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen is door het CDA het onderwerp "Modem 
Gezinsbeleid" uitdrukkelijk op de politieke agenda geplaatst. Door het Partijbestuur is een 
werkgroep ingesteld met de opdracht de voorbereiding ter hand te nemen van een aantal 
onderwerpen die hierbij van belang zijn. De werkgroep werd betrokken bij de organisatie 
van de parallelsessie 'modem gezinsbeleid' van de Najaarspartijraad. Verdere activiteiten 
van deze werkgroep worden in de eerste helft van 1996 verwacht. 
Eind 1995 is een begin gemaakt met de herstructurering van de buitenlandactiviteiten van 
de partij. 
Tenslotte is in het Partijbestuur meermalen aandacht gevraagd voor de communicatiestra
tegie. Een communicatieplan is in voorbereiding. 

Personele mutaties 
In 1995 zijn als leden van het Partijbestuur afgetreden: L. de Beij, mw. J.J.Tj. v.d.Hui
Omta, mw. C.W.M. Jongma-Roelants, mw. M.J.T.N. Koopman-Goumans, J. Mateboer, 
J.B.V.N. Pleumeekers, mw. I. Stadhouders, A. Verbree, B. Vries, mw. G. Willemsma. 
In 1995 zijn als leden tot het Partijbestuur toegetreden: J.P. van Berkel, J.J.M. Helgers, 
H.W.M. Heijman, W.F.M. Jansen, F.A.M. Kerckhaert, A.J. Maat, mw. C. Meewis, 
H.E.S. Woldring. 
Een overzicht van de actuele samenstelling van het Partijbestuur is op aanvraag beschik
baar bij het Secretari.aat. 
Tenslotte is in juni afscheid genomen van partijsecretaris C. Bremmer. Door het Partijbe
stuur is de heer G.H. Groenendijk benoemd tot Directeur Partijbureau. 

Dagelijks Bestuur 

Vaste onderdelen op de agenda van het Dagelijks Bestuur zijn de voorbereiding van de 
Partijbestuursbijeenkomsten en de politieke actualiteit. Ook is in het DB uitvoerig van 
gedachten gewisseid over de uitslagen van de Statenverkiezingen en de resultaten van de 
fractiespecials. 

Krachtens artikel 73 van de partijstatuten heeft het Dagelijks 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; 
het bijeenroepen van het Congres en de Partijraad, hetzij schriftelijk, hetzij door 
oproep door middel van een partijorgaan. 

Vanaf februari staat het Dagelijks Bestuur onder leiding van partijvoorzitter J .J .M. 
Helgers. Ook in 1995 voert het Dagelijks Bestuur regelmatig gesprekken met delegaties 
van andere, vaak geestverwante organisaties, van kerkgenootschappen als ook met 
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afvaardigingen van gelieerde organisaties en partijcommissies uit eigen kring. Een enkele 
greep. Met de Rooms Katholieke Bisschoppenconferentie heeft een tweetal gesprekken 
plaatsgevonden. Elke drie maanden is er intensief contact met het Convent van christelijk
sociale organisaties. Uiteraard voert het DB ook geregeld overleg met de gelieerde 
organen en organisaties. 

Partijraad I Congres 

Op het Congres van februari is de voordracht om Hans Helgers te verkiezen tot partij
voorzitter officieel bekrachtigd. Wegens de watersnood die op dat moment het land 
teisterde werd het programma op enkele punten aangepast. Tijdens het Congres is een 
collecte gehouden voor de getroffenen. 

De Voorjaarspartijraad staat grotendeels in het teken van een opiniërende en richtingge
vende discussie over het rapport 'Herkenbaar en Slagvaardig'. Daarnaast wordt in 
verschillende bijeenkomsten stilgestaan bij respectievelijk de toekomst van de Europese 
Unie; Orgaandonatie en het Strategisch Beraad, dit laatste aan de hand van een notitie op 
basis van reacties van gemeentelijke afdelingen over de geschetste hoofdlijnen. Een 
resolutie over het vervolgtraject van de commissie Klaassen en het Strategisch Beraad, in
gediend door de Kamerkring Amsterdam, is door de Partijraad na discussie aangenomen. 

De Najaarspartijraad staat grotendeels in het teken van het rapport van het Strategisch 
Beraad, 'Nieuwe wegen, vaste waarden' dat kort voor deze Partijraad is gepresenteerd. In 
een tweetal deelsessies vindt een eerste discussie plaats over de hoofdthema's uit het 
rapport. Tevens wordt op deze Partijraad expliciet aandacht besteed aan werkgelegenheid 
in Europa en het moderne gezinsbeleid. Een resolutie ingediend door het CDJA over dit 
laatste onderwerp wordt na discussie aangenomen. 
Tenslotte bekrachtigt de Partijraad met applaus de herverkiezing van vice-voorzitter 
Lodders-Eifferich. 

Royementscommissie 

De Royementscommissie is belast met de beslissing over de in behandelingneming van 
een royementsvoordracht, oordeelsvorming terzake van die voordracht en kennisgeving 
van haar uitspraak ter fiattering aan het Partijbestuur, casu quo Kamerkringbestuur. 
In 1995 zijn twee voordrachten tot royement bij het bestuur ingediend en door de 
commissie in behandeling genomen. Beide voordrachten hielden verband met het 
lidmaatschap van het betrokken CDA-lid van een andere gemeenteraadsfractie dan die van 
het CDA. In één geval kwam tijdens de procedure de grond voor verdere behandeling te 
vervallen en werd met instemming van alle betrokkenen het dossier gesloten. In de andere 
zaak was eind 1995 nog geen definitieve uitspraak gedaan. 
De Royementscommissie bestond in 1995 uit mr. A.A.M. Boersma, mw. D.Y.W. de 
Graaff-Nauta (voorzitter) en drs. J.B. Waaijer. Plaatsvervangende leden waren mw. 
G.M.P. Comelissen, drs. H. Eversdijk en mr. J.G.H. Krajenbrink. Secretaris was mr. 
M.H.P. Hulsbosch. 
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Toetsingscommissie 

Ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling is aan de Toetsingscommissie de 
beoordeling van cumulaties van functies als bedoeld in artikel 196 van de statuten 
opgedragen. Dit oordeel legt zij aan het Partijbestuur ter besluitvorming voor. 
De werkzaamheden van de Toetsingscommissie betroffen in 1995 diverse ad hoc verzoe
ken tot beoordeling van cumulaties van verschillende aard. Daarnaast vond door de 
Toetsingscommissie een integrale beoordeling van de nevenfuncties van de kandidaten 
voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. 
Leden van de Toetsingscommissie waren in 1995 J.A.M. Vos (voorzitter), mw. B.F. Bos
Beemink, mr. R.A. Fibbe, dr. J. Tegelaar en dr. G.J. van der Top. Als plaatsver
vangende leden maakten mw. M.E.B. de Goey-Smulders, K. Jonker, W.C. de Kruyf en 
ir. P.W. Maris deel uit van deze commissie. Secretaris was mr. M.H.P. Hulsbosch. 

Commissie van Beroep 

De Commissie van Beroep beslist bij wege van arbitrage op ingestelde beroepen tegen 
beslissingen van partij-organen en/of verbanden, waartegen krachtens de statuten van het 
CDA en daaruit voortvloeiende reglementen, beroep ingesteld kan worden. Een uitspraak 
van de Commissie van Beroep is bindend voor alle betrokken partijen. 
Bij de Commissie van Beroep werd in 1995 tweemaal beroep aangetekend en wel in beide 
gevallen tegen een beslissing tot royement. In één geval heeft de Commissie van Beroep 
door het tijdstip van indienen van het beroep, in 1995 nog geen behandeling plaats kunnen 
doen vinden. In het andere geval werd het beroep van appellant door de Commissie van 
Beroep verworpen. Grond voor de beslissing tot royement vormde hier het feit dat 

· appellant na verkiezing tot lid van de gemeenteraad, zitting had genomen in het college 
van B &W, daarbij de besluitvorming in de CDA-fractie en het standpunt van de 
plaatselijke afdeling negerend. 
De Commissie bestond in 1995 uit de leden mw. mr L.G. Baud (voorzitter), mw. mr 
G.M. Metz, mr. H.S. Pruiksma, P.J.A. van der Sanden en mr. J.M. Stevers. Plaats
vervangende leden waren mr. J. de Goede (m.i.v. 10 juni 1995 tevens plaatsvervangend 
voorzitter), mw. C.H. Evenhuis-van Essen, H. Hoogenkamp en (eveneens m.i.v. 10 juni 
1995) mw. H. Houben-Sipman en drs. L.P.J.M. Frissen. Griffier, respectievelijk 
plaatsvervangende griffier waren dhr. A.C. Hofland en mw. mr M.A.C. Prins. 

Statutencommissie 

De taak van de Statutencommissie is het voorbereiden van wijzigingsvoorstellen aangaan
de statuten en regelementen. Deze voorstellen worden uiteindelijk aan de leden van het 
Congres ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast houdt de Statutencommissie zich ad hoc 
bezig met diverse aangelegenheden van statutaire danwel reglementaire aard. 
De Statutencommissie heeft zich in 1995 gebogen over de voorstellen tot wijzigingen van 
de statuten voortvloeiend uit het rapport 'Herkenbaar en Slagvaardig'. Deze voorstellen 
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zullen op de Voorjaarspartijraad van 1996 aan de orde worden gesteld. 
Leden van de Statutencommissie waren in 1995 mr. L.J. Klaassen (voorzitter), mr. R.H. 
van de Beeten, G. van den Berg, ir. D.H.A. van Hemmen, A.C. Hofland en mr. H.M. 
Krans. Secretaris was mr. M.H.P. Hulsbosch 

Selectiecommissie voor de Eerst~ !_{amerverkiezingen 

Ten behoeve van de Eerste Kamerverkiezingen op maandag 29 mei 1995 is door het 
Partijbestuur op 23 september 1994 een selectiecommissie ingesteld onder voorzitterschap 
van mw. mr V.N.M. Korte-van Hemel. De commissie bestond voorts uit mw. D.Y.W. 
de Graaff-Nauta, de heren ir. D.H.A. van Hemmen, E.J.Th.M. Huisman en mr. B.J. 
baron van Voorst tot Voorst. Als adviseurs waren dr. L.M. van Leeuwen en mw. mr 
P.C. Lodders-Elfferich aan de selectiecommissie verbonden. Als secretaris fungeerden 
mr. M.H.P. Hulsbosch en drs. W.M. van der Poel. 
Het Partijbestuur heeft de commissie verzocht een selectie te maken uit de nieuw 
aangedragen kandidaten, op grond van geschiktheid; dit tegen de achtergrond van de door 
het Partijbestuur vastgestelde profielschets en rekening houdend met de noodzaak tot 
spreiding van de diverse disciplines binnen de fractie. 
Van de circa 75 nieuwe kandidaten heeft de commissie met 32 personen gesproken. Met 
enkele kandidaten is een tweede gesprek gevoerd. De commissie is in totaal 8 maal 
bijeengeweest. 
De werkzaamheden van de commissie hebben geresulteerd in een alfabetische lijst van 
geschikte nieuwe kandidaten. 

Commissie-Klaassen ('Herkenbaar en slagvaardig') 

In 1995 hebben ter voorbereiding van de Voorjaarspartijraad en in het kader van het 
rapport 'Herkenbaar en Slagvaardig' verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden van de 
zgn. begeleidingsgroep en klankbordgroep. Ook vond een overleg over het rapport met de 
Kamerkringvoorzitters plaats. Voorts heeft de statutencommissie van het CDA zich 
gebogen over die voorstellen uit het rapport welke nopen tot een aanpassing van de 
statuten en/of huishoudelijk reglement. Na een bespreking door het Partijbestuur zijn de 
(aangepaste) voorstellen uit het rapport doorgeleid naar de Voorjaarspartijraad die 
hierover een discussie van een opiniërend en richtinggevend karakter heeft gevoerd. 
Definitieve besluitvorming over de voorstellen die een wijziging van de statuten en/of 
reglement noodzakelijk maken, stond vervolgens geagendeerd voor de Najaarspartijraad. 
Op verzoek van een aantal Kamerkringen - welke de voor de behandeling binnen de 
afdelingen bemeten tijd te krap achtten - is deze besluitvorming echter doorgeschoven 
naar de Voorjaarspartijraad van 1 juni 1996. 
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Werkgroep Ouderenbeleid 

Het Partijbestuur heeft op 6 mei 1994 een werkgroep ingesteld onder leiding van vice
voorzitter mw. Lodders-Elfferich, met als taak het adviseren van Partijbestuur en fractie 
over zaken die betrekking hebben op het ouderenbeleid. 
In februari 1995 is in Rosmalen een conferentie georganiseerd met als thema "Ouderen
beleid, met het oog op de toekomst". Daarnaast is een advies over het rapport van de 
Commissie Welsehen in voorbereiding en zijn intiatieven genomen in de richting van 
Kamerkringen en Gemeentelijke Afdelingen om op lokaal niveau invulling te geven aan 
een geïntegreerd ouderenbeleid. 
De werkgroep heeft in 1995 voorts, in samenwerking met de statenfracties, het plan 
ontwikkeld in de periode tot aan de verkiezingen een aantal regionale conferenties te 
organiseren. De bedoeling is om in een - in principe - twaalftal regionale bijeenkomsten, 
het ouderenbeleid aan de orde te stellen. 

Financiële Commissie 

De Financiële Commissie hield zich ook in 1995 bezig met het onderzoek van de 
begrotingen en de jaarrekeningen van het CDA en de aan haar gelieerde organen en 
organisaties en het uitbrengen van verslag hierover aan de Partijraad alsmede het 
adviseren van het Partijhstuur over belangrijke financiële aangelegenheden. 

In 1995 bleek het mogelijk door verdere stringente kostenbeheersing een bescheiden 
positief resultaat te boeken. De eerder ingezette trend van verminderende contributie
ontvangsten kon echter niet worden gekeerd. Ten opzichte van 1994 werd ruim op de 
contributie-ontvangsten ingeleverd en een kentering op korte termijn ligt niet in de rede. 
Tegen deze achtergrond is in 1995 een kerntakendiscussie gevoerd. Dat heeft geleid tot 
een herinrichting van bureauorganisatie en substantiële bezuinigingen op met name de 
vaste lasten. Die zijn weergegeven in de Meerjarenraming 1996-1999, waarmee de 
Partijraad ( 18 november 1995) heeft ingestemd. 

Grote zorg blijft met name geboden voor de ontvangstenkant. Het lidmaatschap van de 
organisatie moet verder attractief worden gemaakt; de contributie moet geen belemmering 
zijn. In 1996 worden activiteiten ontplooid, die instrumenten daarvoor moeten opleveren. 
De herziening van de contributieregeling in 1995 is daaraan ook dienstbaar. De effecten 
daarvan kunnen in 1996 worden gemeten. 

De Financiële Commissie stond ook in 1995 onder leiding van voorzitter mw. mr. 
E.G.E.M. Bloemen. 
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11 Internationaal werk 

Commissie Buitenland 

De herijking van het buitenlands beleid vormde het centrale punt voor een groot deel van 
de vergaderingen in 1995. Andere onderwerpen die de Commissie Buitenland o.a. 
besprak waren de komende Intergouvernementele Conferentie, de gang van zaken in en 
rond de EVP, EUCD en CDI en de herstructurering van de Commissie Buitenland en 
haar werkgroepen. 

De Commissie Buitenland vergaderde in 1995 zes maal onder voorzitterschap van 
prof.mr. P.H. Kooijmans en drie maal onder voorzitterschap van dr. J.P.R.M. van 
Laarhoven. De herijking van het buitenlands beleid vormde het centrale punt van dis
cussie voor een groot deel van de vergaderingen. Drs. D.J. van den Bergh, Secretaris 
Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf als gastspreker een heldere 
uiteenzetting van de geplande veranderingen op en rond het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 
Ter afronding van de discussies werd op 23 september 1995, in samenwerking met de 
Tweede Kamerfractie, een succesvolle conferentie georganiseerd in Soestduinen (U) met 
het thema: 'Het buitenlands beleid beschouwd en beoordeeld: de CDA-prioriteiten'. De 
positionering en stellingname van het CDA ten opzichte van het Nederlandse (herijkte) 
buitenlandse beleid stond tijdens deze conferentie centraal; het programma bestond uit 
verschillende inleidingen, coreferaten, drie workshops en een plenaire discussie, verdeeld 
over een ochtend- en middaggedeelte. 

De conferentie, die door ruim honderd personen werd bezocht, stond onder dagvoor
zitterschap van de heer drs. P. Bukman (CDA Tweede Kamerlid en voorzitter van de 
Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken). Als inleider traden achtereenvolgens op 
mr. J.G. de Hoop Scheffer (CDA Tweede Kamerlid ·en woordvoerder Buitenlandse 
Zaken), mr. J.J.A.M. van Gennip (CDA Eerste Kamerlid en directeur WI) en prof.mr. 
P.H. Kooijmans (voorzitter CDA Commissie Buitenland). Co-referaten werden verzorgd 
door mw.drs. D.M.A. Kooi (voorzitter CDJA Buitenlandcommissie) en mw. Y.C.M.T. 
van Rooy (CDA Tweede Kamerlid). 

De workshops, elk met een aanwezigheid van circa 35 deelnemers, vonden plaats op de 
beleidsterreinen Vrede en Veiligheid (voorgezeten door de heer A.B.M. Frinking), 
Europa (voorgezeten door de heer mr. P.W.L. Russell) en Internationale Samenwerking 
(voorgezeten door de heer drs. C.P. van Dijk). De conclusies van de respectievelijke 
workshops werden besproken in het plenaire middaggedeelte. 

Met het oog op deze conferentie werd een bundel uitgebracht onder de naam 'Het 
buitenlands beleid beschouwd en beoordeeld: de CDA-prioriteiten'. In deze bundel werd 
een bijdrage opgenomen van de voorzitter van de Commissie Buitenland en van het CDJA 
en voorts werden notities opgenomen van de werkgroepen Vrede en Veiligheid ('Een 
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duurzame vrede in Europa komt alleen tot stand in een verenigd Europa'), de werkgroep 
Ontwikkelingssamenwerking ('Internationale hulpverlening'), de werkgroep Midden- en 
Oost Europa ('Samenwerking met de landen van Midden- en Oost Europa in de tweede 
helft van de jaren negentig'), de werkgroep Midden-Oosten ('Eurcma en haar betrekkingen 
tot het Midden Oosten') en de werkgroep Latijns Amerika ('Minder staat. meer maat
schappij'). Al deze notities werden uitvoerig in de Commissie Buitenland besproken, 
evenals de notitie 'Het democratisch avontuur: politieke en economische betrekkingen met 
het nieuwe Zuid Afrika', een co-produktie van de werkgroepen Ontwikkelingssamenwer
king, Mensenrechten en het WI, welke tevens in drukvorm verscheen. 

Ook de komende Intergouvernementele Conferentie, die op 29 maart 1996 te Turijn van 
start gaat, was een belangrijk punt van aandacht in de Commissie Buitenland. Onder 
leiding van de voorzitter van de Commissie, prof.mr. P.H. Kooijmans, vonden op 17 
maart en op 5 september discussie-bijeenkomsten plaats met CDA-afgevaardigden uit alle 
geledingen van de partij. Op basis van stellingen werd het CDA-standpunt voor de 
komende institutionele hervormingen en de uitbreidingen in Europa besproken. Met de 
heer E. Brok, CDU-Europarlementariër en lid van de Reflectiegroep voor de IGC, werd 
over de IGC van gedachten gewisseld. Tevens werd o.I. v. de vice-voorzitter van de 
Commissie Buitenland, dr. J.P.R.M. van Laarhoven, een ad hoc werkgroep opgericht, 
die amendementen besprak en indiende voor een EVP-document, besproken op het XIe 
EVP-Congres van 3 tot 5 november te Madrid, waar ook het definitieve standpunt van de 
EVP inzake de IGC werd vastgelegd. 

De gang van zaken in en rond de EVP, de EUCD en de CDI werden nauwlettend gevolgd 
en besproken. Zo werd ondermeer gediscussieerd over toetreding van de Kroatische HDZ 
tot de EUCD, over de statutenwijziging van de EVP en de voortgang van de EVP
werkgroep 'security and defence' die onder leiding staat van de voorzitter van de 
werkgroep Vrede en Veiligheid en Commissie Buitenland-lid dhr. A.B.M. Frinking. 
De Commissie boog zich verder over voorbereiding van de VN-Vrouwenconferentie in 
Beijing, China en de situatie in Bosnië. 

De laatste vergaderingen van 1995 werd uitvoerig gediscussieerd over de herstructurering 
van de Commissie Buitenland en haar werkgroepen. In de oktobervergadering werd de 
eerste procedurenotitie, inclusief de reacties van de werkgroepen besproken. In de 
november-vergadering werd de goedkeuring gegeven aan de hierop aangepaste procedure
notitie, zodat na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur en het Partijbestuur op 2 maart 
1996 de Commissie Buitenland en haar werkgroepen in nieuwe samenstelling van start 
kunnen gaan. 

Samenstelling 
De Commissie bestaat uit 17 leden, waaronder de voorzitter, vice-voorzitter en voorzitters 
van de werkgroepen. De CDA Eerste en Tweede Kamerfractie, de CDA-delegatie in de 
EVP-fractie, het CDJA, het WI en het CDA-Vrouwenberaad zijn vertegenwoordigd met 
een adviserend lid. Voorzitter van de Commissie Buitenland in 1995 was prof. mr. P.H. 
Kooijmans. 
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In 1995 werd, na vijf jaar lidmaatschap, afscheid genomen van mw. drs. D.M.A. Kooi, 
voorzitter van de Commissie Buitenland van het CDJA. Zij werd opgevolgd door de heer 
A. Lorier. 
Aan de Commissie Buitenland is in 1995 ontvallen dr. Th.J .J. Jurrjens, voorzitter van de 
Werkgroep Midden-en Oost-Europa en lid van de Commissie Buitenland. De heer 
Jurrjens overleed op 25 december 1995 op 57 jarige leeftijd. 

Het Buitenlandsecretariaat 
Het Buitenlandsecretariaat voert het secretariaat van de Commissie Buitenland, van de 
werkgroepen van de Commissie Buitenland en van de Eduardo Frei Stichting. Het 
secretariaat is verder belast met de voorbereiding van de standpuntbepaling van het CDA 
op buitenlands politiek gebied, het organiseren van conferenties, parallelsessies e.d., de 
uitvoering van projecten van de Eduardo Frei Stichting, de contacten met en voorlichting 
van de CDA-delegatie in de EVP-fractie in het Europees Parlement, werkgroepen van de 
EVP-fractie en andere werkzaamheden voor de sector Politiek/Bestuur. 

De personele bezetting van het Buitenlandsecretariaat was in 1995 als volgt: 

Secretaris Buitenland: 
Secretaresse: 
Beleidsmedewerkers: 

drs. J. W. Wiggers 
mw. M.M. Jansen (tot 01-01-961 
mw.drs. M.M. Kleij (1/3 afd. Buitenland, 2/3 CDA-deleg. 
in EVP-fractie) 
drs. J. Kuit 
mr. P.R. Poharnok (per 01-05-951 

Mw. R. Drenth versterkte het secretariaat de eerste helft van 1995 als stagiaire. 

Activiteiten Werkgroepen 

Europa 
De activiteiten van de werkgroep Europa stonden in 1995 voornamelijk in het teken van 
de komende hervormingen van de Europese Unie. In samenwerking met het Weten
schappelijk Instituut werd de nota 'Op weg naar de Intergouvernementele Conferentie 
122Q' uitgebracht. Op 17 maart en 5 september werd met afgevaardigden uit o.m. Eerste 
en Tweede Kamer en het Europees Parlement van gedachten gewisseld over het CDA
standpunt inzake de IGC van 1996. Op de Partijraden in juni en november werden 
parallelsessies gehouden over de IGC en over werkgelegenheid in nationaal en Europees 
perspectief. Inleidingen werden verzorgd door o.a. dr. W.A. Martens, voorzitter van de 
EVP en mw. M. Smet, Minister van Arbeid, Tewerkstelling en Gelijke-kansenbeleid te 
België. 
De werkgroep discussieerde over ondermeer het Eigen Middelen Besluit en maakte 
aanzetten tot notities over de EMU en Mensenrechten in de Europese Unie. Tevens werd 
een gesprek gevoerd over grensoverschrijdende samenwerking in Europa met de heer van 
Winsen, lid Dagelijks Bestuur van de Euregioraad. De heer van Winsen is inmiddels als 
lid toegetreden tot de werkgroep Europa. 
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Daarnaast is ook in de werkgroep Europa uitvoerig gesproken over de herstructurering 
van de Commissie Buitenland en haar werkgroepen. 
De werkgroep vergaderde in 1995 acht maal, onder voorzitterschap van mr. P.W.L. 
Russen, waarvan éénmaal gezamenlijk met afgevaardigden van werkgroepen Euro
pa/Commissies Buitenland van de Kamerkringen. De contacten van de werkgroep met de 
Kamerkringen zullen in 1996 verder uitgebouwd worden. 

Vrede en Veiligheid 
Onder voorzitterschap van de heer A.B.M. Frinking vergaderde de werkgroep Vrede en 
Veiligheid negen maal in 1995. In het voorjaar stond de discussie rond het thema 'Een 
duurzame vrede in Europa komt alleen tot stand in een verenigd Europa' centraal, met als 
resultaat een beleidsnotitie in mei 1995. In de notitie, opgenomen in de bundel 'Het 
buitenlands beleid beschouwd en beoordeeld' formuleerde de werkgroep concrete 
beleidsadviezen met betrekking tot onder andere de defensie- en veiligheidsconsequenties 
van een verdergaande Europese integratie, het Europese Gemeenschappelijke Buitenlands 
en Veiligheidsbeleid (GBVB) alsook de functie en aanpassingen van de WEU, EU 
respectievelijk NAVO. De werkgroep leverde een bijdrage aan de CDA-ad hoc werkgroep 
inzake de IGC 1996 en discussieerde voorts met het CDA Vrouwenberaad naar aanleiding 
van het concept-advies van Pax Christi aan de Rooms-Katholieke bischoppenconferentie 
(in verband met een herderlijk schrijven over 'gerechtigheid, vrede en veiligheid'). Voor
gaande discussie leidde uiteindelijk tot een reactie van het Vrouwenberaad op genoemd 
concept-advies. De herijkingsnota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de 
begroting Defensie 1996 en het optreden van de Nederlandse militairen in Srebrenica, 
Bosnië vormden andere belangrijke aandachtspunten van de werkgroep in 1995. 

Ontwikkelingssamenwerking 
Op verzoek van de Commissie Buitenland formuleerde de werkgroep Ontwikkelingssa
menwerking in het voorjaar standpunten ter voorbereiding van de CDA-positie ten aanzien 
van (een reactie op) verschillende elementen van de herijkingsnota van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Naar aanleiding hiervan bracht de werkgroep in het voorjaar een 
korte notitie 'Internationale hulpverlening' uit, welke een plaats heeft gekregen in de 
bundel 'Het buitenlands beleid beschouwd en beoordeeld'. In het najaar kreeg de 
Begroting Ontwikkelingssamenwerking 1996 en de door de voorzitter van de Commissie 
Buitenland geïnitieerde herstructurering van de Commissie Buitenland en haar werkgroe
pen nadrukkelijke aandacht. Een van de vergaderingen van de werkgroep stond volledig 
in het teken van een discussie tussen de werkgroep en vertegenwoordigers van de 
medefinancieringsorganisaties ICCO en CEBEMO. Hierbij stonden de herijkingsnota en 
de met de herijking te verwachten veranderingen voor het particuliere initiatief binnen 
ontwikkelingssamenwerking centraal. 
Onder voorzitterschap van de heer drs. C.P. van Dijk vergaderde de werkgroep vier maal 
in 1995. 
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Latijns-Amerika 
De werkgroep Latijns-Amerika, voorgezeten door de heer drs. A. van Bochove, kwam in 
1995 zes maal bijeen. Voor het zomerreces produceerde de werkgroep een beleidsnotitie: 
'Minder staat. minder maatschappij', die opgenomen werd in de bundel 'Het buitenlands 
beleid beschouwd en beoordeeld'. Naast een reactie op de herijkingsnota, die ondermeer 
gekenmerkt wordt door een teruggevallen aandacht voor Latijns-Amerikaanse landen voor 
wat betreft de ontwikkelingssamenwerking, bevatte de notitie verschillende aanbevelingen 
voor een hernieuwing van de relatie Nederland/Latijns-Amerika. Met het oog op 
voornoemde herijkingsoperatie trad de werkgroep twee maal in discussie met externe 
deskundigen: de heer J. Hoekema, Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse 
Zaken voor D66 en de heer P. Verhallen, directeur Latijns-Amerika van de medefinancie
ringsorganisatie ICCO. Voorts wisselde de werkgroep meerdere malen schriftelijk 
informatie uit met de stichting 'Glasnost in Cuba', met name vanwege het gezamenlijk 
initiatief om (internationale) politieke aandacht te vragen voor de onderdrukking van 
mensenrechtenorganisaties in Cuba. Tevens ontving een delegatie van de werkgroep een 
aantal leden van de COPEI, een christen-democratische partij uit Venezuela. Tijdens dit 
gesprek, in aanwezigheid van prof. Kooijmans en drs. P. Bukman, is indringend van 
gedachten gewisseld over het concept en de werkbaarheid van de civil society in Latijns 
Amerika en West Europa. Vanwege de herstructurering van de Commissie Buitenland en 
haar werkgroepen respectievelijk de daarmee samenhangende inkrimping van het aantal 
werkgroepen, kwam de werkgroep Latijns-Amerika na dertien jaar functioneren voor het 
laatst bijeen op 12 december 1995. 

Mensenrechten 
Hoewel de werkgroep Mensenrechten in 1995 (na het terugtreden van de heer M. van 
Ditmarsch eind 1994) met het oog op de aangekondigde herstructurering van de Commis
sie Buitenland en haar werkgroepen zonder formeel aangestelde voorzitter bleef, verga
derde zij onder het waarnemend voorzitterschap van mw. mr. P.M. Weijenborg-Pot zeven 
maal in 1995. De in 1994 in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut en de 
werkgroep Ontwikkelingssamenwerking geconcipieerde beleidsnotitie van de werkgroep 
Mensenrechten ('Het democratisch avontuur: politieke en economische betrekkingen met 
het nieuwe Zuid-Afrika') kende zijn officiële publicatie in het voorjaar van 1995. Deze 
notitie bevatte aanbevelingen en een normatief kader waarop het Nederlandse beleid en 
toekomstige relaties van het CDA met betrekking tot Zuid-Afrika gebaseerd zouden 
kunnen worden. Mede vanwege de VN-Vrouwenconferentie in Beijing, China in septem
ber 1995 schonk de werkgroep zowel in het voorjaar als in het najaar veel aandacht aan 
haar project 'Vrouwenrechten/Mensenrechten/Geweld tegen vrouwen. Ter verdere verdie
ping van dit thema organiseerde de werkgroep een ronde-tafelgesprek met een tiental 
(vrouwelijke) deskundigen van binnen en buiten de partij. 
De werkgroep discussieerde met CDA Tweede Kamerlid mr. J.G. de Hoop Scheffer over 
het Nederlandse vreemdelingenbeleid en de standpuntbepaling van het CDA dienaangaan
de en bracht voorts korte adviezen uit inzake de mensenrechtenproblematiek rond de 
vermoorde Nigeriaanse schrijver Ken Saro-wiwa respectievelijk de Franse kernproeven in 
en rond Mururoa. 
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Midden- en Oost-Europa 
De werkgroep Midden- en Oost-Europa kwam in 1995 6 keer bijeen. Daarin heeft de 
werkgroep twee publikaties het licht doen zien: 'Christen-democratie in Midden- en Oost
.fu!IQrul' en 'Samenwerkine met de landen van Midden- en Oost-Europa in de tweede helft 
van de jaren neeentie'. De eerstgenoemde uitgave is de zogenoemde landenbundeL Hierin 
wordt de politiek-bestuurlijke situatie in 12 Midden- en Oosteuropese landen beschouwd, 
die vervolgens wordt toegespitst op de rol en functie die christen-democratische partijen 
daarin (kunnen) innemen. De tweede uitgave is opgenomen in de bundel 'Het buitenlands 
beleid beschouwd en beoordeeld: de CDA-prioriteiten'. In 'Samenwerkine met. . .' gaat 
het om de vraag hoe het Nederlandse budget voor samenwerking met landen in Midden
en Oost-Europa in christen-democratisch perspectief doelgericht en doelmatig kan worden 
besteed. In deze uitgave zijn een algemene inleiding, een herziene notitie over sociaal
economische samenwerking en een notitie over opbouw en versterking van de maatschap
pelijke structuur geïntegreerd. 
Daarnaast heeft de werkgroep over diverse thema's indringend van gedachten gewisseld 
met achtereenvolgens mr. H.H. Driesser (ministerie Economische Zaken, 'Bespreking 
Oost-Europabeleid van Nederland'), drs. A.P. Yenerna (Atlantische Commissie, 'Stabili
teit en integratie, de veiligheidspolitieke betrekkingen met Midden- en Oost-Europa') en 
drs. A.M. Oostlander (lid Europees Parlement, 'Het voormalig-Joegoslavië: reaal-politiek 
versus principiële politiek'). Tevens heeft de werkgroep de commissie Buitenland van het 
CDA, middels korte notities, geadviseerd over al dan niet toetreding van de Kroatische 
HDZ tot de EVP/EUCD. Verschillende werkgroepsleden namen actief deel aan vergade
ringen in Brussel van de EVP/EUCD-working group Central and Eastern Europe. De 
werkgroep heeft gedurende 1995 de Eduardo Frei Stichting, CDA-stichting voor internati
onale solidariteit, over uiteenlopende zaken van advies voorzien. 
Eind december 1995 werd het CDA, en met name de werkgroep Midden- en Oost

. Europa, geconfronteerd met het plotseling overlijden van haar voorzitter; prof.dr. R.Th. 
Jurrjens. 

Midden-Oosten 
In het voorjaar van 1995 rondde de werkgroep een beleidsnotitie 'Europa en haar 
betrekkineen tot het Midden-Oosten' af, de derde notitie van de werkgroep in haar 
vierjarig bestaan. Deze notitie, met daarin een pleidooi van de werkgroep voor een 
intensivering van de verhouding tussen de Europese Unie en de landen van het Midden
Oosten, werd opgenomen in de bundel 'Het buitenlands beleid beschouwd en beoordeeld'. 
Voorts sprak de werkgroep in een van haar vergaderingen met de heer drs. J. Strengholt, 
die als journalist jarenlang werkzaam was geweest in Caïro, Egypte. De discussie richtte 
zich met name op de mensenrechtenschendingen en de opkomst van radicale islamitische 
groeperingen in Egypte. 
In totaal vergaderde de werkgroep Midden-Oosten vier maal in 1995, onder voorzitter
schap van de heer prof. dr. A. Wessels. De werkgroep werd ontbonden op 4 oktober 
1995. 

29 



111 Werkgroepen en Activiteiten 

CDA Basisgroep sociale zekerheid 

Binnen de Basisgroep Sociale Zekerheid leeft de gedachte, dat "ontmoeting" meer inhoudt 
dan vergaderen. Vanuit de doelstelling en de taakopvatting van de Basisgroep heeft de 
groep eind 1995 in een door de leden aangenomen motie zowel de Tweede Kamerfractie 
als de EVP-fractie in het Europese Parlement verzocht een oplossing te zoeken voor de 
gevolgen van de herinrichting van het sociale zekerheidsstelsel, zowel in Nederland als in 
Europa. De Basisgroep heeft dit mede gedaan vanuit haar bijzondere positie die de groep 
inneemt binnen het CDA, namelijk die van een groep ervaringsdeskundigen, van een 
denktank van mensen met levenservaring als uitkeringsgerechtigde. 

Doelstelling en taak 
Het doel van de Basisgroep is om de stem van de uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk 
binnen het CDA te laten doorklinken, zodat volwaardig rekening kan worden gehouden 
met hen en met hun belangen. Voor de Basisgroep geldt hierbij als uitgangspunt dat 
mensen met en mensen zonder een betaalde baan samen verantwoordelijk zijn voor de 
samenleving van nu en van de toekomst. 
De Basisgroep heeft een tweeledige functie, namelijk die van officiële werkgroep van het 
CDA en begeleidingscommissie van de CDA-Tweede Kamerfractie. Zowel aan het Partij
bestuur als aan de fractie geeft de Basisgroep gevraagd en ongevraagd advies en meningen 
over onderwerpen, die met name de positie van mensen met een uitkering betreffen. 

Samenstelling 
De leden van de Basisgroep zijn uitkeringsgerechtigd of zijn dat gedurende een lange 
periode geweest. 
Ter verwezenlijking van de doelstelling van de Basisgroep is in het afgelopen jaar een 
succesvolle ledenwerfactie gehouden. Als Basisgroep hebben we die Kamerkringen aange
schreven waaruit wij geen uitkeringsgerechtigde in ons midden hadden. Op deze wijze is 
getracht een betere spreiding en een verankering binnen de partij te bewerkstelligen. Eind 
1995 telde de Basisgroep 30 leden. 
Ook de samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Nico van Jaarsveld, die reeds jaren 
secretaris was, vervult thans de functie van waarnemend voorzitter, vanwege gezond
heidsredenen van de voorzitter, Arend Jansen. Louis Flapper is vice-voorzitter gebleven 
en Remy Janssens penningmeester. Gertjan Borreman heeft het secretariaat op zich 
genomen. Madzy Lo Fo Wong en Rinze Douma bleven bestuurslid. 
Momenteel worden plannen ontwikkeld om op gepaste wijze aandacht te schenken aan het 
10-jarig jubileum van de Basisgroep in juni 1996. 

Bijeenkomsten en activiteiten 
Om de in het jaarverslag 1994 aangekondigde andere werkwijze van de Basisgroep 
gestalte te geven, zijn in de loop van het jaar vier taakgroepen gevormd, n.l. de taakgroe
pen Sociale Zekerheid, Arbeidsmarkt, Ouderen, Emancipatie en Sociale dimensie/Europa. 
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Deze taakgroepen houden zich bezig met het voorbereiden van onderwerpen, die met de 
fractiecommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer worden 
besproken. Bij de vorming van de taakgroepen is aangesloten bij de werkverdeling binnen 
de fractie, zodat leden van de Basisgroep en Kamerleden elkaar rechtstreeks op onderwer
pen kunnen aanspreken. 
De gesprekken met de Kamerleden hebben een open, constructief karakter. Door deze 
werkwijze kan de basisgroep beter inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Onder 
medeverantwoordelijkheid van het gehele bestuur vervult de waarnemend voorzitter de rol 
van "aanjager" voor de taakgroepen, wat inhoudt, dat hij de taakgroepen van zoveel 
mogelijk werkmateriaal, zoals Kamerstukken, berichtgeving in de pers en andere 
bronnen voorziet. 
De inbreng van de leden van de Basisgroep is gebaseerd op eigen ervaring en deskundig
heid als uitkeringsgerechtigde, inzicht in de situatie van andere uitkeringsgerechtigden en 
op het Program van Uitgangspunten van het CDA. 
Vanuit haar taakstelling heeft de Basisgroep suggesties gedaan aan het Strategisch Beraad, 
waarbij het accent lag op thema's zoals het minimumloon en volledige werkgelegenheid. 
Ook dit jaar heeft de vice-voorzitter van de Basisgroep, de heer Louis Flapper, zich weer 
ingezet voor het vervolgseminar "Europa en Uitkeringsgerechtigden", dat in 1996 zal 
plaatsvinden. 
Aan de hand van de conclusies van een fractiespecial "de Onderkant van de arbeidsmarkt" 
over participatie, dat werd voorbereid door een werkgroep uit de fractie onder leiding van 
de heer G. de Jong is o.a. gesproken over het sociaal minimum, het basisinkomen en het 
vrijwilligerswerk. 
Ook heeft een discussie plaatsgevonden over het toekomstige sociale zekerheidsstelsel 
n.a.v. een nota van het fractielid G. Terpstra. 
De waarnemend voorzitter van de Basisgroep was forumlid bij een discussie op de 

· Najaarspartijraad over o.a. volledige werkgelegenheid en het minimumloon. 
In het opiniemagazine CD/ Actueel van oktober 1995 stond een interview over de 
verantwoordelijkheidsverdeling in de sociale zekerheid, waaraan o.a. Louis Flapper 
deelnam en in december j .1. was Nico van Jaarsveld gesprekspartner in een interview in 
datzelfde blad over een herontwerp van de sociale zekerheid n.a.v. het hoofdstuk 'Partici
patie door iedereen' uit het rapport 'Nieuwe wegen. vaste waarden'. 
Een werkgroep uit de Basisgroep is eind 1995 gestart met bespreking van de discussienota 
'Deelnemen en meedelen' van de werkgroep De Arme Kant van Nederland. 
In bijeenkomsten in maart en september vonden kennismakingsgesprekken plaats met 
Enneus Heerma, fractievoorzitter, Hans Helgers, partijvoorzitter en Gert Groenendijk, 
directeur Partijbureau. 

Betrokkenheid/activiteiten individuele leden 
De individuele leden van de Basisgroep leveren als uitkeringsgerechtigde, op vele 
manieren in zeer brede zin een bijdrage aan die zo levendige samenleving, zowel op 
Europees als op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 
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Intercultureel Beraad (ICBI 

In 1996 werd het Plan van Aanpak van de hernieuwde stuurgroep ICB vastgesteld. Er 
werd tevens een begin gemaakt met de concrete uitwerking van het Plan. In lijn met 
aanbevelingen van de Evaluatiecommissie-Gardeniers werd meer aandacht besteed aan de 
positie van andersgelovigen in het CDA. Dit jaar vond tevens een startconferentie onder 
het motto 'Investeren in integreren' plaats. 

Mede gelet op de belangwekkende aanbeveling van de Evaluatiecommissie met betrekking 
tot de positie van andersgelovigen binnen onze partij is in 1994 besloten een nieuwe 
stuurgroep ICB in te stellen 
De stuurgroep weerspiegelt zoveel mogelijk het multi-culturele karakter van de samenle
ving. Daarnaast zijn de verschillende disciplines die noodzakelijk zijn voor een daadwer
kelijke integratie in de stuurgroep vertegenwoordigd. Hierbij kan in het bijzonder gedacht 
worden aan arbeidsparticipatie, onderwijs en de eigen cultuurbeleving. Andere criteria bij 
de samenstelling van de stuurgroep zijn een evenwichtige spreiding naar regio en religie 
(christenen, hindoes, moslims). Daarbij is er voor gekozen om voorzitters of andere 
vertegenwoordigers van regionale ICB's niet op te nemen in de landelijke stuurgroep. Dit 
vanwege een duidelijke taakafbakening binnen het ICB. 

De stuurgroep heeft primair een adviesfunctie in de richting van het Partijbestuur. 
In het Partijbestuur van 28 april 1995 is een "Plan van Aanpak" van de hernieuwde 
stuurgroep ICB besproken en vastgesteld. 
In deze startnotitie is een viertal werkvelden c.q. aandachtsgebieden aangegeven te weten: 
* politieke integratie (minderheden in het CDA) 
* maatschappelijke integratie (het CDA en de minderheden) 
* organisatie 
* scholing en vorming 
In 1995 heeft de stuurgroep een start gemaakt met de concrete uitwerking van de 
genoemde aandachtsgebieden. 
De stuurgroep zag het als haar eerste taak uitvoering te geven aan de aanbeveling van de 
Evaluatiecommissie om, in lijn met het Program van Uitgangspunten, meer aandacht te 
besteden aan de positie van mensen met een andere levensovertuiging binnen het CDA. 

Partijvoorzitter Helgers heeft door middel van een brief aan de voorzitter van de 
stuurgroep ICB het partijstandpunt, zoals al eerder vastgelegd in het rapport "Grondslag 
en politiek handelen" en herbevestigd bij de actualisering van het Program van Uitgangs
punten in 1993 en door de Evaluatiecommissie van 1994, nogmaals beknopt weergegeven. 
Deze brief is inmiddels breed verspreid binnen de partij. 

In samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut is een artikelenserie opgezet voor 
Christen Democratische Verkenningen waarin informatie wordt gegeven over verschil
lende levensbeschouwelijke richtingen (o.a. islam, hindoeïsme, confucianisme, joden
dom). Deze informatie heeft een tweezijdig karakter. Enerzijds worden basale inhoudelij
ke en kwantitatieve gegevens verstrekt inzake de levensbeschouwelijke overtuiging in 
kwestie en zijn aanhang in Nederland. 
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Anderzijds wordt aangegeven op welke wijze de aanhangers van deze overtuiging, die 
christen-democraat zijn, hun overtuiging relateren aan het Program van Uitgangspunten 
van het CDA. Begin 1996 gaat deze artikelenserie van start. 

De vormgeving van de politieke integratie van mensen met een andere levensovertuiging 
in het CDA zal allereerst vorm gegeven moeten worden op lokaal en regionaal niveau. 
Immers, ook bij migranten is de directe en persoonlijke benadering de beste werkwijze. 
Hier ligt een eerste verantwoordelijkheid bij de Kamerkringen. 
Binnen de stuurgroep is een taakverdeling gemaakt waarbij elk der stuurgroepleden als 
eerste contactpersoon en aanspreekpunt fungeert voor een aantal kamerkingen. 
De leden van de stuurgroep hebben in de loop van 1995 verscheidene bezoeken gebracht 
aan (besturen van) Kamerkringen om een toelichting te geven op doel en werkwijze van 
het ICB. 
Met name waar het de activiteiten in de richting van Kamerkringen en afdelingen betreft 
is er sprake van een nauwe samenwerking met het Steenkampinstituut 
Daarnaast is de stuurgroep twee maal bijeen geweest met de voorzitters van de regiona
le/lokale ICB's om te komen tot een nadere afstemming en coördinatie van taken en 
activiteiten en waar nodig activiteiten terzake te stimuleren. 
In oktober 1996 heeft een startconferentie plaatsgevonden. 
Doel van deze conferentie was een wederzijdse ontmoeting en dialoog om te verhelderen 
wat wederzijds moet gebeuren om inburgering van migranten in onze samenleving 
mogelijk te maken. 
Op de startconferentie (die goed bezocht is door vele vertegenwoordigers zowel uit de 
sfeer van de allochtonen als uit de sfeer van de autochtonen) zijn de hoofdlijnen voor een 
christen-democratische benaderingswijze indringend besproken. 
Een verslag van deze startconferentie is inmiddels beschikbaar. 
Daarnaast participeert het ICB in de partijpolitieke discussie over het rapport 'Nieuwe 
wegen, vaste waarden' van het Strategisch Beraad door middel van een schriftelijke 
reactie. Uiteraard is hierbij een accent gelegd op die thema's die betrekking hebben op 
het integratievraagstuk. 
In aanvulling op deze startconferentie en in aansluiting op de discussie over het rapport 
van het Strategisch Beraad zullen in een viertal vervolg-conferenties op Kamerkringniveau 
de hoofdbeleidsterreinen die direct van belang zijn voor inburgering van migranten nader 
uitgewerkt worden. Thema's die hierbij aan de orde zullen komen zijn: onderwijs, 
huisvesting, werkgelegenheid en inburgering. Deze vervolg-conferenties zijn voorzien 
voor de eerste helft van 1996. 
Concentratie van allochtonen doet zich het sterkst voor in de grootste steden. 
Gelet op deze specifieke problematiek participeert de voorzitter van het ICB in de 
werkgroep Grote Steden. 
Tenslotte heeft de stuurgroep, mede op verzoek van de Tweede Kamerfractie zelf, diverse 
adviezen uitgebracht met betrekking tot het minderhedenbeleid. 
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Samenstelling stuurgroep (per 1-1-1996) 
D. Ramlal (voorzitter); J. Krajenbrink (vice-voorzitter); mw. E. Chandoe; mw. N. 
Dankers (adv. TK); J. Eerbeek; H. Huibers; R. Ho Ten Soeng; H. Hofstede (adv. EK); M. 
Jansen (adv. Wil; mw. M.C. Mertens-Siingeland; J.l. Morales Belmar; F.A.W. Niamut, 
mw. K. van Nieuwenhuijzen-Bovée (adv. DB); S.J.L. Nieuwsma; B. Pronk (adv. EP); P. 
Spierings (secretaris/rapporteur). 

Werkgroep Grote Steden 

1995 was het eerste volledige jaar dat de geherstructureerde werkgroep Grote Steden heeft 
gefunctioneerd. Aan het begin van het jaar hebben delegaties van de werkgroep bezoeken 
gebracht aan de fractieslafdelingen in de 20 steden om de sfeer te proeven en ingrediënten 
te destilleren die voor activiteiten van de werkgroep van belang kunnen zijn. 

Heel duidelijk kwam tijdens de bezoeken naar voren dat er behoefte bestond aan een 
zogenoemde Grote Steden Gids. Direct na de zomer is de gids gepubliceerd. Dit honderd 
pagina's tellende document bevat naast namen, adressen, telefoon- en faxnummers van 
CDA-bestuurders uit de steden ook een overzicht van bestuurlijke functies en specialismen 
van de CDA-politici. Tevens zijn de inleidingen van de conferentie 'Kansen in de stad' 
opgenomen die de werkgroep op 19 mei in de Jaarbeurs te Utrecht organiseerde. Hiervan 
verscheen een verslag in het juni/julinummer van Bestuursforum. Inleiders tijdens deze 
succesvolle conferentie waren prof.dr. W. Albeda (oud-minister), dhr. P. Boekhoud 
(directeur Albeda College te Rotterdam), drs. E. Heerma (voorzitter CDA-Tweede
Kamerfractie) en dhr. J. Zwart (wethouder te Utrecht). 

Op vrijdag 8 december organiseerde de werkgroep, in samenwerking met de Arnhemse 
fractie, een conferentie in Arnhem onder de titel 'Drugsbeleid in de grote stad: tussen 
ideaal en werkelijkheid'. Na een werkbezoek aan het Gelders Centrum voor verslavings
zorg volgden in het stadhuis inleidingen van dhr. M. Daniel (commissaris van de politie 
te Arnhem), mr. ing. W.G.J.M. van de Camp (CDA-Tweede Kamerlid) en drs. F.A.M. 
Kerckhaert (directeur Welzijn VNG). Daarna volgde een paneldiscussie met mr. H.L.M. 
Bloemen (wethouder Arnhem), drs. J.F. Hoogma (fractievoorzitter Maastricht) en dhr. 
F.S.L. Koopmans (voorlichter Stichting 'De Hoop', Evangelisch centrum voor verslaaf
den). Naar aanleiding van deze conferentie publiceerde de werkgroep de bundel 'Drugsbe
leid in de grote stad', met daarin notities, toespraken e.d. van CDA-bestuurders die op 
verschillende bestuurlijke niveaus actief zijn. In het januarinummer 1996 van Bestuursfo
rum verscheen een verslag van deze conferentie. 

Zowel de 'Grote Steden Gids' als de 'Drugsbundel' zijn op te vragen bij het secretariaat 
van de werkgroep. 
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IV Verenigingszaken 

Ook in 1995 waren ledenbeleid en communicatiebeleid de peilers van de Sector Vereni
gingszaken. Daarnaast assisteert de sector bij de organisatie van activiteiten van het CDA 
en zijn gelieerde organisaties. Verenigingszaken heeft tot doel optimale service- en 
dienstverlening ten behoeve van de vereniging CDA in brede zin en de (potentiële) leden 
en belangstellenden in enge zin. 

Ledenzorg 

Ledenontwikkeling 
Ten opzichte van het voorgaande jaar is het ledenaantal gedaald. Het totaal aantal leden 
over 1995 is 94.412. Het aantal nieuwe leden is 1.743. Dit is een daling ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Het aantal opzeggingen is 8.020. Dit is lager ten opzichte van 1994. 

Contributie-inning 
De ontvangen contributie over 1995 is Mfl. 8,08. Dit is een daling ten opzichte van 1994. 
Het aantal betalende leden is 88.760, dit aantal is lager dan het voorgaande jaar. De 
gemiddelde contributie per betalend lid is gestegen en is voor 1995 f 91,05. 

Ledenonderzoek 
In 1995 zijn alle leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd door de partijvoorzitter 
schriftelijk benaderd om deze beslissing te heroverwegen. In totaal zijn 4700 opzeggers 
aangeschreven, hierop hebben 96 mensen gereageerd. Dit resulteerde in 68 hernieuwde 
lidmaatschappen. 

Ledenadministratie 
Het beheer en de uitvoering van de ledenadministratie en het beheer van de programma
tuur van KAS, vindt nog steeds plaats bij de SMRA te Delft. 

Verenigingsconsulenten 
Op 1 januari 1995 zijn er in totaal 18 Verenigigingsconsulenten benoemd. In de loop van 
1995 zijn er vijf vacatures ontstaan. 
De onderlinge band in de partij is verstevigd en begint vruchten af te werpen. In 1995 is 
een actieplan van de Verenigingsconsulenten opgesteld waarin de doelstelling en een 
werkplan voor 1995 zijn opgenomen. Doelstelling voor 1995: 'het bevorderen van de 
onderlinge solidariteit door te werken vanuit de vanzelfsprekendheid dat de pijler onder 
het CDA de betrokkenheid van de leden is en dat zonder hen de vereniging CDA, voor 
het grootste deel bestaande uit vrijwilligers, niet kan bestaan'. Ledenzorg staat het hele 
jaar centraal. 
Op 27 januari en 21 april zijn er informatiebijeenkomsten gehouden op het CDA-burèau. 
Het doel van de eerste bijeenkomst was het evalueren van de eerste effecten van de 
Verenigingsconsulenten. Daarnaast werd er, door de voorzitter van het ICB, uitgebreide 
informatie gegeven over het ICB en de rol van de Verenigingsconsulenten en tenslotte 
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was er een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer. 
Op de tweede bijeenkomst was er vooral veel aandacht voor het uitwisselen van ervarin
gen. In samenwerking met het Steenkampinstituut is ingegaan op het onderwerp ledenwer
ving. 
Op, 22 en 23 september is er een gezamenlijk consulentenweekend geweest met de 
scholingsconsulenten van het Steenkampinstituut Tijdens dit weekend kwam het volgende 
aan de orde: hoe zou de CDA-Afdeling van de toekomst eruit moeten zien, de conditietest 
voor Afdelingen en een gesprek met partijvoorzitter Helgers. 

Kamerkringsteunpunten 
De in 1991 opgerichte Kamerkringsteunpunten functioneren nog steeds goed. Bij een 
enkele Kamerkring vond er een mutatie plaats. 

Penningmeestersoverleg 
Ieder kwartaal is er overleg tussen de Kamerkringpenningmeesters onder leiding van de 
directeur van het CDA-bureau, in aanwezigheid van de landelijk penningmeester. 
Onderlinge afstemming en uitwisseling van ervaringen en ideeën is het belangrijkste doel. 
In 1995 is de werkgroep 'Toekomst contributie', bestaande uit penningmeesters uit 
diverse geledingen van de partij, opgericht. Deze werkgroep bereidt een vereenvoudiging 
van de contributieverdeling en uitbreiding van de contributiestaffel voor. 

Evenementen 

In 1995 heeft de afdeling Evenementen geassisteerd bij de organisatie van diverse 
bijeenkomsten: 
4 februari Congres, 4 maart Landbouwconferentie Wetenschappelijk Instituut, 12 en 13 
mei symposium Wetenschappelijk Instituut, 10 juni Voorjaarspartijraad, 23 september 
Conferentie Commissie Buitenland, 14 oktober conferentie Wetenschappelijk Instituut, 18 
november Najaarspartijraad, 2 conferenties over Civil Society voor de EFS en het 
CDAV. 
Meer informatie over deze bijeenkomsten staan in de jaarverslagen van de betreffende 
organiserende organen. 

Tevens heeft het landelijk CDA op 29 en 30 september en op 1 oktober met een stand 
deelgenomen aan de 50+ Beurs en Festival in het Congresgebouw te Den Haag. 
Mede dankzij de inhoudelijke ondersteuning en aanwezigheid van diverse Eerste en 
Tweede Kamerleden en Partijbestuursleden die alert reageerden op vragen van de 
deelnemers is deelname aan de beurs voor het CDA een groot succes geworden. 
Naast het inhoudelijk element was er natuurlijk ook ontspanning. Deelnemers maakten 
kans op een zilveren CDA-pennenset als ze raadden hoeveel CDA-stuiterballen er in de 
glazen pot zaten die op de balie stond. Ruim 1250 mensen hebben aan dit spel deelgeno
men en het juiste aantal, 372, is door drie mensen goed geraden. 
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(Eind)redactie 

In 1995 verzorgde de Redactie, ook wel samenwerkingsverband Wetenschappelijk 
Institituut-CDA geheten, de eindredactie en produktie van de periodieken CDA Krant, 
CD/ Actueel, CD/Verkenningen, het CDA-Jaarboek en het kwartaaltijdschrift Vrouw en 
Politiek. Tevens werd de lay out en eindredactie verzorgd van het rapport 'Nieuwe 
we&en. vaste waarden' en de lay out van de bundel 'Christelijke politiek en democratie'. 
Daarnaast werd ontwerp en lay out verzorgd van folders en brochures en van advertenties 
voor externe media. 
De Redactie was tevens verantwoordelijk voor de inhoudelijke en secretariële kant van het 
redactie-secretariaat van de CDA Krant, CD/ Actueel en het CDA-Jaarboek, en voor de 
secretariële kant van het redactie-secretariaat van CD/Verkenningen. 
Informatie over de genoemde publikaties is opgenomen in de respectievelijke jaarversla
gen. 

Blad- en mediamanagement 

Blad- en mediamanagement houdt zich bezig met de planning en begeleiding van de 
produktie van CDA-uitgaven, werving en beheer van abonnementen, promotie van bladen 
en overige media en advertentie-acquisitie. 

Bladen 
In 1995 verscheen de CDA Krant 9 maal, CD/Actueel 20 maal en Christen Democra
tische Verkenningen 11 maal. 
Christen Democratische Verkenningen verscheen iedere eerste week van de maand, met 
uitzondering van het zomernummer. CD/Actueel verscheen zo mogelijk iedere tweede en 
vierde week van de maand en de CDA Krant zo mogelijk elke derde week. 

De prijzen voor de diverse bladen bedroegen: 
CDA Krant 
CD/Actueel 
Christen Democratische Verkenningen 

Abonnementenoverzicht 1995 

ÇDA Krant 

ÇD/Açtueel 

Christen Democratische Verkenningen 

Service-abonnement 

gratis (alle leden) 
f 56,-, studenten f 40,
f 75,-, studenten f 45,00 

Aantal abonnees per december 1995 

87.316 

5577 

924 

517 

In 1995 waren er 18 abonnees op de gesproken versie van CD/ Actueel. De Christelijke 
bibliotheek voor aangepaste lectuur en informatie in Ermelo droeg hier zorg voor. 
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Service-abonnement 
Het service-abonnement 1995 bevatte de volgende uitgaven. De periodieken: CDA Krant, 
CD/ Actueel, CD/Verkenningen, Bestuursforum, Vrouw en Politiek en Interruptie. 
De overige uitgaven: CDA-Jaarboek 1995-1996, het rapport 'Nieuwe wegen. vaste 
waarden' van het Strategisch Beraad, 'Samenleving in balans' (discussienota over het 
jaarthema) en de Signalen van het CDA-Vrouwenberaad, 'Schepping en rentmeesterschap' 
(een verslagbundel van een gelijknamige studieconferentie) en 'Schakels tussen landbouw. 
natuur en milieu' (een verslagbundel van de gelijknamige conferentie) en het beleidsadvies 
'Qp weg naar de Intergouvernementele Conferentie' van het Wetenschappelijk Instituut, 
'Meer over ... christen-democratie op de agenda van de lokale politiek' en 'Meer over ... 
public relations' en het Activiteitenplan 1995 van het Steenkampinstituut, 
De rapporten 'Christen-democratie in Midden- en Oost-Europa' 'Het democratisch 
avontuur. Politieke en economische betrekkingen met het nieuwe Zuid Afrika' en 'I::kt 
buitenlands beleid beschouwd en beoordeeld: de CDA-prioriteiten' van de commissie 
Buitenland'. 

Advertenties 
De advertentie-acquisitie voor de CDA Krant was in handen van de Barneveldse Drukke
rij en Uitgeverij bv. 
Voor CD/Actueel was de acquisitie in handen van de Sector Verenigingszaken. In 1995 
werd - met wisselend resultaat - getracht een systeem van ruiladvertenties (met gesloten 
beurzen) van de grond te krijgen. Advertenties van CD/ Actueel werden geplaatst in de 
Internationale Spectator, De Werkgever en Zeggenschap. 

De betaalde advertenties brachten in 1995 op: 
CDA Krant f 39.921,
CD/Actueel f 3.134,-

CDA-Jaarboek 
Het CDA-Jaarboek 1995-1996 is uitgegeven door Sdu Koninginnegracht. Het Jaarboek 
werd naar alle nieuwe leden gezonden en verder verkocht aan belangstellenden. Voor dit 
Jaarboek werden acht sponsors bijeengebracht. De opbrengst uit sponsorgelden bedroeg 
f 18.500,-. 

Promotie 

De CDA Krant en CD/ Actueel werden tijdens belangrijke bijeenkomsten van het CDA en 
de gelieerde organisaties onder de aandacht van de bezoekers gebracht. 
Voor CD/ Actueel werden grote wervingsacties gehouden tijdens het Congres in februari, 
de Vooijaarspartijraad in juni, het symposium over 'de toekomst van de christen-democra
tie' in mei en de Najaarspartijraad in november. 
Advertenties van CD/ Actueel werden opgenomen in Bestuursforum en Christen Democra
tische Verkenningen. 
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Het meinummer van Christen Democratische Verkenningen met de titel 'Jongeren aan het 
woord' werd met een brief naar alle kaderleden van het CDJA gezonden. Dit leverde 
enkele tientallen nieuwe abonnees op. 
Het zomernummer van Christen-Democratische Verkenningen werd naar alle deelnemers 
aan het symposium over 'de toekomst van de christen-democratie' gezonden. Dit leverde 
eveneens tientallen nieuwe abonnees op. 
Voor het zomernummer werd geadverteerd in het dagblad Trouw. Zestig lezers bestelden 
vervolgens het zomernummer. 

Door middel van grote advertenties in elke uitgave van CD/ Actueel en de CDA Krant 
werden de periodieken van CDA en gelieerde organen consequent onder de aandacht 
gebracht. Dit leverde vele nieuwe abonnees op. 
In de eigen CDA-media werd in advertenties het CDA-Jaarboek onder de aandacht 
gebracht. 

Nieuwe media 

Informatie moet snel en kernachtig bij leden en publiek bekend worden gemaakt. 
Daarvoor had het CDA tot nu toe een eigen videotexdienst (CDAtel) ten behoeve van de 
pubHeksvoorlichting en electrooie mail voor interne communicatie en informatievoorzie
ning ter beschikking. De ontwikkelingen staan echter niet stil op dit terrein. Sinds 1 juli 
heeft het CDA dan ook een E-mail-adres geopend. De mogelijkheden voor het openen van 
een website (informatieplaats) op het Internet werden onderzocht. Deze nieuwe media 
zullen in 1996 CDAtel en CDAmail vervangen. 

CDAtel 
CDAtel is de videotexdienst van het CDA. Het is een informatiesysteem dat via videotex 
wordt aangeboden aan burgers, bedrijven en instellingen. 
In CDAtel treft men aan actuele standpunten en nieuws uit de Eerste en Tweede Kamer, 
het Europees Parlement, het CDA-huis en de Kamerkringen. Men treft activiteiten, 
manifestaties, conferenties, spreekbeurten en achtergronden aan van en over het CDA op 
regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
Het komt tot stand in samenwerking met de CDA-Eerste Kamer- en Tweede Kamerfrac
tie, de CDA-delegatie in het Europees Parlement, het Partijbureau, de gelieerde organisa
ties en de Kamerkringen. 
CDAtel is altijd te bereiken via Videotex Nederland, telefoon: 06-7400, (42,5 cent per 
minuut). 
In 1995 zijn er gemiddeld per maand 45 raadplegingen geweest. 

CDAmail 
CDAmail is de electronische postbusdienst van het CDA. Deze dienst heeft een onder
steunend karakter met als doel de communicatie te bevorderen tussen de diverse geledin
gen binnen het CDA. 
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Snel en gemakkelijk kunnen documenten via de computer worden verzonden. De 
ontvangen documenten kunnen daarna eenvoudig worden ingelezen en bewerkt en zonodig 
verder doorgezonden. 
Op deze wijze wordt er gecommuniceerd tussen CDA-afdelingen, Kamerkringen, 
Statenfracties, de Tweede Kamerfractie en de CDA-delegatie in het Europees Parlement. 
Eind 1995 zijn er 38 CDAmail-abonnees. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Het openen van een E-mail-adres en het oriënteren op mogelijkheden om een homepage 
op het Internet te openen passen in het streven om de interne en externe communicatie 
van de partij te optimaliseren. 

E-mail 
Op 1 juli 1995 opende het CDA een E-mail-adres. Het is sindsdien mogelijk post 
electronisch aan het CDA te versturen en van het CDA te ontvangen via E-mail. 
Het E-mail-adres luidt: cda@pop.pi.net 

Internet 
Het CDA vatte in 1995 het plan op om via het Internet informatie te gaan verschaffen aan 
leden en publiek. In de tweede helft van 1995 is daarop daadwerkelijk actie ondernomen. 
In het eerste kwartaal van 1996 verwacht het CDA operationeel te zijn op het Internet. 
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V Voorlichting en Publiciteit 

Partijvoorlichting 

De partijvoorlichting probeerde ook in 1995, via de media, de CDA-standpunten zo goed 
mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dit geschiedde zowel door interne- als externe 
communicatie. Via de CDA-bladen werkte de partijvoorlichter intensief samen met de 
sector Verenigingszaken. Voor het maken van brochures en campagnemateriaal was dit 
eveneens het geval. 

Campagne 
In maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het werkdocument hiervoor 
heet Vitaliteit en veerkracht. De campagne draagt een sterk regionaal karakter, met zo 
weinig mogelijk 'landelijke' gezichten. Twaalf provinciale campagneleiders trekken 
intensief op met de twaalf provinciale lijsttrekkers. Er zijn vier gezamenlijke bijeenkom
sten, twee zonder en twee met de lijsttrekkers, waaronder een optreden tijdens het 
Bestuursweekend in januari. De slotbijeenkomst is in het Provinciehuis te Arnhem. 
De partijvoorlichter brengt iedere provincie een persoonlijk bezoek. Vanuit de Tweede 
Kamerfractie worden ten behoeve van goede informatievoorziening zogenaamde fractieflit
sen, informatiebrieven over actuele standpunten via de Kamerkringsteunpunten verstrekt. 
Elke provincie heeft vanuit de CDA-fractie een vaste beleidsmedewerker. 
Er wordt een drietal regionale conferenties georganiseerd, met sterke nadruk op de 
regionale eigenheid. De publiciteit is vooral gericht op lokale en regionale media. 
Het Congres in februari staat, naast de verkiezing van partijvoorzitter Hans Helgers, 
tevens in het teken van de campagne voor de Statenverkiezingen. Hei is de start van de 
'harde' campagne. Ruim 1500 mensen bezoeken deze dag in Utrecht, waar iedere 
provincie via een kraam op de informatiemarkt de gelegenheid krijgt zijn beste beentje 
voor te zetten. 

Christen-democratie als beweging van de toekomst 
In mei is door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA het symposium 'Christen
democratie als beweging van de toekomst' georganiseerd. Christen-democraten van alle 
generaties zijn aanwezig bij de tweedaagse internationale conferentie. In de publiciteit 
wordt een nieuw élan geconstateerd. 

Strategisch Beraad 
Het rapport 'Nieuwe wegen. vaste waarden', dat op 9 november officieel is gepresen
teerd, heeft het CDA veel positieve publiciteit opgeleverd. De landelijke media, regionale 
en lokale pers hebben er aandacht aan besteed in de vorm van nieuwsstukken, analyses, 
commentaren en interviews. Ook een breed scala aan weekbladen - zelfs een omroepgids -
bespreekt het rapport op hoofdlijnen. Optredens op radio en TV in nieuwsuitzendingen, 
discussieprogramma's en talkshows worden door verschillende leden en adviseurs van de 
Strategisch Beraadsgroep verzorgd. 
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Huisstijl 
De bewaking van de huisstijl wordt gecontinueerd. Het doel is een consequentere 
toepassing van zowel interne als externe uitingen. Zo is in dit kader onder meer een 
spellingwijzer uitgegeven, getiteld Schrijfwijze en spelling. 

CDA-Periodieken 

In CD/ Actueel en de CDA Krant werd vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan de 
belangrijke gebeurtenissen van 1995: de verkiezing van partijvoorzitter Reigers, de 
Provinciale Statenverkiezingen en de presentatie van het rapport 'Nieuwe wegen. vaste 
waarden'. Het CDA-Jaarboek stond in het teken van: Oppositievoeren, kans of bedrei
ging? Eind 1995 werd de aanzet gegeven tot de samenvoeging van CDA Krant en 
CD/ Actueel. 

CDA Krant 
De formule van de CDA Krant is een mix van informatie over CDA-standpunten en 
activiteiten, human interest en aandacht voor het CDA als vereniging. Vooral dit laatste 
element werd dit jaar versterkt. Er kwam een nieuwe rubriek waarin steunpunt en 
consulent van steeds weer een andere Kamerkring werden voorgesteld. Tevens startte in 
augustus de contributie-aktie. In iedere uitgave van de CDA Krant werd maandelijks een 
top-tien afgedrukt van afdelingen die het meest succesvol waren bij de contributie-inning. 
Deze aktie en de aandacht daarvoor in de krant werkten zeer stimulerend. 
Andere nieuwe rubrieken in 1995 waren: Heerma in gesprek met .... vertegenwoordigers 
van verschillende beroepsgroepen en De burgemeester aan het woord. 
In de eerste helft van het jaar was er vanzelfsprekend veel aandacht voor de verkiezing 
van Hans Helgers tot partijvoorzitter, de Provinciale Statenverkiezingen, de nieuwe Eerste 
Kamerfractie en het belangrijke symposium 'Christen-democratie als beweging van de 
toekomst'. In de tweede helft ging veel aandacht uit naar het rapport 'Nieuwe wegen. 
vaste waarden' van het Strategisch Beraad. De CDA Krant van november stond geheel in 
het teken van dit rapport dat ook integraal werd opgenomen. 
In de uitgaven van de CDA Krant werd verder aandacht besteed aan de Partijraden en het 
Congres en actuele politieke onderwerpen zoals onderwijs-, asiel- en drugsbeleid, 
gezinspolitiek en de toekomst van de sociale zekerheid. 
In het februarinummer werd een katern met namen en personalia van de kandidaten voor 
de Eerste Kamer opgenomen. 
De CDA Krant verscheen in 1995 negen keer. De Begeleidingscommissie, die ressorteert 
onder het Partijbestuur, is verantwoordelijk voor de inhoud van de krant. Deze commissie 
staat onder voorzitterschap van de partijvoorlichter. 
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CD/Actueel 
In 1995 stonden voor de redactie centraal versterking van het opiniërende karakter, de 
wens om tot meer geïntegreerde communicatie te komen en het streven bij belangrijke 
maatschappelijke en politieke discussies in het blad de toon te zetten. Daartoe werd aan 
de vooravond van begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer in artikelen het standpunt 
van de CDA-fractie al naar voren gebracht. 
In de twintig uitgaven van CD/ Actueel werd de politieke en maatschappelijke actualiteit 
op de voet gevolgd. Er was volop aandacht voor de Miljoenennota 1996, de toekomst van 
het CDA, het drugsbeleid, de bestuurlijke reorganisatie en vernieuwing, de toekomst van 
de sociale zekerheid, de herijking van het buitenlands beleid, de Prioriteitennota Land
bouw, de toekomst van de WAO, de uitbreiding van Schiphol, de aanleg van de Betuwe
lijn, de toekomst van de publieke omroep en de naderende Intergouvernementele 
Conferentie over Europa 
De fractiespecials van de CDA-Tweede Kamerfractie over onder andere gezinspolitiek en 
de sociale zekerheid werden uitgebreid 'gecoverd'. 
Voor de partij stonden in 1995 de verkiezing van Hans Helgers tot partijvoorzitter, de 
Provinciale Statenverkiezingen en de presentatie van het rapport 'Nieuwe we~:en. vaste 
waarden' centraal. Hieraan werd in CD/Actueel volop aandacht besteed. Aan het rapport 
van het Strategisch Beraad en de Statenverkiezingen werden series gewijd. Ook aan het 
onderwerp 'Religie en politiek' werd een serie gewijd. 
De redactie besloot in 1995 meer opinionleaders van buiten de partij aan het woord te 
laten. Zo waren er onder andere vraaggesprekken met de politicoloog Ruud Koole, de 
publicisten Jerome Heldring en Pim Fortuijn en waren er gastcolumns van CNV-voorzit
ter Anton Westerlaken. 
De redactie besloot in 1995 een Boekenrubriek te starten. In deze rubrieken werden 
boeken aangekondigd danwel uitgebreid gerecenseerd. 
Verder werd er maandelijks een zogeheten Euroflits in CD/ Actueel opgenomen. In deze 
Euroflits, een uitgave van de CDA-delegatie in het Europees Parlement, staat nieuws uit 
dat parlement. 
De redactie sprak in 1995 tweemaal met CDA-fractievoorzitter Heerma en eenmaal met 
partijvoorzitter Reigers. 
In 1995 boog de redactie zich meerdere malen over een wijziging in de bladenportefeuille 
van het CDA, meer concreet over de samenvoeging van CD/ Actueel en de CDA Krant tot 
een tijdschrift dat vanwege de continuïteit CD/ Actueel zou blijven heten. Het aantal 
uitgaven zou worden gereduceerd van 29 naar 20. De budgettaire situatie en de wens tot 
meer geïntegreerde communicatie te komen lagen ten grondslag aan deze samenvoeging. 
De redactie stemde in met deze wijziging en besloot tevens ook de vormgeving en de 
inhoud van CD/ Actueel ingrijpend te vernieuwen. Het nieuwe tijdschrift CD/ Actueel zou 
met ingang van januari 1996 verschijnen. De in 1994 besproken samenvoeging van 
CD/Actueel en Bestuursforum, het maandblad van de Bestuurdersvereniging, was 
daarmee van de baan. De reden om uiteindelijk af te zien van de fusie was dat signatuur, 
formule en specifiek doel van Bestuursforum en CD/ Actueel te veel van elkaar verschil
len. 
In 1995 stond de redactie onder leiding van waarnemend hoofdredacteur Hans Schipper. 
De redactie verrichtte haar werkzaamheden ook dit jaar met grote inzet en groot enthousi
asme. 
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CDA-Jaarboek 1995-1996 
Begin oktober verscheen het CDA-Jaarboek 1995-1996 dat door Sdu Koninginnegracht 
werd uitgegeven. Hoofdthema van het inmiddels vierde jaarboek was: Oppositievoeren: 
kans of bedreiging? Het jaarboek werd gepresenteerd tijdens een door het CDA georgani
seerd symposium over de toekomst en plaats van politieke partijen in Nederland. Nadat 
het eerste exemplaar van het jaarboek was aangeboden aan fractievoorzitter Heerma, hield 
plaatsvervangend directeur Klop van het Wetenschappelijk Instutuut voor het CDA een 
inleiding over dit thema waarna CDA-partijvoorzitter Helgers, D66-voorzitter Verhoef, 
het PvdA-Tweede Kamerlid Rehwinkel en directeur Groenveld van de Teldersstichting 
met elkaar in debat gingen over de vraag: Politieke partijen subsidiëren? Zo ja en hoe? 
In het jaarboek gaven deskundige christen-democraten aan hoe op diverse beleidsterreinen 
oppositie gevoerd zou kunnen worden. In het boek stonden verder interviews met CDA
fractievoorzitter Heerma, minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken en voorzitter 
Andriessen van het Strategisch Beraad. Verder ging ook partijvoorzitter Helgers in een 
artikel in op de oppositierol en was er een groepsgesprek waaraan o.a. de PvdA-fractie
voorzitter in de senaat, Joop van den Berg, deelnam. 
Het jaarboek trok volop aandacht in de media. 
De redactie van het jaarboek bestond uit drs. G. Groenendijk, mr. drs. L. Jongsma, E.J. 
Mathies, drs. R.A. Meines-Westra, drs. M.C.B. Meijer en mr. B.M.J. Pauw. 

Redactieraad 

In 1995 boog de Redactieraad zich over een samenvoeging van CD/ Actueel en de CDA 
Krant die vanwege de continuïteit CD/ Actueel zou blijven heten. 

De Redactieraad kwam in 1995 eenmaal bijeen. De Raad sprak over de voorgestelde 
samenvoeging van CD/ Actueel en de CDA Krant tot één CDA-tijdschrift. Redenen voor 
deze samenvoeging waren budgettaire overwegingen en de wens om tot geïntegreerde 
communicatie te komen. De Raad stemde in met de samenvoeging en de reductie van het 
aantal uitgaven. Het nieuwe tijdschrift zou - op magazine-formaat - twintig keer per jaar 
verschijnen; zeven keer per jaar zou het blad met een meer voorlichtend karakter naar 
alle leden worden gezonden. De Raad sprak zich uit voor handhaving van de titel 
CD/ Actueel, voor versterking van het opiniërende karakter van de opinie-uitgaven, voor 
behoud van full-coloromslag en uitstraling van de opinie-uitgaven en voor een verhoging 
van het aantal pagina's per nummer. De opheffing van de verkavelde formule had de 
volledige instemming van de Redactieraad. De Raad sprak zich er tenslotte voor uit dat de 
redactie van het opinie-blad volgens een vastgesteld redactiestatuut zou gaan werken. 
Het Partijbestuur nam het advies van de Raad in grote lijnen over. 
De Redactieraad stond ook in 1995 onder voorzitterschap van mr. drs. E.C.M. Wagema
kers. 
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VI Facilitaire zaken 

Partijsecretariaat 

1995 was voor het CDA en dus ook voor het Partijbureau een jaar waarin de blik weer op 
de toekomst moest worden gericht. In februari is partijvoorzitter Hans Helgers benoemd. 
Onder zijn leiding is verder gewerkt aan de uitvoering van het rapport Gardeniers. Voorts 
heeft het instellen van het Strategisch Beraad voor het Partijbureau consequenties gehad. 

Teruglopende inkomsten, met name als gevolg van de lagere contributie-ontvangsten 
hebben geleid tot een verdere bezinning op de financiële huishouding van de partij. Dat 
heeft geresulteerd in de Kerntakennotitie, waarmee het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd. 
Die voorziet in een fors neerwaarts bijgestelde meerjarenraming waarmee de Partijraad 
heeft ingestemd. Het bleek daarbij onvermijdelijk om voor de langere termijn ook op de 
toch al krap bemeten personeelsbudgetten te bezuinigen. 
Daarnaast bevat de notitie een voorstel tot herinrichting van de bureauorganisatie; die is 
per januari 1996 van kracht. 

Op het secretariaat hebben in de loop van het jaar diverse personele wijzigingen plaatsge
vonden. 
Chauffeur Theo de Vette heeft per 1 februari de dienst verlaten, gevolgd door secretares
ses Barbara Mounier en Sylvia Vooijs. In juni is partijsecretaris Cees Bremmer geïnstal
leerd als lid van de CDA-Tweede Kamerfractie en heeft hij de dienst bij het Partijbureau 
verlaten. Meüs van der Poel heeft per 31 december zijn plek verruild voor een nieuwe 
functie bij ICS te Gouda. 

In dienst zijn gekomen Gert Groenendijk, directeur van het Partijbureau en Peter 
Poharnok als medewerker van de sector Politiek/Bestuur. 
Bij de Vereniging van Gemeente- en provinciebestuurders heeft Patriek Tetteroo als 
bureauredacteur zijn intrede gedaan. 
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VIl Strategisch Beraad 

Op 9 november 1995 presenteerde de voorzitter van de Strategische Beraadsgroep (SBG) 
van het CDA, prof. mr. F.H.J.J. Andriessen, het rapport 'Nieuwe wegen. vaste waarden'. 
Het rapport was het produkt van intensieve gesprekken in de SBG, maar ook van 
raadpleging van de achterban van het CDA en van tal van deskundigen. 'Nieuwe wegen. 
vaste waarden' oogste waardering en respect. Een Jandelijk ochtendblad sprak zelfs van 
een 'nieuwe wapenrusting' voor het CDA. 

In het najaar van 1994 groeide, met name op aandrang van de directeur van het WI mr. 
J .J .A.M. van Gennip, het initiatief tot instelling van een strategisch beraad. Door de vele 
perikelen in het CDA eerder dat jaar, dreigde een situatie te ontstaan waarin de politieke 
filosofie van de christen-democratie naar de marge van het publieke debat leek te worden 
geschoven. Een impuls om het debat in de partij over de te volgen koers voor de langere 
termijn te stimuleren kon niet langer worden gemist. Welk type samenleving staat het 
CDA voor ogen? Hoe kan een alternatief worden geboden voor het veelal overheersende 
pragmatisme in de politiek? Hoe kan worden bijgedragen aan een hernieuwde, herkenbare 
en overtuigende profilering van het CDA? 
Het initiatief om te komen tot een strategisch beraad werd door CDA-vice voorzitter 
Lodders-Elfferich aangekondigd tijdens de Partijraad op 19 november 1994. De SBG 
werd samengesteld en geïnstalleerd. Leden zijn: prof.mr. F.H.J.J. Andriessen (voorzit
ter), prof.mr.dr. J.P. Balkenende (secretaris), mw. prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc, mr. 
J.P.H. Donner, prof.mr. H. Franken, prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin (vice-voorzitter), 
mw. mr. P.C. Lodders-Elfferich, drs. R.M. Smit en drs. H.H.F. Wijffels. Adviseurs van 
de SBG zijn: drs. H. Borstlap, dr. B.R. Bot, mr. J.J.A.M. van Gennip, drs. E. Heerma, 
J.J.M. Helgers, dr. A. Klink, G. Kolstee (adviseur communicatie), prof.dr. L.M. van 
Leeuwen, prof.drs. R.F.M. Lubbers, mw. J.R.H. Maij-Weggen en mw. mr. Y.C.M.T. 
van Rooij. In de maanden december 1994 en januari 1995 vonden meerdere voorbereiden
de besprekingen plaats. Diverse deelnemers schreven uitgebreide notities. 
De eerste activiteit betrof het vervaardigen van een vraagpunten-notitie 'Het Strategisch 
beraad en verder' ten behoeve van het Partijbestuursweekend op 21 en 22 januari 1995. 
Na dit weekend, waarin intensief werd gediscussieerd over fundamentele maatschappelijke 
veranderingen, de rol van de politiek in de samenleving en diverse inhoudelijke politieke 
toekomstoriëntaties, kwam de SBG meerdere keren in vergadering bijeen. 
Intussen bekommerde de secretaris van de Kamerkring Flevoland, de heer G .J. Kolstee, 
zich nadrukkelijk om de noodzakelijke optimalisering van de communicatie rondom het 
Strategisch Beraad. Mede hierdoor werd het initiatief genomen een brief te zenden aan 
alle gemeentelijke afdelingen en Kamerkringen van het CDA. In deze brief van 5 april 
1995 werd gewezen op een vijftal thema's waarmee de SBG aan de slag wilde gaan - en 
waarvoor meerdere leden en adviseurs al aanzetten hadden geleverd -: werk en participa
tie op weg naar de 21e eeuw, rechtsstaat en veiligheid, globalisering en internationalise
ring, onderwijs, kennis en integratie en tenslotte politiek en overheid. Aan afdelingen en 
Kamerkringen werd gevraagd hoe zij de themakeuze beoordelen en welke nieuwe elemen
ten het CDA naar voren zou moeten brengen. Ook werd gevraagd naar algemene sugges
ties. Ruim 120 reacties kwamen op deze brief binnen. Er werd onder andere gepleit voor 
meer aandacht voor medisch-ethische kwesties. Ook werd nadrukkelijk opgemerkt dat het 
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rapport van de SBG niet een eindrapport zou moeten zijn, maar juist zou moeten uitnodi
gen tot verdere bezinning en overleg. Alle reacties werden geïnventariseerd en geanaly
seerd. Het resultaat hiervan werd neergelegd in de notitie 'De CDA-achterban en het 
Strategisch Beraad'. In de CDA-krant van 20 mei 1995 deden diverse betrokkenen bij de 
SBG verslag van de activiteiten op de verschillende aandachtsterreinen die in de brief aan 
de afdelingen en Kamerkringen werden genoemd. 
Parallel aan de raadpleging van de achterban werden de vijf verschillende thema's - later 
aangevuld met medisch-ethische kwesties - bediscussieerd in zogenaamde Kernthemagroe
pen. Elke groep werd voorgezeten door een lid of adviseur van de SBG. De samenstelling 
van de Kernthemagroepen was pluriform. Deskundigen vanuit de CDA-Tweede kamer
fractie, CDA-Vrouwenberaad en CDJA en andere specialisten namen aan de besprekingen 
deel. De schriftelijke neerslag van de discussies werd besproken door de SBG. 
Voorts vond op 12 en 13 mei 1995 het WI-symposium 'De christen-democratie als 
beweging van de toekomst' plaats. Diverse betrokkenen bij de SBG - de heren Andries
sen, Donner, Franken, Van Gennip, Heerma, Helgers, Hirsch Ballin en Lubbers - hielden 
inleidingen. Ook de bouwstenen, die dit symposium opleverde, werden door de SBG 
betrokken in haar werkzaamheden. 

Op 10 juni 1995 werd de CDA-Partijraad gehouden. Er werd intensief van gedachten 
gewisseld over de visieontwikkeling in het kader van het Strategisch Beraad. SBG
voorzitter Andriessen hield plenair een inleiding en tijdens een van de deelraden werd het 
werk van de SBG aan de orde gesteld. De bespreking vond plaats aan de hand van de 
reeds genoemde notitie 'De CDA-achterban en het Strategisch Beraad' en een discussieno
titie met een achttal vragen. Meer dan honderd deelnemers namen aan de beraadslagingen 
deel. 

Aan het begin van de zomer had de SBG de beschikking over de inventarisatie van 
reacties van de CDA-achterban, de resultaten van het WI-symposium en de CDA
Partijraad, de notities van de verschillende Kernthemagroepen en de gespreksresultaten 
van de vergaderingen van de SBG. Het ruwe materiaal was beschikbaar en moest nu 
worden verwerkt tot een heldere en consistente rapportage. Vanaf augustus werden de 
eerste concept-teksten besproken. Gekozen werd voor een geschrift dat de eigen visie 
pregnant zou schetsen. Het zeer intensieve proces van het vervaardigen van teksten, 
waaraan door diverse leden en adviseurs werd deelgenomen, leidde uiteindelijk tot een 
concept waarin, na een aanduiding van de christelijke inspiratie en de christen-democrati
sche visie op de verhouding tussen staat, markt en samenleving, vijf thema's werden 
behandeld: een 'waarden 'volle samenleving, een veilige samenleving, participatie door 
iedereen, een duurzame samenleving en een solide overheid. De visie werd samengevat in 
het slothoofdstuk 'De christen-democratie: beweging voor de toekomst'. 
De titel zou gaan luiden: 'Nieuwe wegen. vaste waarden', daarmee aangevend dat de 
waarden, zoals recent aangegeven in het nieuwe Program van Uitgangspunten (1993), niet 
ter discussie staan, maar dat er aanleiding is de 'vaste waarden' te spiegelen aan een 

· samenleving die in hoog tempo een ander gezicht krijgt. Het rapport gaat op tal van zaken 
in. Zaken die voor de langere termijn van grote betekenis zijn, maar die ook mensen van 
nu raken: gezinsbeleid, overdracht van en communicatie over waarden, doorbreking van 
de cultuur van gedogen, een wending in het sociaal-economisch bestel door lasten op 
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arbeid aanzienlijk te verlagen en lasten te verschuiven van arbeid naar verbruik, kiezen 
voor duurzaamheid en het bouwen aan bestuurlijke vernieuwing waarbij een beter 
evenwicht wordt nagestreefd tussen individu en gemeenschap. 
Het rapport werd op 8 november 1995 aan de pers gepresenteerd. 'Nieuwe wegen. vaste 
waarden' trok brede aandacht. Elke krant ging op het rapport in en veelal werden ook 
redactionele hoofdcommentaren aan het rapport gewijd. Ook andere politieke partijen 
reageerden op het stuk. De voorzitter en secretaris van de SBG, Andriessen en Balkenen
de, schreven in het dagblad Trouw een eerste reactie op de commentaren. 
Tijdens de CDA-Partijraad op 18 november 1995 voerde de heer Andriessen andermaal 
het woord. Het rapport werd met enthousiasme begroet. Twee deelsessies werden aan het 
Strategisch Beraad gewijd. De Partijraad vormde tevens het begin van een partijbrede 
discussie over het rapport. De ondertitel van het rapport luidt niet zonder reden 'Aanzet 
tot een strategisch beraad binnen het CDA'. Afdelingen en Kamerkringen zullen het 
rapport bespreken. Tijdens de CDA-Partijraad op 1 juni 1996 zal de discussie worden 
afgerond. Tevens gaat de inhoudelijke verdieping van de visieontwikkeling verder. 
Diverse onderwerpen, zoals de herziening van het sociale stelsel, de lastenverschuiving, 
de positie van de Nederlandse landbouw, vragen immers nadere bezinning. 'Nieuwe 
wegen. vaste waarden' heeft bijgedragen aan een nieuwe politieke positionering van het 
CDA en van de betekenis van de christen-democratie als één van de politieke hoofdstro
mingen van Nederland. 

Het initiatief van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA om een Strategisch Beraad 
in te stellen betekende gedurende het verslagjaar een zeer zware belasting voor de 
werkzaamheden. Vrijwel de gehele staf was regelmatig bij het proces betrokken. Bijzon
dere inspanning werd gevraagd van prof. Balkenende als secretaris. De heer Brinkel had 
een zeer nadrukkelijk aandeel in het - gecompliceerde - proces van de eindredactie, 
terwijl directeur Van Gennip een groot aandeel had in de opzet en begeleiding van het 
gehele proces. Mevr. V. van Kooten-van den Bosch en mevr. M. Jansen van het CDA
secretariaat leverden belangrijke logistieke ondersteuning. De heer G .J. Kolstee en mevr. 
drs. R. Meines-Westra speelden een wezenlijke rol op het gebied van de communicatie. 
Doorslaggevend is echter de zeer actieve en creatieve inzet geweest van de leden en 
adviseurs van de SBG. In tegenstelling tot menig andere commissie strekte hun inzet zich 
verre uit boven participatie in vergaderingen en becommentariëring van voorgelegde 
teksten. Met enthousiasme, deskundigheid en volharding werd door velen óók gewerkt 
aan de concipiëring, presentatie en redactie van de analyses en heroriënteringen. 
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VIII Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 

Na de dramatische gebeurtenissen van 1994, was 1995 voor het CDA het jaar van de 
bezinning. De oproep van fractievoorzitter Heerma om 1995 het jaar van de inhoud te 
laten zijn, is binnen het CDA wel verstaan. Het Wetenschappelijk Instituut heeft hierbij in 
een aantal opzichten een voortrekkersrol vervuld. De inzet om een bijdrage te leveren aan 
de revitalisering van de christen-democratie bepaalde in 1995 in hoge mate de werkagenda 
van het Instituut. 

Strategisch Beraad 
1995 was voor het W.I. vooral een jaar van strategisch beraad. Te beginnen met de 
notitie 'Het CDA voorjaar 1995' - waarin op verzoek van en in samenspraak met de 
CDA-Tweede Kamerfractie de eerste accenten werden gelegd in de koersbepaling van de 
partij in het nieuwe jaar -, gevolgd door het bijna een heel jaar in beslag nemende werk
en denkproces dat binnen onze partij als 'het Strategisch Beraad' bekend is geworden en 
tussentijds nader werd geaccentueerd met een internationaal tweedaags symposium over 
de toekomst van de christen-democratie. 
Op initiatief van het Wetenschappelijk Instituut ging op 23 januari het Strategisch Beraad 
officieel van start. Hieraan ten grondslag lag het herhaalde pleidooi om de christen-demo
cratie politiek te herpositioneren en met een aanscherping van de eigen identiteit duidelijk 
te maken dat de antwoorden vanuit de christen-democratie ook in de eenentwintigste eeuw 
richtinggevend, vernieuwend en wervend kunnen zijn. Een mobilisatie van de denkkracht 
in de achterban van het CDA werd nodig geacht. Met het Strategisch Beraad startte in 
januari 1995 een denkproces dat afweek van de klassieke werkwijze, waarbij een 
werkgroep van deskundigen in relatieve beslotenheid een advies opstelt dat vervolgens in 
de partij wordt besproken. In de gekozen brede wijze van werken was tegelijkertijd 
ruimte voor bezinning en dialoog. Ruim tien maanden waren een centrale werkgroep, vijf 
kernthemagroepen en vele Kamerkringen en afdelingen aan het werk. In november kon de 
tussenstand van dit intensieve denkproces worden gepresenteerd in de vorm van een 
rapport met de titel 'Nieuwe wegen. vaste waarden'. Daarmee kwam een eerste fase ten 
einde. Het woord is nu aan de partij om te bepalen of het rapport voldoende basis kan 
bieden voor een nieuwe politieke positionering van het CDA. 

De intensieve betrokkenheid van het Wetenschappelijk Instituut bij het Strategisch Beraad, 
als initiatiefnemer en bij de uitvoering van werkzaamheden, kreeg in het voorjaar van 
1995 ook nog op een andere manier gestalte. Op 12 en 13 mei werd onder verantwoorde
lijkheid van het Instituut een internationaal symposium georganiseerd rond het thema 'de 
christen-democratie als beweging van de toekomst'. Op de eerste dag van het symposium, 
die was bedoeld als een experten-meeting, werd de christen-democratie vanuit Europees 
perspectief belicht. Vooraanstaande buitenlandse sprekers zoals prof. H. Küng (hoogleraar 
oecumenische theologie aan de Universiteit van Tübingen), dr. H. Eggert (Minister van 
Binnenlandse Zaken van de deelstaat Saksen), J.C. Junker (minister-president van 
Luxemburg) en dr. W. Martens (voorzitter van de Europese Volkspartij) voerden naast 
bekende CDA-ers als voormalig Minister van Buitenlandse Zaken prof.mr. P.H. Kooij-
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mans en Eurocommisaris mr. H. van den Broek het woord. Tijdens de tweede conferen
tiedag stond de christen-democratie in Nederland centraal. Lezingen van leden uit de 
centrale werkgroep van het Strategisch Beraad, resp. prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin, 
prof.mr. F.H.J.J. Andriessen, mr. J.P.H. Donner en prof.drs. R.F.M. Lubbers, legden 
de basis voor een intensief gesprek over de toekomst van de christen-democratie in 
Nederland. Uit de bijdragen van de vele aanwezigen, de conferentie trok meer dan 200 
deelnemers uit binnen- en buitenland, sprak kritische zin, maar vooral ook hoop en 
vertrouwen in de toekomst. 
Elders in dit Jaarverslag is nog een apart hoofdstuk over het Strategisch Beraad opgeno
men. 

Dit vertrouwen in de toekomst van het CDA sprak ook uit de bijdragen van een aantal 
jongeren die parallel aan het symposium hun visie op de toekomst van de christen
democratie verwoordden in het maandblad Christen Democratische Verkenningen van het 
Wetenschappelijk Instituut. Vanuit het besef dat de christen-democratie slechts een 
beweging van de toekomst kan zijn wanneer het ook nieuwe generaties weet aan te spre
ken, was en is het het Instituut zeer aangelegen jongeren meer gelegenheid te bieden 
ideëen te ontwikkelen en vertolken. Het 'jongeren'nummer van Christen Democratische 
Verkenningen dat in het kader van het symposium over de toekomst van de christen
democratie werd uitgegeven, vormde een eerste stap op deze weg. 

Onderzoeksprogramma 
Onvermijdelijk heeft het tijdsbeslag van de activiteiten in het kader van het Strategisch 
Beraad invloed gehad op het reguliere onderzoeksprogramma van het Instituut. Desalniet
temin stonden in 1995 de volgende studieprojecten op de W.I. -agenda: 

Het studieproject 'Civil Society' waarmee in het najaar van 1994 een start was gemaakt, 
kreeg in 1995 z'n vervolg en verkeerde aan het eind van het verslagjaar in een afrondende 
fase. Onder voorzitterschap van prof.mr. F.H.J.J. Andriessen, studeerde een commissie 
van deskundigen op een nadere invulling van het begrip civil society en de betekenis van 
dit begrip voor de toekomstige samenwerking tussen West-, Midden- en Oost-Europa. In 
de loop van 1996 zullen de bevindingen van deze studiecommissie in een studierapport 
worden verwerkt. In het kader van dit studieproject was het Instituut ook in 1995 intensief 
betrokken bij het driejarige NCO-project 'Civil Society'. Een tweetal conferenties werden 
in samenwerking met de partij en het CDA-Vrouwenberaad georganiseerd: Op 24 juni 
over 'De organisatie van het dagelijks leven. Vrouwen en de opbouw van het maatschap
pelijk middenveld' en op 11 november over 'Milieu: een grenzeloze aangelegenheid. Civil 
society en internationaal rentmeesterschap'. 

Helaas slaagde de commissie 'Europees Cultuurbeleid' er in het verslagjaar niet in de 
bespreking van het concept-rapport geheel af te ronden. De commissie stond sinds haar 
installatie ook niet voor een eenvoudige opdracht. Naast een definiëring van het begrip 
cultuur en de ontwikkeling van een cultuurfilosofie, dienden verschillende thema's 
bestudeerd te worden (onder andere media en onderwijs) en in Europees perspectief 
geplaatst. Gegeven de complexiteit van de materie achtte de studiecommissie het raad
zaam alvorens tot publicatie van het rapport over te gaan, dit aan een aantal externe 
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deskundigen voor te leggen. Op 13 oktober vond onder leiding van W.I.-bestuurslid H.A. 
de Boer een besloten discussiebijeenkomst plaats waar enkele tientallen deskundigen in 
twee discussierondes het concept-rapport bespraken. Prof.dr. P.A. van Gennip en mr.drs. 
L.C. Brinkman leidden de discussie in door middel van een korte reactie op respectie
velijk het eerste cultuurfilosofische deel van het concept-rapport en het tweede meer 
beleidsmatige deel van het concept-rapport. Om de resultaten van deze als zeer inspire
rend ervaren discussiebijeenkomst nog te kunnen verwerken in het definitieve rapport, is 
besloten de verschijningsdatum van het cultuurrapport naar 1996 te verschuiven. 

Begin 1995 is met de instelling van een studiecommissie, het studieproject 'Publieke 
Gerechtigheid en de Europese Unie' van start gegaan. De studiecommissie is samenge
steld uit de volgende personen: prof.mr. H. Franken (voorzitter), dr. S.C. van Bijster
veldt, dr. H.H.F.M. Daemen, prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin (adv. lid), mr. J.L. Janssen 
van Raay (adv. lid), dr. R.Th. Jurrjens, dr. A. Klink, dr. C.J. Klop (secretaris/rappor
teur), drs. P.R.H.M. van der Linden (adv. lid), J.R.H. Maij-Weggen (adv. lid), prof.dr. 
D.H.M. Meuwissen, dr. H.A.C.M. Notenboom en dr. J.W. Sap. De opdracht van de 
commissie om een Europese christen-democratische staatsleer te ontwikkelen kreeg in 
1995 een eerste vertaling in de vorm van een interimrapportage. De keuze om in het 
kader van dit studieproject tussentijds met een beleidsadvies te komen, was ingegeven 
door de wens een bijdrage te leveren aan de standpuntbepaling die zowel binnen het CDA 
als de EVP in het najaar van 1995 plaatsvond ter voorbereiding op de Intergouvernemen
tele Conferentie. Het beleidsadvies 'Op weg naar de Intergouvernementele Conferentie 
!22Q' werd in samenwerking met de werkgroep Europa van de Commissie Buitenland van 
het CDA opgesteld. 

In het voorjaar van 1995 werd tevens de W.I.-studiecommissie ouderenbeleid ingesteld. 
Deze commissie bestaat uit: M.J.C. van den Muijsenbergh-Geurts (voorzitter), M.C. 
Greweldinger-Beudeker (vice-voorzitter), mr. M. Brenninkmeijer-Rutten, A. Doelman-Pel 
(adv. lid), drs. M.P.C. GadeBa-van Gils (secretaris/rapporteur), H. van Leeuwen, 
prof.dr. R.J.A. Muffels, prof.dr. J.M.A. Munnichs, A.W. Paulis, mr. B. Pronk (adv. 
lid), drs. J.J.A. Wassing, B.G. Westerink en drs. G.T. Willemsma. De commissie heeft 
tot taak een integrale christen-democratische visie te ontwikkelen op de plaats van 
ouderen in de Nederlandse samenleving. Om in te kunnen spelen op de politieke actuali
teit besloot de commissie het thema van de bestaanszekerheid en de daaraan gekoppelde 
discussie over de toekomst van oudedagsvoorzieningen als eerste op de vergaderagenda te 
plaatsen: Het najaar van 1995 werd besteed aan de bestudering van de inkomenspositie 
van ouderen en hun specifieke uitgavenpatronen. Beoogd wordt in het voorjaar van 1996 
met een tussentijds advies op dit onderdeel te komen. Andere thema's die door de 
studiecommissie aan de orde zullen worden gesteld zijn het thema van de zorg, participa
tie, veiligheid, wonen en verkeer. 

Het samenwerkingsverband van het Instituut met de vakgroep Ethiek, Filosofie en 
Geschiedenis van de Geneeskunde van prof.dr. H.A.M.J. ten Have, van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, wierp in 1995 z'n vruchten af. Het rapport 'Ethica! aspects of 
~:enetics at the be~:inning of human life. Christian-democratic contributions to European 
~· kwam in het verslagjaar gereed en vormt onderwerp van bespreking op een 
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tweedaagse conferentie van de EVP die in maart 1996 onder voorzitterschap van W. 
Marteos en L. Tindemans zal worden gehouden. De conclusies en aanbevelingen moeten 
de weg effenen voor een samenhangend en efficiënt beleid binnen de Unie terzake van dit 
wezenlijke vraagstuk. Dit initiatief van het W.I. kreeg ook buiten onze grenzen veel 
waardering. 

Eveneens in opdracht van de CDA-delegatie in de EVP-fractie werd in 1995 het reeds 
bestaande W.I.-rapport 'Europa en maatschappelijke organisaties' toegespitst op de 
Europese invalshoek alsook geactualiseerd. Ook in het kader van dit project is voorzien in 
een conferentie in de loop van 1996 waarbij het genoemde rapport als basisdocument 
dienst zal doen. 

Aan het eind van het verslagjaar is tot slot een aanvang genomen met twee nieuwe 
studieprojecten uit het meerjarenonderzoeksprogramma van het W.I: het project gezins/fa
miliebeleid en het project kunst- en cultuurbeleid. Daartoe extra aangezet door een 
verzoek van de CDA-Tweede Kamerfractie besloot het W.I. beide projecten met voorrang 
uit te werken opdat in 1996 een tweetal beleidsadviezen aan de partij kunnen worden 
gepresenteerd. In het studieproject gezins/familiebeleid draait het om de ontwikkeling van 
een consistente en eigentijdse familiepolitiek waarin de christen-democratische uitgangs
punten goed herkenbaar zijn. Middels een zware tweedaagse conferentie en een begelei
dingsgroep van deskundigen, zal toegewerkt worden naar een beleidsadvies. Analoog aan 
het werk- en denkproces bij het Strategisch Beraad zullen debat en bezinning in hoge mate 
gelijktijdig plaatsvinden. Het studieproject kunst- en cultuurbeleid beoogt een zekere 
lacune in het christen-democratisch denken op te vullen door een christen-democratische 
visie op kunst- en cultuurbeleid te ontwikkelen. 

Een nieuw thema dat niet in het onderzoeksprogramma vermeld stond maar wel in 1995 
door het Instituut aan de orde is gesteld, is teledemocratie. De aanleiding en tevens 
inspiratiebron om dit thema voor het voetlicht te halen, vormde prof.mr. H. Franken die 
in november afscheid nam als voorzitter van het Bestuur van het W.I. Met als titel 
'Politici en kiezers onder handbereik' werd op 29 november een goed bezochte conferen
tie gehouden waarbij een aantal gezaghebbende deskundigen hun licht lieten schijnen op 
de gevolgen van de informatisering en digitalisering van de samenleving. Inleidingen 
werden gehouden door prof.mr.dr. I.Th.M. Snellen (hoogleraar aan de Erasmus Universi
teit Rotterdam), dr. Ph. van Praag jr. (universitair docent politicologie Universiteit van 
Amsterdam), prof.dr. J.C.M. van Eijndhoven (directeur Rathenauinstituut), drs. W.J. 
Deetman (voorzitter Tweede Kamer), drs. P.L.M. Pex (lid CDA-delegatie in het 
Europees Parlement) en prof.mr. H. Franken. Het oogmerk van het W.I. om een 
diepgaande bezinning te entameren over wat christen-democraten zouden moeten vinden 
van de revolutionaire technologische veranderingen die zich voordoen op het vlak van de 
communicatie en welke invloed deze veranderingen hebben op het democratisch functio
neren van onze samenleving, werd met deze bijeenkomst zeker bereikt, zij het dat het 
belang van dit thema vraagt om meer dan één enkele bijeenkomst. 
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De reeds uit de studieprojecten sprekende aandacht vanuit het Wetenschappelijk Instituut 
voor Europese en internationale zaken, kwam in 1995 ook op andere terreinen tot 
uitdrukking. Met name de uitstekende samenwerking met enkele wetenschappelijke 
zusterinstituten verdient in dit verband vermelding. Zij komt onder andere tot uitdrukking 
in regelmatige afstemmingen en contacten met CEPESS, het aan de Belgische christen
democratie gelieerde zusterinstituut In het kader van die samenwerking werd directeur 
Van Gennip gevraagd de jubileumrede uit te spreken ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de Belgische christen-democratie. Een markeringspunt in de samenwerking 
was met name de Nederlands-Duitse conferentie in Cadenabbia eind oktober. Op 
uitnodiging van de Konrad Adenauer Stiftung (CDU) werd in samenwerking met het W.I. 
een driedaagse intensieve uitwisseling van visies en knelpunten gehouden tussen een aantal 
vooraanstaande Duitse en Nederlandse ambtenaren. Besloten is dit soort gesprekken met 
een zekere regelmaat te herhalen. 

De Stichting voor het Nieuwe Zuid Afrika - een initiatief dat mede door het W.I. sterk 
gestuurd werd - stelde het W.I. (en het CDA) in 1995 in staat om een groeiend aantal 
activiteiten te ontplooien ter versterking van de democratie in dat land. Politici uit Zuid 
Afrika werden op conferenties ontvangen, terwijl een aantal personen rond het W.I. 
bijdroegen aan cursussen en adviseringen ter plekke. Tevens werden zorgvuldige 
oriënteringen verricht over de vraag, of de werkzaamheden van de Stichting naar andere 
jonge democratiën kunnen worden uitgebreid. 

Toekomst politieke partijen 
De samenwerking met andere wetenschappelijke instituten kreeg in 1995 eveneens in een 
nationale context vorm. Op 19 juni werd door de wetenschappelijke instituten van de vier 
grote partijen een conferentie georganiseerd onder de titel 'Politieke partijen in de 
toekomst'. Hiermee werd een vervolg gegeven aan een gezamenlijk initiatief van twee 
jaar eerder; de conferentie 'Politieke partijen bij de tijd'?'. Met de conferentie werd een 
bezinning op de toekomst en dan met name op de functie van politieke partijen in een 
veranderende omgeving beoogd. Geconstateerd werd dat partijen functieverlies hebben 
opgelopen, een functieverlies dat nauw samenhangt met tijdskenmerken als verzakelijking, 
ontzuiling en directe belangenbehartiging via one-issue bewegingen. In dit verband werd 
een herstel bepleit van de intermediaire rol van politieke partijen tussen burger en 
bestuur. Onder voorzitterschap van prof.dr. U. Rosenthal, zette dr. C.J. Klop namens de 
organiserende wetenschappelijke instituten de hoofdlijnen uit en werden kanttekeningen 
geplaatst door mr. P.C. Lodders-Elfferich, dr. J.Th.J. van den Berg en dr. P. Winsemius 
namens politiek en maatschappelijk middenveld en door prof.dr. R. Foqué en dr. R.A. 
Koole vanuit de wetenschap. Drs. W .J. Deetman verzorgde de slotbeschouwing. 

De reeds in eerdere jaren uitgesproken zorg over de benadering van wetenschappelijke 
instituten door de Minister van Binnenlandse Zaken, kreeg in 1995 nieuwe actualiteit. De 
aankondiging van Minister Dijkstal om de rechtstreekse subsidiëring van wetenschappelijk 
en vorming/scholingswerk te vervangen door een lump-sum financiering van politieke 
partijen, baart het Instituut grote zorgen zowel op grond van praktische als principiële 
overwegingen. 

53 



In de eerste plaats bergt een lump-sum financiering van politieke partijen het gevaar in 
zich dat korte termijn belangen, bijvoorbeeld de financiering van een campagne, het 
winnen van de noodzaak te investeren in de lange termijn. In de tweede plaats wijkt 
Minister Dijkstal met zijn voorstel af van het advies van de Staatscommissie Van den 
Berg. In dit advies wordt op principiële gronden vastgehouden aan het bestaande systeem 
waarin van overheidswege alleen specifieke activiteiten van politieke partijen worden 
gefinancierd en wel die activiteiten die het functioneren van de democratie bevorderen. 

Organisatie en financiën 
Zoals uit het voorgaande is gebleken, vormde 1995 in financiële zin een spannend jaar 
voor het Instituut. Van meerdere zijden stonden de inkomsten onder druk: Naast de reeds 
genoemde perikelen rond de subsidiestroom van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 
stond ook de partijbijdrage onder druk vanwege het nog steeds teruglopend ledental. 
Daarenboven deed zich een vrij onverwachte tegenvaller voor ten aanzien van de 
jaarlijkse bijdrage van het Schaepmanfonds. Waar het Schaepmanfonds in het recente 
verleden zijn jaarlijkse bijdrage van 50.000 gulden reeds neerwaarts had bijgesteld naar 
25.000 gulden, bleef een financiële betrokkenheid bij het werk van het Instituut in 1995 
geheel achterwege. Het spreekt vanzelf dat het Instituut deze gang van zaken zeer 
betreurt. Dat 1995 desondanks zonder financiële problemen kon worden afgesloten, had 
vooral te maken met een sober uitgavenbeleid enerzijds en de grote inspanningen die zijn 
geleverd om aan projecten gekoppelde financiën binnen te halen anderzijds. Deze inzet 
werd in 1995 goed beloond: Aan projectgelden werd ruim 230.000 gulden verkregen. 

Voor de medewerkers en het Bestuur van het W.I. was 1995 een zwaar jaar. Met minder 
middelen en minder mensen moest een omvangrijke werkagenda worden uitgevoerd, 
hetgeen een zwaar beslag legde op de betrokkenheid en inzet van een ieder. In personele 
zin hebben zich in 1995 slechts wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het W.I.
Bestuur. Naast prof.mr. H. Franken, hebben prof.dr. B. Krol en de heer A.J. Gijsbers 
afscheid genomen als bestuurslid en zijn prof.drs. R.F.M. Lubbers, drs. B. Beumer en 
dr.ir. R. Janssen-van Rosmalen toegetreden tot het Bestuur van het W.I. 

Na jarenlang vol toewijding en met grote expertise voorzitter te zijn geweest van het 
Bestuur van het W.I., nam prof.mr. H. Franken in november 1995 afscheid. Prof. 
Franken heeft acht jaar de verantwoordelijkheid gedragen voor de ontwikkelingen binnen 
het W .1. Hij legde daarbij allereerst een strenge maatstaf aan wat betreft het gehalte van 
het wetenschappelijk werk. Tezelfdertijd betekende leiding geven aan het Instituut vooral 
inspireren, bemoedigen en stimuleren. De institutionele belangen, die meer dan eens 
zwaar onder druk stonden, vonden in hem een unieke advocaat, die kennis en gezag 
combineerde. De inzet van prof. Franken werd echter vooral gekenmerkt door betrokken
heid en altruïsme. Terecht werd hem door Minister Dijkstal bij zijn afscheid namens 
H.M. de Koningin het Ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw uitgereikt. 

Stichtingsraad, Bestuur en staf waren verheugd en vereerd dat prof.drs. R.F.M. Lubbers 
de verantwoordelijkheid als voorzitter van prof. Franken wilde overnemen. De heer 
Lubbers draagt die verantwoordelijkheid vanaf medio november. 
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Tot slot 
Voor het Wetenschappelijk Instituut heeft de huidige situatie van het CDA paradoxale 
consequenties. Er is de zorg en het verdriet over de grote terugval, niet eens op de eerste 
plaats van het CDA zelf, maar over de vraag hoe wij - met de vele tegenkrachten die er 
zijn - de ons dierbare waarden kunnen behouden als ordeningsprincipes voor de inrichting 
van onze samenleving. Maar er is ook de uitdaging en de verantwoordelijkheid om juist 
nu duidelijker dan ooit te formuleren, wat die waarden zijn en tot welke politieke keuzes 
en oriëntaties zij leiden. 
Het Wetenschappelijk Instituut had al ten principale de vrijheid en de opdracht om 
compromisloos die keuzes en oriëntaties te verwoorden. Nu herkenbaarheid, principialiteit 
en eigentijdse relevantie de centrale voorwaarden zijn voor behoud en terugkeer van de 
christen-democratie, is de vraag aan het Wetenschappelijk Instituut naar denkwerk, de 
forumfunctie en de presentatie van adviezen dan ook groter dan ooit. 
Dat maakt het werken des te boeiender en ook vrijer; de acceptatiegraad van de produkten 
is groot, maar bovenal is er het penetrerende besef, dat de verantwoordelijkheid, zeg 
roeping, van het Instituut, nooit zo zwaar en dringend is geweest als thans. Naast de 
daarmee samenhangende zware belasting, is het voor vrijwilligers en medewerkers rond 
en in het W.I. een voorrecht om aldus werkzaam te mogen te zijn, aan zaken "die echt 
tellen". 
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IX Steenkampinstituut 

1995 was voor het Steenkampinstituut een jaar van bezinning op zijn positie en er werden 
eerste aanzetten gerealiseerd die moeten leiden tot een vernieuwing van inhoud en opzet 
van het kader- en vormingswerk. Hiermee wil het SI een bijdrage leveren aan de 
vernieuwing en vitalisering van het CDA. Het SI wil hoogwaardig scholingswerk 
aanbieden, zodat raadsleden, wethouders, Kamerkring-/afdelingsbesturen en actieve leden 
cursussen en trainingen kunnen volgen, die hen helpen het christen-democratisch 
gedachtengoed herkenbaar gestalte te geven en uit te dragen. 
Daarnaast heeft het SI activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd voor politici uit de landelijke 
en provinciale politiek, voor politici uit grote steden, en voor kaderleden van de partij. 
Deze activiteiten hadden tot doel de betrokkenen te ondersteunen en te bekwamen om als 
herkenbaar christen-democraat te functioneren en de vertaalslag te maken tussen het 
christen-democratisch gedachtengoed en de politieke werkelijkheid. Ook het ontwikkelen 
en uitvoeren van specifieke trainingen en opleidingen voor leden kregen aandacht. Het 
doel is de leden zodanig toe te rusten dat zij een actieve rol kunnen vervullen in kader
functies. Instrumenten werden ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij de werving en 
begeleiding van politici zowel bij hun huidig functioneren als bij de loopbaanplanning en 
vertrek uit de politiek. Binnen het hele aanbod kreeg de christen-democratische achter
grond een sterk accent. 

Landelijke activiteiten 

Scholing, training en kwaliteit zijn van essentieel belang in een veranderende politieke 
constellatie in ons land. Christen-democratische uitgangspunten kunnen vertalen naar 
eigentijdse politiek vraagt professionele bij de tijdse training. Dat is dan ook de titel van 
het Activiteitenplan voor 1995 waarmee het SI aan de slag ging. 

CDA-Kaderschoolleergang 1994-1995 
Het CDA heeft 'voortrekkers' nodig op een breed vlak. De Kaderschool van het SI is 
daarvoor de faciliterende instelling. Hier worden christen-democratische inspiratie en 
politiek bestuurlijk vakmanschap indringend behandeld. Politiek vakmanschap bij de 
CDA-Kaderschool 
Op zaterdag 17 juni 1995 ontvingen 17 Kaderschoolstudenten bij het SBI te Doom het 
getuigschrift van de CDA-Kaderschoolleergang 1994-1995 uit handen van mevrouw 
drs.J .M .J. Th .Luiten-Monchen, vice-voorzitter van het Steenkampinstituut. 
Het was voor het eerst mogelijk dat de studenten konden kiezen tussen het maken van een 
scriptie of het schrijven van een artikel bestemd voor Christen Democratische Verkennin
gen, het maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. De studenten 
moesten in hun scriptie of artikel laten zien dat zij de relatie weten te leggen tussen de 
dagelijkse praktijk en de uitgangspunten van de christen-democratie. 
Als dat is gelukt dan is de doelstelling van de CDA-Kaderschool bereikt, namelijk: 
versterking van de christen-democratische identiteit bij het kader door een 'geïnspireerd 
politiek vakmanschap'. 
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Het afsluitend college van de negende Kaderschoolleergang werd verzorgd door mevrouw 
Prof. dr. M.L. Bemelmans-Videc, lid van het Strategisch Beraad. Titel van dit boeiende 
college was: 'Dilemma's in de bestuurlijke oordeelsvorming en vragen van opleiding'. 

Kaderopleiding 1995: Fractievoorzitters in gemeenteraden 
Voor de Kaderopleiding werd dit jaar gekozen voor de doelgroep fractievoorzitters in 
gemeenteraden. De doelstelling van deze opleiding was versterking van de christen
democratische identiteit in de gemeentelijke politiek. 
Het accent werd gelegd bij politiek inhoudelijke onderwerpen en versterking van het eigen 
functioneren. Debatteren, het afgeven van interviews en behandeling van politieke 
processen en procedures werden daarbij niet vergeten. Er namen 19 personen deel. 

Oppositievoeren 
Veel CDA-fracties werden voor het eerst met de oppositierol geconfronteerd. Reden voor 
het SI een training oppositievoeren te ontwikkelen en uit te voeren. 
De cursus moet een invulling geven aan zowel oppositie-stijl als inhoud. Strategische 
doelen werden geformuleerd en instrumenten werden hiervoor aangereikt. Omgaan met de 
pers, belangrijk bij een oppositierol, was een vast onderdeel. 
De cursus werd regionaal georganiseerd in samenwerking van de Scholingsconsulenten. 

Christen-democratie op de agenda van de lokale politiek 
Deze geheel nieuwe cursus is door het SI ontwikkeld om CDA-fractie(s) in gemeentera
den te leren hoe de CDA-ideologie kan worden toegepast in de politieke werkelijkheid. 
Ter ondersteuning werd het boek 'MEER OVER Christen-democratie op de agenda van 
de lokale politiek' geschreven. Deze nieuwe cursus slaat aan. Door het hele land heen zijn 
de consulenten bezig deze training voor 1996 op de rails te zetten. 

Communicatievaardigheden 
Het SI geeft de mogelijkheid om op regionaal niveau in samenwerking met het SBI 
communicatietrainingen voor CDA-kader te verzorgen. 
Aanleren van vaardigheden in het geven van feedback om communicatiestoornissen te 
doen afnemen. Om het communicatieproces effectief te laten verlopen, is het nodig dat we 
weten hoe de boodschap overkomt en hoe we zelf overkomen. Ook in 1995 heeft een 
aantal CDA-kaderleden zich deze technieken aangeleerd. Ook individueel. 

Loopbaanbeleid 
Deze training, ontwikkeld voor full-time politici, moet mensen die vanuit de politiek 
overstappen naar een andere functie met behulp van self-assessmentmethodes leren 
inzicht te verwerven in eigen kwaliteiten en ambities. Toekomstverwachtingen werden 
uitgewerkt tot concrete voornemens. Verkenning van de arbeidsmarkt en inzicht in 
bemiddelingsbureaus waren eveneens cursuselementen. 

Training Provinciale Statenverkiezingen 
In 1995 heeft het SI tweedaagse trainingen 'Provinciale Staten' in Noord-Brabant en 
Flevoland georganiseerd. Kandidaten werden getraind in het uitwerken van de door hen 
zelf aangegeven thema's. 
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In workshops werd geefend in persoonlijke stijl van presenteren, campagne, doelgroepen 
en imago. 

Terugkomdag Wethouderscursus 1994 
Op 31 maart 1995 organiseerde het SI een Terugkomdag voor wethouders die deelnemer 
waren van de Wethouderscursus in 1994. Hoofdthema die dag was Gemeentefinanciën. 
Drs.T.J. Bouwers, burgemeester van Aalten en lid van de Raad voor de Gemeentefinan
ciën en drs. C. van Helvoirt traden als inleider en docent op. 

Training OP MAAT 
Op verzoek werd aan een aantal fracties door het SI een training OP MAAT gegeven. 
De inhoud van deze trainingen was afhankelijk van de hulpvraag. Doelstelling is fracties, 
respectievelijk besturen van een afdeling of een Kamerkring beter te laten inspelen op de 
door hen gesignaleerde problemen. 

Managementtraining voor vrouwen in bestuurlijke en politieke functies 
In het vootjaar werd een tweedaagse managementtraining voor vrouwen in Flevoland 
gehouden. De vrouwen werden getraind in: Persoonlijk functioneren; Omgaan met de 
macht; Beleid maken en doelen stellen; Vergaderen en besluitvorming. 

Scholingsdag 1995 
De jaarlijks terugkerende Scholingsdag op 16 september was geheel gewijd aan Christen
democratie op de agenda van de lokale politiek. De inleiding werd verzorgd door dr.C.J. 
Klop, plaatsvervangend directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Een 
inspirerende speech over het CDA dat een nieuwe positie inneemt in het politieke 
spectrum. We zijn in diverse gemeenten en op nationaal niveau niet langer aan de macht. 
Dit vraagt een nieuwe houding en een sterker accent op de A van Appèl. Eerst ons eigen 
standpunt innemen, dan pas het compromis zoeken. 
De deelnemers aan de Scholingsdag kregen daarna ruimschoots de gelegenheid hun 
(slag)vaardigheid te optimaliseren in een viertal workshops, te weten: 
1) Van katheder naar arena, didactische werkvormen 

onder leiding van Peter Noordhoek, adviseur Stichting De Baak, management
Studiecentrum van het VNO. 

2) Communicatie met (nieuwe) groepen 
door Bernhard Steenhuis, Marketingmanager KRO. 

3) Omgaan met de 'C' pers 
onder leiding van Evert Mathies, oud-journalist. 

4) Christen-democratie op de agenda van de lokale politiek, 
onder leiding van Herman Kaiser, burgemeester van Roermond. 

Over deze dag is een boekje samengesteld en uitgebracht. 
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Regionaal scholingswerk 

Scholingsconsulenten/Scholingcommissies 
Ter verwezenlijking van de doelstellingen van het Steenkampinstituut is onder verant
woordelijkheid van het Scholingsinstituut een Scholingsconsulententeam werkzaam. 
In elke CDA-Kamerkring is in principe een Scholingsconsulent(e) actief, bekostigd door 
het SI. 

Consulentenweekenden 
Door middel van consulentenweekenden - gericht op kwaliteitsverbetering en professiona
lisering - en bilaterale contacten werden de consulenten door de staf van de benodigde 
informatie voorzien en werd begeleiding bij het regionale scholingswerk geboden. 
Tijdens een drietal consulentenweekenden werd getraind in het hoe en wat van Algemene 
Beschouwingen (AB). De inhoudelijke voorbereiding, de rol van de media, het doel van 
AB en wat raadsleden die AB houden moeten kunnen en weten. Bespreking van het 
Activiteitenplan 1995 en uitwisseling van regionale plannen waren verder de ingrediënten 
van het eerste weekend. Het tweede weekend bestond uit een training van presentatievaar
digheden en een bespreking van alternatieven met betrekking tot de opleidingen Commu
nicatie en een 'Train de trainers' programma. Daarnaast werd uitvoerig gediscussieerd 
over de wijze waarop het werkboek 'MEER OVER Christen-democratie op de agenda van 
de lokale politiek' kan worden gebruikt, en welke doelgroepen daarvoor benaderd kunnen 
worden. 
Weekend drie werd gezamenlijk met de Verenigingsconsulenten georganiseerd. Tijdens dit 
weekend stond de 'CDA-afdeling van de toekomst' en 'Aan het werk met de 'CDA
afdeling van de toekomst' op de agenda. Een gesprek met partijvoorzitter Hans Helgers 
vormde het sluitstuk van dit weekend. 

Regionaal cursusaanbod 
Inventarisatie van het regionaal cursusaanbod leverde 218 cursussen op met ruim 2633 
deelnemers. Er valt ten opzichte van 1994 een teruggang in het aantal cursisten waar te 
nemen. Het teleurstellende resultaat van de verkiezingen in 1994 laat ook hier duidelijk 
zijn sporen na. Positief is dat de inventarisatie laat zien dat de Scholingsconsulenten het 
cursusaanbod aanzienlijk hebben uitgebreid. 
Nieuw zijn o.a. de cursussen: Oppositievoeren, Terug in het College, Wegwijs in de 
Gemeente, Relatie Fractie/bestuur. Toerusting Fractie en hun afdelingen, Herkenbaar & 
Slagvaardig, 'Nieuwe wegen, vaste waarden', Toerusting CDA-afdeling, Management 
voor vrouwen. 

Vertrekkende en nieuwe Scholingsconsulenten 
Een zestal Scholingsconsulenten wisselde het consulentschap in wegens een nieuwe baan 
of andere activiteiten elders. Geert Meijerink (Friesland), Elisabeth Reitsma (Haarlem), 
Harry Zomer (Drenthe), Wil Vergoed-Verboom (Utrecht) Gert Kolstee (Flevoland) en 
Noortje Vos-van Oorsouw uit de regio Noord-Brabant Oost hebben vele jaren achtereen 
vorm gegeven aan het regionale scholingswerk. 
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Inmiddels is in alle vacatures van het consulententeam weer voorzien. Yke Ykema neemt 
Friesland voor zijn rekening. Maria Overtoom, consulente van Den Helder heeft zich 
tevens ontfermd over Haarlem. Joke van Voorst, André Bechan en Johan Vos werden de 
nieuwe Scholingsconsulent van respectievelijk Drenthe, Utrecht en Flevoland. 

Contacten binnen de partij 
Het SI werkt nauw samen met de gelieerde organisaties, krijgt opdrachten van het 
Partijbestuur en inhoudelijke input van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het 
Vrouwenberaad, het CDJA, het ICB, de Eduardo Prei Stichting en de Bestuurdersvereni
ging zijn gebruikers van het scholingsaanbod van het SI. 
Naast het ontwikkelen en geven van cursussen en trainingen is ook medewerking verleend 
aan tal van projecten binnen de partij. Zo zijn er in het kader van de internationalisering 
inleidingen en trainingen verzorgd bij onze zusterpartijen in Midden- en Oost-Europa. 
Er is een bijdrage geleverd aan de communicatie rond het Strategisch Beraad en het 
opzetten van de partijpolitieke discussie rond het rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden'. 
In dat kader werd door het SI tijdens de Najaarspartijraad een instructiebijeenkomst voor 
discussiebegeleiders in de partij georganiseerd. Deze werd ondersteund met de door het SI 
ontwikkelde reader 'Aan het werk met Nieuwe wegen. vaste waarden'. Daarnaast 
verleende het SI medewerking aan CDA-tv-uitzendingen over 'Nieuwe wegen. vaste 
waarden' in het kader van zendtijd voor politieke partijen. 

Samenwerking met het CDA-Vrouwenberaad 
Het SI is betrokken bij de opstelling en uitvoering van het programma van de Sectie 
Vorming van het CDA-Vrouwenberaad. Het CDA-Vrouwenberaad ontwikkelde een duide
lijk en herkenbaar geïntegreerd scholingsplan. Op 29 mei 1995 werd de scholingsbijeen
komst voor leden van de Sectie Vorming van het CDA-Vrouwenberaad gehouden. Het 
programma bestond uit drie onderdelen. 
1) Waarom kiest het Vrouwenberaad voor het thema 'Samenleving in balans' door de 

voorzitter van de werkgroep Marjolijn Grool. 
2) Samenleving in balans en het regeerakkoord door Ank Bijleveld, lid van de CDA

Tweede Kamerfractie en tevens lid van de werkgroep. 
3) Een aantal manieren om het rapport te bespreken door Hester Tjalma, stafmede

werker SI. 

Het SI en de Eduardo Freistichting 
In het kader van de internationalisering verzorgde het SI ook trainingen elders in Europa. 
Dit heeft direct te maken met de politieke veranderingen in Midden-en Oost Europa en de 
(her)-oprichting van christen-democratische partijen in die regio. 
Zo heeft mevrouw C.A.M. Slot-Aheling persoonsgerichte presentatie-vaardigheidstrainin
gen in Hongarije verzorgd. Mevrouw drs.H.Tjalma-den Oudsten nam, eveneens in 
Hongarije, de training 'Wat is de rol van de media in een democratie' voor haar reke
ning. 
Mediatraining, een steeds belangrijker onderdeel van de activiteiten ten behoeve van de 
Eduardo Freistichting, stond steeds hoog op het wensenlijstje van onze zusterorganisaties 
elders in Europa. 
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Contacten buiten de partij 

Contacten met derden 
In 1995 heeft het SI verder gewerkt aan contacten buiten de partij. Zo is er actieve 
deelname in de Projectgroep 'Vrouwen Kiezen in de Politiek'. 
Vrouwen Kiezen in de Politiek is een samenwerkingsverband van de vrouwenorganisaties 
en Scholingsinstituten van de vijf grote politieke partijen, de provinciale en stedelijke 
emancipatiebureaus, de Landelijke Federatie voor Surinaamse Vrouwenzaken, de 
Vrouwenpartij, de Vereniging voor Vrouwenbelangen en het Instituut voor Publiek en 
Politiek, etcetera. Er is een intensieve samenwerking met SBI training en advies te Doom 
met betrekking tot de CDA-Kaderschool en Kaderopleiding 1995. Intensivering vond 
plaats van contacten met andere politieke Scholingsinstituten en het Instituut voor Publiek 
en Politiek. 

Curatorium 

Het Curatorium van het SI geeft bestuurlijke leiding aan het scholingswerk. Het Curatori
um kwam in 1995 acht keer bijeen. Het stelde een profiel voor een nieuwe voorzitter van 
het SI vast en zette de wervingsprocedure in werking. De CDA-Partijraad van 10 juni 
1995 heeft drs. H.Borstlap benoemd tot voorzitter van het Steenkampinstituut Hans 
Borstlap, Directeur-Generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
voormalig beleidsmedewerker bij het WI, volgt hiermee de in 1994 overleden voorzitter 
van het Steenkampinstituut, drs. J. de Koning op. 

Naar aanleiding van het rapport van het rapport 'Herkenbaar en Slagvaardig' werden twee 
extra bijeenkomsten belegd. Het rapport bepleitte éénwording van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA en het Steenkampinstituut Hierover is van gedachten gewisseld 
met een uitgebreide delegatie van het bestuur van het Wl. 
Het Curatorium meent dat in het rapport de inzet voor organisatorische veranderingen 
genoegzaam wordt gemotiveerd. Daarbij dient uitgangspunt te zijn dat de verscheidene 
CDA-onderdelen een dienende functie hebben naar de beweging als geheel. 
Ook het Curatorium van het SI is bereid grensverleggend naar de toekomst te kijken. 
Vanuit zijn specifieke verantwoordelijkheid wil het in die dynamiek vooral de noodzaak 
benadrukken van nauwe betrokkenheid en onderlinge afstemming van onderzoek/research 
op overdracht en motivatie. De suggestie om het SI te verdelen over het partijsecretariaat 
en het WI acht het niet in overeenstemming met deze noodzaak. Wel kan het curatorium 
zich vinden in een samenwerkingsmodel zoals bijvoorbeeld ten aanzien van recrutering 
van docenten; ontwikkeling studiemateriaal; begeleiding Kaderschool; gezamenlijke semi
nars/symposia; internationale contacten. 
Nauwere samenwerking tussen beide instituten werd door de repectievelijke besturen 
ondersteund. 
Bezinning over de plaats van het scholingswerk in de toekomst van het CDA was dit jaar 
een belangrijke taak voor het curatorium. De behoefte aan bezinning was ontstaan door 
zowel de veranderingen die zich in de partij voordoen als gesignaleerde ontwikkelingen 
binnen het scholingswerk zelf. Aan de hand van een gespreksnotitie, opgebouwd rond de 
thema's verbreding en verdieping, werden zorgvuldig mogelijkheden overwogen. Eén en 

61 



ander zal leiden tot een visie op scholing, training en kwaliteit tot in de volgende eeuw. 
Te beginnen met het Actieprogramma 1996 onder de titel 'Toerusten voor morgen' dat 
tevens verder uitgewerkt zal worden voor de daaropvolgende jaren. 
Door het niet meer herkiesbaar zijn moest Prof.dr.J.Chr. van Dalen met pijn in het hart 
afscheid nemen van het curatorium. Jan van Dalen heeft zich vele jaren voor het CDA en 
het SI in het bijzonder zeer verdienstelijk gemaakt. Mevrouw J. Bosch-Eldering, namens 
het CDA-Vrouwenberaad lid van het curatorium vertrekt om dezelfde reden. Joukje Bosch 
was altijd een collegiaal en toegewijd curatoriumlid en zette zich volledig in voor de 
Sectie Vorming van het CDA-Vrouwenberaad. 
De twee opengevallen plaatsen zijn inmiddels bezet. Mevrouw dr. M.W.H. Steeroers-van 
Winkoop volgt Jan van Dalen op. Mevrouw drs. M.C.J. Bongers-Buizer kwam in de 
plaats van Joukje Bosch. 
Het Steenkampfonds startte in het najaar de aktie 'Kadervorming christelijk maatschap
pelijk Nederland'. Door middel van een door het SI ontwikkelde tekst voor de Insert bij 
de CDA-Krant van oktober 1995 werd een beroep gedaan het Steenkampfonds te steunen. 
De actie leverde ruim f. 300.000.-- op. Het Curatorium is zeer ingenomen 
met dit resultaat en dankt al diegenen die hieraan hebben bijgedragen. 

Publikaties 

Dit jaar is veel aandacht besteed aan inhoudelijke uitgaven van het SI in de serie MEER 
OVER ..... . 

MEER OVER Public Relations 
In het vroege voorjaar verscheen MEER OVER Public Relations. In deze uitgave staat het 
belang van PR voor een politieke partij centraal. Het SI besteedt in deze nieuwste uitgave 
over PR vooral aandacht aan een groot aantal PR-instrumenten, zoals het geven van 
voorlichting, het (gericht) zoeken van publiciteit, het houden van een toespraak, het 
voeren van campagnes en het uitgeven van brochures, folders, nieuwsbrieven en kennis
makingsbrochures. Het boek, een volledig herziene uitgave van 'Public Relations' van de 
toenmalige Stichting Kader- en Vormingswerk, is zoveel mogelijk op de lokale praktijk 
gericht. Er staan nuttige tips in voor het schrijven van persberichten, folders en artikelen. 
Ook het organiseren van (pers)conferenties, de behandeling van ingezonden brieven of 
telefonische klachten en het maken van ledencontactblad, PR-plan, Mediaplan en 
Campagnewerkplan komen uitvoerig aan bod. Het boek voorziet duidelijk in een behoefte 
gezien de verkoopcijfers. 

MEER OVER Christen-democratie op de agenda van de lokale politiek 
Halverwege mei bracht het SI het boek 'MEER OVER Christen-democratie op de agenda 
van de lokale politiek' op de markt. Een bestseller! Eind december is de gehele oplage 
van 1500 exemplaren uitverkocht en moet de 2e herdruk worden besteld. 
Dit boek werd geschreven ter ondersteuning van de door het SI nieuw ontwikkelde cursus 
'Christen-democratie op de agenda van de lokale politiek'. Het boek begint met de vraag: 
Herkenbaar zijn op lokaal niveau: kan dat eigenlijk wel? 
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Het werkboek 'MEER OVER Christen-democratie op de agenda van de lokale politiek' 
laat zien hoe dit kan en is morgen te gebruiken in de raadszaal. Naast het werkboek is 
ook een docentenhandleiding over Christen-democratie op de agenda van de lokale 
politiek uitgebracht. 

Wegwijs in de Gemeente 
Met Wegwijs in de Gemeente, een boek dat de burger nauwer bij de 'gemeentepolitiek' 
wil betrekken, wil het SI burgers informeren over de plaatselijke overheid. De gemeente 
is immers de bestuurslaag die 'het dichtst bij de burger' staat en direct diens belangen en 
leefwereld raakt. Het boek gaat ook in op de bijdrage die de gemeentelijke overheid kan 
leveren aan een samenleving die als 'verantwoordelijk' kan worden aangemerkt. 
Het boek, uitgebracht in samenwerking met de Scholingscommissie Leiden, dient ook ter 
ondersteuning van regionale cursussen over dit onderwerp. 
Ook naast deze uitgave is een docentenhandleiding Wegwijs in de Gemeente ontwikkeld 
en uitgebracht. 

Nieuwe informatiefolder SI 
Scholin~:. Training. Kwaliteit is de titel van de nieuwe informatiefolder over het SI. 
Naast informatie over de Kaderschool, Kaderopleiding, Kadercursussen, Zomercursus, 
OP MAAT -trainingen en het Regionaal Scholingswerk bevat de folder ook de adressen 
van hconsulententeam en staf SI. Een handige folder om bij de presentatie van het Steen
kampinstituut te gebruiken, zowel binnen als buiten de partij. 

Promotie en publiciteit Steenkampsinstituut 

Dit jaar werd zichtbaar dat er sinds enige tijd stelselmatig wordt gewerkt aan de Public 
Relations van het SI. Al is men nog in de onderzoeksfase, de huisstijl van het SI kreeg 
alvast een nieuw jasje. Alle nieuwe uitgaven van het SI werden uitgevoerd in de nieuwe 
huisstijl van het CDA, voorzien van een SI-logo in de bekende CDA-groen/blauwe kleur. 
In de nieuwe huisstijl werden drie nieuwe boeken uitgebracht: MEER OVER Public 
Relations. MEER OVER Christen-democratie op de a~:enda van de lokale oolitiek en 
'We~:wiis in de Gemeente'. 
Regulier heeft het SI bij promotie en publiciteit over de activiteiten gebruik gemaakt van 
de eigen CDA-media. Het ging hierbij niet alleen over artikelen met wetenswaardigheden 
over de activiteiten van het SI, maar ook werd met grote regelmaat gebruik gemaakt van 
de advertentiemogelijkheden in CD/ Actueel en de CDA-Krant. Hetzelfde gebeurde in 
Bestuursforum, het maandblad van de CDA-Bestuurdersvereniging. Voor de promotie van 
het SI en activiteiten zijn informatievellen ontwikkeld. 
Op rij zijn dat: 
*de CDA-Kaderschool 
* de Kaderopleiding 
* Wat is het Steenkampinstituut? 
* Scholing, training, kwaliteit, een algemene informatie-folder over het SI 
* Brochurelijst uitgaven SI 
* Een activiteitenschema over het Regionaal Scholingswerk 
*Vademecum 
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SI in de media 
In Elsevier van 4 februari staat een artikel 'Hoe leert het CDA oppositie voeren'. Een 
citaat hieruit: 'Wat is de oppositie-strategie van het CDA? De ene keer bejegenen CDA
Kamerleden de paarse coalitie met genuanceerd-bestuurlijke kanttekeningen. De andere 
keer proberen ze de coalitie midscheeps te rammen. En dat laatste is nu net zoals het 
niet moet lezen we in de reader Oppositie Voeren die het Steenkampinstituut heeft 
samengesteld ten behoeve van de bijbehorende cursus waarvoor lokale en provinciale 
CDA'erszich kunnen inschrijven. Het Steenkampinstituut: 'Bot heiwerk is slecht. Maar 
goed werk - waarvoor je jezelf soms moet overwinnen - is geen garantie voor succes. 
Let steeds op de zuiverheid van procedures en standpunten. Opportunisme wordt 
CDA' ers altijd zwaarder aangerekend dan anderen' ..... 
Het artikel was van de hand van Jaap Jansen, politiek redacteur Elsevier. 

Curatorium, Consulenten en Medewerkers 

Curatorium 
Per 31 december 1995 heeft het Curatorium de volgende samenstelling: 
Drs.H. Borstlap, voorzitter 
Mevrouw drs.J. M .J. Th. Luiten-Monchen, vice-voorzitter 
Mevrouw mr.H.G.M. Giezeman, penningmeester 
Drs.H.J. Kaiser 
De heer C.A.H. van den Hout 
Prof.dr.P.A. van Gennip 
Mevrouw C. Mooy-Houweling 
Mevrouw dr. M.W.H.Steemers-van Winkoop 
Prof.Ir.B. Krol, namens het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
De heer H.H.L.M. Pröpper, namens de Bestuurdersvereniging 
Mevrouw drs.M.C.J. Bongers-Huizer, namens het CDA-Vrouwenberaad 
De heer A. Smit, namens het CDJA 

Scholingsconsulenten 
Het consulententeam ziet er per 31 december 1995 als volgt uit: 
Kamerkring Groningen Mevrouw B. van Dongen-Svensgaard 
Kamerkring Friesland De heer Y. W. Ykema 
Kamerkring Drenthe Mevrouw J. van Voorst 
Kamerkring Overijssel West vacature 
Kamerkring Overijssel Oost Mevrouw H.M.Kloppers-Platvoet 
Kamerkring Flevoland De heer G.J. Kolstee 
Gelderland Kamerkring Arnhem Mevrouw H. Linde-Driegen 
Gelderland Kamerkring Nijmegen De heer J.B.E.M. Eiting 
Kamerkring Utrecht De heer A. Bechan 
Kamerkring Amsterdam Mevrouw mr. G.H.M.Leushuis 
Kamerkring Den Helder Mevrouw M.T. Overtoom 
Kamerkring Haarlem Mevrouw M. T. Overtoom 
Kamerkring Leiden Mevrouw M.A. Fontijn-Verduin 
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Kamerkring Den Haag 
Kamerkring Rotterdam 
Kamerkring Dordrecht 
Kamerkring Zeeland 
Kamerkring Oost Nrd.-Brabant 
Kamerkring West Nrd.-Brabant 
Kamerkring Limburg 

Medewerkers 

Mevrouw drs. T.J. Lont 
Mevrouw drs. N.J. de Vos 
Mr.A. Slob 
De heer A. Hoefkens 
vacature 
De heer M.A.J. Couwenbergh 
De heer J.A.M. de Hoon 

Per 31 december 1995 zijn bij het Steenkampinstituut in dienst: 
Mevrouw C.A.M. Slot-Abeling, Coördinator Opleidingen 
Mevrouw drs.H. Tjalma-den Oudsten, stafmedewerker 
Mevrouw P. Marey-Bevaart, medewerker 
Mevrouw E.M. lansen-Keuvelaar, secretaresse 
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X CDJA 

Voor het CDJA was 1995 een wat onwennig jaar. Ook wij moesten wennen aan het feit 
dat het CDA niet meer in de regering zit en wij dus niet meer de jongerenorganisatie van 
een regeringspartij zijn. Dat scheelt aanzienlijk, bijv. in publiciteit. Daarnaast waren we 
flink bezig met het ombouwen van de organisatie tot een organisatie die flexibel genoeg is 
om als projectorganisatie te kunnen functioneren. Dat vergt tijd en energie. Aan het eind 
van 1995 mochten we echter constateren dat we goed op koers liggen en dat de organisa
tie de veerkracht heeft getoond om krachtig op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen 
spelen. Hopelijk leidt dat ertoe dat het CDJA zich weer snel, met een aan de ontwikkelin
gen aangepaste organisatie, op de inhoud kan storten, want daar is het jonge christen
democraten toch ook om te doen! 

Taken, doelstellingen en ledenaantallen 
De doelstelling van het Christen Democratisch Jongeren Appèl is tweeledig. Enerzijds 
probeert het CDJA jongeren bij de christen-democratie te betrekken door voorlichting en 
vorming. Anderzijds stelt het CDJA zich het meedenken en kritisch volgen van de 
christen-democratie en van het CDA in het bijzonder ten doel. Het is de taak van het 
CDJA om zijn doelstellingen in concrete activiteiten om te zetten. Ook in 1995 zijn velen 
daar weer volop mee bezig geweest, zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau. De 
meeste activiteiten die op landelijk niveau werden georganiseerd stonden overzichtelijk 
gepubliceerd in het Draaiboek 1995. 
Het ledental van het CDJA was ook in 1995 een topic. Na de succesvolle ledenwerf
campagne van 1994 kwam het er in 1995 op aan of we, samen met de andere politieke 
jongerenorganisaties, voldoende leden hadden om het subsidiebudget van het ministerie 
van VWS vast te houden. In het najaar van 1995 moesten alle politieke jongerenorganisa
ties, middels een accountantsverklaring, hun daadwerkelijke ledenaantallen tonen. Als 
CDJA kwamen we daar, met ruim 2.300 leden van 26 jaar of jonger, goed uit. Of dat 
ook voor de andere politieke jongerenorganisaties gold, was aan het einde van het jaar 
nog niet helemaal duidelijk. Wel heerste er grote zorg over de toekomstige financiële 
middelen van het CDJA. Aan het eind van het jaar kon het CDJA echter vertrouwen op 
zo'n 3.000 leden. 

Algemene ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op zaterdag 13 mei te Den Bosch. 
Het ochtendgedeelte van de ALV stond in het teken van een aantal huishoudelijke zaken. 
Zo werden er nieuwe AB-leden benoemd en werd een voorstel tot wijziging van de 
contributie aangenomen. Tevens was er 's ochtends een politiek gedeelte, waarin 
voorzitter Jack de Vries de ledenvergadering toesprak en de AL V resoluties aannam 
inzake studiefinanciering, de pil in het ziekenfondspakket, herkenbaarheid van het CDA 
en orgaandonatie. Een resolutie inzake fietsbeleid werd ingetrokken na de toezegging dat 
de najaarsraad een apart raadsstuk aan dit onderwerp zou wijden. Het middaggedeelte van 
de ALV stond in het teken van het jaarthema "Schipperen met Ruimte". Er vond een 
ARENA-discussie plaats tussen A. Rinnooy Kan (voorzitter VNO/NCW) en B. van Ojik 
(voorzitter Milieudefensie). De discussie stond onder leiding van Jan Lintsen. Daarnaast 
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was er een videopresentatie over Ruimtelijke Ordening en presenteerde bijna alle 
provincies hun mooiste en herkenbaarste stukje grond aan de hand van een gedicht, 
zichtbaar gemaakt d.m.v. dia's. 
Aan het einde van de ALV hield het CDA Tweede-Kamerlid Jaap de Hoop Scheffer een 
rede over het CDA-standpunt inzake asiel-/vreemdelingenbeleid. 

Projectfinanciering 
1995 Was het jaar waarin het CDJA voor het eerst daadwerkelijk werd geconfronteerd 
met de uitvoering van projecten, in het kader van de door het ministerie van VWS 
opgelegde projectfinanciering. Aan de eind 1994 door VWS goedgekeurde projecten werd 
in 1995 uitvoering gegeven door een viertal projectgroepen. Het eerste project betrof 
Jongeren en Vluchtelingen. Dit project probeert jongeren, via een multimedia-programma, 
inzicht te geven in de procedure die een asielzoeker moet. doorlopen om toegelaten te 
worden tot Nederland. Het programma werd officieel in gebruik genomen door staatsse
cretaris Schmitz van Justitie. Eind 1995 was de projectgroep nog volop bezig jongeren het 
programma te laten volgen. Het tweede project is het "Participatieonderzoek". Dit project 
richt zich op scholieren in de bovenbouw van MAVO, HAVO en VWO en wil de 
maatschappelijke betrokkenheid van deze jongeren vergroten. Voor de uitvoering van het 
onderzoek zijn veel scholen aangeschreven en uiteindelijk doen zo'n 5.000 leerlingen, 
verspreid over het gehele land, mee. Ook bij dit project wordt gebruik gemaakt van een 
multimedia-programma, waarbij jongeren vragen en informatie over de verschillende 
thema's krijgen voorgelegd. Het project bevat in totaal drie programma's, over drie 
verschillende thema's. Na een proefprogramma is het eerste programma over 'verslaving' 
in het najaar van 1995 gehouden. Het tweede programma over 'vrede & veiligheid' gaat 
begin 1996 van start. Het derde programma gaat over Invloed. 
Het derde project is het project "asielbeleid". Met behulp van dit project probeert het 
CDJA een duidelijke visie op het thema 'asielbeleid' te ontwikkelen. De projectgroep 
heeft hiervoor met verschillende mensen gesproken en ook excursies naar opvangcentra 
georganiseerd. Eind 1995 bevond dit project zich in een afrondend stadium. 
Het vierde project betrof het project "Schipperen met Ruimte", oftewel het jaarthema 
voor 1995. De jaarthemacommissie heeft zich dan ook met de uitvoering van dit project 
beziggehouden. 
Naast deze specifieke VWS-projecten is binnen het CDJ A zelf ook aan projectfinanciering 
gedaan. Zo zijn in 1995 alle commissies met projectfinanciering gaan werken en zullen in 
1996 de provincies volgen. Na enige opstartproblemen mag geconstateerd worden dat het 
CDJA zich snel aanpast aan de veranderende omstandigheden en dat we aardig op koers 
liggen om straks voor een belangrijk deel als projectorganisatie door te gaan. Hiermee 
toont het CDJ A aan tijdig op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen en nieuwe 
uitdagingen niet uit de weg te gaan. 

De CDJA-Raad 
De CDJA-Raad vergaderde in het voorjaar van 1995 over het onderwerp: 'Schipperen met 
Ruimte'. Een onderwerp dat aansloot bij het jaarthema voor 1995. Na een goede discussie 
over het raadsstuk konden vertegenwoordigers van kernen en provincies, alsmede leden 
van het Algemeen-Bestuur het raadsstuk vaststellen. Tijdens deze CDJA-Raad werd tevens 
besloten de Zilveren Horzel in 1995 niet uit te reiken. 
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De najaarsvergadering van de CDJA-Raad stond in het teken van het raadsstuk 'Vrede en 
Veiligheid'. Ook dit raadsstuk werd door de CDJA-Raad aangenomen. Daarnaast was er 
tijdens deze CDJA-Raad een extra raadsstuk inzake 'Fietsbeleid'. En hoewel de CDJA
Raad geen voorstander was van een chipbeveiligingssysteem op de fiets, alsmede het 
verplicht stellen van het dragen van een helm op de fiets, werd ook dit raadsstuk 
aangenomen. Buiten het aannemen van de beide raadsstukken nam de CDJA-Raad ook 
nog de resolutie 'Leiderschap CDA' aan. Verder werd aan het einde van de vergadering 
afscheid genomen van Hans v.d. Velde als vice-voorzitter van de CDJA-Raad. Na vier 
jaar vice-voorzitterschap werd zijn plaats overgenomen door Eddy van Hijum. 

Algemeen- en Dagelijks Bestuur 
Het Algemeen-Bestuur (AB) van het CDJA vergaderde in 1995 zesmaal. Het AB stelde de 
algemene politieke beleidslijnen vast, op basis waarvan het Dagelijks-Bestuur (DB) 
invulling kon geven aan de dagelijkse gang van zaken. Daartoe kwam het DB zo'n 
veertien maal bijeen. Daarnaast werd er regelmatig in kleiner verband vergaderd of 
namens het DB overlegd met provinciale besturen, commissies of andere organisaties. 
Tevens werd door het DB de agenda voor de AB-vergaderingen voorbereid en de 
besluiten van het AB uitgevoerd. De samenstelling van het AB veranderde door het 
aftreden van enkele AB-leden op de Algemene Ledenvergadering. Daniëlle Visser, Nicole 
Hendrikx, Hugo Eekhof, Bart Lont, Ellemijn v.d. Veen, Joop Wijn en Petra Dassen
Housen verlieten het AB. Zij zijn opgevolgd door Anja Tacken, Karin van Kas, Johannes 
Goossen, Johannes Kooistra, Danny v.d. Ham, Anton Ederveen en Terenee Vroomen. Uit 
het DB traden lngeborg Stadhouders en Anja Immink; zij werden opgevolgd door Ciel 
Meewis en Martine Visser. Bij de adviserende leden van het AB werd André Lorier 
voorzitter van Buitenlandcommissie, Erik Snijder voorzitter van de Organisatiecommissie 
en Gerben Horst voorzitter van de Binnenlandcommissie. Tevens werd Matthieu Petit, als 
voorzitter van de Projektencommissie, ook adviserend lid van het Algemeen-Bestuur. 

Belangrijke politieke onderwerpen 

'Herkenbaar en Slagvaardig' 
Het eind 1994 door het CDA gepresenteerde rapport 'Herkenbaar en Slaevaardig', over 
de organisatiestructuur van het CDA, moest in 1995 worden vastgesteld. Ten behoeve 
hiervan zijn, in samenwerking tussen leden van het Algemeen-Bestuur van het CDJA en 
leden van de CDJA-Raad, enkele amendementen, die voornamelijk de positie van het 
CDJA betroffen, op het rapport opgesteld. Enkele van deze amendementen zijn door het 
CDA overgenomen, maar eind 1995 was het nog steeds wachten op de implementatie van 
het rapport en was de situatie dus feitelijk nog onveranderd vergeleken met begin 1995. 

'Nieuwe wegen. vaste waarden' 
Eind 1995 presenteerde het Strategisch Beraad zijn rapport 'Nieuwe wegen. vaste 
waarden'. Het CDJA is verheugd over de inhoud van het rapport, maar heeft wel een 
aantal kritische opmerkingen bij het rapport gemaakt. Deze opmerkingen werden eind 
1995 verwerkt in een officiële reactie van het CDJA en zullen voor het CDJA leidraad 
zijn bij de discussie die in 1996 over het rapport volgt. 
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Een greep uit de door het AB vastgestelde notities: 

Wapenhandel 
In deze notitie spreekt het CDJA zich uit voor een betere controle op de wapenhandel. 
Hiertoe dient een wapenhandelregister onder verantwoordelijkheid van de VN opgezet te 
worden. Op geconstateerd misbruik van wapens door landen dienen in VN-verband 
sancties te worden getroffen. In de notitie wordt tevens gepleit voor het verlengen van het 
non-proliferatieverdrag. Landen die het verdrag niet ondertekenen moeten via sancties 
onder druk worden gezet. 

Europese Grondwet 
In de notitie 'De Europese Unie en een Grondwet. .. ' pleit het CDJA voor de invoering 
van een Europese Grondwet (EGw). Deze Grondwet kan een bijdrage leveren aan de 
doorzichtigheid van de Europese Unie (EU) en een nadere invulling geven aan het 
Europees burgerschap. Ter versterking van de rechtskracht van de EGw is het CDJA van 
mening dat voor invoering van de EGw het principe van dubbele legitimiteit moet gelden. 
Dat wil zeggen dat de EGw zowel moet worden goedgekeurd door het Europees Parle
ment, als door de parlementen van de nationale lidstaten. 

Akkerbouw 
In de notitie Akkerbouw kiest het Algemeen-Bestuur van het CDJA voor het principe dat 
we het best daar kunnen produceren waar het economisch gezien tegen eerlijke vrije 
prijzen mogelijk is. Daarnaast wordt in de notitie gekozen voor de hectaretoeslag als 
ondersteuning naar boeren om hun strategische zelfvoorziening te behouden. Ook kan de 
hectaretoeslag als vergoeding dienen aan boeren, die op vrijwillige basis en voor de lange 
termijn gronden afstoten ten behoeve van landschaps- en natuurbeheer. Tot slot kiest het 
CDJA voor het vervallen van de prijssteun, na beëindiging van een tijdelijke compensatie
regeling. De producent moet dan wel in aanmerking blijven komen voor blijvende 
hectaretoeslagen met tegenprestatie. 

Herijking Buitenlands beleid 
Ten behoeve van de discussie die de Regering in het regeerakkoord had aangekondigd 
over de herijking van het buitenlandsbeleid is door de Buitenlandcommissie een notitie 
opgesteld die de visie van het CDJA hierop weergeeft. Alvorens de notitie vast te stellen 
heeft het AB de Buco de opdracht gegeven de notitie te bespreken met een aantal 
maatschappelijke organisaties op buitenlands terrein. Nadat de Buco dit gedaan had en, 
n.a.v. de gesprekken, de notitie nog enigzins aangepast had, heeft het AB de notitie 
vastgesteld. 

Notitie Tweede Fase Voortgezet Onderwijs 
In deze notitie pleit het CDJA voor de invoering van de vier doorstroomprofielen voor het 
voortgezet onderwijs en voor een versterking van het karakter van HAVO en VWO. 
Tevens pleit het CDJA in deze notitie voor het invoeren van studiebelastinguren (SBU's) 
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, analoog aan de SBU's in het hoger onder
wijs. 
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Notitie regiovorming in BON-gebieden 
Na jaren discussiëren is het het CDJA gelukt een standpunt in te nemen over de regiovor
ming, d.w.z. de invoering van een aantal stadsprovincies. Hierbij is uiteraard rekening 
gehouden met de gevoelens van de burgers van Rotterdam en Amsterdam, zoals zij dat 
eerder dit jaar kenbaar maakte in een referendum. Het CDJA pleit in de notitie voor de 
invoering van zeven provincies-nieuwe-stijl met een grote bestuurlijke slagkracht. 
Amsterdam en Rotterdam moeten ongedeeld opgaan in een nieuwe stadsprovincie. Wel 
bestaat de mogelijkheid om later, indien gewenst, alsnog te besluiten de beide steden op 
te splitsen. 

Notitie Universitair Bestuur 
In deze notitie spreekt het CDJA zich uit over de bestuursstructuur van universiteiten. 
Volgens het CDJA is er geen behoefte aan het instellen van een Raad van Toezicht op 
universiteiten, zoals minister Ritzen voorgesteld heeft, en kunnen de problemen op een 
universiteit het best aangepakt worden door per faculteit een faculteitsdirecteur aan te 
stellen. Het CDJA pleit verder in de notitie voor handhaving van de Universiteitsraad in 
de huidige samenstelling. 

Relatie CDA/CDJA 
De contacten met het CDA worden behartigd via de CDJA-vertegenwoordigers in het 
dagelijks- en Partijbestuur. Ook in de Partijraad 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 , het Intercultureel 
beraad (ICB), het Steenkampinstituut, de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA, de commissie Buitenland van het CDA en de bijbehorende werkgroepen. 
Ook op provinciaal en lokaal niveau vertegenwoordigden veel leden het CDJA in het 
CDA. 
Ook dit jaar werden er weer een aantal CDJA-ers tot de CDA-Kaderschool toegelaten en 
heeft een aantal leden de lopende leergang met succes afgesloten. 
Tevens heeft CDA vice-voorzitter, en afgevaardigde namens het CDA naar het AB van 
het CDJA, mevr. T. Lodders enkele AB-vergaderingen bezocht en is met haar uitvoerig 
gesproken over actuele partijpolitieke zaken. Op de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 29 en 30 september jl. werd ook uitgebreid gesproken met het CDA Tweede
Kamerlid Wim v.d. Camp. Het AB stond met hem stil bij de oppositierol van het CDA, 
het functioneren van de CDA Tweede-Kamerfractie en de toekomst voor de christen
democratie. 

Commissies 

Binnenlandcommissie 
De Binnenlandcommissie (Bico) heeft in 1995 als het ware een doorstart gemaakt. Zo zijn 
de eerste ervaringen met de projektfinanciering opgedaan, is er een nieuwe voorzitter 
benoemd, en zijn de structuur en werkwijze van de Bico aangepast aan de nieuwe 
financieringsvorm. Continuïteit (en vooral het gebrek daaraan) was dit jaar de rode draad. 
De Bico is één van de zes landelijke permanente commissies van het CDJA en heeft tot 
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taak "het bevorderen van meningsvorming en -uiting over politiek inhoudelijke vraagstuk
ken op binnenlands terrein". Daartoe worden voor het Algemeen Bestuur standpunten in 
de vorm van notities voorbereid. Incidenteel adviseert de Bico ook het Dagelijks Bestuur 
over actuele politieke vraagstukken. Daarnaast heeft de Bico een vormende taak voor 
CDJA-ers door middel van haar werkgroepen, die tezamen als 'denktank' functioneren. 
Dit jaar is ook de Bico geconfronteerd met de invoering van de projektfinanciering. In het 
vroege vooijaar hebben de werkgroepen 11 kernprojekten bij de Projectencommissie 
ingediend, welke ook zijn goedgekeurd. Helaas is het niet mogelijk gebleken om al deze 
projekten ook in 1995 af te ronden. 
Naar aanleiding van de projektfinanciering en de continuïteitsproblemen van een aantal 
werkgroepen zijn dit jaar enkele veranderingen in de structuur en de werkwijze van de 
Bico doorgevoerd. De politieke actualiteit is meer aandacht gaan krijgen in de vergaderin
gen. Bij openvallende vacatures is externe werving ook tot de mogelijkheden gaan 
behoren. Het aantal werkgroepen is, na een hele lange discussie, teruggebracht van 8 naar 
5. 

In 1995 zijn de volgende notities van Bico-werkgroepen door het AB vastgesteld: 
- Regiovorming in BON-gebieden (Justitie en Binnenlands Bestuur) 
-Tweede Fase Voortgezet Onderwijs (Onderwijs) 
- Bestuursstructuur Hoger Onderwijs (Onderwijs) 
- Evolutietheorie in het eindexamen (Onderwijs) 

Verschillende werkgroepen hebben dit jaar over uiteenlopende onderwerpen contact gehad 
met CDA-fractiecommissies. Ook zijn diverse artikelen van de werkgroepen in Interruptie 
verschenen. 

Buitenlandcommissie 
Naast plannen kenmerkte het jaar 1995 zich ook door vele "veranderingen". Bij de 
inrichting van het buitenlands beleid kwam de regering tot een herijking, waarover ook 
wij onze mening hebben laten horen. Binnen het CDJA hebben we na een eerste ervaring 
met het werken op projectbasis in 1994 deze lijn in 1995 doorgetrokken. Voor de Buco 
betekende dit een aanpassing van de structuur (een soort interne herijking). Daarnaast was 
er zowel in de werkgroepen als in de Buco een groot verloop van leden, waaronder een 
voorzitterswisseling. Ondanks de vele veranderingen waren er ook op het buitenlands 
terrein van het CDJA vaste waarden, zoals het gesprekscentrum en de EYCD. 
De Buco heeft als permanente commissie van het Algemeen Bestuur de taak om ten 
aanzien van vraagstukken op buitenlands terrein CDJA-standpunten voor te bereiden en 
deze uit te dragen. Zij onderhoudt hiervoor contacten met diverse nationale en internatio
nale organisaties. Doel hiervan is zowel politieke beïnvloeding als het informeren en 
vormen van leden van het CDJ A. 

In 1995 heeft de Buco een herstructurering ondergaan. Het aantal werkgroepen is 
teruggebracht van zes naar vier om beter op de veranderingen te kunnen inspelen. Onder 
de Buitenlandcommissie functioneren de volgende vier werkgroepen: 

Europesevraagstukken: deze werkgroep is ontstaan door fusie van de twee voorma
lige werkgroepen Europa en Midden- en Oost-Europa 
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Mensenrechten 
Ontwikkelingssamenwerking 
Vredes- en Veiligheidsvraagstukken: deze werkgroep is ontstaan door fusie van de 
twee voormalige werkgroepen Internationale Brandhaarden en Vrede & Veiligheid 

De herijkingsdiscussie was voor de Buco een goede aanleiding om een integrale visie op 
het buitenlands beleid te formuleren en zo een bijdrage te leveren aan de discussies 
binnen de eigen partij en in de media. Met enige bescheidenheid mogen we concluderen 
dat dat gelukt is. De notitie werd opgenomen in de bundel voor de CDA-herijkingsconfe
rentie van 23 september. Daarnaast lukte het om in het dagblad Trouw een artikel te 
krijgen met onze kritiek op het Paarse beleid ten aanzien van de herijking. 

Met andere politieke jongerenorganisaties organiseerde de werkgroep Mensenrechten een 
conferentie over de mensenrechten in Zuid-Oost Azië. De werkgroep boog zich daarnaast 
over de Koerden in Turkije. 
Van de andere werkgroepen kan nog kort worden vermeld dat de werkgroep Europa zich 
boog over een Europese grondwet en Europees regionaal beleid. De voormalige werk
groep Internationale Brandhaarden schreef een tweetal memo's over Rwanda/Burundi en 
Tsjetsjenië. De werkgroep Ontwikkelingssamenwerking richtte zich in 1995 op de uit
gangspunten van ontwikkelingssamenwerking en op Europees ontwikkelingssamenwer
kingsbeleid. 

De Buco organiseerde in juni 1995 het Gesprekscentrum in Nederland. Het Gesprekscen
trum is een meerdaagse bijeenkomst waar christen-democratische jongeren uit Noord
Europa elkaar ontmoeten. Het Gesprekscentrum bestond oorspronkelijk uit Nederland en 
een drietal Scandinavische landen. Sinds 1995 zijn ook de CVP-jongeren lid. Het thema 
dit jaar was "christen-democratie". Deelonderwerpen die aan de orde kwamen, waren 
normen en waarden, geloof en politiek, de Europese dimensie van christen-democratie en 
christen-democratie: verleden, heden en toekomst. Sprekers als Woldring, Klop, De 
Vries, Oostlander, Smits en Koetje maakten dat dit Gesprekscentrum voor de twintig 
deelnemers een zeer succesvolle activiteit was. 

Het afgelopen jaar heeft het CDJA de ontwikkelingen binnen de EYCD (European Young 
Christian Democrats) op de voet gevolgd en beïnvloed. We participeerden in politiek 
bureaus en in verschillende seminars over de Intergouvernementele Conferentie, What the 
Young Generation wants? en de toekomst van de christen-democratie in Europa. Tijdens 
deze activiteiten bemoeiden we ons actief met de vorming van een nieuwe Europese 
christen-democratische jongerenorganisatie, die meer dan voorheen het CDJA de 
mogelijkheid moet bieden tot beïnvloeding van de Europese politiek en politieke vorming 
van haar leden. 

Organisatiecommissie 
1995 Is voor de Organisatiecommissie (OC) een heel druk jaar geweest. Veel personele 
wisselingen, de verkiezingen voor Provinciale Staten in het voorjaar en gedurende het 
hele jaar een discussie intern en met provincies en kernen over wat er nu eigenlijk van de 
OC verwacht wordt. En uiteindelijk op de valreep van het nieuwe jaar de opsplitsing in 
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twee nieuwe commiSSies: Een Promotie-Commissie die zich met ledenwerving en het 
bemensen van landelijke activiteiten zal bezighouden en daarnaast een nieuwe Organisatie
Commissie die zich puur zal richten op ledenzorg en kernenwerk. 

Het jaar begint met een discussie over de kerntaken. Ondersteuning van kernen en 
provincies, het bemensen van landelijke activiteiten en meedoen in de landelijke verkie
zingskaravaan; de OC doet het allemaal. En succesvol: karaoke en het 'paarse' blikken
gooien zijn activiteiten waar het CDJA veel aandacht mee trekt. Maar ook de organisatie 
van de EO-jongerendag, het Flevo-Totaal Festival in Eindhoven, het bezoeken van de 
HBO- Universiteitsdagen overal in het land, de Partijraad van het CDA, de Katholieke 
Jongerendag en de NJMO bijeenkomst in Utrecht stonden op het programma. Een meer 
dan druk jaar waar het steeds moeilijker bleek om alle taken te vervullen. 

Vormingscommissie 
Debatteren, communiceren en evangeliseren zijn de drie kernbegrippen van het afgelopen 
jaar. Debatteren, oppositievoeren, spreken in het openbaar, vertaalslag christen-democra
tie, daar heeft de Vormingscommissie zich actief voor ingezet, zowel tijdens de cursussen 
op maat in het land, als tijdens de basis- en kadercursussen. Dit geeft direct de kernactivi
teiten van de commissie weer. In een tiental cursussen op maat, twee basiscursussen en 
één kadercursus hebben we aan de zwakke kant van het CDJA gewerkt. 
Het primaire doel van de Vormingscommissie is kader en scholing op zowel landelijk en 
provinciaal niveau, als op het niveau van de kern. Nieuwe ontwikkelingen, audio-visuele 
ondersteuning, kennis en ervaring van binnen en buiten het CDJA worden ingezet om de 
betrokkenheid en de vorming van de leden te vergroten. Samenwerking tussen alle 
geledingen binnen de christen-democratie en de eigen organisatie wordt steeds belangrij
ker. Op dit vlak zijn voor het komende jaar vanuit de vormingscommissie nieuwe 
initiatieven te verwachten. 

Redactiecommissie 
Naast het uitgeven van 8 edities heeft de redactiecommissie zich uitvoerig beziggehouden 
met de restyling van Interruptie. Voorwaar een lastige klus! 
De redactiecommissie is, als permanente commissie van het Algemeen Bestuur, belast met 
de uitgave van het ledenblad. De taak van de redactie spitst zich voornamelijk toe op het 
schrijven en selecteren van artikelen en het uiteindelijk persklaar maken van het blad. De 
redactie stelt haar eigen redactiebeleid vast. 
Uiteraard waren er personele mutaties. Dinand Tinholt en Mathilde Knol (afgevaardigde 
namens het AB) verlieten de redactie en we mochten Bart Daniels verwelkomen. Hij heeft 
de eindredactie op zich genomen. 

Het consistente redactiebeleid heeft geen WIJZigmgen ondervonden. Nog steeds stond 
voorop dat Interruptie een forum voor politieke standpuntbepaling is, alsmede een 
informatiebron voor de leden voor wat betreft meer huishoudelijke zaken. Ook in 1995 is 
getracht een spreekbuis te zijn van allerhande politieke meningen, en zo konden we 
spraakmakende interviews afdrukken met Hans Helgers, Ernst Hirsch Ballin, Norbert 
Schmelzer en Hanja Maij-Weggen. Ook de pers wist ons blad meer dan eens te vinden en 
het te citeren. Het was een jaar van veel aandacht voor de verrichtingen van het kabinet 
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en het optreden van de Tweede Kamerfractie. Ook de verwikkelingen rond referenda 
(stadsprovincies), mestbeleid en de evolutietheorie leidden tot vele interessante bespiege
lingen. De actie meer CDJA-ers warm te krijgen voor het invullen van een donorcodicil 
had een geheel eigen dynamiek. 

De belangrijkste klus betrof het initiatief vanuit de redactie Interruptie aan de eisen van 
deze tijd aan te passen. Na veel, uitgebreid en vooral langdurig overleg kon worden 
begonnen met het vormgeven van Interruptie-nieuwe-stijl. Het AB gaf zijn bestuurlijke 
instemming voor het concept van 6 Interrupties per jaar, met steeds 24 pagina's. Deze 
restyling heeft vooralsnog niet geleid tot intensieve aanpassingen van de redactionele 
formule. Eind '95 bevond de ontwikkeling van het nieuwe blad zich in een afrondend 
stadium. 

Projectencommissie 
De projectencommissie is een nieuwe loot aan de stam van commiSSies van het CDJA. 
1995 Was voor deze commissie eigenlijk het eerste jaar waarin zij feitelijk werkzaam 
was. 
De doelstelling van de projectencommissie is de projectfinanciering op een zo goed 
mogelijke manier in de organisatie van het CDJA te implementeren. Dit doet zij langs 
drie wegen. Allereerst door het indienen en uitvoeren van de zogenaamde VWS-projecten. 
In 1995 waren dat de projecten 'Jongeren en Vluchtelingen', 'Asielbeleid', 'Participatie
onderzoek' en 'Schipperen met Ruimte'. Elders in dit jaarverslag vind je een uitgebreide
re beschrijving van deze projecten. Voor 1996 heeft de projectencommissie bij het 
ministerie van VWS de volgende projecten ingediend: Budgetspel, Politiek/Maatschappe
lijke voorkeurtest, Participatieonderzoek, tweede fase en Wegwijs in de politiek voor 
mensen met een verstandelijke handicap. Deze projecten zijn eind 1995 goedgekeurd door 
het ministerie van VWS. 
Ten tweede coördineert de projectencommissie het traject van de projecten van de 
permanente commissies en de provincies. Voor 1995 gold dit alleen nog de commissies, 
met ingang van 1996 zullen echter ook de provincies hun afdracht voor een deel in de 
vorm van projectfinanciering ontvangen. Het werken met projectfinanciering is een 
langzaam leerproces; dit jaar zijn goede vorderingen gemaakt. 
Ten derde heeft de projectencommissie tot taak subsidieverzoeken voor derde-geldstromen 
te beoordelen. Op dit gebied heeft de commissie in 1995 nog niet veel activiteiten hoeven 
ontplooien. Voor 1996 hoopt de projectencommissie dat de verschillende organen van het 
CDJA meer van de diensten van de commissie op dit gebied gebruik zullen maken. 

Secretariaat 
Het secretariaat verzorgt de ondersteuning aan het Algemeen- en Dagelijks-Bestuur, de 
commissies en de organisatie in het land. Het secretariaat bestaat uit twee bij het CDJA in 
dienst zijnde medewerkers, aangevuld met twee vrijwilligers. Voor het secretariaat was 
1995 het jaar van de verandering. Sylvia Vooijs, jarenlang het gezicht van het CDJA
secretariaat, vertrok en Jeanette Jaspers vond, voor twee dagen per week, een baan als 
persoonlijk medewerker bij het Tweede-Kamerlid 
C. Bremmer. Dat betekende dat ze nog maar drie dagen per week op het CDJA-secretari
aat aanwezig was. In de plaats van Sylvia Vooijs en Jeanette Jaspers kwamen twee 
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stagiaires. De eerste stagiair op het COlA-secretariaat was Gerard Hoogendijk. Hij hield 
zich bezig met de uitvoering van het VWS-project Participatie. De tweede stagiair, die in 
december op het secretariaat begon, is Timo Lindeman. Hij verzorgt de opmaak van 
Interruptie en ander drukwerk van het CDJA. Al met al vonden er in 1995 dus nogal wat 
personele wijzigingen plaats op het CDJAsecretariaat. Desondanks hebben we aan het 
eind van het jaar mogen constateren dat het secretariaat er ook in 1995 in is geslaagd zijn 
dienstverlenende functie naar de organisatie waar te maken. 

IPP/31/NJMO 
Het CDJ A is net als de meeste andere politieke jongerenorganisaties georganiseerd in IPP 
(Instituut voor Publiek en Politiek), waarvan de jongerenafdeling zich ten doel stelt 
algemeen politiek vormingswerk gericht op jongeren te ontwikkelen. Elke lidorganisatie 
kan daartoe projecten aandragen. Meegewerkt wordt o.a. aan het IPP-project "Wegwijs 
lokaal". 1995 Was voor de jongerenafdeling van IPP een roerig jaar, en dus ook voor het 
CDJA. Uiteindelijk werd besloten als jongerenafdeling uit het IPP te stappen. Namens het 
CDJA zit Martine Visser in depjo-raad van de jongerenafdeling van IPP. 
Het CDJA participeert daarnaast ook in de vereniging "31 ", voor vertegenwoordiging van 
Nederlandse jongeren naar Europese fora. Namens het CDJA zat Jasper Verhoogt in de 
A V van "31 " . Henk Boes was in 1995 de secretaris van "31 ". 
In 1995 is het CDJA blijven deelnemen in het NJMO (Nationale Jongerenraad voor 
Milieu en Ontwikkeling). Tevens was het CDJA lid van de jongerencoalitie binnen het 
NJMO. Deze jongerencoalitie beoogt een platform te zijn voor politieke jongerenorganisa
ties, waarin zij gezamenlijk tot politieke stellingname kunnen komen. Het afgelopen jaar 
heeft dat geresulteerd in een aantal notities, o.a. over het mestbeleid en over tabak. Voor 
het CDJA zit Ciel Meewis in de jongerencoalitie en is Wino Aarnink haar plaatsvervan
ger. 
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XI CDA-Vrouwenberaad 

In de eerste helft van 1995 is uitgebreid aandacht besteed aan het opstellen van een 
meerjarenbe1eidsprogramma. Een breed samengestelde klankbordgroep heeft het bestuur 
van het CDAV geadviseerd. Het rapport 'Herkenbaar en slagvaardig' is mede in de 
voorbereiding betrokken. 
In de vergadering van de Landelijke raad van 20 mei is het meerjarenbeleidsprogramma 
1995-1999 vastgesteld. Kernwoorden voor het CDAV voor de komende jaren zijn: 'een 
praktisch werkend orgaan, waarin inhoud en kwaliteit voorop staan en participatie en 
integratie het doel zijn'. 
Het aantal Secties werd met de instelling van de Secties Binnenland en Netwerk uitgebreid 
tot vijf. Middels deze secties, wil het CDA V op een uitdagende manier vrouwen uit ver
schillende doelgroepen/geledingen en met verschillende ambities en talenten bij activitei
ten betrekken en aldoende zijn doelstellingen realiseren. 

Doelstellingen 
Het CDA-Vrouwenberaad stelt zich ten doel: 
1. inbreng te leveren in het politieke beleid van het CDA; 
2. participatie en integratie van vrouwen in politiek en openbaar bestuur te bevorde

ren; 
3. de politieke bewustwording van vrouwen te vergroten. 

Toetsstenen hiervoor zijn: het Program van Uitgangspunten, de CDA-Emancipatiere
solutie en het meerjarenbeleidsplan 1995-1999. Aan de realisatie van de drie doelstellin
gen is gewerkt via discussies, meningsvorming en standpuntbepaling binnen en buiten de 
partij, via contacten met de leden, contacten in het CDA, vertegenwoordigingen buiten 
het CDA en internationale contacten. 

Discussies, meningsvorming, standpuntbepaling 
De discussienota 'Duurzame Ontwikkeling', is in verschillende afdelingen samen met 
vrouwen èn mannen besproken. Ted Strop-von Meijenfeldt, voorzitter van de werkgroep, 
gaf op de Landelijke Raad in mei die als motto 'Droom van een wereld' had een 
samenvatting van de discussie. 
Als jaarthema 1995-1996 koos het CDAV het thema 'Samenleving in balans'. Een 
werkgroep onder voorzitterschap van Marjolijn Grool heeft de discussienota opgesteld. 
Een groot aantal exemplaren van deze discussienota is aangevraagd. Tot 1 maart 1996 
kunnen de afdelingen reageren. 
Van de reacties van de afdelingen wordt een samenvatting gemaakt die aan de orde komt 
op de Landelijke raad van 11 mei 1996. Deze reactie kan aanleiding geven tot het 
opstellen van een resolutie die doorgeleid zal worden naar de Partijraad. 

Contacten met de leden 
Om als bestuur optimaal te kunnen functioneren is een goed contact met de leden een 
belangrijke voorwaarde. Om het rechtstreekse contact met de leden te versterken wordt 
het kwartaalblad 'Vrouw en Politiek' uitgebracht. 
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Twee maal per jaar wordt de Landelijke raad gecombineerd met de ledendag die toegan
kelijk is voor alle leden, aspirantleden en belangstellenden. Op deze dagen wordt ruim de 
gelegenheid ingebouwd om te netwerken. 
Van het aanbod om het ledenbestand van de plaatselijke/provinciale afdeling op lijst of 
etiket te ontvangen wordt steeds meer gebruik gemaakt. Vergelijking van de plaatselijke 
lijst met de landelijk geregistreerden levert menigmaal ledenwinst op. 

Contacten in het CDA 
Het CDA V is in de partij op alle niveaus vertegenwoordigd in de besturen van plaatselij
keiregionale en provinciale afdelingen, van Kamerkringen, in de Partijraad, in het 
Partijbestuur en in het Dagelijks Bestuur. 
Het Vrouwenberaad heeft eveneens vertegenwoordigende plaatsen in de Commissie 
Buitenland en haar werkgroepen, in de redactie van CD/ Actueel, in het Curatorium van 
het Steenkampinstituut, in de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut, in het 
Intercultureel Beraad en de Eduardo Freistichting. 
Inbreng en integratie zijn bij deze contacten zeer belangrijk. 

In het gelieerd overleg, een overlegorgaan met het hoofd organisatie van de partij en 
ambtelijke vertegenwoordigers van de gelieerde organisaties, vindt structureel uitwisseling 
van informatie over activiteiten plaats. 

Vertegenwoordigingen buiten het CDA en internationale contacten 
Het CDA V onderhoudt intensieve contacten met de Nederlandse vrouwenbeweging. Het 
CDAV is vertegenwoordigd in Arachne, de Vrouwenalliantie, het Convent van Christen
vrouwen, de Nederlandse Vrouwenraad, het Politiek Vrouwenoverleg, het project 
'Vrouwen kiezen in de politiek' en de werkgroep 'Vrouwen in de schoolleiding nu'. 
Internationaal levert het CDA V, via de leden van de Sectie Buitenland een inbreng in de 
vrouwenorganisaties van de Europese Volkspartij en in de Unie van Christen-Democrati
sche vrouwen. 

Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit zeven leden, vergaderde JO maal. 
In de vergaderingen worden de bijeenkomsten voor het Landelijk bestuur en de Landelijke 
raad voorbereid en de besluiten uitgevoerd. 
Tevens vindt de coördinatie plaats van de activiteiten van de Secties en van de verschil
lende werkgroepen. 
Een aantal DB-leden en de medewerkers hebben op 30 januari 1995 een bezoek gebracht 
aan een afdeling van het CDA V te Brussel en een gesprek gevoerd met de voorzitter en 
de secretaris van Vrouw en Maatschappij van de CVP. 
Vanuit het Dagelijks Bestuur werden gesprekken gevoerd met onder andere Enneüs 
Heerma, voorzitter CDA-Tweede Kamerfractie, over de actuele politiek. 
Met de nieuwe directeur van het CDA dhr. Gert Groenendijk werd een kennismakingsge
sprek gevoerd. De voorzitter en vice-voorzitter voeren structureel overleg met de 
voorzitter en de directeur. 
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Aan de onderhandelaars van de CDA-Statenfracties is een brief gestuurd om vrouwen 
voor te dragen voor een plaats in het College van Gedeputeerde Staten en om aandacht te 
vragen voor de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de fractiebe
sturen. 

Samen met de Eduardo-Freistichting zijn op 24 juni in Zwolle en op 11 november in 
Leiden NCO-conferenties georganiseerd met als thema 'Duurzame ontwikkeling'. 

Eind 1995 heeft Mariëlle Engelen zich teruggetrokken als secretaris i.v.m. haar verande
ring van werkkring en haar verhuizing naar het Zuiden des lands. 

Eind 1995 was het Dagelijks Bestuur als volgt samengesteld: 
vacature 
Ans Willemse-v.d.Ploeg 
vacature 
Marjolijn Grool 
Trudy Blokdijk-Hauwert 
Marjo Bongers-Huizer 
Trudie Souren-van de Geijn 
Yvonne van Rooy 

Marianne v.d.Griendt-v.d.Berg 
Trudy Dijk 

Het Landelijk Bestuur 

voorzitter 
vice-voorzitter, coördinator Sectie Binnenland 
secretaris 
penningmeester, coördinator Sectie Netwerk 
coördinator Sectie Buitenland 
coördinator Sectie Vorming 
coördinator Sectie Pers en Publiciteit 
adviseur vanuit het fractiebestuur van de Tweede 
Kamer 
ambtelijk secretaris 
politiek medewerker 

Het Landelijk Bestuur vergaderde zevenmaal over politieke en bestuurlijke zaken en hield 
op 19 juni de jaarlijkse beleidsdag. Dit jaar was de leiding van de beleidsdag in handen 
van Jel Engelen van het Coördinatiepunt Mondiaal Vrouwenwerk, thema was het managen 
van een vrijwilligersorganisatie. 
Hoog op de agenda van de vergaderingen van het Landelijk bestuur staat de actuele 
politiek. De onderwerpen worden voorbereid door leden van het Dagelijks Bestuur of 
deskundigen van buiten, zoals leden van de Tweede Kamer. 

In de vergaderingen wordt door de verschillende vertegenwoordigers vanuit de Secties 
gerapporteerd en aandacht besteed aan vacatures en benoemingen in functies binnen en 
buiten de partij. 

Op 10 april vond een ontmoeting plaats tussen leden van het Dagelijks Bestuur van het 
CDA en leden van het Landelijk Bestuur cq. de provinciale voorzitters. Thema: de zorg 
over en de herkenbaarheid en beeldvorming van de partij en de meerwaarde van de 
christen-democratie; de vertaling van de politieke inhoud door onze vertegenwoordigers 
en het draagvlak; de plaats van vrouwen in dit geheel en de meerwaarde die vrouwen 
(kunnen) hebben voor de partij. 
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Er zijn door het bestuur reacties opgesteld over 'de pil in het ziekenfonds', 'de Algemene 
Nabestaandenwet', op het rapport 'Herkenbaar en slagvaardig' 
N.a.v. het meerjarenbeleidsplan wordt een wijzigingsvoorstel van de Statuten besproken. 
Op 8 november 1995 is door de Strategische Beraadsgroep het rapport 'Nieuwe wegen, 
vaste waarden' gepresenteerd. Het CDAV heeft de onderwerpen en vragen over de 
provinciale afdelingen verdeeld. Er zal een bundeling van de reacties gemaakt worden die 
in maart 1996 door het Landelijk bestuur moet worden vastgesteld. Ten behoeve van deze 
discussie in de CDAV-afdelingen is een handreiking opgesteld die is gestuurd aan alle 
secretariaten van het CDA V. 

Twee selectiecommissies zijn ingesteld voor de vacature voorzitter en voor leden Sectie 
Buitenland, zeven nieuwe leden zijn tot de Sectie toegetreden. 
Op 8 januari 1996 kon na een schriftelijke stemmingsronde Marry Visser-van Doom 
worden voorgesteld als de nieuwe voorzitter van het CDA V. Op de Partijraad van 1 juni 
1996 zal de voordracht worden bekrachtigd. 

Eind 1995 bestaat het Landelijk bestuur uit de leden van het Dagelijks Bestuur en elf 
vertegenwoordigers van de provinciale besturen te weten: 

Ans VIietstra-van Goor 
Tine vd Meulen-de Graaf 
Margreeth Hazenberg-Smilde 
Dita Husselman-Oosterom 
Clemence Ross-van Dorp 
Greta Eikelenboom 
Cobi Post-van Muiswinkel 
Ria Papac-Koedoot 
Elviera Bros-Rensen 
Hanny Martens-Cosijn 
Lydeke Witteveen-van Soest 

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

De provincie Flevoland is helaas niet in de gelegenheid iemand af te vaardigen naar het 
Landelijk Bestuur. 

Landelijke Raad/Ledendag 
De Landelijke raad is het hoogste besluitvormende orgaan van het CDA V en bestaat uit 
de stemhebbende leden van het Landelijk bestuur en drie afgevaardigden per provincie. 

Op de LR van 20 mei 1995 wordt het jaarthema 1994 'Duurzame ontwikkeling' afgeslo
ten. Het jaarverslag en de jaarrekening over 1994 worden goedgekeurd. 
Afscheid is genomen van de bestuursleden: Joukje Bosch-Eidering, Carolien Nijsen, Ted 
Strop-von Meijenfeldt, Nanda Ammerlaan-Oosterlaan en Greeth Dekkers-Postma. 
De nieuwe DB-leden Mariëlle Engelen (secretaris) en Trudie Souren-van de Geijn 
(coördinator Pers en Publiciteit) worden met algemene stemmen verkozen. 
Partijvoorzitter Hans Helgers hield een inleiding met als titel 'het CDA een partij waarin 
vrouwen zich herkennen', 's middags vond onder leiding van Tinkele Lodders (vice 
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voorzitter CDA) een forumdiscussie plaats aan de hand van stellingen uit het jaarthema 
van het CDAV. Forumleden waren: Pieter Jan Biesheuvel (lid CDA-Tweede Kamerfrac
tie), Wilma Zoetemelk (hoofd P&O van de gemeente Leidschendam) en Hanske Evenhuis 
(oud-lid CDA-Tweede Kamerfractie). 

Op de Landelijke raad van 4 november werden het werkplan en de begroting voor 1996 
vastgesteld. Ter gelegenheid van het afscheid van Toos Jongma-Roelants als voorzitter 
van het CDA V is een mini-symposium georganiseerd met als thema 'Wie zorgt er voor de 
kinderen'. Het symposium werd voorgezeten door Til Gardeniers-Berendsen, voormalig 
lid van de Raad van State. Virginie Korte-van Hemel, lid van de Raad van State i.b.d. en 
Enneüs Heerma, voorzitter CDA-Tweede Kamerfractie hielden een inleiding. In het 
forum participeerden naast de inleiders, Jan Gerris, hoogleraar in de empirische gezinspe
dagogiek, Trees Mercks-van Goeij, Vlaams Parlementslid en Ruth Peetoom, studente 
theologie. 

Publikaties 
In 1995 bracht het CDA V de volgende publikaties uit: 

de discussienota 'Samenleving in balans' 
het CDA V meerjarenbeleidsplan 1995-1999 
de symposiumnotitie 'Wie zorgt er voor de kinderen?' 
Signaal nr.29 'De pil in of uit het ziekenfondspakket?' 
Signaal nr.30 'Hoe verder met Europa' over de IOC-conferentie 1996 
de CDA-Vrouwenadressengids 
het werkplan 1996 

Van de mogelijkheid om een abonnement te nemen op Vrouwenberaadsignalen werd door 
ruim 250 Vrouwenberaadsleden gebruik gemaakt. In 'Signalen' wordt naast de probleem
stelling, het standpunt van de partij en zo mogelijk de fractie het standpunt van het 
Vrouwenberaad verwoord over een actueel onderwerp. 

Het werk van de Secties 
De Sectie Buitenland houdt zich bezig met internationale vrouwenbelangen op korte en 
lange termijn. 
In principe participeert in elke werkgroep van de commissie Buitenland van het CDA een 
vertegenwoordiger vanuit de Sectie. 
Ter voorbereiding op de Intergouvernementele conferentie 1996 is een notitie verschenen 
en een Signaal opgesteld. 
Veel aandacht is besteed aan de Wereldvrouwenconferentie in Beijing. 
Op initiatief van de Sectie Buitenland is door het DB een brief gestuurd aan de CDA
delegatie in het Europees Parlement, de CDA-Tweede Kamerfractie en minister Melkert 
over de uitspraak van het Europees Hof d.d. 17 oktober 1995 inzake de positieve actie 
voor vrouwen. 
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De Sectie Pers en Publiciteit verzorgt naast de vaste pagina in CD/ Actueel ook het 
ledenblad 'Vrouw en Politiek'. Vrouw en politiek verscheen 4 maal in 1995. Van belang
rijke gebeurtenissen en uitspraken werden persberichten uitgegeven. 

De Sectie Vorming is het overlegplatform van de vormingsvrouwen van het CDA V, 
welke zijn vertegenwoordigd in de scholingscommissies van de Kamerkringen. Doel van 
dit overlegplatform is door middel van informatie en scholing, kader te vormen dat 
specifieke cursussen en lezingen voor aspirant-CDA (Vrouwenberaads) leden kan 
opzetten, om vrouwen te stimuleren en te motiveren. Het is noodzakelijk dat meer 
vrouwen lid worden van het CDA (-Vrouwenberaad) en politiek actief worden binnen het 
CDA. 
Op 15 mei 1995 werd voor de zesde maal een instructiebijeenkomst rond het jaarthema 
georganiseerd om de leden van de Sectie en degenen die zich bereid verklaarden op de 
sprekerslijst geplaatst te worden, nader te informeren over doel en inhoud van de nota. 
Op 1 november vond een bijeenkomst plaats over het thema 'Wegwijs in de Gemeente', 
een uitgave van het Steenkampinstituut. 

Het secretariaat 
Met ingang van 1 januari 1995 is de organisatie-structuur binnen het CDA-Partijbureau 
veranderd en daarmee ook die van het CDA V. Mede door de verkiezingsuitslag en de 
daarmee samenhangende financiële consequenties is een en ander versneld ingevoerd. 
Marianne van de Griendt-van den Berg werkt met ingang van 1 januari 1995 16 uur voor 
het CDAV en 16 uur voor de sector Verenigingszaken. 
Trudy Dijk werkt 24 uur als politiek medewerker. 
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XII CDA-Bestuurdersvereniging 

Het verslagjaar stond deels in het teken van de provinciale Statenverkiezingen op 8 maart 
1995. Het CDA verloor fors. Wel is de partij in vergelijking met 1991 weer in alle 
colleges van gedeputeerde staten vertegenwoordigd. 
Ook de ontwikkelingen op het gebied van de bestuurlijke reorganisatie en de kabinets
voorstellen inzake staatkundige vernieuwing vroegen de nodige aandacht. 
Het jaar 1995 bracht meer duidelijkheid over de positie van de CDA-bestuurdersver
eniging in relatie tot het rapport 'Herkenbaar en slagvaardig' van de commissie-Klaassen. 
Het Partijbestuur kwam tot de conclusie dat de 'integrale koppeling' van de vereniging 
aan de partijstructuur, de opheffing van haar provinciale afdelingen en de instelling van 
een 'bestuurscommissie' - zoals was bepleit door de commissie-Klaassen - niet meer aan 
de orde was. Ook het eventueel samengaan van Bestuursforum en CD/ Actueel in een 
nieuw tijdschrift werd, met wederzijds goedvinden, niet doorgezet. 

Provinciale Statenverkiezingen 
Het CDA verloor fors bij de provinciale Statenverkiezingen van 8 maart 1995. Ten 
opzichte van de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen van 1994 was er echter sprake 
van stabilisatie. In totaal ging de partij terug van 257 ( 1991) naar 186 zetels. Een verlies 
van 71 zetels. Het aantal gedeputeerden nam af van 28 (1991) naar 24,5. Wel is het CDA 
weer in alle colleges van gedeputeerde staten vertegenwoordigd. 

Rapport commissie-Klaassen 
Nadat de ledenraad op 8 april de tekst van de definitieve reactie plus amendementen op 
het rapport van de commissie-Klaassen had vastgesteld, is dit stuk aangeboden aan het 
Partijbestuur met het oog op de behandeling van het rapport 'Herkenbaar en slagvaardi~' 
in de Partijraad van 10 juni. 
Intussen had het Partijbestuur zich op 28 april gebogen over een concept-standpuntbepa
ling, opgesteld door het Dagelijks Bestuur van het CDA. Dat leidde ertoe dat de 'integra
le koppeling' van de vereniging aan de partijstructuur, de opheffing van haar provinciale 
afdelingen en de instelling van een 'bestuurscommissie' - zoals was bepleit door de 
commissie-Klaassen - van de baan zijn. Het voortbestaan van de vereniging staat, aldus 
het Partijbestuur, niet (meer) ter discussie. Ook het samengaan van Bestuursforum en 
CD/ Actueel in een nieuw tijdschrift werd, in onderling overleg, niet doorgezet. 
Wel zijn er in het verlengde van het rapport 'Herkenbaar en slagvaardig' in het verslag
jaar voorstellen geformuleerd tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement 
van het CDA. Als gevolg daarvan zou de stemhebbende vertegenwoordiging van de 
CDA-bestuurdersvereniging in de Partijraad en het adviserend lidmaatschap van het 
Dagelijks Bestuur van het CDA komen te vervallen, evenals het recht om resoluties en 
amendementen ter behandeling door de Partijraad in te dienen. En in tegenstelling tot het 
CDA-Vrouwenberaad en het CDJA, waaraan een stemhebbende zetel in het Partijbestuur 
toebedeeld blijft, zou de Bestuurdersvereniging genoegen moeten blijven nemen met een 
adviserend lidmaatschap. De beide andere gelieerde organisaties behouden ook een 
stemhebbende vertegenwoordiging in de Partijraad en het 'recht van amendement'. 
Een en andermaal heeft de vereniging duidelijk gemaakt dat hier sprake is van 'ongelijke 
behandeling', waarmee het Partijbestuur overigens op 18 december heeft ingestemd. Over 
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de voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement van het CDA, 
en de amendementen daarop, zal beslist worden door de Partijraad op 1 juni 1996. 

Conferenties 
De vereniging was, samen met het Instituut voor Publiek en Politiek, mede-organisator 
van de conferentie 'Gas terug, naar duurzame ontwikkeling' op 13 mei in de Aristo-zalen 
te Utrecht. Ongeveer 40 aanwezigen luisterden naar inleidingen van de heer J. Wamers, 
voorzitter van het Klimaatverbond, en het Tweede-Kamerlid A.H. Esselink. Er volgde 
een geanimeerde paneldiscussie, onder leiding van de Zeeuwse commissaris van de 
koningin drs. W. T. van Gelder, over de spanningsvelden tussen milieu en economie en 
tussen theorie en praktijk. (Zie ook het verslag in het juni/julinummer van Bestuursforum, 
p. 168.) 
Het thema van de landelijke conferentie, op 7 oktober in De Reehorst te Ede, was 
Bestuurlijke reorganisatie in het slop? 's Ochtends luisterden de ca. 225 deelnemers naar 
twee inleidingen. Mr. G.J. Jansen, voorzitter van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, 
schetste het proces van de bestuurlijke reorganisatie sinds het aantreden van het kabinet
Kok. Tweede-Kamerlid drs. M.J.M. Verhagen sprak over het onderwerp 'Naar een 
verbeterd en werkend bestuur'. Verhagen opperde namens de CDA-fractie het idee om 
gemeenten en provincies het recht te geven zelf verkiezingen uit te schrijven. Dagvoorzit
ter was mevrouw D.U.W. de Graaff-Nauta, oud-minister van binnenlandse zaken. 
Aan de deelnemers was vooraf een enquêteformulier gestuurd met een aantal stellingen 
die betrekking hadden op de onderwerpen gemeentelijke herindeling, samenwerking 
tussen gemeenten en de positie van de provincie (oude en nieuwe stijl). Dezelfde 
stellingen werden 's middags in drie deelsessies besproken. In de plenaire slotzitting 
werden de uitkomsten van de enquête vergeleken met de resultaten van de discussie in de 
betreffende deelsessie. (Zie ook het verslag in het oktobernummer van Bestuursforum, p. 
245 e.v.) 

In verband met de provinciale Statenverkiezingen heeft er in het verslagjaar geen 
Statendag plaatsgevonden. 

Bestuursforum 
Op 7 september werd door vertegenwoordigers van het CDA-bestuur en het verenigings
bestuur een punt gezet achter de besprekingen inzake een eventuele samenvoeging van 
CD/Actueel en Bestuursforum. Bestuursforum zal dus blijven bestaan als zelfstandige 
titel, terwijl het CDA een alternatief zou ontwikkelen om zijn periodiekenportefeuille te 
verkleinen. De reden om af te zien van de fusie was dat de signatuur, de formule en het 
specifieke doel van Bestuursforum en CD/ Actueel te zeer van elkaar verschillen. 

De negentiende jaargang stond deels in het teken van de provinciale Statenverkiezingen op 
8 maart. Ook aan de ontwikkelingen op het gebied van de bestuurlijke reorganisatie en 
staatkundige vernieuwing werd ruimschoots aandacht besteed. In maart verscheen een 
themanummer Werk, werk, werk ... over nieuwe en oude banenplannen, sociale werkvoor
ziening, de arbeidsvoorziening, de uitstroom uit de bijstand en de 'stroomlijning' of 
bundeling van een aantal regelingen. 
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Verder was er aandacht voor tal van andere onderwerpen: ontwikkelingen in het onder
wijs, samenhang tussen stad en platteland, de informatievoorziening, reorganisatie van de 
politie, ouderenzorg. Ook werd een aantal beschouwingen opgenomen, onder meer over 
de verhouding tussen communitarisme en christen-democratie, de vitaliteit van de 
samenleving, het bestuur in bezettingstijd en het 'paarse' kabinet als afsluiting van de 
verzuiling. 

De samenstelling van de redactie was per 31 december als volgt: 
Drs. A.J. van Duist, oud-burgemeester van Haarlemmermeer (voorzitter); 
H.G. Cloudt, secretaris van de vereniging (eindredacteur); 
Mr. dr. J.P. Balkenende, stafmedewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA en voorzitter van de CDA-fractie in de raad van Amstelveen (secretaris); 
G.C. de Bruijn, lid van de raad van bestuur van de Stichting regionale zorgverle
ning Zeeland; 
Dr. Th.W.A. Camps, directeur van Rijnconsult bv in Velp; 
Drs. W.B.H.J. van de Donk, universitair docent bestuurskunde aan de Katholieke 
Universiteit Brabant te Tilburg; 
Drs. J.D. Gabor, lid van de Tweede Kamer (benoemd op 23 maart 1995); 
Drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Roermond; 
Drs. H. Koetje, lid van het Commissariaat voor de Media; 
Drs. M.E.H. Koop, raadslid in Delft; 
Drs. C. Kuyvenhoven-Homburg, raadslid in Nieuwerkerk aan den IJssel; 
Ir. J.L.M. Mandos, burgemeester van Borsele; 
Drs. L.J .J. van Nistelrooij, gedeputeerde in Noord-Brabant; 
Drs. l.G. van Rijn, beleidsmedewerker bij de provincie Friesland en voorzitter 
van de CDA-fractie in Leeuwarderadeel; 
Drs. H. Smit, burgemeester van Hardenberg; 
Mr. drs. A.M. van der Veen, medewerker van Bestuur en Management Consul
tants in Leusden en voorzitter van de CDA-fractie in Deventer. 

Afdelingen en aantallen leden 
In de provinciale afdelingen zijn diverse activiteiten ten behoeve van de leden georgani
seerd. Voor verslagen van enkele van deze activiteiten - ledenvergaderingen, politieke 
cafés, excursies, regionale bijeenkomsten - wordt kortheidshalve verwezen naar de 
rubriek Verenigingsnieuws in Bestuursforum. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de 
samenstelling van afdelingsbesturen. 
In het verslagjaar vertoonde het aantal verenigingsleden, vooral als gevolg van de uitslag 
van de provinciale Statenverkiezingen, ten opzichte van 1994 wederom een daling. 
De aantallen leden per provincie zijn verwerkt in de volgende tabel. 
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Provincie: febr.'94 febr.'95 aug. '95 febr.'96 Verschil t.o.v. 
augustus 1995 

Groningen 147 128 125 126 + 1 

Friesland 225 196 196 189 -1- 7 

Drenthe 154 147 145 141 -/- 4 

Overijssel 395 337 330 325 -1- 5 

Flevoland 58 51 49 49 gelijk 

Gelderland 589 501 493 489 -1- 4 

Utrecht 291 240 233 225 -/- 8 

Noord-Holland 487 382 383 373 -/- 10 

Zuid-Holland 726 575 571 564 -1- 7 

Zeeland 165 143 142 136 -/- 6 

Noord-Brabant 776 614 608 583 -/- 25 

Limburg 417 364 354 348 -/- 6 

Totaal 4430 3678 3629 3548 -1- 81 

ledenraad en bestuur 
De ledenraad, bestaande uit afgevaardigden van de afdelingen en de leden van het 
verenigingsbestuur, vergaderde driemaal. De ledenraad op 8 april stond in het teken van 
de wateroverlast in delen van Limburg, Noord-Brabant en het Rivierengebied. Besproken 
werd, met andere woorden, de waterkering: versterking, onderhoud en beheer van 
rivierdijken. De Utrechtse gedeputeerde P.R. Smink stond in zijn inleiding onder meer 
stil bij de (financiële) verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen. De tweede spreker, ir. G.C. van Wijnbergen, voorzitter 
van het Zuiveringschap Limburg en de Limburgse Waterschapsbond, lichtte een aantal 
aspecten van de Deltawet grote rivieren toe. 
In deze vergadering werden ook de reactie en de amendementen op het rapport 'Herken
baar en sla&vaardi&', alsmede het jaarverslag en de jaarrekening 1994 vastgesteld. 
Met de benoeming van A. Vogelaar, burgemeester van Bruinisse, tot lid van het vereni
gingsbestuur werd voorzien in de vacature-Bergshoeff (Zeeland). 

De toekomst van de arbeidsvoorziening was het politieke onderwerp van de ledenraad op 
17 juni. P. Hazenbosch, beleidsmedewerker van het CNV, stelde vast dat de tripartiete 
arbeidsvoorziening onder grote druk staat. Aan de bespreking van dit thema werd ook 
medewerking verleend door drs. M.G.F. Dieriek-van de Ven, wethouder in Huizen, en 

-------------------------------------------------- 85 



P.C. van Run, secretaris van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. 
Wegens het aanvaarden van een andere werkkring trad penningmeester A. G.J. van der 
Haar af als bestuurslid. Als penningmeester werd benoemd J.M. van Bijsterveldt
Vliegenthart, burgemeester van Schipluiden, en reeds lid van het verenigingsbestuur. 

In het kader van het paarse thema staatkundige vernieuwing legde het bestuur een vijftal 
notities en een discussiestuk aan de ledenraad op 4 november voor. De ledenraad stemde 
in met de strekking van deze notities over politieke partijen en burgerschap, het referen
dum, monisme en dualisme, de benoemingswijze van de burgemeester, de wethouder (en 
gedeputeerde) 'van buiten', alsmede met de hoofdlijnen van het discussiestuk over 
spreiding van raads- en Statenverkiezingen. 
In deze vergadering werd de begroting 1996 vastgesteld. De contributieregeling bleef 
ongewijzigd. 

Het bestuur was op 31 december 1995 als volgt samengesteld (de naam van het nieuwe 
bestuurslid is cursief gedrukt): 

Mr. J.J.L. Pastoor, gedeputeerde in Drenthe (voorzitter); 
Mr. W.J. Hoobroeckx, burgemeester van Heemskerk (vice-voorzitter, tevens 
adviserend lid namens de vereniging van het Dagelijks Bestuur van het CDA en 
het Partijbestuur); 
Mr. C.J.M. Aarts-Engbers, raadslid in Tilburg (bestuurlijk secretaris); 
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Schipluiden (penningmees
ter); 
O.H. Cazemier, raadslid in Zwolle; 
W.C. Doorn-van der Houwen, voorzitter van de deelgemeenteraad Hoek van 
Holland; 
J.H. van Dijk-Theunissen, wethouder in Beesel; 
K.B. Dijkstra, burgemeester van Grootegast; 
W.G. Faber, raadslid in Almere; 
G.J. Kuiper, burgemeester van Skarsterlän; 
A.G.J. Strien, statenlid in Utrecht; 
A. Vogelaar, burgemeester van Bruinisse; 
Ph.H. Vonk, secretaris van de gemeente Ter Aar; 
G. de Vries-Leggedoor, statenlid in Drenthe; 
L.M. Wapenaar-Zuur, raadslid in Tiel. 

Diversen 
Op 27 april voerde een delegatie van het verenigingsbestuur onder leiding van de 
voorzitter, mr. J.J.L. Pastoor, overleg met de Commissie binnenlandse zaken uit de CDA
Tweede-Kameifractie. Tijdens het gesprek vond een gedachtenwisseling plaats over de 
notitie Uitgangspunten vernieuwing bestuurlijke organisatie (13 maart) van het kabinet. 

Op 12 september heeft een tweede overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van het 
verenigingsbestuur en de CDA-fractiecommissie binnenlandse zaken over een aantal 
thema's op het gebied van staatkundige vernieuwing, namelijk het referendum, de 
wethouder en gedeputeerde 'van buiten' en de aanstellingswijze van de burgemeester. De 
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delegatie van de vereniging stond onder leiding van de vice-voorzitter, mr. W.J. 
Hoobroeckx. 

In het verslagjaar is tweemaal overleg tussen delegaties van de bestuurdersverenigingen 
van D66, PvdA, VVD en CDA gevoerd. Op 19 januari vond het eerste overleg plaats op 
het Partijbureau van de PvdA in Amsterdam. Tevens was een delegatie van de VNG
commissie Rechtspositie Wethouders en Raadsleden bij een gedeelte van het overleg 
aanwezig. Gesproken werd onder meer over rechtspositionele aangelegenheden, de 
recrutering en het functioneren van lokale bestuurders. 

Op 14 september is tussen bestuursdelegaties van de genoemde verenigingen in het CDA
huis onder meer van gedachten gewisseld over een aantal bestuurlijke aspecten van de 
reorganisatie van het openbaar bestuur. 

In december verscheen een vernieuwde uitgave van de 'Adressen&ids'. Naast de gegevens 
van de vereniging bevat deze gids meer algemene informatie: de Tweede-Kamerfractie 
(inclusief commissies en beleidsmedewerkers), de CDA-gedeputeerden (met portefeuilles), 
voorzitters en secretarissen van de statenfracties, Kamerkringsteunpunten en alle mede
werkers in het CDA-huis. 

Secretariaat 
Zoals gebruikelijk verstrekte het secretariaat ook in 1995 regelmatig advies, informatie en 
documentatie op verzoek van leden en derden. Meermalen werd advies gegeven over 
rechtspositionele vragen en bestuurlijk/politieke problemen. 
Met ingang van 1 februari werd met de aanstelling van de heer P. W. Tetteroo voorzien in 
de vacature van bureauredacteur. 
Per 31 december bestond het personeel uit: H.G. Cloudt (secretaris, tevens eindredacteur 
van Bestuursforum), P.W. Tetteroo (medewerker I bureauredacteur) en mevrouw J. van 
Kampen (medewerkster). 
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XIII Fonds Wetenschappelijk Instituut 

Het Fonds Wetenschappelijk Instituut is een fonds dat een kapitaal beheert dat tijdens de 
fusie is gevormd uit de ondersteuningsfondsen voor de Wetenschappelijke Instituten van 
de verschillende partijen. Een deel van het rendement van dit beheer wordt benut ter 
ondersteuning van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Het bestuur bestond in 1995 uit de leden: P.H. van Zeil (voorzitter; namens het Schaep
manfonds), drs. C.E. Moret-de Jong (namens het Lohmanfonds), A.J. Vermaat (namens 
het Wetenschappelijk Instituut), mw. G.W. van Montfrans:.Hartman (vertegenwoordiger 
van het Partijbestuur van het CDA) en de heer mr.drs. L. Jongsma (namens het Kuyper
fonds). 
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XIV Stichting Professor Steenkampfonds 

Ter realisering van het doel, behartiging van de beginselen van de christen-democratische 
beweging via werving en beheer van financiële middelen ten behoeve van christen
democratische en verwante organisaties, heeft het bestuur in 1995 een fondswervingsactie 
gehouden. De bruto-opbrengst daarvan is ruim 0,3 miljoen. 
Het bestuur stond in 1995 onder leiding van mr. C. van Veen. 
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Agendapunt 1 en AG 

lncbrmatie (her}benoemingen 

Agendapunt 1, vrijdag 31 mei 
Op grond van artikel 127 van de statuten van het CDA wordt de voorzitter van het 
CDA V, op voordracht van het CDA V, in overleg met het Partijbestuur, door de Partij
raad in functie verkozen. 

Telling van de stemmen van de Landelijke Raad van het CDA V heeft een ruime meerder
heid voor de voordracht van mevrouw Marry Visser - van Doorn te zien gegeven. Na 
overleg met het Partijbestuur is dan ook besloten mevrouw Visser-van Doorn aan de 
Partijraad van 1 juni 1996 voor te dragen ter verkiezing als voorzitter van het CDAV. 

Gelet op het spoedeisende karakter van de verkiezing van een nieuwe voorzitter, is door 
het Partijbestuur van 19 januari jl. een voorlopige beslissing genomen, in die zin dat 
mevrouw Visser - van Doorn - vooruitlopend op de formele verkiezing - reeds in de 
gelegenheid is gesteld de facto als voorzitter van het CDA V te gaan functioneren. 

Thans is dus aan de orde de formele verkiezing van mw. Mary Visser-van Doorn als 
voorzitter van het CDAV door de Partijraad. 

Agendapunt 6, zaterdag 1 juni 
Op de Partijraad van 1 juni dient de (her)verkiezing van twee plaatsvervangende leden 
van de Royementscommissie aan de orde te komen. 

Voorgesteld wordt de huidige plaatsvervangende leden mw. D. Cornelissen uit Boxmeer 
en de heer H. Eversdijk uit Rilland Bath voor herverkiezing voor te dragen. 
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