JAARVERSLAG 1990

~~gUM ENTATIECENTRUM
ERLANDSE POLITIEKE
PARTIJEN

. --

~.

- --

-~

_.:

=-=-~IIJii-:.~

//

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 1990
1.

Dagelijks Bestuur en Partijbestuur .....................2

2.

Het Kern-Dagelijks Bestuur ................................ 3

3.

Partijraad en Congres ......................................... 3

4.

Partijsecretariaat ................................................4

5.

Partijvoorlichting ............................................... .4

6.

Ledenwerving en ledenzorg ............................... 5

7.

Redactieraad .....................................................6

8.

CD/Actueel en de CDA Krant.. ............................6

9.

Campagne .........................................................7

10. Steenkampinstituut.. ...........................................8
11. Internationaal werk ............................................9
12. Eduardo Freistichting ....................................... 12
13. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA ......... 13
14. Bestuurdersvereniging .................................... 17
15. Werkgroep Homofilie ....................................... 19
16. CDJA ............................................................... 19
17. CDA-Vrouwenberaad ...................................... 22
18. Positieve Actie .................................................24
19. Werkgroep Grote Steden ................................. 24
20. Intercultureel Beraad ....................................... 25
21. Financiêle Commissie ...................................... 25
22. Fonds Wetenschappelijk Instituut .................... 25
23. Huisvestingscommissie ................................... 25
24. Royementscommissie .....................................26
25. Commissie van Beroep ................................... 26
26. Toetsingscommissie ........................................ 26
27. Statutencommissie .........................................26

JAARVERSLAG CDA 1991

1. DAGELIJKS BESTUUR EN PARTIJBESTUUR

Tien jaar CDA in teken van feestelijk jubileum
Het jaar 111110 stond voor een groot gedeelte In het teken van het tienjarig bestaan van het CDA. Dit lMede lustrum
werd niet allaan op een lObera wijze
gevierd met een feestelijk congres in
het Congreagebouw in Dan Haag; het
lustrumjaar werd tevens aangegrepen
voor een diepgaande bezinning op de
ielantiten an de plaats van hel CDA binnen het politieke bestel in de negentiger jaren. Voor hel partijbestuur
betekende dat onder meer hel stimuleren van een beziming en reflectie op
de agenda van politieke en bestuurlijke activiteiten met als doel hel versterken van hel politiek functioneren van
hel CDA, waardoor zij in de toekomst
voldoende profiel houdt.
Tot de belangrijkste taken van het Partij·
bestuur kan men. kijkend naar de statuten rekenen:
• de voorbereiding en organisatie van de
verkiezing van de leden van Eerste en
Tweede Kamer der Staten-Generaal en
van het Europees Parlement;
• het opstellen van ontwerp (model)pro·
gramma's ten behoeve van verkiezingen
van vertegenwoordigende lichamen;
• de zorg voor het beheer van geldmiddelenen eigendommen van het CDA.
Daarmee zijn nog niet alle taken en bevoegdheden opgesomd die het Partijbestuur kraChtens artike171 van de
partijstatuten toekomen.
Samenvanend gaat het om: Het leiding
geven aan alle politieke en organisatori·
scha activiteiten van en binnen het CDA.
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 beslunen van het
Partijbestuur;
• het nemen van beslissingen in spoedei·
sande gevallen, waarbij het Dagelijks Be·
stuur namens het Partijbestuur optreedt;
• en het bijeen roepan van het Congres
en de Partijraad, hetzij schriftelijk, hetzij
door oproep door middel van een partij-orgaan.
POUTIEKE DISCUSSIE

In 1990 werd opnieuw veel aandacht aan
de polrtieke discussie gewiJd. Met het oog
op de Partijraad van 9 jun1 in Utrecht
werd een document over criminaliteit voor·
bereid. Dtt resutteerde in een concept-reaolutie welke door de PartiJraad werd
aangenomen. Varder werd een beg1n gemaakt mat de Part1JI)OI~ieke discussie 'In·
tagratl8 en Participatie'. Het PartiJbeStuur
besprak het ontwerp-rapport van de werk·
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groep onder voorzitterschap van
mr. W.van Elk. Een eerste aanzet tot de
discussie over de plaatsbepaling van het
CDA werd gegeven door het Instellen van
een commissie onder leiding van dr.J.van
Laarhoven. welke een document zal vervaardigen geric~ op onder meer hel versterken van de betrokkenheid van
CDA-leden en CDA-geinteressaerden en
de potniek als maatschappelijke beweging te versterken.
Tevens werd een aanzat gegeven tot het
actualiseren van het Program van ungangspunten zodat de karnbegrippen ook
in de jaren negentig vrtale impulsen kunnen gavan aan de polnieka discussie.
Hiertoe is een werkgroep ingesteld onder
leiding van de ara-voorznter dr. P.Steenkamp.
Tenslotte werd het meerjaren-beleidsplan
"Bestuurlijke Activrteiten 1991-1993" door
het Partijbestuur besprokan waarin de in·
houd en organisatie van toekomstige par·
tij politieke discussies aan de orde
komen.
VERKIEZINGEN

In 1990 eisten drie verkiezingen de aandacht van het Partijbestuur op.
In de eerste plaats werden de in maart ge·
houdan varkiezingen voor de leden van
de Gemeenteraden gevalueerd. Een model-program ten behoeve van de in maart
1991 te houden Provinciale Statenvarkie·
zingen, waarin zoveel mogelijk urtdruk·
king werd gegeven aan de
decentralisatiegedaChte, opgesteld door
een commissie onder leiding van de Bra·
bantse gadeputeerde drs. J.de Geus,
werd door het Partijbestuur vastgesteld.
In juni werd een plan van aanpak voor de
campagne Statenverkiezingen 1991 vast·
gesteld. Tenslotte stelde het Partijbestuur
het tijdschema en de prolielschets vast in
het kader van de eveneens in 1991 te
houden verkiezingen voor de leden van
de Eerste Karnar dar Staten-Generaal.
STAPPENPLAN

Een aantal vergaderingen van het Partij·
bestuur werden grotendeels gewijd aan
de linanci
het Partijbestuur is uitvoerig gediscussi·
aard om in het kader van "een stappenplan" onder meer tot herstel van het
l~nanci

plan bevat zowel een verscherping van
de budgetbewaking als een varhoging
van de opbrengsten door het aanpassen
van de contributiestalfel. Het partijbestuur
beslurt tot een ge~ntegreerde aanpak van
de financiële, organisatorische en huisvestingsproblematl8k mat het instellen
van een drietal projectgroepen en een
overkoepelende stuurgroep. Ook vindt er

Intenslef overleg plaats mat de gelieerde
organlaatles op basis van een overeengekomen tijdstrajekt
CDA10JAAR

In het kader van het tienjarig bestaan van
het CDA wordt besloten de partij een ca·
daau aan te bieden in de vorm van
10.000 nieuwe leden.
Hiervoor wordt een gerichte ledenwertac·
tie gehouden,welke bekend werd als de
"10.000 nieuwe ledenactie.· Bij deze actie
kreeg elke Karnarkring een streefaantal te
werven nieuwe leden "opgelegd". De al·
sluitende manHestalie vond plaats op 27
oktober in het Congrasgebouw in Den
Haag mat een Congras vooralgegaan
door een korte Partijraad. Partijvoorznter
Van Velzen kan inderdaad het tiendui·
zendsta nieuwe lid verwelkomen. Op de
Partijraad werd het stappenplan ter sane·
ring van de linanci
aangenomen. Op het Congres werd onder andere de herbenoeming van de par·
tijvoorzitter, drs.W.G.van Velzen,
bekrachtigd voor een pariode van vier
jaar. In zijn aanvaardingsrede werkte de
herkozen partijvoorzitter het thema "poli·
tiek dicht bij mansen• als leidraad in zijn
tweede ambtstermijn, nader un.
Het partijbestuur is veel dank verschul·
digd aan de voorbereidingscommissie die
het 10 jarig jubileum vorm en inhoud gal.
Deze commissie bestond uit de leden:
drs.J.de Koning (voorzitter).
dr.G.J.v.d.Top, dr.J.van Laarhoven,
J.J.M.Helgars, (vice-voorzitter) mevrouw
G.W. van Montlrans-Hartman, L.la Rivire
en partijsecretaris drs.C.Bremrnar. El·
dars in dft verslag leest u over "een we·
tenschappelijk symposium" dat in het
kader van dit jubileum werd gehouden
ALGEMEEN

VanzeHsprekend volgde het Partijbestuur
de politieke actualiteit en ontwik.kellngen
op de voet. De politieke rondblik is een
vast onderdeel van de agenda van de parlljbestuursvergaderingen. De fractievoor •
zitter in de Tweede Kamer, Brinkman,
leverde anijd een belangriJke bijdrage aan
dit onderdeel. Ook de heren Kaland en
Panders, respectievelijk voorzitter van de
Eerste Karnartractie en CDA·delegatl8 in
het Europees Parlement, werkten soms
aan deze rondblik mee, indien de vragen
de opstelling van hun fracties betroffen.
Minister-president Lubbers woonde een
enkele bestuursvergadering bij om het ka·
binetsbeleid uiteen te zetten, dit met
name in verband mat de behandeling van
de begroting.
Het PartiJbestuur stelde in ZIJ" vergadering van mediO december een rnaerj&ren·
actiViteitenkalender vast waann voor de
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periode 1991-1993 de primaire polttieke
aandachtsvelden worden aangegeven.
Deze meerjaren aanpak staal vooral in
het teken van het thema "polrtiek dicht bij
mensen· dat het nieuwe thema is voor de
komende periode, In aanstutting op het
thema "verbreden en verdiepen• van de
afgelopen jaren.
Besloten werd begin 1991 met een nadere concretisering van deze meerjarenactivitertenkalender te komen in de vorm van
een gespecHieeerde projectenlijst.
Daarnaast werd ook veel aandacht besteed aan internationale en europese ontwikkelingen, als regel op basis van door
de Commissie Buitenland opgestelde beleidsnotrties.
Verder stelde het Partijbestuur de notrtie
·onverenigbaarheden• vast.
Het Partijbestuur vergaderde negen maal
in 1990.

DAGEUJKS BESTUUR
De DB-vergaderingen stonden uiteraard
onder meer in het teken van de voorbereiding van de Partijbestuursbijeenkomsten.
Een aantal vergaderingen van het Dagelijks Bestuur waren grotendeels gewijd
aan de financiêle posrtie van de partij en
de voorbereiding van de begroting en de
contributie-aanpassing.

Het Dagelijks Bestuur heeft een inltiêrende rol bij de voorbereiding van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer
door ze" de concept-kandidatenlijst semen te stellen.
De polrtieke actualrtert wes ook een vast
onderdeel van de DB-agenda.
Het DB voerde ook in 1990 regelmatig gesprekken met delegaties van andere,
vaak geestverwante organisaties, van
kerkgenootschappen als ook met afvaardigingen van gelieerde organisaties en
partijcommissies urt eigen kring. Een enkele greep. In het voorjaar had het Dagelijks Bestuur een gesprek met helinter
Cultureel Beraad en in het najaar vond er
een gesprek plaats tussen een delegatie
van het Dagelijks Bestuur en leden van
de Rooms katholieke bisschoppenconferentie. Elke drie maanden is er intensief
contact met het Convent van Christelijksociale organisaties.
Het Dagelijks Bestuur kwam in 1990 negentien keer bijeen.

Kam, Westrnaas; P.Schriek, Oosterhout;
A.F.Steenmeijer, Alkmaar; W.J.Bos, Groningen; mw.W.Wolterink.Qremus, Heusden. Het DB was per 11 maart 1991 als
volgt samengesteld:

SAMENSTELLING

Dagelijks Bestuur:
mr.R.H.van de Beeten, Arnhem (vicevoorzitter); ir. D.H.A.van Hemmen, Emmeloord; mw.mr.P.C.Lodders-E"erich,
Mook; mw. drs. J.M.J.Th.Luiten- Monchen, Eersel; mw.G.W.van MontfransHartman, Katwijk (vice-voorzitter);
drs.W.G.van Velzen, Waalwijk (voorzrtter); J. Verbree, Gapelle a/d Ijsset (penningmeester);
mw.drs.C.M. Wortmann-Kool, Zeist;
mw.A.M.A.van Ardenne- van der Hoeve,
Vlaardingen; drs.C.Bremmer, Voorschoten (secretaris), mr.drs.L.C.Brinkman, Leiden; prof.mr.H.Franken, Rotterdam;
A.J.Kaland, Zoutelande; A.Koppejan, Amsterdam; mr.J.J.A.M. van Gennip, Den
Haag (diracteur W.I.); drs.J.J.M.Penders,
Leidschendam; dr.H.O.C.R.Ruding, Wassenaar; G.J.M.Woertman, Hengelo.

De volgende bestuursleden zijn in 1990
afgetreden:
Mw.M.E.B.de Goeij-Smulders, Bleiswijk;
mw.R.G.Westerlaken-loos, Houten;
drs.H.C.J. van Etten, Westmaas; mr.K.de

Partijbestuur:
Het Partijbestuur bestaat urt de leden van
het DB plus de vrijgekozen leden, de liertegenwoordigers van de kamerkringen en
enkele adviserende leden.

2. HET KERN DAGELIJKS BESTUUR

Klankbordfunctie ten opzichte van partijvoorzitter
Het jaar 1990 staal voor het Kern-Dagelijks Bestuur voor een groot deel in het
teken van de jubileumviering van het
CDA.
Het Kern Dagelijks Bestuur vervutt een
klankbordfunctie ten behoeve van de partijvoorzitter. Deze klankbordfunctie wordt
vervuld door de 2 vioe-voorzitters, de penningmeester en partijsecretaris die samen
met de partijvoorzitter het zogeheten
Kern-DB vormen.

Ort vergadert als regel êên keer per week,
ofschoon het nogal eens voorkomt dat
door de drukbezette agenda's van de betrokken Kern Dagelijks Bestuursleden drt
rrtme niet altijd gehaald kan worden.
De taken van het Kern-DB bestaan vooral
uit:
- het adviseren van de voorzitter bij zijn
dagelijks taskurtoefening (de klankbordfunctie);
- het voorbereiden van vergaderingen van
het Dagelijks Bestuur.

Door toezending van een doorlopende actielijst in de vorm van een voortgangsrapportage van de werkzaamheden van het
Kern-DB, alsmede het mededelingenblad
van de partijsecretaris, wordt het Dagelijks Bestuur periodiek genformeerd.
Partijraad stemde in met de enkelvoudige
voordracht aan het Congres Wim van Velzen voor te dragen voor een tweede termijn als partijvoorzitter.
In het polrtieke gedeelte houdt o.a. fractievoorzitter Brinkman zijn maidenspeech.

3. PARTIJRAAD EN CONGRES

Veel belangstelling voor gevarieerd programma
De voorjaarspartijraad van 9 juni werd
gehouden in Utrecht. In hel huishoudelijk gedeelte werden begrotingen en
jaarrekeningen vastgesteld of goedgekeurd. Gewijzigde statuten werden
vastgesteld voor de Eduardo Frel-sticllting, hel Steenkampinstituut en het
Fonds Wl. Wegenslijdgebrek wordt in
de middagpauze de wijzigingen van
het Ontheffingenreglement besproken
en nadien vastgesteld.

Na het huishoudelijk gedeette volgden
deelraden over veelvoorkomende criminalrteil en Midden- en Oost-Europa.
Over beide onderdelen wordt in het ple-
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naire gedeelte een resolutie aangenomen. Eveneens worden resoluties aangenomen over christen-democratie en
conservatisme, starreclame op zondag,
het arbeidsconflict in de gezondheidszorg
en tot slot de agrarische sector.

DENAJAARSPARTURAADEN
CONGRES
Vooralgaand aan het Congres in Den
Haag op 27 oktober werd de najaarspartijraad gehouden. Aan de vooravond van
de Partijraad was reeds voor penningmeesters van de kamerkringen en verdier
voor alle belangstellenden een bijeen-

komst gehouden over de begroting waarbij met name ook de aanpassing van de
contributiestaflel ter sprake is gekomen.
De begrotingen werden goedgekeurd. Resoluties werdien aangenomen over het
verkeer en vervoersbeleid en over ZuidAfrika. Tot slot volgde de verkiezing van
acht Partijbestuursleden. Het Congres
stond bijna geheel in hetteken van de
feestelijke viering van het tienjarig bestaan. In het korte huishoudelijk gedeette
werd Wim van Velzen met een overgrote
meerderheid herkozen als partijvoorzitter.
En daarna was het tijd voor het feestelijk
congres ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van het CDA.
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4. PARTIJSECRETARIAAT

10 jaar CDA geeft extra werkdruk
11180 waa voor het Parlijaecretarlaat
aan pitlig jaar waarin VHI zaken de revue zijn gepaa-d. De G_n..
raadlverkiezingen op 8 maart jL en de
viering van hel10.jarig beataan hebben heeiVHIInzet an energie van de
rnedew«kera op hllaecretariaat ver·
ei aL
Ook hebben zich in 1990 diverse muteties voorgedaan in het personeelsbestend. Zo is de afdeling Buitenland

opnieuw bemensd door Secretaria Bulten·
land Theo Kralt en de rnecleMrkera Melndert Stolk en Joost Gieten. Het trio Mrd
in 1990 ondersteund door Hlne Ooraman.
Oe afdeting Organisatie heeft aarat aan
nieuwe seaeteresse in de persoon van
Monica OorthuiZen mogen verwelkomen,
terwijl in oktober de vacature van Hoofd
Organisatie is ingevuld door Sam van Oostrom.
Bij de Financiêle Administratie heeft Osire
van de Sande de plaats van Loes van

Baggum ingenomen. Loes van Baggum
la op haar beurt doorgeschoven naar de
afdeling Systeembeheer In verband met
de positie van Sonja van Leeuwen die na
de beveiHng van een gezonde zoon parttmil Is gaan werken.
Ook Andree Vleeschouwer. secreleresse
CO/Actueel en CDA-Krent. mocht bevallen van een gezonde zoon en ook zij is
na de bevalling teruggekeerd in een parttime functie welke in duobaan wordt aangevuld door Wil Waterreus.

en zaken die niet direct op de juiste
plaats in het secreleriaat terecht komen
die via voorlichting lopen of door voorlichting WOlden afgehandeld.

EVP-fractie als vanuit het nationale CDA,
in de richting van de pers. met een goed
accent op de nieuwswaarde van bepaalde feiten, is in dit geval belangrijk.

5. PARTIJVOORLICHTING

De 'C' spreekt
In 1980 staat de viering '10 jaar CDA'
in de publiciteit centraal.
Opvallend is het sterke accent dat titdens de viering wordt gegeven aan de
•c• van het CDA. Dit wordt door de media goed opgepakt.
Naast het tienjarig jubileum spelen
vooral de gemeenteraadlverkiezingen
en de gevolgen van ontwikkelingen in
Midden- en Ooat-Europa aan belangritka rol in de publiciteit. De activiteiten
van christen-democraten in een aantal
Midden- en Ooateuropeae landen krijgen in de media vrij veel aandacht. Het
succes van de 10.GOO-Iedenactie blijft
in de media niet onvermeld. Tenslotte
trekken financiile perikelen rondom de
begroting, met als bijzondere aandechtapunten de eventuele verkoop
van het Kuyperhuis en de gevolgen
van hel tekort op de begroting in de
media aandacht.
Oe partijvoorlichting heeft als doel in brede zin het CDA herkenbaar en duidelijk te
presenteren binnen en buiten de partij. 1n
het werk van de partijvoorlichting zijn drie
hoofdteken te onderscheiden: de voorlichting aan de leden van de partij, de directe
voorlichting aan het publiek en de persvoorlichting. Binnen deze drie hoofdteken
vinden een groot aantel activiteiten
plaats, zoals de publicitaire begeleiding
en ondersteuning van het partijbestuur, in
het bijzonder de partijvoorzitter. Daarnaast levert de partijvoorlichting ook een
belangrijke bijdrage in de publiciteit rondom de permanente en de verkiezingscampagnes.
Een sterk accent ligt op het bevorderen
en ondersteunen van publiCitaire activite1·
ten bij kamerkringen en gemeentelijke afdelingen. Ook zaken als vormgeving en
huisstijl, conteeten met het reclamebureau en het produceren van radio- en televisieuitzendingen zijn belangrijk. In 1990
stond de CDA Krant voor het eerst onder
voorzitterschap van de hoofdredactoe.
Tenslotte zijn er allerlel ad hoc-activiteiten
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GEMEENTERAADS.
VERKIEZINGEN
In het eerste kwartaal van 1990 vond de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze campagne werd gevoerd onder het motto "Samen Verder",
aansluitend bij de succesvolle slogan bij
de Tweede Kamerverkiezingen van het
vorige jaar. In de beeldvorming wordt duidelijk accent gelegd op de bereidheid tot
brede samenwerking, niet tegen maar
mat anderen. Het blijkt steeds weer een
hele klus de publiciteire schijnwerpers
vooral op het locale element van deze verkiezingen te richten. De beschuldiging dat
de partijen de verkiezingen publicitair nationaliseren moet zich voor een belangrijk
deel ook riChten op de wijze waarop de
media deze verkiezingscampagne aan de
orde stellen. Het blijkt in elk geval steeds
erg belangrijk om ook juist lokaal de publiciteit te zoeken, in huis-aan-huisbladen
en lokale media, om zo de gemeentelijke
politiek voor het grote publiek toegankelijk
te maken.

INTERNATIONALISERING
Oe christen-democraten in Europees verband, maar zeker ook het CDA, slaagden
erin een aantel belangrojke ondersteunende activiteiten te verrochten voor de verdere ontwikkeling van de christendemocratie in Midden- en Oost-Europa.
Het trok publicitair de nodige aandacht.
Oe verkiezing van de partiJVoorzotter als
vice-voorzotter van de Europese Volkspartij en zijn activiteiten over de grenzen
heen bleven niet onvermeld. In andere gevallen bleek het echter ook weer moeilijk
om de aandacht voor de Europese ontwikkelingen te trekken. Een effectieve inlormatievoorziening, zowel uil de

TIEN JAAR CDA
Rondom de viering van 10 jaar CDA werd
veel aandacht besteed aan wat in de media wel 'het wonder van het CDA' wordt
genoemd. Tijdens de viering van het 10jarig bestean trok vooral het accent op de
'C' grote aandacht. Oe instelling van de
Commissie-Steenkamp die als opdracht
krijgt het Program van Uilgangspunten te
actualiseren met het oog op de jaren'90 is
in dit verband een belangrijk gegeven.

HERVERKIEZING PARIJVOOR·
ZITTER
Oe herverkiezing van de partijvoorzitter
verliep publiciteir zonder veel ophel. Voor
het nieuwe thema van de tweede periode
van de partijvoorzitter "Politiek dicht bij
mensen· besteat binnen en buiten de partij grote belangstelling. Oe werkzaamheden van de 'Commissie van Laarhoven'
die een rapport schrijft over 'de versterking van het politiek functioneren van het
CDA' stean hiermee in een een duidelijke
relatie. Bij de publiciteit rondom de herverkiezing en het 10-jarig bestaan van het
CDA speelde ook de financièle problematiek. Op verschillende momenten werd de
mogelijke verkoop van het Kuyperhuis in
dat kader in de media genoemd. Ten onrechte werd een aantel keren gesuggereerd dat de verkoop zo goed als rond
zou zijn. Oe tekorten die op de begroting
zijn ontstaan en de maatregelen die de
partij in dat kader neemt, met name op de
naJ&arspartijraad, werden in de pers echter evenwiChtig opgepakt. Veel aandacht
was er ook voor de sponsoring van het
CDA-Sem1nar ter gelegenheid van het10jarig bestaan. Hoewel deze aandacht teveel In relatie tot de financièle
problematiek werd gezien werd het experi-

4

ment op andere plaatsen in de media ook
geprezen.

MEDIA-OPTREDENS
Rondom de gemeenteraadsverkiezingen
en het 10-jarig bestaan vinden een groot
aantal media-optredens plaats. Deze worden gespreid over de verschillende CDApolrtici, waaronder ook de partijvoorzitter.
Een goede cordinatie en rolverdeling blijkt
steeds essentieel te zijn.

PUBLIEKSVOORLICHTING
Ook de pubheksvoorlichting Is niet verwaarloosd. Veel tijd is besteed aan telefonisch en schriltelijk informeren van het
publiek. Een aantal onderwerpen hebben
in t 990 in het bijzonder vragen opgeleverd.
Urteraard de vragen rondom de verkiezingscampagne en het 10-jarig bestaan,
zowel vanuit de kamerkring- en gemeentelijke campagneteams. maar ook vanurt
het brede publiek. In de gemeentereedscampagne gold drt met name voor projecten m.b.t. sociale vernieuwing. Andere
onderwerpen die leidden tot vragen zijn
o.a. de gevolgen van het urtgelekte planSimons inzake de reorganisatie van ons
ziektekostenverzekerlngsstelsel, de gevolgen van de belastingherziening, en met
name de zorgen die bij ouderen heersen
ten aanzien van de nieuwe systematiek
van de AOW.
Problemen van polrtiek-actuele aard konden veelal door de voorlichters, de medewerkers en het ombudsbureau van de
CDA-Tweede Kamertractie worden behandeld. Ook in 1990 is gewerkt aan de
systematisering van de publieksvoorlichting. Over een groot aantal onderwerpen

zijn irmiddels evenwichtige pakketten vervaardigd. Er wordt nog gewerkt aan een
loldergewijze aanpak met regelmatige actualisering over verschillende onderwerpen. De Tweede Kamerfractie en de
CDA-delegatie van de EVP-fractie in het
Europees Parlement zullen hierin ook een
aandeel hebben.

RADIO EN TELEVISIE
In 1990 zijn 21 radio-uitzendingen gemaakt. De productie van deze urtzendingen berustte bij Nelly Marey. De
uitzendingen stonden voor een gedeelte
in het teken van de verkiezingscampagne; '10 jaar CDA' en de 10.000-ledenactie. Daarnaast is aan urteenlopende
onderwerpen aandacht besteed.
Met name waren ook de uitzendingen gericht op groepen in het CDA, zoals de
vrouwen, jongeren, ouderen en de leden.
De uitzendingen blijken als middel voor ledenwerving niet direct effectiel te zijn.
Steeds blijkt een vaste groep luisteraars
de radio-uitzendingen te volgen, naar
schatting tussen 25.000 en 30.000.
Er zijn in 1990 zeven televisieuitzendingen geproduceerd. Twee uitzendingen
stonden geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.
Het streven om de uitzendingen muMilunctioneel te maken, dat wil zeggen ook
bruikbaar voor andere gelegenheden binnen het CDA, blijkt goed te werken.
Voor manifestaties en bijeenkomsten,
met name tijdens de campagne, blijkt bij
de afdelingen veel vraag naar audio-visueel materiaal te bestaan. Ook thematische uitzendingen over onderwerpen die
gebruikt kunnen worden bij b.v. het Jubileumcongres op 27 oktober en de leden-

werving, blijken goed te werken. Tenslotte zijn er twee uitzendingen voor de Statencampagne gemaakt. "Stem Zeker"
luidde de centrale boodschap.
Dankzij het overleg met de politieke voorlichters, onder leiding van het CDA, zijn
er nu maandelijks vijl-minuten uitzendingen op Nederland 111. Over de mogelijkheden om te komen tot korte extra spots op
de veelbekeken zenders tijdens verkiezingscampagnes wordt nog met de NOS
onderhandeld.

PERSONEEL
De samenstelling van de afdeling voorlichting per 31 december 1990:
mevrouw P. Marey-Bevaart, medewerker
(verantwoordelijk voor publieksvoorlichting en radio-televisie-uitzendingen), drs.
R. J. van Ark ,hoofd, verantwoordelijk
voor algehele coordinatie, perswoordvoering en productie tv-uitzendingen), mevr.
S. E. M. Hek, ledenwerfconsulente (verantwoordelijk voor ledenwerving/ledenzorg, tevens actiel in kader
partijvoorlichtlng).ln haar werkzaamheden
voor de ledenwerving wordt zij bijgestaan
door de heer K. Zwanenburg. spreekbeurten in nauw overleg met de afdeling voorlichting. In februari 1990 vertrok W. J.
Berg, als ledenwertconsulent, om zijn vervangende dienstplicht te gaan vervullen.
Drs. M.C.B. Meijer, redactie-secretaris/eindredacteur (verantwoordelijk voor
eindredactie CDA-periodieken en andere publikaties)
Aan het eind van 1990 komt als stagiaire
mevrouw E.J. Bil werken voor de voorlichting, vanuit de Hogeschoollchtus, Protestants-christelijk Hoger Beroepsonderwijs
te Rotterdam.

6. LEDENWERVING EN LEDENZORG.

Voor het eerst sinds 1980 netto ledenwinst
Het jaar 1990 heeft In hetteken gestaan van de 10.00G-Iedenactie. Deze
actie had als doel om voor heteinde
van 1990 10.000 nieuwe leden te werven. In december werd het10.000ste
nieuwe CDA-lid gehuldigd. Honderdlachlig afdelingen hebben de 10.000-ledenaclie ondersteund en goede
resultaten geboekt.

ciaring van CDA-genteresseerden de enige methode is die echt resultaat oplevert

Een belangrijke activrtett op landelijk niveau ter ondersteuning van de 10.000-ledenactie was het bezoeken en
begeleiden ven afdelingen met als doel
meer Informatie te geven over ledenwerving en concrete afspraken te maken.
Met ruim zeventig afdelingen is contact
geweest Daarvan hebben er 48 een bezoek gehad van de leclenwertoonsulent.
De begeleiding geschiedt volgens het
succesmodel dat de algelopen jaren is
ontwikkeld.
Het model houdt in dat persoonlijke bena-

Voor de 10.000-leden actie zijn per kamerkring cordinatoren benoemd. Zij zijn
de contactpersonen voor ledenwerving
en ledenzorg voor de afdelingen en de
landelijk ledenwerfconsulent Het netwerk
van deze kamerkringcoordinatoren zal in
1991 worden uttgebouwd.
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Naast het bezoeken en begeleiden van aldelingen hebben alle afdelingen informatie gekregen over ledenwerving en
ledenzorg in de vorm van de brochure "ledenwerving en ledenzorg" en een Witte
Vlekken Plan.

Het CDA heelt door de 10.000-leden actie, voor het eerst sinds zijn ontstaan, een
netto winst behaald.
Met deze actie is vooral de nadruk gelegd
op ledenwerving. Voor 1991 zal het ac-

cent naast ledenwerving ook komen te liggen op ledenzorg.
De u~stroom van leden is nog steeds een
zeer zorgelijk fenomeen. Analyse van de
reden van opzegging, contacten met leden die het lidmaatschap hebben opgezegd en begeleiding van opzeggingen
naar aanleiding van de contributieverhOging zijn activttetten die onder ledenzorg
vallen.
De brochure "ledenwerving en ledenzorg"
zal geactualiseerd worden.
Naar aanleiding van een analyse van het
Witte Vlekken Plan en resultaten van de
10.000-ledenactie zullen afdelingen worden gestimuleerd meer aandacht aan ledenwerving of ledenzorg te besteden.
Aldefingen die een succesvolle ledenwerfactie hebben gehouden, kunnen nu meer
aandacht besteden aan ledenzorg.
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Ledenaantil per kamerkring
aantalleden
peildatum '91

per 1·1·'91

5330

5331
10295
5304
11756
1832
7802
8162
8704
1255
6444
4942
9955
1968
1560
9115

Kamerkring

aantalleden
peildatum '90

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
FleiiOiand
Arnhem
Nijmegen
Utrecht
Amsterdam
Oen Helder
Haarlem
Leiden
Oen Haag
Rotterdam
Oordrecht
Zeeland
Tilburg
Oen Bosch
Limburg

5425
10156
5276
11564
1810
7802
8027
8523
1252
6471
4927
9799
1943
1591
9053
3299
6760
10938
7207

10168
5280
11543
1795
7804
8104
8594
1214
6401
4929
9922
1911
1545
9023
3296
6889
10898
7597

121623

122238

Totaal

3308
6987
11048
7762
123530

7. REDACTIERAAD

Redactiescheiding succesvol
1980 heeft voor de redactieraad een
aantal belangrijke activiteiten opgeleverd. Met name hel vertrek van de
hoOfdredacteur en aanstelling van een
nie~ hoOfdredacteur, alsmede de redactiescheiding van de CDA-Krant waren hierbij belangrijk. Voorts is in de
Redactieraad uitgebreid gesproken
over hetlezeriOilderzoek dat is ver·
richt onder de lelers van CD/Actueel.
De Redactierad was van mening dat
de n~ opzet, met gescheiden redacties, en volgens een nie~ formule een goede is. Het opinitrende
karakter van CD/Actueel is naar het
oordeel van de Redactieraad goed uit
de verf gekomen in 1980, hoewel op dit
punt ook nog belt wal kan worden verbeterd.
Oe taak van de Redactieraad is erop toe
te zien dat de redacties van CD/Actueel
en van de CDA-Krant handelen overeenkomstig de reglementen.
Oe Redactieraad vervult ten opzichte van

de redacties een stimulerende, toezicht·
hOudende en adviserende functie.

LEZERSONDERZOEK EN
EVALUATIE
In 1990 is de Redactieraad vi~ keer bi·
jeen geweest. Het vertrek van Ben Pauw,
als hoofdredacteur van CD/Actueel werd
door de Redactieraad betraurd. De Redactieraad was van oordeel dat In de
heer E. Mathies een goede opvolger is gevonden. Het lezersonderzoek, dat op initi·
atief van de uitgever heeft plaatsgevonden, heeft twi~els opgewekt bij de Redactieraad. Men was van mening dat de representativ~eit van het onderzoek onvoldoende wes. Dok is de Redactieraad van
mening dat het aanbeveling verdient regelmatig een lezersonderzoek te houden.
Over een eerste evaluatie in de redactie
van CD/Actueel heeft de Redactieraad en·
kele opmerkingen gemaakt. Het functione·
ren van de redactieleden zou moeten
worden bezien tegen het cr~erium van
het versterkt opinierende karakter van

CD/Actueel. De Redactieraad adviseerde
voorts het medewerkersbestand te schonen en vanuit een blanco situatie opnieuw een aantal medewerkers te
benoemen op grond van gewenste specialismen en journalistieke kwal~iten.
De Redactieraad heeft sterk aangedrongen op de invoering van een opiniepagi·
na en landelijk partijnieuws. Voorts zijn
regelmatig opmerkingen gemaakt over
het Redactiestatuut en de lange tijd die
het tot stand komen van dit document in
beslag neemt.
Een aantal personen uit de Redactieraad
moesten in 1990 afscheid nemen. Het be·
treftmevrouwG.M.P. Cornelissen, vanwege haar drukke werkzaamheden elders
en drs. J.D. Gabor in verband met zijn be·
noeming tot staatssecretaris van Landbouw. Tenslotte nam mevrouw mr.M. Ten
Hagen-Pot afscheid. Deze personen werden opgevolgd door resp. mevrouw K.
Eisses-Timmerman, mevrouw drs. H. van
der Streek en mr. B.M.J. Pauw. Dok in
dit verslag)Barstond de raad onder voorzitterschap van mr. A. Postma.

8. CD/ACTUEEL EN DE CDA KRANT

Nieuwe hoofdredacteuren benoemd
In 19110 besloot het Partijbestuur de gescheiden formule van CD/Actueelals
opiniemagazine en de CDA Krantals
voorlichtingsinstrumentconsequent
door te voeren. Het bestuur besloot de
redacties voor beide bladen te splitsen
en ook voor de CDA Krant een hoOfdredacteur te benoemen. Wegens het verJAARVERSLAG CDA 1991

trek van Ben Pauw werd Evert Mathies
met ingang van 1 mei 1990 hoOfdredacteur van CD/Actueel; het Hoofd
Voorlichting Rijk van Ark werd vanaf
diezeilde datum hoOfdredacteur van
de CDA Krant. Voor de CDA Krant
werd een aparte Voorbereidingagroep
in het leven geroepen.

Ook d1t jaar bleef de uitgeversverantwoordelijkheid gedelegeerd aan uitgever Bert
Jongsma.

CD/ACTUEEL
In 1990 ging de redactoe van CD/Actueel
voort op de reeds in 1989 ingeslagen
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weg. De redactie trachtte het opinierand
karakter van het blad dat dit jaar 21 keer
verscheen te versterken. Versterking van
het discussiebevorderende karakter was
ook een van de meest in het oog springende wensen die naar voren kwam u~
het lezersonderzoek waarvan de rasuitaten begin 1990 bekend werden. Als gevolg van de rasuitaten van d~ onderzoek
besloot de redactie de redactionele formule enigszins aan te passen. Er werd een
vaste rubriek Platform in het leven geroepen waarin scribenten gevraagd en ongevraagd hun mening kunnen geven over
actuele polnieke en maatschappelijke onderwerpen. Voor korte brieven van lezers
werd de rubriek Uw mening ingevoerd.
Tevens werd een nieuwe vaste rubriek
onder de tnel Agenda gecreeerd waarin
de belangrijkste bijeenkomsten e.d. van
partij en gelieerde organen overzichtelijk
werd vermeld. Ook in 1990 werd er in
CD/Actueel over tal van onderwerpen gediscussieerd. Zo vond er een confrontatie
van opvattingen plaats over onderwerpen als o.a. de koers van de Europese
Volkspartij, de kinderopvang, minderhedenbeleid en vluchtelingenbeleid. In series werd aandacht besteed aan Sociale
vernieuwing, medische technologie en de
gemeenteraadsverkiezingen. Eind 1990
startte de redactie een serie over de naderende Provinciale Statenverkiezingen. Dit
jaar werden er vier themanummers u~ge
bracht. De thema's waren: Midden-en
Oost-Europa, bestuurlijke vernieuwing en
politieke participatie, 175 jaar Eerste Ka-

mar en 10 jaar CDA.
1990 was ook het jaar van het vertrek van
Ben Pauw die vanaf 1980 onafgebroken
deel u~akte van de redactie van
CD/Actueel en de CDA Krant. Per 1 mei
volgde Evert Mathies hem op. De heer
Mathies Is in het dagelijks leven redacteur
van het dagblad Trouw. De samenstenlog
van de redactie onderging dn jaar nog enkele wijzigingen. Agnes van Ardenne en
WiJfred Schonen traden wegens andere
werkzaamheden un de redactie. Hun
plaatsen werden ingenomen door respectievelijk Jose Mohring en Arjen Jongma.
Fractievoorlichtster Marianne Fennama
trad eveneens toe tot de redactie en verving daarmee Frns Waster.
Ook op het redactie-secretariaat trad een
personele wijziging op. Andrea Vlaaschouwer werkte na haar terugkomst
40'!1.; na de zomervakantie werd Wil Waterreus-De Vries eveneens voor 40'!1. in
dienst genomen.

CDAKRANT
Oe CDA Krant stond vanaf 1 mei 1990 onder directe verantwoordelijkheid van het
Hoofd Voorlichting, Rijk van Ark die als
hoofdredacteur fungeerde. Er werd een
zogeheten Voorbereidingsgroep geformeerd die de samenstelling en de lay out
van de verschenen en de nog te verschijnen nummers besprak.
Deze Voorbereidingsgroep bestond u~
een aantal journalistiek deskundige CDAleden, de hoofdredacteur van CD/Actu-

eel, de voorlichters van de Tweede Kamerfractie en de CDA-delegatie In het Europees Parlement, een
vertegenwoordiger van het CDJA en het
Vrouwenberaad.
Leden van de Voorberaidingsgroep leverden veelal ook redactionele bijdragen
voor de krant. Op basis van een notitie
werd gepoogd de CDA Krant als voorllehtingsinstrument zowel inhoudelijk als lay
out-technisch te versterken c.q. te verbeteren.
Oe CDA Krant verscheen in 1990 zevenmaal. Er werd in deze ungaven o.a. aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, de Partijraden
en het Congres, de herverkiezing van partijvoorzitter Van Velzen, de ·c· van het
CDA en het tienjarig bestaan van de partij.
Rondom de viering van dit jubileum verscheen een themanummer van de CDA
Krant dat geheel gewijd was aan 10 jaar
CDA.
Evenals in de daaraan voorafgaande jaren hadden de kamerkringen en de provinciale afdelingen de beschikking over
een eigen ruimte in de CDA Krant.
Oe COOrdinatie en eindredactie van deze
zogeheten regionale pagina's was in handen van Anja Kleinwassink-Schmelzer.
Het redactie-secretariaat van de CDA
Krant werd bemensd door Marcel Meijer
(redactie-secretarisleindradacteur), An·
drea Vleeschouwer en Wil Waterreus-De
Vries (secretaresse, 40 '!lt).

9.CAMPAGNE

Gemeenteraadsverkiezingen "Samen Verder"
Een klein half jaar nadat het derde kabinet Lubbers van start was gegaan, vonden op 21 maart de Gemeenteraads·
verkiezingen plaats. De nieuwe
CDA/PvdA-coalitie had politiek gezien
nog weinig wapenfeiten te melden. De
sfeer binnen de coalitie werd vooral gekenmerkt door samenwerking en relatieve rust. Geen omstandigheden dus
die deze Raidsverkiezingen tot een
bruisende politieke strijd konden ma·
ken.
Het stramien van de Raadscampagne lag
grotendeels in de lijn van de voorgaande
Euro- en Tweede Kamercampagne.
Een bewuste keuze uit het oogpunt van
herkenbaarheid en continuteit.
De "landelijke ondersteuning" biJ de Gemeenteraads- verkiezingen is bescheiden
van aard geweest. Feitelijk heeft de logis·
tieke ondersteuning, zich geconcentreerd
in de periode tussen 5 en 21 maart.
Kortom: een sobere campagne.
Aan het u~ngspunt van het"zeHstandig
karakter" is zoveel mogelijk vastgehouden. Er is bij deze campagne dan ook du~
delijk minder gebruik gemaakt van de
inzet van landelijke sprekers.
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De "politieke invulling" van de campagnes
was primair een verantwoordelijkheid
voor de gemeentelijke afdelingen.
Dat betekende in de praktijk een gedifferentieerde campagne-aanpak.
De groene draad uit het model-programma "Burgers en bestuurders: samen verantwoordelijk" is vertaald in het algemene
campagnethema: ·samen verder".
In goede samenwerking met de Tweede
Kamerfractie en ook het Wetenschappelijk Instituut is qua inhoudelijke ondersteuning het volgende gerealiseerd:
-een spreekschetsenbundel;
-de produktie van polnieke statements en
ondersteunende informatie ten behoeve
van landelijke politici en een 40-tal speerpunt-gemeenten;
• inhoudelijke advisering onder meer door
participatie in campagnestaf en campagneraad.
De gemeenschappelijke start- en instruc·
tiedag voor hetlokale kader vond onder
grote belangsteMing plaaiS op 27 januari
in Ede. Daarnaast vonden nog een drietal
regionale verkiezingsmanifesteties plaats
op 5 maart in Hoogeveen; 12 maart in
Gouda en op 19 maart de slotrnandesta·

tie in Heerlen. Bij deze campagne is bewust aandacht gevraagd voor "de Europese dimensie", zo deden onze
"Euro-parlementariêrs" volop mee aan de
campagne en werd in diverse provincies
aandacht besteed aan de euregio-samenwerking.
In de campagne werd een eoeent gelegd
op de grote gemeenten. De speerpuntengrote-gemeenten-actie is goed van de
grond gekomen. In het oog springende activite~en waren onder meer:
- een extra accent bij de toewijzing van
sprekers en mandestaties;
- Grote-Steden conferenties in Tilburg en
Amsterdam;
-de planning van de drie ragionale verkiezings- manifestaties in stedelijk gebied;
- het bezoek aan etnische groeperingen
van minister- president Lubbers in Den
Haag en Rotterdam tijdens hetlaatste
campagneweekend.
Opzet en uitvoering van de Gemeente·
raadscampagne gebeurde in goede samenwerking met de LPC, die besteat uit
de campagneleiders van de Kamerkringcempagneteams. Via bijeenkomsten
eens in de zes weken met deze LPC,

7

werd contact gehouden met de uitWer·
ders van de campagne In het hele land.
Van deze campagne i8 een uitvoerige
evaluatie gemaakt in samenspraak met
de LPC, die in het Partijbestuur na grondi·
ge bespreking i8 vas1geatleld.

VOORBEREIDING PROVINCIALE
STATENVERKIEZINGEN
Bij de voorbereidingen voor de campagne
voor de in 1991 ta hOuden verkiezingen
van de Provinciale Staten werd deze evaluatie van de Gemeenteraadsverkiezingen betrokken.
De Statenverkiezingen werden de tweede
verkiezingen van het derde kabinet Lubbers en werden door de media tot eerste
serieuze tastcase voor het kabinet geproclameerd.
In het Partijbestuur van juni werd de "Noti-

tie landeüjke ondersteuning Provinciale
StatanverkieZlngen 1991" vastgesteld.
Deze notitie iS In aamenapel met een ver·
tagenwoordiging van de statlenfractiea en
met de provinciale ca111)11gneleiderstot
stand gekomen. De notitie beoogde een
plan van aanpak te bieden voor landeMjke
ondersteuning van de provinciale campagnetaams die belast zijn met de leitalij·
ka campagnevoerlng. Een goed
semenspel tussen het landelijke en provinciale niveau Is hierbij een belangrijke
sucoasvoorwaarde. In oktober verscheen,
in samenwerking met een werkgroep uk
de LPC, een nieuw campagne-regieboek
waarbij de gekozen opzet qua indeting en
uitwerking de benadering van het "projectmatig werken· volgt. Mede dankzij de medewerking van het bestuur van de
Tweede Kamerfractie bij de inhoudelijke
ondersteuning (in december verscheen

een spraakschetsenbundel nieuwe stijl)
waseraprake van een goede aamenwerking. Daamaaat verscheen In december
een verkortie versie van het campagne-regieboek en een verkorte versie van de

apreekechetlen.

Op 15 december vond de gemeenschappelijke start· en Instructiedag plaats voor
het lokala kader in Bussum.
Oe campagne-organisatie was voor de gemeentaraads· verkiezingen als volgt samengesteld:
Campagneraad: drs.C.Bremmer,drs.R.F.M.Lubbers, drs. W.G.van Velzen, mr.drs.L.C.Brinkman.
Campagnestaf:drs.R.J.van Ark (partijvoorlichtar). drs.C.Bremmer (campagnelei·
der), drs.A.Kiink (W.I.), mw.drs.M.Knol
(secretariaat campagneraad), F. Waster
(fractievoorlichting).

10. STEENKAMPINSTITUUT

Intensief werken aan scholing
"CDA eert Steenkamp met naam instituut". "CDA start met nieuw schOling ainstituut•. Met deze koppen werd
weergegeven dat op 3 februari 1990
door drs. J. de Koning, voorzitter van
het ICholingsinstituut de naam "Steenkampinllituut" bekend gemaakt werd.
Met deze naamgeving wil het CDA
prot. dr. P.J.A.M. Steenkamp eren, die
steeds oog heeft gehad voor de samenhang tussen politieke beginselen en
praktisch politiek handelen. Met name
de belangrijke bijdrage van prof. Steenkamp aan de conterentie tussen het
katholieke en het protestantse sociale
denken is reden voor het verbinden
van de naam Steenkamp aan het scholingsinstitwt van het CDA.

Ter gelegenheid van de integratie van het
kader- en vormingswerk en de CDA-Kaderschool organiseerde het Steenkampinstkuut op 3 februari 1990 een seminar
over "Christen-democratische scholing in
internatiOnaal perspectief".
Sprekers waren:
• drs. Jan de Koning, voorzitter van het
Steenkampinstkuut
• Luc Martens, directeur van het IPOVO
(het scholingsinstituut van de CVP)
• dr. Hans Warnar Dahl, diracteur van de
vestiging van de Konrad Adenauer Std·
tung te Brussel.

CURATORIUM
Het curatorium van het Steenkampmsti·
tuut staat onder voorzitterschap van drs.
J. de Koning. Het Curatorium vergaderde
zesmaal. Hal geelt bestuurlijke leiding
aan het werk van het Steenkampinstituu~
vertegenwoordigt het instituut en onderhoudt contact met consulenten en met
scholingscornmissies.
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3.PROJECTEN

studiedag Volkshuisvesting gehouden
met 50 deelnemers.

3.1.Poliliek managementtrainingen
3.4.2. Positieve Actie
Oe in de provinciale afdelingen Overijssel, Noord-Brabant en Limburg gestarte
pol~iek managementtrainingen kregen na
evaluatie een vervolg. Met de besturen
van de provinciale afdelingen in Zeeland
en Gelderland werden trainingen urtgevoerd.

3.2.Raadscursussen
Rondom de raadsverkiezingen van maart
1990 werden door de scholingscommissies tal van raidscursussen georgani·
seerd.
Met het oog op de in maart plaatsvindende college onderhandelingen organiseerde het Staenkampinstkuut in 16
verschillende plaatsen studiedagen college-onderhandelingen.
Oe studiedagen talden 425 deelnemers.
3.3.College.onderhlndelingen voor
grote steden
Een samenwerking tussen Steenkampinstrtuut, de Werkgroep Grote Steden en
CDA leidde tot het project ·eoue- onderhandelingen· voor de 17 grote steden.
Het project is ui!Qevoerd bij het Slotemaker de Bruine lnstduut (SBI) te Doorn. Medewerkers van het SBI waren
behulpzaam bij de uitvoering.
Oe 17 grote staden leverden elk 2 deelnemers waarbij het aantal deelnemende onderhandelaar op 34 kwam.
3A.Studiedagen

De jaarlijkse bijeenkomst van de scholingscommissies stond in het teken van
Posrtieve Actie. ·
Het doel van de bijeenkomst was de scholingscommissie te infonneren over posrtie·
ve actie en te stimuleren het thema
posrtieve actie op te nemen in de regionale scholingsactivrterten.
3.5.Wethouderscursus
In de periode juni 1/m november 1990
vond voor het eerst een cursus plaats
voor (nieuwe) CDA-wethouders.
Doel van de cursus was de deelnemers
(14 in aantal) een handvatte geven om
beleidsplannen in hun gemeente te kunnen analyseren. Laten zien hoe de planning, uitvoering, en controle verloopt
Daarnaast was er veel aandacht voor het
oefenen van vaardigheden (vergaderen,
onderhandelen, omgaan met de pers, interviewtraining).
3.6.Specilieke begeleiding
Naast de algemene begeleiding van het
regionale scholingswerk wordt hel personeel ingezet voor een aantal specrtieke
projecten.
We kunnen daarbij denken aan docentschap op regionale cursussen, begeleiding van een aantal
gemeenteraadsfracties en afdelingsbesturen, campagnecursussen en samenwer·
king met de sactie vorming van het
CDA·Vrouwenberaad.

3.4.1. Volkshuisvesting
Naar aanleiding van de nota "Volkshuisvesting in de jaren negentig" werd een
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4. NIEUWE PUBLIKATIES
Pol~ieke Stromingen (heru~gave)

Welzijn
Het CDA in actie (campagnehandboek)

ten-democratisch perspectier. Drs. De
Koning en mevrouw Luiten reikten aan de
cursisten het getuigschrift uit dat aan het
vattooien van de Kaderschoolleergang is
verbonden.

5. PRAATSTUKKEN
Onder verantwoordelijkheid van het curatorium van het Steenkampinstituut is een
commissie werkzaam. die praatstukken
uitgeeft.
Praatstukken geven informatie over min
of meer politiek actuele thema's. Door
middel van de discussievragen wordt de
mogelijkheid geboden samen over het onderwerp te discussiêren.
In 1990 verschenen de volgende praatstukken:
Praatstuk 30: Vluchtelingenbeleid
Praatstuk 31 : Zuid-Afrika
Praatstuk 32: Verkeer en vervoer
Praatstuk 33: Volkshuisvesting
Praatstuk 34: Onderwijs.

&.KADER SCHOOLLEERGANG
De Kaderschoolleergang bestaat uit drie
blokken:
1. Uitgangspunten
2. Maatschappij en samenleving
3. Vaardigheden.
6.1.Derde Kaderschoolleergang
Van januari 1990 tot apri11990 wordt Blok
2 van de derde Kaderschoolleergang afgewerkt. De thema's die aan de orde worden gesteld zijn:
Wij en ons milieu
Christen-democratie en onderwijs
De Christen-democratie en Europa
Ethiek en Politiek
Politiek en Ethiek
6.2.Afsluiting
De leergang werd afgesloten met het maken van een scriptie over een politiek-ralevant onderwerp.
Op 19 mei 1990 werd de derde Kaderschoolleergang afgesloten met een gastcollege van dr. G.J. Fleers, lid van de
Eerste Kamer en directeur ven de Veraniging van Nederlandse Gemeenten over
"Staatkundige vernieuwing vanuit chris-

6.3.Vierde Kaderschoolleergang
1990/1991
Voor deelname aan de vierde Kaderschoolleergang meldden zich 48 cursisten (34 mannen en 14 vrouwen). De uit
het curatorium samengestelde selectiecommissie voerde met allen een toelatingsgesprek. Er nemen 36 cursisten deel
(25 mannen en 11 vrouwen).
De vierde Kaderschoolleergang begon op
1 september 1990 met een gastooilege
van mr. J.J.A.M. van Gennip, directeur
van het Wetenschappelijk Instituut voor
het CDA over ·Afscheid van de Derde
Wereld".

De thema's tijdens het Blok Uitgangspunten zijn:
Geschiedenis van de Christen-democratie
Mensvisies
Mensbeeld-religie-politiek
Maatschappijvisies: het katholicisme
Maatschappijvisies: het protestantisme
Kerk en Staat; Geloof en politiek
Visie op de staat en de taak van de overheid
Politieke stromingen: Christen-democratie
Politieke stromingen: Uberalisme
Politieke stromingen: Communisme en
Socialisme
Christen-democratie in Europa
Politieke macht en ethiek: oefeningen in
politieke ethiek
7. NASCHOLING KADERSCHOOL
In 1990 begonnen we met een nascholingsprogramma voor de kaderschoolcursisten. Het programma bestaat uit een
cyclus van drie sessies en heeft ten doel
het uitdragen van het christen-democratisch gedachtengoed - in welke funCtie
dan OOk - te verbeteren.
Het accent ligt in de nascholing daarbij
niet op het politiek-inhoudelijk vlak. maar
op aspecten van

• sociaal-psychologische aard
(hoe krijg ik ideeên)
*leerpsychologische aard (hoe leert het
publiek)
• didactische aard (hoe organiseer ik het
leerproces).
Aan de twee cycli namen 25 voormalig kaderschoolcursisten deel.

&.REGIONAAL SCHOLINGSWERK
Ook in 1990 werden er in de kamerkringen en provinciale afdelingen weer tal
van cursussen en activiteiten georganiseerd. Het betreft hier campagnecursussen. thema-avonden over diverse
onderwerpen raadsledencursussen en
(aspirant). (deel) raadsleden cursussen
voor nieuwe leden en voor CDJA'ers.
voor kandidaat-Stalenleden en training en
informatie van redactie-teams van gemeentelijke aldelingsperiodieken en voor
secretarissen van gemeentelijke aldelingen.cursussen spreekvaardigheid, een
cursus CDA en milieu, een aantal gerichte cursussen over Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Gemeentelijk milieubeleid. Gemeentelijk welzijnsbeleid en
algemene beschouwingen, spreekvaardigheid en de pr-cursussen, basiscursussen .Cursussen voor afdelingsbestuurders gerichte cursussen als elfeetiel debatteren en begrotingstechniek, een studiedag over oppositie voeren, de
"moderne· trainingen Snellezen en Geheugentraining. De scholingsoommissies
en de consulenten vormden ook dit jaar
weer de motor vanhet regionale vormingswerk.

PERSONEEL
In 1990 namen we afscheid van Harm
Waterborg en Cees van Helvoirt.
In Harm van den Born en Jaap van Dam
vinden we goede vervulling van de ontstane vacatures.
Het personeel van het Steenkampinstituut
bestaat per 1 januari 1991 uit: Mr. Wim Ei·
kelboom, directeur Drs. Jaap van Dam en
Harm van den Born en Drs. Bert Komdeur (part-time). De secretariêle ondersteuning wordt verleend door: Rene Torn
en Els Jansen-Keuvelaar (part-time).

11. COMMISSIE BUITENLAND/INTERNATIONAAL WERK

Denken over nieuwe concepten en beleidslijnen op voorgrond
Het buitenlands beleid was in 1990 volop in beweging. Door de grote stroom
veranderingen in de wereld en met
neme ook in Midden- en Oost Europa
is het denken over nieuwe concepten
en structuren en over nieuwe beleidslijnen sterk op de voorgrond gekomen.
In de Buitenlandse betrekkingen van het
CDA stonden in 1990 drie aandachtsgebieden centraal. In de eerste plaats natuurlijk de relaties met de overige
EVP-partijen in de ElKopese GemeenJAARVERSLAG CDA 199t

schap. De contouren van een toekomsti·
ge Europese Politieke en Monetaire Unie
werden op partijniveau zichtbaar gemaakt door het in november op het EVPcongres te Dublin aangenomen
document -voor een federale grondwet
van de Europese Unie".
In de tweede plaats kwamen de inspanningen ten behoeve van onze nieuwe zusterpartijen in Midden- en Oost Europa.
Mede door de linanciêle actie van het
CDA onder de leden en met neme door
het totstandkomen van de subsidierege-

ling voor kader- en vormingswerk van politieke partijen in Midden· en Oost Europa
kon deze hulp aanzienlijk worden opgevoerd. Het leveren van een bijdrage aan
het consolideren van de nog jonge democratie aldaar blijft een van de eerste prioriterten van het burtenland-werk van het
CDA. Ten derde was er de aanloop tot de
oorlog in de GoH waar de Commissie Buitenland haar standpunt over bepaalde.
Dit hield in het kort in dat indien er op basis van een resolutie van de VN-Veilig·
heidsraad een internationale
9

interventiemacht zou komen, ook Neder·
land hieraan een bijdlage zou moeten le-

veren.

Het bezig zijn met de hierboven genoemde problemen kwem o.a. tot uitdrukking In
de op 7 aprH gehouden (besloten) oonfe..
rentie owr"Beleid met betrekking tot Europa; Buitenlandse politiek in de jaren '90".
De resultaten van deze conferentie werden in een in juni verschenen brochure
van de Commissie Buitenland neergelegd. De besprekingen op deze conferen·
tie dienden tevens als basis voor een
door de Partijraad van 9 juni 1990 te Ut·
recht aangenomen resolutie (en notitie)
over Midden· en Oost Europa.
Een geactualiseerde versie hiervan werd
door het CDA ingediend voor het EVP·
congres op 14·16 november te Dublin. De
resolutie werd na het bespreken van enkele kleinere amendementen unaniem
aanvaard.
Op de besloten conferentie van 3 november evenaans te Noordwijkerhout werden
2 papers behandeld, opgesteld door voor·
bereidingscommissies onder Ie iding van
dhr. Panders, over"De Europese Politieke
Unie; demoaatisering, subsidiariteit en
effectiviteit"en onder leiding van Rutten
over "Een nieuwe Europese Veiligheids·
structuur: wenselijkheden en moge~jkhe·
den". Na bespreking door de conferentie
werden beide papers aangeboden als ad·
viazen aan het Partijbestuur.
De onderwerpen van deze conferenties
geven aan hOezeer de onderlinge verwevenheid van de verschillende beleidsdos·
siers op het gebied van het buitenlands
beleid is toegenomen. De Europese inte·
gratie, de ontwikkelingen in Midden· en
Oost Europa en de situatie op het gebied
van de Vrede en Veiligheid hebben processen in gang gezet die niet los van elkaar gezien kunnen worden zodat het
denken over nieuwe concepten en struc·
turen een prioritaire opgave is geworden.
Niet in de laatste plaats ook voor politie·
ke partijen.
TAKEN/DOELSTELLING
De Commissie Bu~enland is belast met
de voorbereiding en de oordinatle van
alle internationale activiteiten binnen het
partijverband. Zij adviseert het Partijbe·
stuur hieromtrent. Zij heeft de zorg voor
een goed functioneren van het internation·
aal contact. De Commissie Buitenland begeleidt en ondersteunt waar nodig de
internationale vertegenwoordiging van het
CDA. Zij verriCht haar taak in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid
van het Partijbestuur. De Commissie be·
staat uit 14 stemhebbende leden waaron·
der de voorzitter, de voorzitters van de
werkgroepen en een vertegenwoordiger
van het Dagelijks Bestuur. De CDA Eer·
ste· en Tweede Kamerfractie, de
CDA/EVP-delegatie, het CDJA, het Wetenschappelijk Instituut, het part1jsecretari·
aat en het COA-Vrouwenberaad zijn als
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ding en de ontwikkelingen in de diverse
landen. Voor het voorbereiden van de
CDA-hulpprOjecten waren deze bespre·
kingen van groot belang. Professor Feld·
brugge trad op als gastspreker voor een
inleiding over de situetie in de Sowjet·
Unie. Hiervoor was ook de fractlecommis·
ale voor Buitenlandse Zaken van de CDA
Tweede Kamerfractie Uitgenodigd.
Op het gebled van de Ontwikkelingssamenwerking werd de stellingname behan·
deld t.a.v. de nota "Een wereld van
verschil". Een advies werd vastgesteld
over de relatie "Ontwikkelingssamenwer·
klng en bedrijfsleven". Tevens warden de
gesprekken met NOVIB en ICCO voorbe·
re id.
De nota "Democratisering in Latijns Ame·
rika" werd vastgesteld en gezonden aan
het Partijbestuur. Er bestond een regelma·
tig contact met Bryan Palmer, plv. SG van
De Commissie Buitenland vergaderde in
deCDI.
De Commissie stelde een concept-resolu·
1990 tien maal. In aansluiting op de hier·
tie over Zuid-Afrika vast ten behOeve van
boven genoemde onderwerpen werden
de
najaarapartijraad en trof voorbereidin·
op deze vergaderingen een groot aantal
gen om samen met het CDJA en het
agendapunten besproken:
Vrouwenberaad een conferentie te organi·
seren over de Vluchtelingen- en asielzoe·
Een vast terugkerend agendapunt was
"de politiek met betrekking tot Europa•.
kersproblematiek.
Hierbij kwam de voorbereiding van de Po· Over de problematiek van het Midden·
Oosten vond tweernaal een deskundigen·
litieke Bureaus van EVP/EUCD aan de
orde, de nieuwe statuten van EVP/EUCD, overleg overleg plaats aan de hand van
de Europese integratie m.n. de EMU/EPU een door het secretariaat opgestelde noti·
tie.
(zie ook het hierboven genoemde Dublin·
document) en de toelating van nieuwe
Op initiatief van het CDA vond er tweepartijen tot de EUCDIEVP. Herhaaldelijk
maal een Benelux-conferentie plaats met
kwam de verhouding met de (Britse) Con· CVP, PSC en CSV.
Nieuw was het overleg "Kamerkringen en
servatleven aan de orde. Het profiel van
Internationalisering". Het is de bedoeling
de EVP werd nader toegeliCht door CDA·
dat door drt overleg de Kamerkringen
Europarlementariêr Oostlander die als
gastspreker optrad. Tevens werd een ad·
rechtstreeks betrokken worden bij de urt·
voering van het Buitenland-werk van de
vies aan het PB vastgesteld over "de uit·
partij. Het overleg vond tweernaal plaats.
breiding van de EG". In het kader van dit
agendapunt traden tevens minister van
In februari werd afscheid genomen van
Buitenlandse Zaken Van den Broek en de drs. A.N.G.J. Koot die vanaf september
1987 in dienst van het secretariaat was
viCe-president van de Europese Commis·
als adjunct-secretaris Buitenland.
sie, de heer Andriessen op als gastspre·
In augustus herdacht de Commissie het
ker.
In het algemeen kan men stellen dat er
overtijden van zijn lid, de heer Kerstiens.
sprake is van een toenemende afstem·
De op de Partijraad van ok1ober afgetre·
ming van het werk van de Commissie Bui· den voorzitter, de heer Schmelzer, is van·
tenland mat het werk van de EVP/EUCD.
af de start van het CDA voorzitter van de
Met Thomas Jansen, SG van de
Commissie Buitenland geweest. Aan zijn
EVPIEUCD bestaat een zeer frequent
afscheid werd op passende wijze aancontact.
dacht geschonken door middel van een
Teneinde een scherper inziCht te krijgen
informeel samenzijn na afloop van de conin de standpuntbepaling van de EDU-frac· ferentie op 3 november.
tie in het Europees Parlement (Brrtse en
Op deze dag nam ook de adviseur van
Deense Conservatieven) vond er te Den
de commissie, dhr. Hahn afscheid, na
Haag en te Brussel een gesprek plaats
een jarenlange deelname aan het Burten·
tussen een CDA· en een EDU-<!elegatie
land-werk vanaf het begin van de jaren
vijftig.
waarbij gedoscussieerd werd over de ver·
houding CDA·EVP·EDU.
In november werd ook van de heren Ar·
Uitgangspunt was de resolutie van de Par- nold, Gabor · die tot staatssecretaris van
liJraad te Utrecht.
Landbouw en Vissenj werd benoemd · en
Voor de conferentie van 7 apnl stelde de
Mommersteeg en van mw. Exterkate af·
Commissie diVerse stelilrigen over vrede
scheid genomen. In deze maand nam
en veiligheid vast. De conferentie van 3
ook het adviserende lid namens het
november handelde voor wat betreft het
CDJA. de heer Hoogerwerf afscheid van
middaggadeene geheel h1erover.
de Commissie.
Met betrekking tot Midden· en Oost EuroDe PartiJraad van november verkoos de
pawerd gesproken over de Duue eenwor· heer Ruding, oud-minister van Financien,

advlierend lid in de Commissie vertegenWOORiigd. Er zijn zes wertlgroeptn die
voor de Commlaaie Bullenland bolMatenen aanleveren nameUjk: Europa, Vl'lde
en Veiligheid, Midden· en OOSt Europa,
OntwikkeUngssamenwerking, Latijns Amerika en Mensenrechten. Daarnaast kw8m
op ad hoc-basiS een aantal Midden-Ooi·
ten-deskundigen bijeen die zich enkele
malen bogen over de gecompliceerde problemen van het Midden-Oosten.
Daarnaast onderhoudt de Commissie Bul·
tenland de contacten met de zusterpartijen in het verband van de Europese
Volkspartij (EVP). de Europese Unie van
Christen-democraten (EUCD) en de
Christen-democratische Intamatianale
(COl). In aansluiting hierop zijn intensieve
benden opgebouwd met de zusterpertijen
in Midden· en Oost Europa.
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tot voorzitter van de Commissie. Eind
1990 werden de volgende leden door het
Partijbestuur tot lid van de Commissie benoemd: drs. A. van Bochove (voorzitter
van de werkgroep Latijns Amerika), drs.
C.P. van Dijk (voorzitter van de werkgroep Ontwikkelingssamenwerking), de
heer M. van Ditmarsch (voorzitter van de
werkgroep Mensenrechten), mw. drs.
A.H.W. Hazenkamp, mr. J.A.M.L. Houben
(voorzitter van de werkgroep Midden· en
Oost Europa), de heer G.L.J. Huijser, ge·
naraal b.d. en Prof. H.J. Neuman.
Prof. mr. P.H. Kooymans werd door het
Partijbestuur benoemd als adviserend
lid. Drs. W.K.N. Schmelzer werd door de
Partijraad benoemd tot lid van de Commissie als voorzitter van de Frei-stichting.
Mw.drs. J.J. Bouw trad toe als adviserend
lid namens het CDJA.

ACTIVITEITEN WERKGROEPEN
Europa

De activite~en van de werkgroep die per
1 december onder voorzitterschap stond
van dhr. J. A. M. Reijnen weerspiegelden
het gegeven dat Europa steeds centraler
in ons polrtieke leven komt te stean.
De werkgroep stelde een not~ op over
de u~eiding van de EG welke door de
Commissie Bu~enland werd overgenomen. Een subcommissie u~ de werkgroep
onder leiding van de heer Panders bereid·
de een notitie voor over "De Europese Polrtieke Unie; democratisering,
subsidiarrteit en effectivitett". Deze notitie
werd op de conferentie van 3 november
besproken. In het kader van de problematiek van de Europese integratie kwamen
een groot aantal Europese onderwerpen
aan de orde.
De nota's van de Tweede Kamerfractie
en van Buza die in verband hiermee urtkwamen werden van commentaar voor·
zien. Te denken valt m.n. aan de EPU, de
EMU, de Interne Markt, de landbouwproblematiek en de Inter Gouvernementele
Conferenties.
Inclusief de vergaderingen van de subcommissie kwam de werkgroep 10 maal
bijeen.
Vrede en Veiligheid
Veel aandacht besteedde de werkgroep
die per 1 december onder voorzitterschap stond van mr. M.H.J.Ch.Rutten
aan de voorbereidingen van de stellingen
voor de conferentie van 7 april. Onderwerpen die gedurende het jaar aan de orde
kwamen waren: de wederzijdse troepenvermindering door de Sowjet-Unie en de
Verenigde Staten; de not~ie over mondia·
Ie krachtverhoudingen; het verenigde
Durtsland in de NAVO; pol~ieke spanningshaarden in Oost en West; de notitie
·van massale dreiging naar risicomana·
gement"; de notrtie "Naar een integraal
veiligheidsconcept"; de posrtie van de
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WEU, de CVSE (Handvest van Parijs) en
de Nederlandse inbreng in VN-verband
werden besproken evenals het initiatief
Kohi-Mitterand over een Europees Veiligheidsbeleid.
Deze onderwerpen tonen aan hoeveel er
op drt gebied in beweging is.
Voor de conferentie van 3 november
werd de nota: "Een nieuwe Europese Veiligheidsstructuur; wenselijkheden en mogelijkheden" opgesteld.
De werkgroep kwam acht maal bijeen.
Daarnaast vergaderde de subcommissie
onder leiding van de voorzitter nog een
enkele maal.
Midden- en Oost Europa

Deze werkgroep die per 1 december onder voorzitterschap stond van mr.
J.A.M.LHouben werd in de loop van
1989 opgericht in verband met de ontwikkelingen in Midden- en OOst Europa.
De werkgroep besprak een scala aan onderwerpen. Onder meer de pos~ie van
de (nieuwe) christen-democratische partijen, de programma's en polrtieke lijnen
van deze partijen en hun leidende persoonlijkheden, de srtuatie in de verschillende landen, de relaties van Midden- en
Oost Europa mat de EG en de NAVO
enz. enz. De werkgroep functioneerde tevens als adviesorgaan voor het CDA-Midden- en Oost Europaproject.
Diverse adviezen hierover werden aangeleverd. Diverse leden van de werkgroep
maakten hieNoor reizen, namen deel aan
conferenties en ondersteunden de ont·
vangst van Midden- en Oosteuropese politici, onder andera ook op het
Iniernationaal Symposium ter gelegen·
heid van het tienjarig bestaan van het
CDA in oktober te Noordwijkerhout. Het
CDA was prominent aanwezig op de UC·
DEC-iXInferentie in maart in Budapest. In
samenwerking met het National Demoeratic lnstttute lor InternatiOnal Allairs werd
in vijf landen deelgenomen aan deiega·
ties voor het waarnemen van verkiezin·
gen. De werkzaamheden van de
werkgroep werden nauwgezet afgestemd
op die van de EUCD-AG Mittel- und Ost
Europa die de activ~e~en op Europees niveau oordineert en die onder leiding
stond eerst van de heer Hahn en veNOI·
gens van partijvoorzitter Van Vellen. De
werkgroep kwam tien maal bijeen.
Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep die per 1 december onder
voorzitterschap staat van drs. C.P. van
Dijk vergaderde acht maal. Later in het
jaar stond de voorbereiding van het ad·
vies over de nota van minister Pronk
"Een wereld van verschil" centraal. Ort ad·
vies werd in nauwe S81l'1811Mrking met leden van de werkgroep Latijns Amerika en
in overleg met de adviserende Tweede
Kamerleden opgesteld. Een groot aantal
onderwerpen op drt terrein werd gedurende drt jaar behandeld. Onder meer: de be·

groting van OS; de Afrika-iX!nferentie te
Maastricht, de relatie CDA-NOVIB, de be·
steding van OS-gelden t.b.v. Midden- en
Oost Europa; de notrtie "Hulp of handel";
de NCW-iX!nferentie over OS; de bespreking van de Regiobeleidsplannen; de rol
en posrtie van de medefinancieringsorganisaties; de relatie Ontwikkelingssamenwerking en de EG en de verhouding
bedrijfsleven-os.
Latijns Amerika

De werkgroep Latijns Amerika die onder
voorzitterschap staat van drs. A.van Bo·
chove schreef een notrtie over "Democratisering in Latijns Amerika", welke na in
de Commissie Buttenland besproken te
zijn unaniem door het Partijbestuur werd
aanvaard. Een concept-notitie inzake de
Nederlandse Antillen en Aruba zag het
licht. De werkgroep vestigde er de aandacht op dat de toenemende Europese integratie niet ten koste zou mogen gaan
van de relaties met Latijns Amerika. Niet
alleen de Verenigde Staten maar ook Europa dient op drt werelddeel een rol te
spelen. Besproken werden ook de verkiezingen in Nicaragua waar de voorzitter
als waarnemer aanwezig was. De Regio·
beleidsplannen over de Andes en Midden
Amerika werden behandeld. Veel aandacht werd besteed aan het democratiseringsproces in Chili. Een deiegatie uK
Chili werd mede door de werkgroep ont·
vangen. De werkgroep stelde samen met
de werkgroep Ontwikkelingssamenwer·
king het advles over de nota "Een wereld
van verschil op".
Aan het einde van het jaar werd het werkplan 1990-1995 van de werkgroep vastgesteld.
Mensenrechten
De werkgroep die per 1 december onder
voorzitterschap stond van dhr. M. van Drt·
marsch besprak de situatie van de mensenrechten in een groot aantal landen.
Onder meer in Marokko, Turkije,lndonesiê, de Philippijnen, Iran en het MiddenOosten. Nauw was de werkgroep
betrokken bij het opstellen van een not~ie
aan het Partijbestuur over de sancties
met betrekking tot Zuid-Afrika. De resolu·
tie voor de najaarspartijraad over Zuid·
Afrika werd door de werkgroep opgesteld.
Over de srtuatie van de mensenrechten in
lndonesiê schreef de werkgroep een u~
gebreide notrtie voor de Commissie Buitenland. Naar aanleiding van de begroting
van het ministerie van Buitenlandse za.
ken werd het mensenrechtenbeleid van
de Nederlandse regering behandeld.
Ad hoc werkgroep Midden Oosten
Aan de hand van een door het secretari·
aat geschreven "notitie inzake de Golfcrisis" kwam een werkgroep van deskundi·
gen bijeen om deze te bespreken.
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SECRETARIAAT
Het Builenland-secretariaat voert het secretariaat van de CommisSie Buitenland,
van de werkgroepen van de Commissie
Builenland - Europa, Vrede en Veiligheid,
Midden- en Oost Europa, Ontwikkelingssamenwerking, Latijns Amerika, Mensenrechten en (Midden.Qosten) - en ven de
Eduardo Frai-stichling.
Het secretariaat bereidt de standpuntbepaling van het CDA op buitenlands politiek gebied voor en onderhoudt contaCian
met zustarparlijen; builenlandsa contactan en uitwisselingen.
·
ContaCI met de Europese Volkspartij

(EVP), Europese Unie van Christen-<18moc:raten (EUCO) en Chrtaten-democ:ratl·
IChe Internationale (COl).

Door het beschikbaar komen van enkele
aanvullende financiêle middelen kon het
Builenland-secretariaat gedurende 1990
worden uilgeilraid met 2 beleidemedewerkers.
De personele samenstelling van het Bul·

tenland-secretariaat in 1990 was als
volgt:

drs. T.P.G. Krak, secretaris Buitenland;
mw. H.J. Oorsrnan, secretaresse;
drs. M. Stolk, beleidsmedewerker voor Eu-

ropa en de E. Fral-atiehting en algemene
ondersteuning (per 1 aug '90);
en mr. J.C.A.M. Gleien, baleidamedewerker voor Midden· en Oost Europa. (per 1
september '9())

Mw. Jolende Grootars en dhr. Hank van
Ooatenbrugga liepen in 1990 beide enkele maanden stage bij het aecretariaat.
Mw. drs. B.L. NijllOf varsterkte het Buitenland-secretariaat gedurende rnaart tot en
met mei.
De heer H.J. van dar Ven maakta de notulen van de Commissie Buitenland in de
eerste helft van het jaar.

12. EDUARDO FREISTICHTING

Stichting voor internationale solidariteit opgericht
In juli 1980 is de stichting voor Internationale Solidariteit van het CDA opgericht. Deze stichting werd genoemd
naar de Christen-democraat EduardO
Frei, die van 1964 tot 1970 preaident
wasvan Chili.
De voorzilter van de stichting is de oudvoorzitter van de Commissie Buitenland
en voormalige minister van Buitenlandse
laken, drs. W.K.N. Schmelzer.

DOELSTELLINGEN
In de statuten worden drie doelstellingen
van de Eduardo Frai-stichting geformuleerd:
- bevordering van het Christen-democratisCh denken over en kannis op het terrein
van de internatiOnale samenwerking en in
het bijzonder dat van ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten;
- de bevordering van bewustwording op
die terreinen onder de leden van het CDA
en de gelieerde organisaties;
- de ontplooing van en steun aan initiatieven in andere landen, in het bijZonder in
de Derde Wereld, gericht op het bevorderen van het Christen-democratisch gedachtengoed.
Middelen om deze doelstellingen te realiseren zijn bijvoorbeeld publicaties. studieconferenties. cursussen en
(scholings)projecten ter ondersteuning
van Christen-democratisChe organisaties
in landen van de Derde Wereld en Midden- en Oost Europa.
Een groot aantal projeeten is inmiddels
opgestart.
Allereerst zijn dit de activiteiten in Midden·
en OOst Europa. Deze zijn met name gericht op Polen, Hongarije en
TSJ&Choslowaklje en bestaan vooral uit
projecten voor scholing en vorming ten
behoeve van Christen-democratische par·
tijen en bewegingen.
Een tweede projeCI is een bewustwor·
dingsproject voor de leden van het CDA
in Gelderland met als thema "Milieu en
Ontwikkelingssamenwerking•.
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In 1990 werd de stichting definitief opgericht.
Na een tweetal vergaderingen onder leiding van dr. Th.G.J. Kerstiêns in januari
en april werden op 16 juli de statuten van
de nieuwe stichting voor de notaris verleden. De Partijraad van 9 juni verkoos als
voorzitter van de stichting, dr. Th.G.J. Kerstiéns. Oe najaarapartijraad stelde de statuten vast. In de voorbereidingsperiOde in
het voorjaar werden naast de concept-sta·
tuten, de samenstelling van het bestuur,
de aan te vangen projecten, de te organiseren manifestaties en het aantrekken
van een beleidsmedewerker besproken.
In januari nam drs. H. Wels afscheid van
de stichting in oprichting in verband met
het aanvaarden van een andere functie.
De ingestelde selectiecommissie bestaande uit de heren Kersuéns, Schmelzer,
Bremmar en Krak droeg naar aanleiding
van deze pariode drs. M. Stolk te Groot
Amrners voor aan het Partijbestuur als beleidsmedewerker van het secretariaat
mede ten dienste van de stichting.
Het PB benoemde de heerStolk per 1 augustus.
De eerste plenaire bestuursvergadering
vond plaats op 4 september.
Helaas moest op deze vergadering de
heer Van de Beeten als interim-voorzitter
optreden in de plaats van de heer Ker·
stiéns die in juli was overleden.
Het hoeft geen betoog dat het overlijden
van de heer Kerstiëns die zich zeer heeft
ingezet voor het totstandkomen van de
stichting een groot verlies betekende. Hij
heelt de eerste reguliere bestuursvergadering helaas niet meer mee mogen ma·
ken. Een in memoriam verscheen in de
CDA-Iedenkrant.
De n&Jaarspartijraad in oktober verkoos
de oud-voorzitter van de C11. Buitenland,
drs. W.K.N. Schmelzer tot ZIJn opvolger.
In 1990 vonden 1n aansluiting op de hier·
boven genoemde vergadering in september nog 2 plenawe bestuursvergadenngen
plaats.
In november werd door het bestuur het

concept-werkplan vastgesteld.
Hierin is opgenomen: het organiseren van
een stanmandestatie; het aanvangen van
het projeCI "milieu en ontwikkelingssamenwerking•; plannen met betrekking tot
de financiën en de procedure voor het
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van
projecten in het kader van de CDA-activiteiten voor Midden- en OOst Europa. Een
uitgebreid memorandum van het secretariaat terzake van de varwerking van de
Midden- en OOst Europagelden werd
door het Partijbestuur goedgekeurd en
vastgesteld.
Een van de voornaamste punten hieru~
was het aanhouden van de concentratiegedachte voor de christen-democratische
partijen in Hongarije, TsjeehOslowakije en
Polen (in willekeurige volgorde) Mede
door de subsidie van het ministerie van
Binnenlandse laken heelt het CDA via
de Eduardo Freistichting een groot aantal
projeeten in 1990 kunnen uitvoeren.
Een aantal christen-democratische parlijen en bewegingen konden substantieel
worden ondersteund. In samenhang met
het door het CDA beklede voorzilterschap
van de EUCD-AG Mittel- und Ost Europa
en de activiteiten van een groot aantal vrij·
willigers kon de CDA-aanwezigheid in
Midden- en OOst Europa dan ook prominent worden genoemd.
Het bestuur van de stichting besloot de
startmanifestatle in verband met de voor·
bereidingen door te schuiven naar 1991.
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13. WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA

Oogsten en ploegen
1990 was een jaar van oogsten en van
ploegen. Met de presentatie van hel
rapport "Publieke gerechtigheid, een
christen-democratische visie op de rol
van de overheid In de samenleving"
oogstte hetinstituut de resultaten van
tien jaar studiewerk op verschillende
beleidssectoren. Het rapport verbindt
deze resultaten met elkaar en vult hen
aan met een eigen christen-democratische staatsleer. Tegelijk diende een
nieuwe opgave zich aan: op het Europese terrein zal ook tot bundeling van
wetenschappelijke arbeid gekomen
moeten worden. Met de benoeming
van een Internationaal ervaren nieuwe
directeur beoogt hel bestuur de hand
aan de ploeg te slaan van de profilering van de Europese christen-democratie.
In oktOber bestond het Instituut tien jaar.
Ter gelegenheid van dit lustrum belegde
het samen met het CDA op 11, 12 en 13
oktober een internationaal symposium in
Noordwijkerhout. Oe titel luidde: de bete·
kenis van de christen-democratische politieke overtuiging voor de komendetien
jaar in Europese kontekst. Daarmee werd
enerzijds aangegeven dat de politieke
overtuiging, zoals die in veel rapporten
van het Instituu1 is uitgewerkt, van grote
betekenis is geweest voor de groei van
het CDA in de afgelopen tien jaar. Anderszijds drukte het symposium-thema uit
welk belang het Instituut voor het komende decennium hecht aan de Europese
beleidsvorming.
Dat thema was ook het verbindende principe in het "Onderzoeksplan 1990 en vol·
gende jaren" dat door bestuur en
stichtingsraad In april werd vastgesteld na
consultatie van de CDA-groepering in de
EVP-fractie, de Tweede Kamerfractie en
het Partijbestuur. Het plan behelst een
aantal studies die direct op de Europese
dimensie betrekking hebben en studies
die daar indirect mee te maken hebben.
Het zijn achtereenvolgens studies naar
het Europees cuttuurbeleid, naar de
meest wenselijke eoonomische orde en
de rol van het maatschappelijk middenveld in Europa, naar een supranationale
oplossing voor het vraagstuk van de nationale minderheden in Oost- en West-Europa, naar een christen-democratische
benadering van het vraagstuk van de genetische diagnostiek en therapie en naar
het milieubeleid. In het najaar werd daar
nog een studie aan toegevoegd naar de
betekenis van de publieke gerechtigheidsnorm voor de Europese overheid.
Deze oriêntatie op Europa wH niet zeggen
dat het instituut de binnenlandse proble·
matlek verwaarlOOst. Veel tijd werd gestoken in de afronding van het studieproject
Inzake de christen-democratische visie
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op de overheid, er verscheen een beleidsadvies over armoede en participatie,
waaraan ook het CDA een partijlolitieke
discussie wijdt, en er werden werkzaam·
heden verricht ten behoeve van de partij,
zoals het model-provincieprogram en diverse notities in het kader van partijconferenties.

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

BESTUUR
Het bestuur stond in het verslagjaar onder voorzitterschap van prof.mr. H. Franken.
Het bestuur kwam acht maal bijeen.
Op 4 april stelde het bestuur de stichtingsraad voor om als nieuwe directeur te be·
noemen mr. J.J.A.M. van Gennip. Oe
heerVan Gennip (51) was de Pfv. Directeur-Generaalinternationale Samenwerking op het ministerie van Buitenlandse
Zaken; voorheen was hij directeur bij Cebema en het Centraal Missie-Commissariaat. Hij is gedurende lange tijd lid
geweest van het partijbestuur van KVP
en CDA. Oe stichtingsraad benoemde de
heer Van Gennlp. In dezelfde vergadering
werd de heer C.J. Klop benoemd tot
plaatsvervangend directeur.
Het bestuur besprak uitvoerig het beleidsadvies inzake armoede en participatie en
het rapport inzake de visie op de overheid
en keurde de publikatie van beide goed.
Het bestuur is nauw betrokken bij de voorbereidingen van het internatiOnaal symposium ter gelegenheid van het tien-jarig
bestaan.
Voorts werd aandacht besteed aan de
laatste toetsing ven het in 1991 onder zijn
verantwoordelijkheid verSChijnende be·
leidsadvies Grootstedelijk Besturen, terwijl tevens intensief van gedachten werd
gewisseld over de start van voorgenomen
studies.
In april stelde het bestuur het Onder·
zoeksplan 1990 en volgende jaren vast
en zond dit conform de statuten ter kenni-ming aan het Partijbestuur. Het be·
stuur nam met instemming kennis van de
verkennende kontakten die directie en
staf hebben met zusterinstitu1en elders in
Europa.

Naast de benoeming van nieuwe leden
voor de redactie van Christen-democratische Verkenningen en voor de sector·
overlegorganen. de jaarrekening en het
jaarverslag, besteedde het bestuur veel
aandaCht aan het overleg met het Dagelijks Bestuur van het CDA over de financiêle situatie van de partij en de
consequenties daarvan voor het Instituut.
Het bestuur stelde een kernbezetting voor
het lnstiluu1 vast. welke als streeldoel
geldt.

Afgesproken werd dat eigen fondsenwerving van het instituu1 ten behoeve van
deze kernbezetting ook aan het instituut
ten goede komt. Over meerdere inkomsten die daarbovenuit gaan zal met het
CDA telkens worden overlegd.

FINANCIELE POSITIE
Het W.I. steunt in financieel opzicht grotendeels op een drietal subsidiegevers,
n.l. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een bijdrage van de partij en tenslotte een bijdrage van het Fonds W.I. Oe
bijdrage van BiZa is een wettelijk vastgesteld bedrag, afgeleid uit het aantal ka·
merzetels. Oe bijdrage van de partij wordt
jaarlijks in overleg vastgesteld aan de
hand van de begroting. Voor t 990 werd
een bedrag van hfl. 485.000,-- overeengekomen. Het Fonds W.I. pleegt het resterende tekort te dekken, zij het niet
ongelimiteerd. Voor 1990 werd de benodigde bijdrage van het Fonds begroot op
hfl. 278.000,--.
De precaire financiêle positie van de partij
is er de oorzaak van dat de partij zijn bij·
drage voor 1990 drastisch wil verminderen. Het overleg hierover was ten tijde
van de vaststelling van dit verslag nog
niet afgerond. Oe onzekerheid welke hierdoor voor continuteil in de planning van
werkzaamheden van het Instituut is ontstaan, acht het
bestuur ongewenst. Het bestuur zal dan
ook trachten met de partij tot afspraken te
komen waardoor deze onzekerheid in het
vervolg niet meer zal behoeven te ontstaan.

STICHTINGSRAAD

De stichtingsraad van het Wetenschappalijk lnstituu1 stond in het verslagjaar onder
voorzitterschap van prof. Franken.
De Stichtingsraad kwam twee maal bi·
jeen. In de voorjaarsvergadering benoemde de Raad de nieuwe directeur en
keurde de jaarrekening, het jaarverslag
en het Onderzoeksplan 1990 e.v.jaren
goed. Prof.dr. R. Jurrjens leidde het thema "Oe Duitse hereniging" in. In de na-
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jaall~dering keurde de Raad de beo
groting 1991 goed. Mw.mr. Y.E.MA Tlmmennan-8uck leidt het thema
"Gen·18Chnol0gie" In.

DIRECTE
De waarnemend directeur, drs. C.J. Klop,
had een groot aandeel in de Inhoudelijke
voolbereidingen en afronding van het in·
ternationaal symposium ter gelegenheid
van het tien-jarig bestaan op 11, 12 en 13
oktober in Noordwijkerhout
De heer Klop begeleidde de totstandkoming van het rapport "Publieke gerechtig·
heid", dat tot aan de zomer veel tijd en
inspanning vergde en in november gepresenteerd werd .. In februari en mei beo
zocht de staf van het inst~uut het
lnternationaallnsMuut Jacques Mar~in
te Treviso (Italië) en het Centrum voor Pol~ieke en Economische Studies
te Brussel. Tijdens de besprekingen leidden medewerkers van de beide inst~uten
thema's in die op het lopende onderzoeksprogramma staan en werden de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking
verkend. In datzelfde kader rnaakte de
heer Klop samen met een Italiaanse delegatie, en dr. K.J. Hahn in het najaar een
studiereis naar Hongarije, Tsjechoslowakije en Polen teneinde contacten te leg·
gen met verwante wetenschapsbeoefenaren en de mogelijkheden van inst~uuts
vorming in die landen te onderzoeken.
Daarop aansluMnd nam hij deel aan een
conferentie over de ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa te Treviso waarop
een plan wordt ontwikkeld voor een gezamenlijk te organiseren conferentie in 1991
te Boedapest over grondwetsherziening
in Middeneuropese landen in vergelijking
met de constituties u~ West-Europa. De
heer Klop informeerde de vergadering
van de werkgroep Doctrine van de EVP
over de contacten tussen de instituten en
nam actief deel aan de conferentie van
deze werkgroep over de. leer van de kerk
en het Europa van de tOekomst, te Parijs.
Naast de uit de functie voortvloeiende adviserende lidmaatschappen van partijbestuursorganen was de heer Klop lid van
de redactieraad van CD-Actueel, docent
aan de kaderschOOl, lid van de pensioencommissie, lid van het Begeleidingscollege van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, lid van de werkgroep opiniepeilingen, adviserend lid van het bestuur
van de Bestuurdersvereniging en trad hij
toe tot de redactie van Christan-democratische Verkenningen.
Hij had voorts een flink aandeel in de conferentie die het Instituut samen met het
Lindeboom-inst~uut en de wetenschappelijke bureaus van GPV, RPF en SGP in
september organiseert over de ethische
en financiële grenzen aan de zorg. Ook
daarover zal in 1991 een publikatie verschijnen.
In het najaar werd hetinstituut gevraagd
op te treden als rapporteur voor de CDA·
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werkgroep "lndivldueliaering en draagkracht", hetgeen 101 aan het voorjaar van
1991 enige tijd In bellag zal nemen. De

diiiCiie Ilonoreerde dit verzoek waarmee
de heer Klop zich zal belasten.
De heer Klop hield verscheidene Inleidingen over diverse onderwerpen.
De directell', mr. J.J.A.M. van Gennip, debuteerde In zijn functie met een Inleiding
ter gelegenheid van de opening van de
Kaderschoolleergang 1990-'91 over "Af·
scheid van de derde wereld?". Hij sprak
tijdans het internationaal symposium te
Noordwijkerhout over christen-democratie
en cukuur. In met name een rede voor
het Haagse CDA (november) en bij verschillende andere gelegenheden hield hij
een pleidooi voor aangepaste hulpverlening aan de maatschappelijke opbouw en
democratische verdieping in Midden-Europa en beple~ hij de totstandkOming van
een specdiek daarop gerichte medeflnancieringsorganisatie.
Veel aandacht moest ook besteed worden aan de voorbereiding van het werkplan 1991 en de actualisering van het
onderzoeks- en activMitenplan. De begrenzing van de financiële (en dus personele) mogelijkheden, de uitvoering van de
eigen kerntaken, het vergrote beroep vanuit de partij op het W.I. en het moeten reageren op de zich snel bewegende
internationale uitdagingen (b.v. discussie
rond toetreding van conservatieven tot
EVP-fractie, beroep voor assistentie inzake democratische opbouw van MiddenEuropa) moeten metelkaar in evenwicht
worden gebracht. Vanwege het laatste
aspect neemt de directeur aan diverse
besprekingen in en rond EVP-verband
deel en met buitenlandse zusterpartijen.
Het bleek tevens gewenst om ook aan
meerdere geledingen binnen de partij de
spanningen tussen deze opgaven te verduidelijken.
Hij is betrokken bij de organisatie van een
symposium over politiek en levensbeschouwelijke ident~e~ in 1991, dat veel inzet vergt.
Datzelfde gold voor de besprekingen met
de peooingmeester van het CDA in het
kader van de afronding van de begrotingsvoorbereiding 1991.

De heer Van Gennip is adviSerend lid van
het Dagelijks Bestuur en van het Partijbestull' van het CDA, lid van de commissie
Buitenland, van de redactie van ChristanDemocratische Verkenningen en docent
aan de Kaderschool. Gedurende het verslagjaar was hij (nog) voorz~r van het
Steenkampfonds, op persoonlijke IMI.
In het kader van de politieke staf overlegden de directie en de stafmedewerkers
Balkenende en Brinkel periodiek met de
partijvoorzitter. de partilsecretaris en stafmedewerkers van het CDA over de voort·
gang van projecten aan lnsMuuts- en
partijzijde.

SECTOR SOCIAAL-ECONOMISCH
BELEID
Het sectoroverlegorgaan dat onder voorzilterschap staat van prol. drs. J. WeMnberg kwam In 1990 meerdere keren
bijeen. In het voorjaar ging de aandacht

vooral uit naar de opstelling van een beo
leldsedvies over het armoedevraegstuk.
In mei werd d~ beleldsedvles "Armoede
en participatie" gepubliceerd. Het bevat
analytische beSChouwingen, een christandemocratische benadering van de armoede-thematiek, een beschouwing over
sociale vernieuwing en tal van beleidsaanbevelingen.
Het advies beple~ een meerzijdige aanpak. De publikatle be.oogde een bijdrage
te leveren aan het armoede-debat. Het
document speelde een rol bij de opstelling van de CDA-discussienota "Integratie
en Participatie".
In de zomer en het najaar was het sectoroverlegorgaan betrokken bij de totstandkoming van het Wl-beleidsadvies over
beleid en bestuur in stedelijke gebieden.
D~ beleidsadvies werd op verzoek van
het CDA, de werkgroep grote steden en
de CDA-Tweede Kamerfractie opgesteld.
Auteurs zijn mr.drs. J.P. Balkenende en
drs. A. Klink, ondersteund door een klankbordgroep. Het advies "Groot-stedelijk Besturen" werd, na positieve advisering
door de sectoroverlegorganen Sociaal,
Economisch en Financieel beleid en Binnenlands Bestuur en Justitie, in november door het Wl-bestuur goedgekeurd.
Publikatie zal in januari 1991 plaatsvinden.
Voorts voerde het sectoroverlegorgaan
eerste oriënterende besprekingen over
het nieuwe studieproject "Economische
orde en de rol van het maatschappelijk
middenveld in de Europese Gemeenschap na 1992".1n 1991 zal een studiecommissie van start gaan waarvan. de
heer Balkenende secretaris/rapporteur
zal zijn. Naast de mede op verzoek van
het CDA ge.schreven beleidsadviezen verrichtte de heer Balkenende meerdere activitarten ten behoeve van de partij. liceerd.
Oe internationale activrteMn speelden
ook in deze sector een ste.eds grotere rol.
In het verslagjaar verschenen de Engelse. Franse en Spaanse vertaling van het
rapport ·wereldeconomie en ontwikkeling" van de Commissie-Mennes. Het rapport verscheen in een serie van de
Europese Volkspartij.
Oe heer Balkenende was ook dit jaar redactiesecretaris van Bestuursforum. het
maandblad voor christen-democratische
gemeente-en provinciepolitiek, en schreef
in dat kader d1verse artikelen. Een artikelenserie is gewijd aan de taak en plaats
van de provincie. Voorts was de heer Balkenende voorzitter van de redacbe van
Samsom's Handboek voor Gemeenteraadsleden.
Oe heer Balkenende hield dertien spreekbeurten binnen het CDA en daarburten.
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SECTOR BUITENLAND
Oe werkzaamheden op het 18mtin van de
buitenlandle politiek worden gevolgd
door het Sectolover1egorgaan Bultenlands Beleid dat onder voorzill8rachap
staat van prof.RY. P.J. Teunissen. Secretaris is drs. Th.B.F.M. Brinkel. Het Seclor·
overlegorgaan ondergaat enige
wijzigingen in het verslagjaar. Drs.
W.K.N. Schmelzer en mr. C.A. Bos Iraden, vanwege het aflopen van hun statu·
taire termijnen. af als lid.
Hun medewerking is door het Wetenschappelijk Instituut zeer op prijs gesteld.
Voor hen in de plaats komen prof.dr.
H.A.C.M. Notenboom, mr. F.O.J. Sickinghe en dr. R. Th. Jurrjens.
De sector werd overrompeld door de snel·
Ie en vreugdevolle ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa. Aan het begin van
het verslagjaar is de aandacht gericht op
de start van een studie naar de gevolgen
van de Duitse eenwording. Het Sector·
overlegorgaan leefde dan nog in de verwachting dat dit proces enige jaren in
beslag zal nemen.
De eenwording kwam echter nog in 1990
tot stand. Oe uitslag van de verkiezingen
in de voormalige DDR wees in die richting. Vanaf dat moment werd besloten het
onderwerp voor een nieuwe studie in de
sector Buitenland te verbreden naar het
nationaliteitenvraagstuk in Europa. Oe secretaris maakte in het verslagjaar een
startnotitie, op grond waarvan in 1991
een studiecommissie aan het werk zal
gaan.

De politieke veranderingen in Zuid Afrika
bleven de aandacht vragen. De sectorsecretaris ontving in de loop van het jaar
verschillende gasten uit dat land en voerde met hen besprekingen over de loop
der gebeurtenissen. Hij schreef voor het
Steenkampinstituut een praatstuk over
Zuid Afrika. Van 27 juni tot 7 juli maakte
hiJ deel uit van een delegatie die een ba·
zoekt brengt aan Zuid Afrika. De heer
Brinkelleverde zijn aandeel in het samen·
stellen van het delegatieverSiag.
In verband met de nagestreefde betere
contacten met zusterinstituten in de Europese christen-democratie legde de heer
Brinkel voorbereidende bezoeken af aan
het secretariaat van het Internationale lnslituut Jacques Maritain in Rome, en naar
het Centrum voor Economtsche, PolitiBke
en Sociale Studies (CEPESS), het wetenschappelijke bureau van de Vlaamse
CVP.
De heer Brinkel was secretaris van de re·
dactie van Christen
Democratische Verkenmngen. medewerker van de redactie van COlActueel en ad·
vtserend lid van de werkgroepen Middenen Oost-Europa en Vrede en Vetligheld
van de CommiSSie Buttenland van het
CDA. Hij nam deel aan verschillende conferenties.
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SECTOR JUSTITIE EN BINNENLANDS BESTUUR
Reeds In het begin van dit verslagjaar
vond het beswur van het lnstibJut de heer
Kortmann bereid om het voorzill8rachap
van het sectorovertegorn over te nemen van de heer Hirsch BeNin die in november 1989 als minister van Jusdie
wordt benoemcl. De heer De Haan verwis·
selde zijn lidmaatschap van het sector·
overlegorgaan Justitie en Binnenlands
Bestuur voor het voorzitterschap van het
sectoroverlegorgaan Volkshuisvesting,
Ruinttelijke Ordening en Milieu.
Omdat de statutaire zittingstermijnen van
een aantalleden van het sectoroverlegor·
gaan hun einde naderen, werd aan de
(komende) vakaturevervullingen aandacht besteed. Deze zullen in het komende verslagjaar hun beslag krijgen.
Mevrouw Tirmlerman-Buck is part-time
(20 uur) aan het Instituut verbonden.
Veel zorg werd besteed aan een evenwichtige samenstelling van de commissie
die tot taak krijgl het probleemveld van de
humane gentechnologie in kaart te brengen en daarbij tot Christen-democratisch
herkanbare belaidsaanbevelingen te komen. Het besbJur van het Instituut stelde
in het najaar de oommissie-gentechnologie in, welke wordt voorgezeten door
prof.dr. E. Bleumink (chemicus. voorzitter
van hel College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen).
De aandacht van mevrouw TirnmerrnanBuck werd vooral gevraagd voor een
tweetal onderwerpen. In de eerste plaats
de kunstmatige voortplantingstechnieken
die veruit het meest gevraagde onderwerp vormen van de spreekbeurten die
gehouden zijn. In de tweede plaats vroe·
gen de ontwikkelingen in de rechtspraak
en daaropvolgend in de politiek ten aanzien van het zogenaamde "homo-huwe~jk· de aandaCht
Veel vragen van gemeentelijke CDA· fracties over deze "huwelijkssluiting" werden
beantwoord.
In totaal hield mevrouw Timmerman dit
verslagjaar 17 spreekbeurten.
Ook dit jaar trad rr~&vrouw TimmerrnanBuck -als docent op aan de Kaderschool. Onderwerp: medtsche maCht en
ethiek. Zij vertegenwoordigde het Instituut
tevens in de CDA-werkgroep homofilie en
in de CORYnissie werkgroepenwerk van
het Steenkampinstrtuut dat zorgdraagt
voor de verschijning van "Het praatstuk
van de maand".
Mevrouw Timmerman-Buck was tevens
als adviseur betrokken bij het ontwerpen
van de resolutie van de EVP-vrouwen
over kunstrnattge voortplanting en gentechnologie. Daarnaast werd de coordinatiB van de vier
fracliebegeleidingscommiSSIBS door haar
beharttgd.

SECTOR ONDERWIJS
Het zwaartepunt van de activiteiten van
de heer Klink, secretaris van het sectoroverlegorgaan Onderwijs. lag d~ jaar op
het schrijven en publiceren van het rapport "Publieke gerechtigheid, een christendemocratische visie op de rol van de
overheid". Aan het 350 pagina's tellende
rapport i8 gewerkt door een CORYnissie
bestaande uil:
prof.RY. H. Franken, prof.mr. P. de Haan.
mr. E.M.H. Hirseh Ballin (adviserend lid),
drs. A. Klink, drs. C.J. Klop, drs. A.M.
Oostlanderen prof. dr. J.M.M. de Valk.
De presentatie van het rapport vond
plaats tijdens een mini-symposium. waarin prof.RY. H. Franken. voorzitter van het
W.1., de studie toelichtte en het eerste
exemplaar aanbood aan mr.drs. L.C.
Brinkman, voorzitter van de CDA-Tweede
Kamerfractie. Na een beschouwing van
de heer Brinkman volgden referaten van
prof.RY. H.J. de Ru, hoogleraar staats- en
beswursreeht aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en dr. P.A. van Gennip, secretaris van de Katholieke Raad voor Kerk
en Samenleving. Vervolgens vond een forumdiscussie plaats waaraan naast de inleiders OOk prof.dr. P. de Haan en drs. A.
Klink deelnemen. Het rapport mocht en
mag zich In een brede belangstelling ver·
heugen.
Daarnaast fungeerde de heer Klink als secretaris/rapporteur van de Commissie
Handreiking Provincieprogram '91-'95.
Het modelprogram werd in januari '91
aan het partijbestuur aangeboden. In het
verlengde van deze ectiviteiten stelde de
heer Klink de Spreekschetsenbundel
Nieuwe Stijl voor de Provinciale Statencampagne 1991 samen. Deze bundel
werd door hem toegelicht tijdens de CDApartijraad te Bussum in december 1990.
Daarnaast maakte de heer Klink deel uit
van hetlandelijk campagneteam, dat in
het kader van de provinciale verkiezingen
wordt samengesteld.
Voorts schreef de heer Klink tezarr~&n
met RY.drs. J.P. Balkenende een beleidsadvies "Groot-stedelijk besturen•, dat begin 1991 zal worden gepubliceerd. Onder
andere over dit thema hield hij ten behoeve van de serie over de provincies in Be·
stuursforum een interview met de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
mevrouw D.Y.W. de Graaff·Nauta.
In juli hield de heer Klink tijdens een driedaags congres van de Werkgroep Doctrine van de EVP in Madrid een referaat
over het christelijk mensbeeld en zijn politiek-sociale implicaties. Het referaat zal
worden opgenorr~&n in een EVP-publikatie-serie.
Samen rr~&t de part11 en de CDA-Tweede
Kamerfractie organiseerde de heer Klink
twee onderw11sconferenties. Op 3 oktober
stond in Veenendaal de basisvorming
centraal, terwijl op 21 november in
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Utrecht de volwasseneneducatie en beroepsonderwijs in de schijnwerpers stonden. Voor beide conterenties schreef de
heer Klink gezamenlijk met de beleidsmedewerkers van de CDA-fractie -drs. W.M.
v.d. Poel en drs. G. v.d. Ham- de discussie-papers.

De onderwijspolitiek stond ook centraal in
de colleges die de heer Klink verzorgde
voor de kaderschool. Daarnaast assisteerde de heer Klink bij de beoordeling van
de scripties die Kaderschoolcursisten maken.
Ten behoeve van het Steenkampinst~uut
schreef hij een praatstuk over onderwijs.
De heer Klink verzorgde negentien
spreekbeurten voor u~eenlopende gezelschappen en levert een bijdrage aan verschillende discussiefora.
Voorts schreef hij diverse artikelen of assisteerde hij anderen bij het leveren van
bijdragen.
SECTOR VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN
MILIEU
Gedurende de periode dat de medewerker, de heer Klop, die verantwoordelijk is
voor deze sector in het verslagjaar optree<ft als waarnemend directeur van het
lnst~uut, werden voornamelijk lopende
werkzaamheden verricht, relevante congressen bezocht en l~ratuur bijgehouden. Het milieubeleid is één van de
hoofdthema's op het wetenschappelijk
symposium dat het Instituut ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan samen
met het CDA in Noordwijkerhout belegde.
Met name de Twentse hoogleraar Brassers en de Ou~se minister Tpter wijden
aan d~ thema belangrijke inleidingen, die
in de conferentiebundel zullen worden opgenomen.
In het najaar kreeg de in 1989 reeds voorgenomen studie inzake het milieubeleid
een nieuwe start. Omdat inmiddels het
Nationaal Milieubeleidsplan-Plus is verschenen, dat een verscherpte bezinning
op de keuza van de bestuursinstrumenten met zich meebrengt. en ook de u~
spraken van de kerken in het kader van
het Conciliair Proces zich verder ontwikkelen, was een bijStelling van de probleemstelling noodzakelijk. Een studiecommissie zal in het voorjaar van 1991 van start
gaan.

SECTOR WELZIJN (CULTUUR)

De heer Wielernaker, secretaris van het
sectoroverlegorgaan Welzijn (Cuttuur)
werkte 20 uur per week voor het Wetenschappelijk Instituut, de overige 20 uur
voerde hij het beleidsecretariaat voor de
heerdrs.A.M. Oostlander, Europarlementariêr te Brussel en Straatsburg.
Het sectoroverlegorgaan dat onder voorzitterschap staat van dr. E. Schroten
kwam In 1990 twee keer bijeen. Het be-
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sprak de startnotitie van de heer Wielernakar over Europees cultuurbeleid. De startooittie o.a. verder bijdragen aan het
formuleren van een christen-democratisch cuttuurconcept Georiênteerd op de
christelijke mens- en maatschappijvisie
moeten antwoorden gevonden worden op
de cutturele problemen van deze tijd.
Het bestuur stelde in april1990 de startnotitievast
Ten behoeve van de studie over Europees cuttuurbeleid nam de heer Wielamaker deel aan diverse symposia. De heer
Wielamaker voert t.b.v. de samenstelling
van de studiecommissie naar Europees
Cultuurbeleid diverse gesprekken met culturele experts. De commissie komt onder
voorz~rschap te staan van prof.dr. A.G.
Weiier (vz).
Op 3 en 4 mei nam de heer Wielamaker
deel aan het bezoek aan hetlnslilut Jacques MarMin, te Treviso (ltalié) en hield
hij een inleiding over Europees Cuttuurbeleid.
1n november 1990 schreef de heer Wieiemaker een paper I.b.v. de de cuttuurcommissie in het Europees Parlement en
werkte hij mee aan de amendering van
het derde irrterim-verslag van D. Martin
met betrekking tot de Imergouvernementele Conlerenties in het kader van de strategie van het Europees Parlement voor
de Europese Unie.

De heer Wielernakar hield een lezing en
concipieerde enkele hoofdstukken over lokaal cuttuur- en welzijnsbeleid voor het
Handboek Christen-Democratische Gemeentepoliliek.
CHRISTEN-DEMOCRATISCHE
VERKENNINGEN
De redactie van Christen Democratische
Verkenningen onderging in het verslagjaar een forse aderlating, als de heren mr.
L.B.M. Wüst en dr. H. van Ruller vertrekken. De redactie streefde in toenemende
mate naar goede toegankelijkheid van de
bijdragen in het maandblad voor een brede kring van gerrteresseerden: De schrijvers werd verzocht ervoor te zorgen dat
hun artikelen vooral prikkelend zijn en de
discussie in het CDA stimuleren.
In het Zomernummer van d~ jaar is deze
opzet u~ewerkt. Er werden twee groepsgesprekken gehOuden over het profiel
van de christen-democratie. De bijdragen
van de verschillende deelnemers hebben
de nodige aandacht gekregen. Ook de serie artikelen over de Europese Volkspartij
gaven aanleiding tot debat Het blad voorzag in een duidelijke behoefte in en rond
het CDA. De u~ever hield een enquete
onder de lezers van Christen Democratische Verkenningen. De u~lag van d~ onderzoek werd in 1991 behandeld. De
redactie zal dan vonn en inhoud van het
blad kritisch onder de loupe nemen.

HISTORISCH COMITE CHRISTEN·
DEMOCRATIE

De heer Briokei fungeerde als secretaris
van het Historisch Comit Christen-Democratie. D~ Com~ besteedde in het verslagjaar aandachtaan het kabinet-Mackey,
dat honderd jaar geleden regeerde. De
herdenking werd voorbereid door
prof.mr.dr. A. Postrna, vice-voorzitter van
het Historisch Comit, dr. J. de Bruijn, directeur van het Historisch Documentatie
Centrum voor het Nederlands Protestantisme en door de heer Brinkel. Zij voerden
de redactie van een bundel getiteld "Het
kabinet-Mackay; opstellen over de eerste
christelijke coel~ie", waarin negen auteurs de lotgevallen van het kabinet beschrijven vanu~ verschillende
invalshoeken. Op 29 november vond de
presentatie van de bundel plaats in de Gotische Zaal van de Raad van State. Meer
dan tweehonderd belangstellenden waren aanwezig om de redes van mr. W.F.
de Gaay Fortrnan, dr. J. de Bruijn en drs.
R.F.M. Lubbers aan te horen.
PLATFORM JONGE CHRISTEN·
DEMOCRATISCHE ACADEMICI
Het Platform iS zes jaar geleden opgezet
van u~ het Wetenschappelijk Instituut voor
het CDA en organiseert tweemaal per
jaar een studie-conferentie over een actueel onderwerp.
"Het Platfonn wil jonge academici de gelegenheid bieden om de relatie tussen hun
studie of werkterrein en het christen-democratisch denken in een kring van gelijkgezinden op wetenschappelijke wijze te
bespreken, teneinde zowel het werk van
de deelnemers als het christen-democratisch denken verder te ontwikkelen".

De activ~e~encommissie van het Platfonn, welke verantwoordelijk is voor de organisatie van de studie-conferenties,
bestond in 1990 uit mw.drs. H. van der
Streek (tot augustus 1990). drs. J. Grin
(tot augustus 1990), H. van Waveren en
mr. H.J.T. Vos. De voorjaarsconferentie
op 4 en 5 mei 1990 had als thema: "OostEuropa: Van bedreiging tot uitdaging•. Ingegaan werd op de politieke en
economische structuur van het nieuwe,
ongedeelde Europe.
Sprekers waren prof.dr. 0. Kuschpeta,
drs. A.M. Oostlander, mr. J. de Hoop
Scheffer, drs. J. ter Laak. secretaris van
de Pax Christi Beweging en drs. J.D. Gabor. De forumdiscussie werd geleid door
dr. A.P. van Goudoever, Oost-Europadeskundige verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Het aantal deelnemers
aan deze conferentie was 25.
Tijdens de najaarsconferentie op 9 en 10
november 1990, die door 18 mensen
werd bezocht. werd gesproken over: "Normen, cuttuur en christen-democratie;
Wat is de rol van overheid, burgers en
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maatschappelijke verbanden In onze samenleving?" Aan de Oláe kwamen de verschillende benederingen van het
normbegrip en de (on )mogelijkheden voor
de politiek om Invloed uit te oef-nop
de ontwikkelingen van nonnen en waarden, de visie van de christen-demoeratle
op normering, handhaving ven normen en
de ontwikkeUng hierin, de overheid en het
strafrecht en zelfregulering: mogeMjkheden en verantwoordelijkheden voor het
maatscheppeUjk middenveld voor nonnering en normhandhaving.
Paperschrijvers waren drs. A. van Bochove, CDA-wethouder te Leiden, H. van Waveren, vice-voorzitter van het CDJA, mr.

P.H.S. van Rest, universiteir docent straf·
recht aan de Rijksuniversiteil18 Groningen en J. Lankhaar, onderwijzer en
oud-cursist van de CDA-Kaderschool. De
conferentie werd Ingeleid door oud-minis·
ter van Justitie. mr. J. de Ruiter.
Deelnamera aan de forumdiscussie zijn
dr. G.J. Fleers, mr. R.J.C. Wessala, vicepresident van de Arrondissamentsrecht·
bank te Groningen en drs. C.J. Klop.

SECRETARIAAT
In de loop van het jaar kreeg de automat·
!sering van de tekstverwerking haar baslag. De produktie nam daardoor duidekjk

toe, maar in de werklast trad nauwelijks
verliChting op. Op het sacretariaat van het
instituutwaren werkzaam: mw. B.M.C.
Klop-lvens (5110, chef de bureau), mw. J.
Hageman, mw. K. Ranti en mw. H. Veringa-Loomans (8/10, redactiesecretariaat
CD-Verkenningen).
In de vacature directie-secretaresse werd
per 1 augustus benoemd mw. W. Bakker.
Aan het eind van het jaar nam mevrouw
Klop-lvens ontslag.
Zij zal in 1991 als organisatorisch mede·
werkster worden opgevolgd door mevrouw V. van Kooten.

14. BESTUURDERSVERENIGING

Ledenstijging dankzij raadsverkiezingen
In hel verslagjaar 1990 stonden de gemeenteraadsverkiezingen centraal
Deze verliepen voor hel CDA over het
algemeen succesvol en leidden tot belangrijke mutaties in het ledenbestand.
Trefwoorden voor de bijzondere activitei·
ten van de vereniging in 1990 waren : sociale vernieuwing (onderwerp van de
jaarWjkse conferentie), bestuur in grootstedelijke gebieden (onderwerp van een Ie·
denraadsvergadering), reorganisatie van
de politie (onderwerp van een studiedag),
de plaats van de provincie (thema van
een studiedag en onderwerp van een serie in Bestuursforum). Daarnaast vroegen weer tal van andere onderwerpen de
aandacht.

CONFERENTIES
De jaarlijkse conferentie, op 12 mei, had
ditmaal als thema : "Sociale vernieuwing
vanuit CDA-optiek". De belangstelling
hiervoor was groot : ongeveer 150 personen waren aanwezig in "de Eenhoorn" te
Amersfoon. Het programma omvatte drie
inleidingen. Van Drs. E. Heerma, staatssecretaris van VROM Dr. G.J. Fieers, directeur van de VNG en lid van de Eerste
Kamer, en drs. R.M. Smit, welhouder te
Rotterdam. 's Middags was er een forumdiscussie onder leiding van de voorzitter,
Jhr. drs. P.A.C. Bealaens van BIOkland.
Het forum bestond uit: drs. J.J.T. Omta,
raadslid in Den Haag en secretaris van
het Interprovinciaal overleg welzijn, dr.
G.J. Fleersen drs. R.M. Smit. De siOttoe·
spraak werd gehouden door prof. dr. A.C.
Z1jderveid, hoogleraar sociolOgie aan de
Erasmus-universrt81t Rotterdam. Mevrouw C.E. van der Plas-F1tzpa1nck, wethouder in Deventer, formuleerde de
slo1conclus11s van de conferentie. (Een
verslag van de conferentie is opgenomen
1n het JUn~Julinummer van Bestuursforum).
Veel belangstelling was er ook voor de
stud~edag over de reorgamsatl8 van de
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politie, die in samenwerking met de Poli·
tiecommissie uit de CDA-Tweede-Kamerfractie op 10 maan in Utrecht gehouden
werd.
Inleidingen werden gehouden door: mr.
E.M.H. Hirseh BaiUn, minister van Justitie,
mr. J.A.M. Hendrikx, commissaris van de
koningin in OveriJSsel, mevrouw J.G.
Kraaijeveld-Wouters, burgemeester van
Hilversum, en kolonel B. Schmidt, commandant van de rijkSpolitie in het district
Leeuwarden, 's Middags was er een fo.
rum onder leiding van de voorzitter, jhr.
drs. P.A.C. Beelaens van BIOkland, met
medewerking van de inleiders. (Een verslag van de studiedag is opgenomen in
het aprilnummer van Bestuursforum.)

land, en wel op 29 september. Zoals gebruikelijk gat de vereniging financiële en
organisatorische steun aan deze bijeenkomst van provinciebestuurders en Eer·
ste-Kamerteden. Zo'n 150
belangstellenden namen deel aan de Statendag.
De bijeenkomst werd geopend met een
welkomstwoord van de heer J.P.J. Lagrand, voorzitter van de CDA-tractie in de
staten van Noord-Holland, en toespraken
van drs. W.T. van Geider, gedeputeerde
in Noord-Hoiland en jhr. drs. P.A.C. Baal·
aerts van BlOkland 's Middags werd het
gezelschap in drie groepen gesplitst, met
elk een ander excursiedoet

BESTUURSFORUM
Ook de studiedag over "Het profiel van de
provincie", die op 17 november in Ede
werd gehouden, werd goed bezocht. lnlei·
dingen werden gehouden door ir. P.A.M.
Cornelissen, lid van het Europees Parlement, en mevrouw D.Y.W. de Graaft·
Nauta, staatssecretaris van Binnenlandse
laken, opziChte van de grote steden".
Drs. G.J. Hazenkamp, voorzitter van de
CDA-fractie in de staten van Utrecht.
Vervolgens werd in drie gespreksgroepen
van gedachten gewisseld over het provin·
ciaal milieubeleid. 's Middags namen
plaats in een forum : de heren J. van Dijk,
gedeputeerde in Groningen, A.H. Esselink, lid van de Tweede Kamer, A.J. Kaland, voorz1tter van de CDA-fractie in de
Eerste Kamer. en ir. C.P. van Rossum,
gedeputeerde m Overijssel, onder leidmg
van voorzitter Jhr. drs. P.A.C. Beelaens
van BIOkland.
De m1nister van verkeer en waterstaat,
mevrouw J.R.H. Malj·Weggen, hield de
slOttoespraak. (Een verslag van de studiedag IS opgenomen in het deCembernummer van Bestuursforum.)

In de jaargang 1990 van Bestuursforum is
onder meer een serie artikelen gepubliceerd • onder de titel "Provincies op weg
naar 2000" ·over de plaats, taak en perspectieven van de provincies, mede in
het JiCht van de Statenverkiezingen.
Ook werd uitgebreid aan de actuele politieke thema's bestuurlijke vernieuwing en
sociale vernieuwing aandacht besteed.
Daarnaast werd het thema bestuur in
grootstedeliJke gebieden belicht. De voorZitter van de redactie drs. J.D. Gabortrad
in oktober af wegens zijn benoeming tot
staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij.
Mevrouw M.E.Ch.E. Nagel trad daarna op
als waarnemend voorzitter. Mevrouw drs.
A.H.W. Hazenkamp bedankte in het najaar als redactielid.
Het aantal redactionele pagina's bedroeg
340, vijf mlnder dan in 1989.
De oplage was 6300 (in 1989 gemiddeld
6350). De advenenlllbezening was dit
)aar uitzonderliJk goed.

STATENDAG

PUBLIKAllES

Ort )élar werd de CDA·Stalendag georganiseerd door de stalentractl8 1n Noord-Hol-

In me1 verscheen het Model-fracliereglement. Drt reglement, een gemeenschap-
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pelijk produkt van het Steenkampinstituut
en de vereniging biedt een model voor de
manier waarop het werken In een CDA·
fractie georganiseerd kan worden. Het reglement is door zijn opzet geschikt voor
(deel)raadsfracties en statenfracties.

AFDELINGEN EN AANTALLEN
LEDEN
In de provincies zijn weer veel activiteiten
ten behoeve van de leden ontwikkeld.
Voor een verslag van deze activiteiten moet kortheidshalve verwezen worden
naar de rubriek Vereniginganieuws in Bestuursforum. In de meeste afdelingen trad
in 1990 een nieuw bestuur aan.
Oe gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart 1990 leidden tot een stijging in zetels voor het CDA van 75 zetels, waarbij
met nama in de provincies Gelderland,
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg
winst geboekt werd, terwijl in de overige
provincies licht verlies geleden werd. In
het aprilnummer van Bestuursforum werd
een analyse van de verkiezingsurtslag gegeven. In delen van Zuid-Holland, NoordHolland en in Midden-Limburg werden
eind 1990 verkiezingen gehouden wegens gemeentelijke herindeling. Deze leidden in het algemeen voor het CDA tot
een bevredigend resuttaat.
Het aantal verenigingsleden steeg als gevolg van de verkiezingen en bedroeg uttimo 1990 4704 leden, een stijging ten
opzichte van 1989 met 274. Hierbij moet
opgemerkt worden dat een aantalleden
die bij de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 1 mei niet meer terugga·
keerd zijn, nog wel het hele jaar lid zijn
gebleven.
Oe aantallen leden per provincies en de
resuttaten van de raadsverkiezingen (in
zetelwinst/verlies voor het CDA) zijn verwerkt in onderstaande tabel.

LEDENRAAD EN BESTUUR
Oe ledenraad, bestaande urt afgevaardigden van de afdelingen en de leden van
het verenigingsbestuur, vergaderde tweemaal. In de vargadering van 16 juni werd
het voor en tagen van de gekozen burg&·
meester en het referendum besproken.
Mr. drs. A.H.M. Dolle, wetenschappelijk
medewerker staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzrtter van de
CDA-fractie in de gemeenteraad aldaar,
hield een inleiding.
Op de ledenraadsvergadering van 10 november werden inleidingen gehOuden
door F.J. van der Heijden, lid van de
Tweede Kamer. en dr. H. van Ruller, universrtair docent bedrijfskunde aan de
Erasmus-universiteit te Rotterdam, over
het bestuur in grootstedelijke gebieden,
naar aanleiding van het verschijnen van
de kabinetsnota "Bestuur op niveau·.
Ook vond tijdens deze vergadering de
herbenoeming van een aantal ziltende en
de benoeming van nieuwe bestuursleden
plaats. Afscheid werd genomen van de
vertrekkende bestuursleden : secretaris
H. Folkeringa, penningmeester M. Dek·
ker, en de bestuursleden A.P.A. de GeusPieterse, mevrouw J.C.
Ubaghs-Huisman, mr. H.J.E. Bruins Slot,
mr. A. M.G. Gresel, J. Koops, A.A. de
Leeuw en B. Migchels.

Het bestuur vergaderde driemaal, daarnaast kwam het dagelijks bestuur regelmatig bijeen.
Op 10 november vond de verkiezing en
benoeming van een nieuw bestuur, zoals
gemeld, plaats in de ledenraadsvergadering. De nieuw gekozen leden waren: Mr.
W.J. Hoobroeckx, burgemeester van
Heemskerk (secretaris), A.G.J. van der
Haar, secretaris van de gemeente Maarssen (penningmeester), Mr. C.J.M. Aarts·
Engbers, raadslid in Tilburg; A.
Bergshoeff ,burgemeester van Nieuwerk-

Aantal leden

Winst en verlies
in raadszetels
per provincie

november

december

191
233
148
398
57
578
301
480
737
162
760
385

145
237
159
413
60
629
317
517
806
172
829
420

• 1
• 1
• 1
. 5
• 1
+ 15
• 5
• 5
+28
• 3
+41
+ 13

4430

4704

+ 75

19891990
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
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ark; Dr. H. Bleker, lid van provinciale staten van Groningen; J. M. van BijsterveldtVIiegenthart, wethOuder in Almere; .H.
cazemier, raadslid in Zwolle; Ph. H.
Vonk, secretaris van de gemeente Ter
Aar; en L.M. Wapenaar-Zuur, wethouder
in Tiel.

OVERLEG MET TWEEDE KAMER·
FRACTIE EN BEWINDSLIEDEN
Op 26 juni voerde een deiegatie uit het
bestuur van de vereniging overleg met de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevrouw D.Y.W. de Graaff-Nauta. In
het bijzonder werd gesproken over de
Nota naar aanleiding van het eindverslag
inzake de nieuwe Gemeentewet, de be·
stuurlijke organisatie in grootstedelijke gebieden, het bestuursakkoord,
gemeentelijke herindeling en sociale vernieuwing.
Op 3 september voerde een delegatie

van het bestuur, samen met vertegenwoordigers van de bestuurdersorganisaties van PvdA. VVD en 066, overleg met
de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over de rechtspositie
van gekozen bestuurders. Ort gebeurde
naar aanleiding van de verschijning van
de aanvullende notitie over de materiéle
rechtspositie vanraads-en Statenleden,
respectievelijk wethouders en gedeputeerden. In een gemeenschappelijke brief van
de vier bestuurdersorganisaties van 20
maart aan de minister van binnenlandse
zaken is aandacht gevraagd voor de knelpunten in de rechtspoSitie van gekozen
bestuurders.
In beide gevallen stond de delegatie onder leiding van vice-voorzitter G.J.M.
Woertman.
Op 31 mei werd door een bestuursdelegatie gesproken met de Commissie binnenlandse zaken van de CDA-Tweede
Kamerfractie.
Ook hier werd van gedachten gewisseld
over de nieuwe Gemeentewet en de
rechtspositie van gekozen bestuurders.
Delegatieleider was G.J.M. Woertman.
Op 25 oktober werd overleg gevoerd met
de Commissie volkshuisvesting van de
CDA· Tweede-Kamerfractie door een
werkgroep uit de vereniging, waarbij in
het bijzonder gesproken werd over de be·
groting.
Delegatieleider was drs. G.A. de Boer.

SECRETARIAAT
Een van de taken van het secretariaat is
het verstrekken van advies, informatie en
documentatie op verzoek van leden en
derden. Vooral in verband met de gemeenteraadsverkiezingen werd het secretariaat veelvuldig aangesproken als
vraagbaak. Daarnaast wordt regelmatig
informatie verstrekt over rechtspositionele
vragen.
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Op 10 mei~ een receptie gehouden
ter gelegenheld van het vijfentwintigjarig
jubileum (op 1 mei) van de ambtelijk . .
cretarls H.G. Cloudt.
Op 1 maart 1rad nY. dra. A.M. van der

Veen In dienst als beleidsmedewerker.
Per 31 d8Cimber bestond het personeel
uit: H.G. Cloudt (ambtelijk aecretaris, tevens eindAidaCteur ven Bestull'sforum).
mr. dra. A.M. van der Veen, beleidsmede-

werker, mevrouw J.M. Manrho (medewerkster) en mevrouw N.M.A. Munsterman (administratief medewerkster).

15. WERKGROEP HOMOFILIE

Jaar in teken van vernieuwing
Het jaar 111110 stond voor de werkgroep
Homofilie In het teken van vernieuwing. Vernieuwing zowel betreffende
de samenstelling van de werkgroep
zelf als betreffende de taken die de
werkgroep In concreto heelt.
De werkgroep iS beOin 1981 ingesteld
door het partijbestuur. Zij kreeg bij haar
start de volgende teken mee:
- bevorderen van infonnatie-uitwiSseling,
meningsvorming en stendpuntbepaling
ten aanzien van homofilie;
- het adviseren van het CDA teneinde te
komen tot een beter en rechtvaardiger
beleid in kwesties betrellende homofilie
en homosexualiteit •
De evaluatie van de werkgroep aanjle
vooravond van haar tienjarig bestalilleidde tot de volgende conclusies:
1) Het CDA beschikt met de artikelen 14
en 15 van het Program van Uitgangspunten, de homofilieresolutie van 1984 en het
W.l.-rapport"1+1-samen·ende in het
kader van de voorbereiding daarvan geredigeerde nota's en beschouwingen, over
voldoende helderheid op het punt van
principiéle uitgangspunten en een model
voor beleid op basiS daarvan.

2) Over het draagvlak van deze zienswijzen in de partij en over de doorwerking ervan in de politieke bedrijvigheid van
partijleden iS de werkgroep aarzelender.
Enerzijds moet geoonstateerd worden dat
het klimaat rond en de praktijk met betrekking tot homofilie, veel aan rechtvaardigheid en openheid hebben gewonnen.
Anderzijds blijven er symptomen waar te
nemen van moeizame verwerking van ontwikkelingen.
3) Minder aarzelend iS de werkgroep over
het imago van de partij bij de buitenwacht dat iS beslist homo-onvriendelijk,
c.q. in de buitenwacht vindt men telkens
weer, gemakkelijk of met iets meer moeite, aanleidingen om het CDA terzake af te
schilderen als een reactiOnaire, soms
zeHs discriminatoire club.

NIEUWE TAKEN
Vanuit deze conclusies ziet de werkgroep
een aantal taken voor zich, die zowel betrekking hebben op de uilwerking van
onze principes in beleidslijnen, als op de
aanvaarding en doorwerking van de partijresolutie van 1984 in alle geledingen van
de partijen imagoverbetering naar buiten
toe. De concretiSering van die vernieuw-

de taken zal met de start van 1991 de
centrale aandacht van de werkgroep krijgen.
Naast de bovenaangegeven evaluatie en
nieuwe taakinvulling heeft de werkgroep
ook dit verslagjaar haar klankbordtunetie
richting Tweede Kamerfractie vervuld. Tevens is vanuit de werkgroep meegewerkt
aan de themadag van het CDJA in Arnhem over homosexualiteit. Deze themadag resulteerde onder andere in een
CDJA werkgroep Homosexualiteit.
Onder grote dankzegging heelt de werkgroep afscheid genomen van vice voorzitter Hanske Evenhuis-van Essen en de
leden Jan Willam de Savornin Lohman en
Aad Westhoii-Hubee. Margat OvermarsSpelbrink heeft haar tunetie als secretaris
verwisseld voor die van lid van de werkgroep.
Job de Ruiter is bereid gevonden de werkgroep voor te zitten. Hij volgde Jan Krajenbrink als voorzitter op. Als nieuw lid
heeft de werkgroep Peter Jasperse vanuit
het CDJA in haar midden mogen verwelkomen.

16. CDJA

Een bruisend en actief jaar
1990 is voor het CDJA een jaar van
een groeiend aantalleden en een nog
steeds groeiend aantal activiteiten. Dil
naast grote wijzigingen op het secretariaat, maakten 1990 tol een bruisend
en vernieuwend jaar.Het jaarthema:
'Lokaal centraal, Politiek op de hoek'
zorgt voor vele plaatselijke, provincialeen landelijke activiteiten. Er wordt
veelaandacht besteed aan de actualisering van het grondslagrapport en de
voorbereidingen voor het tweede lustrum in januari 1991.
Het CDJA sta~ zich ten doel door voorhch·
tong en vorming jOngeren te betrekken bij
de christen-democratie.
Tweede doelstellong is het meedenken
met en kntosch volgen van de chnsten-democratoe. Deze doelstellingen worden on
concrete actN~IIIen vertaald.

JAARVERSLAGCDA t99t

LEDEN
Het garegostreurde ledenaantal (inclusief
steunleden) nam in 1990 toe van ruim
2500 naar ruim 3000 in januari 1991.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
De Al V kwam zaterdag 12 mei in de Kleone Kemadoe te Amsterdam bijlen en besprak o.a. reglementswotzigongen. Daarnaast wordt Ad KoppejBn als voorzitter
herkozen.
De Al V nam resolutoes aan over: de inzet
van kernenergie, maatschappeliJke doenstverlenong, Chnsten-Democratoe en conservatosme en over het Schengenakkoord.
Het mlddaggedeelte bestond u~ een lorurndoscussoe over de problematoek van etnische monderheden. Na het uotreoken van
de Zotveren Horzel aan Hanta May·WIQ·
gen besteedde Ruud lubbers in zijn rede

uitgebreid aandacht aan maatschappelijke dienstverlening en werd de Al V besloten door het strijdliederenkoor.

CDJA-RAAD
De CDJA-Raad, bestaande uit de leden
van het Algemeen Bestuur en vertegenwoordigers van Provinciale afdelingen en
grote kernen, vergaderde in 1990 twee
maal.
Op zaterdag 7 april vergadert de Raad
over het raadsstuk "lokale Politiek". In de
najaarsraad op 24 november werd het
raadsstuk AllOchtonenbeleid vastgesteld.
De raadsdiScussies werden begeleid
door een groot aantal spreekbeurten van
schrijvers en bestuursleden in het land,
alsmede twee studieconferenties. Ook in
1990 was voorzitter van de CDJA-Raad
Paul van den Boggelaar. Tijdens de Najaarsraad droeg hoj de voorzittershamer
over aan Pilter Postrna.
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ALGEMEEN BESTUUR (AB)
Het AB is belast met de algemene pol~ie·
ke en organisatorische leiding van het
CDJA.
In 1990 vergaderde het AB zes maal.
Naast vele politieke zaken, waarover el·
ders meer, vergaderde het bestuur over
zaken als financiên en de resultaten van
de Grondslagcommissie. De laatstge·
noemde commissie werd ingesteld om na
10 jaar het grondslagrapporttegen het
licht te houden en qua taalgebruik en
voorbeelden aan deze tijd aan te passen
om zo een nieuwe generatie jongeren er·
mee te kunnen aanspreken en de
grondslag in de praktijk beter te laten
functioneren bij politieke stellingname van
CDJA'ers. In 1990 werd er een verkiezingscampagne gehouden, t.b.v. de ge·
meenteraadsverkiezingen. Daarbij
stonden op de diverse lijsten verschillen·
de jongeren kandidaat voor een plaats in
de gemeenteraad en werden velen ook
daadwerkelijk verkozen.

DAGELIJKS BESTUUR
Het uil zeven leden en twee adviseurs bestaande Dagelijks Bestuur vergaderde in
1990 vijftien maal.
Daarnaast werd regelmatig in kleiner ver·
band vergaderd of namens het DB over·
legd met provinciale besturen en diverse
organisaties .In de reguliere DB·vergade·
ringen worden de AB-vergaderingen voor·
bereid en de beslu~en daarvan
uitgevoerd. Tevens vindt terugkoppeling
plaats door verschillende vertegenwoordi·
gers in diverse organisaties enorganen
binnen CDJA/CDA en daarbuiten.

meenteraadsverklezingen.
In het kernenwerk lag het accent op de
Ledenwerfactie 1991 en het begeleiden
van Kernen Contact Personen. Voorzilter
van de oe was tot november 1990 Cori·
ne Vreugdenhit Marcal Dekker fungeerde
als vice-voorzitter en vertegenwoordigde
tevens de oe in de Vormingscommlssie.
Hij nam ook na het venrek van de voorzit·
ter het voorzilterschap waar.

BINNENLANDCOMMISSIE
De Bico is belast met het bevorderen van
meningsvorming en uiting over binnen·
landse politieke vraagstukken.
De Bico vergaderde in 1990 zes maal.
De Bico bracht in de loop van 1990 de
zgn. Bico·Bundel uit over het jaarthema
Politiek Lokaal.
Voorzitter van de Bico is Pieter Postrna.

BUITENLANDCOMMISSIE (BUCO)
De Buco is met name belast met het be·
vorderen van meningsvorming en ·uiting
over buitenlandse politieke onderwerpen.
Daarnaast onderhoudt de commissie de
reguliere contacten met het buitenland.
Met name met onze Europese organisa·
tie, de EJCD, is veelvuldig overleg en con·
tact.CDJA-ers namen deel aan vrijwel alle
door de EJCD georganiseerde seminars,
studieweken, alsmede aan de diverse ver·
gaderingen van het EJC[)..bestuur (poli·
tiek buro). De ontwikkelingen in het Oost·
blOk vergden veel aandacht van de
BUCO. Voorzilter van de Buco was Harro
Hoogerwerf. Hij werd opgevolgd door Ju·
liette Bouw.

REDACTIECOMMISSIE (REDCIE)

Bij de DB-verkiezingen van juni traden Ka·
rin van Nieuwenhuijzen en Wimjan Bos af
na een indrukwekkende staat van
dienstOp hun plaats werden Petra van
der Kwast en Richard van Zwol benoemd.
De voorzilter Ad Koppejan was wegens
het vervullen van zijn militaire dienstplicht
in september en oktober beperkt inzet·
baar, hetgeen door de beide vice-voorzit·
ters Harry van Waveren en Hans Horlings
werd opgevangen. Daarna was hij voor
het CDJA weer volledig beschikbaar.

De RedCie is belast met het samenstel·
len van hetledencontactorgaan van het
CDJA, Interruptie, alsmede de CDJA·
ruimte in CO/Actueel en de CDA·Krant. In
1990 groeide Interruptie, door veel inspan·
ning van de redactiecommissie, uit tot
een volwaardig ledenblad, waaruil regel·
matig door de pers geciteerd wordt.
Voorzitter van de redactie was Wiltred
Schollen; hij werd opgevolgd door Arjen
Jongma.

ORGANISATIECOMMISSIE(OC)

VORMINGSCOMMISSIE(VOCIE)

De oe houdt zich voornamelijk bezig met
niet-politiek Inhoudelijke zaken: advise·
ring over organisatorische en financiêle
aangelegenheden, kernenwerk, publiciteit
en ledenwerving. Daarnaast ondersteunt
de oe de organisatie van landelijke activ~
teilen zoalsdeALVen de kernendag.
In 1990 besteedde de oe veeltijd aan
het 'Witte Vlekkenplan', wat er op gericht
is om in gebieden waar het CDJA nog
nauwelijks vertegenwoordigd is activilei·
ten te ontplooien. Dit resulteerde in veel
gevallen in de oprichting van nieuwe
CDJA·kernen. Daarnaast cordineerde de
oe in 1990 de campagne rond de ge-

De VoCie was in 1990 actief op het ter·
rein van het kader· en vormings· werk. In
vrijwel alle provincies werden kennisma·
kingsdagen georganiseerd.
Met de partij, met name het Steenkampin·
stiluut werd overlegd en samengewerkt.
De VoCie adviseert het CDJA bij de inrieh·
ting van studiedagen en KCP·trainingen.
Tevens ontwikkelde de Vocie in 1990 di·
verse materialen zoals lesbrieven, doe·
projecten en rollenspelen.
In 1990 legde de VoCie met name accen·
ten op de invoering van het netwerk van
vormingsbrigadiers en de follow·up van
M50-projekten (Weg-wijs op het gemeen·
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tehuis). Linda Rozendaal venegenwoor·
digde het CDJA in de Algemene Vergade·
ring van MSO.
Voorzilter van de VoCie was Paul v.d. Big·
gelaar; hij werd in decamber opgevolgd
door Jan Piet van Berkel.

SECRETARIAAT
Het bestuur, de commissies en de organi·
satie in hetland worden bijgestaan door
het secretariaat, dat bestaat uit een aan·
tal bij het CDJA in dienst zijnde medewer·
kers. Het jaar 1990 was wederom een jaar
van de grote personele veranderingen.
Harm v.d. Born nam afscheid van het
CDJA om een baan bij het Steenkampin·
stiluutte aanvaarden. Tevens begon Jo·
han Mulder zijn werkzaamheden als
secretaris vanaf 1 maan 1990.
Hia Lont die al als medewerker organisa·
tie (50%) op het secretariaat werkzaam is
zal per 1 januari 1991 zich tevens met het
vormingswerk gaan bezighouden. Als vrij·
willige medewerkers functioneerden in
1990:
Sandra Hek (publieksvoorliehter), Han
Bleichrodt (eindredacteur Interruptie),
Ronvan Dufleien (persvoorlichter).

PRQ.VINCIALE AFDELINGEN EN
BES!JUREN
De provinciale afdelingen spelen als ba·
sis van de landelijke organisatiestructuur
in het CDJA een belangrijke rol. Via verte·
genwoordiging in het AB en de oe wordt
daaraan mede gestalte gegeven.
Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in
het begeleiden van kernen.
In 1990 was er speciale aandacht en ex·
tra ondersteuning voor met name de noor·
delijke provincies.
Ook in 1990 werden er twintig nieuwe ker·
nen opgericht. Daarnaast is er een groot
aantal kernen in oprichting, die begin
1991 hel levenslicht zullen zien.

MSO/EXIS
Het CDJA is net als de meeste andere po·
litieke jongerenorganisaties georgani·
seerd in MSO, dat zich ten doel stelt
algemeen politiek vormingswerk te ontwik·
kelen. Elke lid-organisatie kan projecten
aandragen.Meegewerkt werd aan onder
andere het MSO·project Wegwijs Lokaal.
Het CDJA is verder lid van de adviesraad
van Exis, de organisatie voor het interna·
tionaal jongerenwerk en de vereniging '31
(vertegenwoordiging van Nederlandse jon·
geren naar Europese fora).

POLITIEKE ACTIVITEITEN
1990 stond in hetteken van het jaarthe·
ma 'Lokaal Centraal, Politiek op de
hoek'.Daarbij was er in de eerste helft
van 1990 aandacht voor de lOkale politiek
en de gemeenteraadsverkiezingen.
De 'voorjaars' ·Raad discussieerde over
het Raadsstuk 'Lokale Politiek' en daar·
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aan voorafgaand vond er op zaterdag 10
februari een studiedag over Lokale Politiek plaats.
De kernendag op zaterdag 3 november
ging over het jaarthema Lokaal Centraal,
POlitiek op de hoek; de Najaarsraad over
allOchtonenbeleid evenels de studiedag
die op 6 oktOber In Lelystad gehOuden
werd.

deze als zodanig erkend dienen ta worden door de Arabische landen.Het CDJA
heeft de agreSSieve bez8tting van Koeweit door Irak o.l.v. Saddam Hoesein veroordeekl. Er Is ingestemd met het
embargo tegen Irak. Na enige terughOudendheid t.a.v. geweld In eersta inatantie
ia In een latar stadium door een meerder·
heid van het AB ingestemd met het stallen van een ultimatum door de VS aan
Irak.

JAARTHEMA
Rondom het jaarthema "Lokaal Centraal,
Politiek op de hoek" zijn de eerste akliviteiten gepland geweest rond de gemeenteraadsverkiezingen.
Na 21 maart heeft de Jaarthemacommissie zich gericht op de voorbereidingen van de kernendag op 3 november
a.s.
CONSERVATISME
Tijdens het EYC~ongres in febrauri te
Pisa werd een door het CDJA ingediende
resOlutie aangenomen die stett dat Christen Democratie een zelfstandige politieke
stroming is die zich principieel onderscheid van o.a. het conseNatisme. Tevens wordt in deze resolutie de
EVP-fractie in het Europees Parlement
opgeroepen de samenwerking met de
Britse conseNatieven stop te zetten. Een
dergelijke resolutie werd ook ingediend
en aangenomen door de ALV op 12 mei
jl. VeNOigens is er een GOJA-campagne
gevoerd in de CDA-Kamerkringen om het
CDA zich te laten uitspreken tegen de toetreding van Britse conseNslieven in de
EVP. Deze aktie is succesvol afgesloten
met het unaniem aannemen van de ingediende resolutie op de CDA-partijraad
van junijl.
BUITENLANDS BELEID
Het eerder genoemde congres van de
EYCD te Pisa is duidelijk succesvol verlopen voor het COJA, met het aannemen
van een 'manrtesto' waarin vele COJAideeen zijn opgenomen. Ook was er de
verkiezing van het nieuwe Executive met
een meer vooruitstrevend Christen Democratisch profiel. Hierbij werd Rob van der
Zwaag als penningmeester herkozen.
Het AB heeft op 20 januari een notitie
over het asielbaleid vastgesteld waarin
gepleit wordt voor het toelaten van asielzoekers die om humanrtaire redenen niet
kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Tevens worden in deze notitie kritische kanttekeningen geplaatst bij de
Schengenovereenkomst.
Op 24 februari heeft het AB een not1tie
aanvaard over de Midden-Oosten proble·
matl8k. Kern hieNan is dat het CDJA ple1t
voor een eigen PalestiJnse staat op de
West-bank en de Gaza-strook, maar ook
dat de staatlsraél naast bestaansrecht
ook het recht heeft op veilige grenzen en
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Geconstateerd is dat de afgelopen jaren
zowel in Koeweit als Irak de mensenrechten structureel werden geschOnden. Het
CDJA heeft benadrukt dat het lsraêlischPalestijns conflict onafhankelijk van de bovenstaande kwestie te willen zien.
BINNENLANDS BELEID
Onze voorzrtter en vice-voorzilter hebben
in een gesprek met minister- president
Lubbers een aantal interne partiJBangelegenheden besproken.
Daarnaast habben zij hun bezorgdheid
geuit over hal dreigende loslaten van de
sluitende aanpak van het J.W.G. Dit terwijl de korting op uitkeringen wel geéffactueerd dreigde te worden. Als veNolg
hierop heeft op initiatief van Lubbers een
ronde tafel beraad plaatsgevonden met
de heren Brinkman, De Vries, De Leeuw,
Huibars en Ad Koppejan over deze problematiek. Hierbij is ook het idee van de
Maatschappelijke Dienstplicht aan de
orde ga-t.
Tijdens het AB van 20 januari is gesproken over de notitie inzake de rechtspositie van minderjarigen. De grondgedachte
hieNan, "ouders zijn verantwoordelijk
voor de verzorging en opvoeding van hun
minderjarige kinderen· wordt onderschreven. Het COJA pleit daarenboven voor
een eigen rechtsingang voor jongeren
vanaf 12 jaar inzake het vaststellen en wijzigen van een omgangsregeling na echtscheiding van de ouders en voor
jongeren vanaf 16 jaar inzake arbaidsracht.
1n haar vergadering van 29 september jl.
heeft het AB een persbericht doen uitgaan waarin zij haar bazorgdheid uit over
de geloofwaardigheid van de politiek en
het CDA in het bijzonder naar aanleiding
van de affaire Braksen de bloedgroependiscussie rondom ziJn opvolging.

DIVERSEN
De ALV van 12 mei Jl. nam een resolutie
aan waarin wordt opgeroepen niet akkoord te gaan met een vergroting van de
rOl van kernenergie en in plaats daarvan
ernst te maken met energiebasparing en
de inzet van duurzame energiebronnen. Vervolgens werd een resolutie aangenomen die de Tweede Kamerfractie
oproept zich In te zetten voor een spoedige invoering van algemeen maatschappelijke dienstverlening in Nederland.
Voorts heeft het CDJA meerdere malen
haar ongenoegen geuit over het standpunt van de CDA-Kamerfractie inzake het
autogebruik. Daarbij stelt het CDA zich
naar onze mening teveel op als auto-lobby in plaats van het milieu als peiler van
baleid daadwerkelijk uit te dragen.
Tevens basluit het AB d.m.v. het jaalthema 1991 zich te richten op de identiteit,
dit onder de titel van : 'Christelijk Sociaal,
ide~iteil in uitvoering'.
Bovengenoemde activiteiten geven een overigens niet compleet- beeld van de va·
rieteit en hoeveelheid van de
onderwerpen die in 1990 in het (landelijk)
CDJA spelen.
CONTACTEN MET HET CDA
Contacten met het CDA worden behaltigd
via de GOJA-vertegenwoordigers in dage·
lijks· en paltijbestuur.
Ook in de partijraad hebban COJA-ers
een werkzaam aandeel. Via het landelijke
secretariaat en vertegenwoordigers in besturen en commissies onderhoudt het
CDJA contacten vele organen en commissies van de partij. Ook op lokaal en provinciaal niveau wordt het COJA door vele
leden in het CDA vertegenwoordigd.

CDA-LUSTRUM
Op de partiJraad voorafgaande aan het
lustrumcongres heeft het COJA een reso·
lutl8 inged~end over relatie milieu en verkeer & veNoer, met een zelfde strekking
als de bovengenoemde not~ie. T1jdens
het lustrum· congres heeft het COJA ludieke cadeau's aangaboden aan vooraan·
staande CDA-politici.
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17. VROUWENBERAAD

1990: 'Over grenzen heen'
Het jaar 1990 stond in helleken van
hel verleggen van grenzen. Het eerste
decennium van het bestaan van hel
Vrouwenberaad kwam tot een einde.
Veellijd en -rgie la gestoken in de
voorbereiding van de viering van hel
tien-jarig bestaan van hel CDA-Vrouwenberaad metals thema 'Over grenzen heen'.
In hel eerste kwartaal had de voorbereiding van de internationale vrouwendag op
8 maan 1990 de meeste aandacht. Op
deze dag werd door de provinciale aldelin·
gen binnen de grenzen van de provincie,
maar buiten de grenzen van de gemeentes campagne gevoerd voor de Gemeen·
teraads-verkiezingen.
Dat de pol~ieke belangstelling van leden
van het CDA·Vrouwenberaad niet wordt
begrensd door vrouwenonderwerpen
geeft de u~lag van de gemeenteraads·
verkiezingen wel aan. Elf leden van het
Landelijk Bestuur werden tot lid van een
gemeenteraad beêdigd.
Het CDA·Vrouwenberaad mocht zich verheugen in een groeiend ledental.
Nieuwe leden en aspirant-leden konden
worden geregistreerd. Aspirant-leden worden nu ook in de ledenadministratie opgenomen. De registratie van de leden werd
verbeterd dankzij het indienen van de ledenlijsten door de plaatselijke afdelingen.
OOk d~ jaar werden weer een aantal nieuwe afdelingen opgericht.
Door de werkbezoeken van bestuursle·
den van het CDA-Vrouwenberaad aan
Berlijn in februari en aan Brussel werd
over de grenzen heen intensief gediscus·
sieerd over de internationale polrtiek.

DOELSTELLINGEN
Het CDA·Vrouwenberaad stett zich ten
doel inbreng te leveren in het pol~ieke be·
leid van het CDA en de regering, het vergroten van de politieke bewustwording
van vrouwen en het bevorderen van de integratie van vrouwen in het CDA.
Voor het leveren van inbreng in het poli·
tiek beleid dienen het Program van u~
gangspunten en de CDA-emancipatie·
resolutie als toetsstenen.

en inkomen'. Ter voorbereiding van dH
thema werd in 1989 een werkgroep ingastek!.
Duizend exemplaren van het jaarthema
Vrouw en inkomen vonden gretig aftrek.
Tot 1 april1991 konden de afdelingen
hun reacties indienen. De discussie rond
dit jaarthema zal urtmonden in een standpuntbepaling, die zal worden vastgesteld
op de voorjaars LandeliJke Raad in 1991.
Het nieuwe beleidsplan "Over de drempel
in de jaren negentig', waaraan een intensieve discussie is voorafgegaan, werd
vastgesteld. Het thema van het beleids·
plan 1990·1994 is economische ze~stan·
digheid.
De thema's draagkracht en emancipatie,
het Vak Verzorging in de basisvorming,
de begroting sociale zaken/emancipatie
en flexibele arbeid werden onder andere
in het Breed Emancipatie Ovarleg (BEO)
besproken met de vrouwelijke CDA-parle·
mentariêrs en staatssecretarissen. Per
brief deed het Vrouwenberaad een aantal
standpunten uitgaan ovar diverse onderwerpen.
Resoluties over het Vak Verzorging in de
basisvorming en de pos~ie van vrouwen
in Midden· en Oost-Europa werden aangenomen door de Landelijke Raad op 14
mei 1990.
Het Dagelijks Bestuur beoordeelde wederom de Readers van de derde leergang
van de Kaderschool op emancipatoire
aspecten. Na jarenlang aandacht gevraagd te hebben voor de Emancipatieresolutie is deze opgenomen en staat onder
andere 'De vrouw als mens' van Riet ten
Hagen-Pot op de l~eratuurlijst.
In juni werd in aanwezigheid van een aantal bestuursleden het convent van christen-vrouwen opgericht, een
samenwerkingsverband van protestantse
en katholieke vrouwenorganisaties. Op
de Landelijke Raad van novamber werd
tot toetreding van het CDA-Vrouwenbe·
raad besloten.
Het CDA·Vrouwenberaad nam deel aan
de tweede conferentie van het convent
van christen-vrouwen met als thema 'com·
munlcatie en invloed op beleid'.

CONTACTEN MET DE LEDEN
Aan de realisatie van de bovengenoemde
drie doelstellingen werd gewerkt door dis·
cussies, meningvorming en standpuntbe·
paling binnen en bu~n de partij,
contacten met de leden, contacten in het
CDA, vertegenwoordigingen bu~en het
CDA en internationale contacten.

DISCUSSIES, MENINGSVORMING,
STANDPUNTBEPALING
Als jaarthema 1990-1991 van het CDA·
Vrouwenberaad werd gekozen 'Vrouw
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Om als bestuur goed te kunnen runtiOneren is een goed contact met de leden van
essentieel belang. De vertegenwoord i·
gers per provincie van het Dagelijks Be·
stuur bezOChten diverse afdelingen in de
provincie en vierden een aantallustra

mee.

CONTACTEN IN HET CDA
Het CDA·Vrouwenberaad was in de partij
en haar commissies en werkgroepen en

In de aan haar gelieerde organen op alle
niveaus vertegenwoordigd.

VERTEGENWOORDIGINGEN
BUITEN HET CDA EN INTERNATIO.
NALE CONTACTEN
Het CDA-Vrouwenberaad onderhield in·
tensieva contacten met de Nederlandse
vrouwenbeweging.
De voorz~r en secretaris van het CDA·
Vrouwenberaad waren in 1990 Tevens
voorzitter en secretaris van het Polrtiek
Vrouwenoverleg.
Internationaalleverde het CDA-Vrouwenberaad inbreng in de vrouwenorganisaties van de Europese Volkspartij en in de
Unie van Christen-Democratische vrou·
wen.

HET WERK VAN DE SECTIES.
De Sectie Bu~enland houdt zich bezig
met internationale vrouwenbelangen op
korte en lange termijn.
Door de Sectie werd een werkgroep ingesteld die een resolutie over genentechno·
logie voorbereidde voor het EVP-congres
te Dublin.
Na de reorganisatie van de commissie
Buitenland van het CDA werd in elké
werkgroep een vertegenwoordiger van u~
de Sectie benoemd. De Sectie organiseer·
de drie studiedagen als vervolg op de cur·
sus Vrouw en Europa.
De Sectie Pers en Public~eit verzorgde
de vaste pagina in CD/Actueel en de eigen ruimte in de CDA·krant.
Van belangrijke gebeurtenissen en ~pra·
ken werden persberichten uitgegeven.
Vele discussies werden via artikelen publi·
c~ir en inhoudelijk begeleid.
De Sectie Vorming is het overlegplatform
van de vormingsvrouwen van het CDA·
Vrouwenberaad welke zijn vertegenwoordigd in de scholingscommissies van de
Kamerkringen.
Doel van d~ overlegplatform is door mid·
del van informatie en scholing, een kader
te vormen dat specHieke cursussen en lezingen voor aspirant· CDA (Vrouwenbe·
raads) leden kan opzetten. Zij wil hiermee
vrouwen stimuleren en motiveren opdat
meer vrouwen lid worden en het het CDA
(Vrouwenberaad) en eventueel aanslui·
tand pol~iek actief willen worden binnen
het CDA.
In 1990 werd een eerste aanzet gegeven
tot een cursusopzet rond het jaarthema.

POSITIEVE ACTIE
Het CDA· Vrouwenberaad was venegen·
woordigd in de nieuwe bestuurscommissie Pos~ieve Actie door Agnes van
Ardenoe-van der Hoevan en Daisy Boersma-Barenbrug. De commissie heeft tot
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taak de aanbevelingen van het rappon
'Vrouwen 111 mannen van de partlf uit te

Indringend was het optreden van Garde
beraad en bestaat uit de sternhebbende
leden van het Landelijk Bestuur 111 drie af- Havertong die een dag uit het leven van
gevaardigden per provincie.
een Afrikaans vrouw verbeeldde.
Truus Bot-v.Gij28n hield op de voorjaarsDe drie Secties en de Europese Beweging Nederland presenteerden zich op de
vergadering van de Landelijke Raad een
DAGELIJKS BESTUUR
informatiemarkt.
inleiding over 'een samenhangend inkomensbeleid voor jongeren' 111 Ali DoelHet Dagelijks Bestuur, bestaande uit ze.
PUBLIKATIES
man-Pel over 'Vrouw en inkomen'.
ven leden, vergaderde elf maal.
Resoluties over 'Vak verzorging' en
In de vergaderingen werden de bijeenIn
1990 bracht het CDA-Vrouwenberaad
komsten voor het Landelijk Bestuur en de
'Vrouwen in Oost-Europa' werden aangede volgende publicaties uit:
nomen.
Landelijke Raad voorbereid en de beslulIn de resolutie Vak verzorging spreekt het • De brochure 'Kies exact een vrouw'
ten daaNan uitgevoerd.
• Vrouwenmagazine 'Vrouw en politiek'
CDA-Vrouwenberaad uit dat het vak verHet Dagelijks Bestuur voerde gesprekken
• Folder 'Politiek ook voor vrouwen'
met het kern-DB van het CDA, de Emanci- zorging als zelfstandig vak moet worden
• Discussiestuk 'Vrouw en inkomen'
patieraad, de financiële commissie van
opgenomen in de basisvorming en wordt
• Oe verslagbundel van de studiedag Pohet CDA, de stuurgroep van het CDA en
de CDA-fractie opgeroepen hiervoor te
vertegenwoordigers van gelieerde organipleiten bij de behandeling van het wetssitieve Actie
• Oe nieuwe adressengids
saties en een delegatie van het Curatorivoorstel inzake de Basisvorming.
um van het Steenkampinstituut In het
De Landelijke Raad sprak in een resolutie • Oe bundel 'CDA-Vrouwenberaad Tien
jaar actief
over 'Vrouwen in Oost·Europa' uit dat het
DagelijkS Bestuur vond de cordinatie van
• Oe verslagbundel van de jubileumviede activiteiten van de drie Secties en van
CDA-Vrouwenberaad bij contacten met
ring 'Over grenzen heen'
de verschillende werkgroepen plaats. Ten zusterpartijen in de verschillende landen
zal wijzen op de rol van de vrouw in het
behoeve van het Landelijk Bestuur werDe volgende notities werden opgesteld:
democratiseringsprocas en de positie van
den alle activiteiten in een maandelijks
- Evaluatie kandidaatstelling Tweede Kavrouwen binnen de politieke partij. TeoverziCht gepresenteerd.
mer
vens werd de ontwerpresolutie van het
Met ingang van 1 april 1990 trok Daisy
-Notitie BEO
Boersma-Barenbrug zich terug als lid van
Partijbestuur geamendeerd in de zin dat
- Evaluatie DB lid/cordinator
het Dagelijks Bestuur waardoor een vaca- aandaCht moet worden besteed aan de
- Werkbezoeken Brussel
ture ontstond. Klaasje Eisses-Timmerman positie van de vrouw in Midden- en OostEuropa. Dit amendement is door het partij- - Opzet netwerken en planning
werd met ingang van 14 mei 1990 benoemd in de nieuwe functie van DBbestuur overgenomen.
Het beleidsplan 'Over de drempel in de ja- De volgende resoluties werden aangeno·
Iid/cordinator in- en externe betrekkingen
men:
ren negentig' werd vastgesteld.
• Resolutie Vak verzorging
LANDELIJK BESTUUR
Het jeaNerslag en de jaarrekening over
• Resolutie Vrouwen in Midden- en Oost·
1989 werden goedgekeurd.
Europa
Het Landelijk Bestuur vergaderde in totaal acht keer over politieke en bestuurlijTijdens de najaarsvergadering van de
Van de mogelijkheid om een abonnement
Landelijke Raad op 3 november concenke zaken en hield in maart twee
te nemen op Vrouwenberaadsignalen
beleidsdagen. Een vergadering werd getreerden de inleidingen ziCh rond het thewerd door ruim 70 vrouwenberaadsleden
ma: Sociale vernieuwing.
combineerd met de bijeenkomst van de
gebruik gemaakt.
Landelijk Raad. In de vergaderingen werd Jos Prick en Alice Bakker.OSinga werden
De volgende signalen zijn in 1990 gereed
door de verschillende vertegenwoordigers bij acclamatie herbenoemd.
gekomen:
1n het huishoudelijk deel van de vergadein en buiten het CDA gerapporteerd.
- Oe vier-jarigen maatregel
Tijdens de politieke rondblik op de vergaring werden het werkplan en de begroting
-De 1990-maatregel
deringen van het Landelijk Bestuur kwa1991 vastgesteld.
- Economische zeHstand;gheid
men de volgende onderwerpen aan de
De Landelijke Raad ging accoord met de
- Nationaal Mileubeleidsplan Plus
toetreding van het CDA-Vrouwenberaad
orde: de opriChting van het convent van
tot het convent van christen-vrouwen.
van protestants·christelijke en katholieke
WERKGROEPEN
vrouwenorganisaties, flexibele werktijden,
algemene maatschappelijke dienstverleJUBILEUMVIERING 'OVER
De werkgroep jubileumviering had tot
ning, de VN, het W.I.-rapport "Publieke
GRENZEN HEEN'
taak de organisatie van de jubileumviegerechtigheid" en de Troonrede.
ring
op 10 oktober in de Reehorst te Ede.
Op
10
oktober
werd
op
grootse
wijze
het
Er vonden verschillende bestuurswisselinDe werkgroep jaarthema 1990-1991 stel·
gen plaats: afscheid werd genomen van
tien-jar;g bestaan van het CDA-Vrouwende op een voortvarende manier de discus·
het DB· lid Daisy Boersma-Barenbrug en
beraad gevierd. De belangstelling was
sl8nota "Vrouw en inkomen· op.
groot. Ruim zeshOnderd vrouwen waren
van de LB-Ieden Joanna Daling·feijen uit
die dag bijeen in de ReehOrst te Ede, onDrenthe en Beb Matracali-van Lamoen uit
HET SECRETARIAAT
Zuid· Holland.
danks het feit dat de viering op een doordeweekse dag plaatsvond.
Verwelkomd werden Klaasje Eisses-TimElske Hrchner verlegde haar grenzen van
merman als lid van het DB en Ted Hoijng- Agnes van Ardenne opende de dag met
part·t1me Vrouwenberaadsmedewerker
een toespraak over Tien jaar CDA-VrouSchu~e uir Drenthe en Nanda
naar full-time fractiemedewerker.
Ammerlaan-Oosterlaan uit Zuid·Holland
wenberaad, M18t Smet, staatssecretaris
als LB·Ieden.
In de ontstane vacature werd voorz1en
voor leefmill8u en maatSChappelijk ernan·
door het in dienst nemen van Froukje de
E1nd 1990 bestond het Landelijk Bestuur
cipatie in Belgie hl81d een inleiding over
u1t de leden van het DagelijkS Bestuur en
'Emancipatie 10 Europees perspectl8f.
Jonge op 17 september voor 20 uur als
medewerker polltl8k.
12 vertegenwoordigers van de provinciale
Karla Pe1J5 beliChtte het thema 'Econom1e
Wil Waterreus-de Vries trad m.i.v. 1 au·
besturen.
en Ecologie', W1m van Velzen feliciteerde
het CDA·Vrouwenberaad met de voortrek- gustus in dienst voor 6 uur als administra·
LANDELIJKE RAAD
lief medewerker.
kersrol en Ruth Hl8ronymi, lid van het
Op 1 september g1ng de benoeming van
Duitse parlement held een rede over
De Landelijke Raad IS het hoogste beslUit· 'Chnsten·democrat1sche vrouwen 1n het
Mananne van de Griendt·van den Berg
vormende orgaan van het CDA.Vrouwenals ambtelijk secretaris in.
nieuwe Europa.

welken.
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18.BEGELEIDINGSCOMMISSIE POSITIEVE ACTIE

Convenanten opgesteld
Op de Partijraad, welke gehouden
werd op 16 december 1989, werd een
resolutie aangenomen betreffende het
positieve-actie beleid. Deze resolutie
roept de partij op (en alle geledingen
en gelieerde organisaties binnen de
partij) de participatie van vrouwen te
vergroten.
Om aan de uilvoering van de in de resolutie voorgestelde doeleinden handen en
voeten te geven en de aanbevelingen
van het rapport "Vrouwen en mannen van
de partij" uit te werken werd door het Partijbestuur de begeleidingscommissie Posi·
lieve Actie ingesteld.
De in het genoemd rapport gedane aan·
bevelingen zijn geanalyseerd en de oom·
missie heelt deze aanbevelingen getoetst
aan de huidige praktijk op de diverse beleidsterreinen en voorzien van suggesties

in de richting van de diverse CDA-geledin·
gen om de praktijk in oversenstemming
met de aanbevelingen te laten zijn.
Er vond druk schriltelijk en mondeling
overleg plaats om tot de realisering van
de aanbevelingen te komen.
Dd resufteerde onder andere in de opstel·
ling van een tweetal concept-<:onvenanten inzake Posdieve Actie, welke
afgesloten worden tussen enerzijds Partij·
bestuur en Kamerkringbesturen en anderzijds door de kamerkring besturen en de
besturen van de gemeentelijke afdelin·
gen.
In het convenant spreken de besturen onder meer de intentie ud een posdieve-ac·
tiebeleid te voeren en een beleidsplan op
te stellen. gericht op een grotere deelname van vrouwen binnen de partij. De oom·
missieleden bezochten verschillende
Kamerkringen om te stimuleren dat Posi·

lieve Actieplannen worden opgesteld en
convenanten afgesloten.
De begeleidingscommissie was tevens
actief betrokken bij de Nederlandse vereniging voor Vrouwenbelangen en voerde
ze~ diverse gesprekken met andere politieke partijen In verband met een (waar
mogelijk) samen te voeren Positieve Ac·
tie-beleid. In dit verband is een aktieplan
opgesteld om het aandeel van vrouwen
bij de Gemeenteraadsverkiezingen van
1994 te vergroten.

Veel werk in de begeleidingscommissie
werd verzet door de cordinator Mr.A.Siob.
Begin 1991 nam hij mede door drukke
werkzaamheden, afscheid van de begelei·
dingscommissie. De commissie stond onder voorzitterschap van mw. M. E. B. de
Goey-Smulders.

19. WERKGROEP GROTE STEDEN

Organisatie en structuur gewijzigd
Trefwoorden voor de aktiviteiten van
de werkgroep Grote steden in 1990
ren: raadsverkiezingen en college-onderhandelingen, sociale vernieuwing
en grootstedelijk bestuur en beleid.

w•

De in maart 1990 gehouden raadsverkie·
zingen leverden over het algemeen een
posdief resultaat voor het CDA in de sta·
den op. De relatieve posdieve positie van
het CDA werd versterkt, vooral door het
enorme verlies van de PvdA in de grote
steden.
De werkgroep heelt zich bezig gehouden
met een 40-stedenactie. ondersteuning
van de campagne in 40 steden en met
het ondersteunen van de college-onderhandelaars, door het organiseren van een
trainingsweekend in samenwerking met
het SBI te Doorn in samenwerking met
het Steenkamp instduut en een overlegbij·
eenkomst vlak na de verkiezingen met de
onderhandelaars ud de steden. Verheu·
gend is dat het CDA in enkele steden
(Rottterdam, Utrecht en Leiden) terug·
keerde in het oollege.
Daarnaast werd het CDA in Amsterdam
en Arnhem naar de oppositie verwezen.
In de andere steden kon het CDA in het
algemeen zijn positie in het college ver·
sterken.

Naar de resultaten van de college-onderhandelingen heelt de werkgroep een onderzoek ingesteld dat in 199 I afgerond
zal worden.

SOCIALE VERNIEUWING
Het kabinet-Lubbers 111 heelt sociale vernieuwing tot een kernpunt van het kabi·
netsbeleid gemaakt. De sociale
vernieuwing is gestart in 37 oonvenants·
gemeenten. Alle negentien aan de werk·
groep deelnemende grote steden
behoren ook tot de convenantssteden. Dd
was de aanleiding voor de werkgroep om
zowel een grote stedenman~estatie in
Dordrecht (sociale vernieuwing en onderwijs) als de novemberconferentie in Am·
sterdam (sociale vernieuwing in de
praktijk) aan dd onderwerp te wijden. In Ie·
bruari vond een grote stedenmanifestatie
in Amsterdam plaats waarbij tegens aandacht besteed werd aan onderdelen van
sociale vernieuwing, namelijk: arbeid en
scholing.

GROOTSTEDELIJK BELEID EN
BESTUUR
De politieke discussie over het bestuur in
grootstedelijke gebieden is in 1990 volop
losgebarsten. Ook de werkgroep heelt
zich hiermee bezig gehouden. Het oon·
cept-beleidsadvies Grootstedelijk bestu·
ren van het Wetenschappelijk lnstduut is
twee maal besproken. Enige leden van
de werkgroep maakten deel ud van dB
klankbordgroep ter voorbereiding van het
beleidsadvies.

SAMENSTELLING WERKGROEP
ORGANISATIE EN STRUCTUUR
Na de raadsverkiezingen in maart is de or-
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ganisatie en struktuur van de werkgroep
gewijzigd. Gekozen is voor een kleine
werkgroep bestaande ud 12 leden. Door
de werkgroep wordt direct kontakt onderhouden met de negentien grote steden
(17 steden 10().000+ en Amersfoort en Al·
merel.
Almere en Amersfoort zijn op verzoek van
de CDA-afdeling en fractie aldaar betrok·
ken bij de aktivdeden van de werkgroep.
Naast de groep van 19 gemeenten is er
incidenteel kontakt met de groep van 40
gemeenten (19 gemeenten samen met
gemeenten met meer dan 60.000 inwoners).
In een bijeenkomst in oktober met de vertegenwoordigers ud de negentien steden
is het aktieprogramma "Grote steden
1990-1994" gepresenteerd. In dit programma is voor de komende jaren een
aantal akilviteilen gepland met als doel
de ondersteuning van het CDA in de grote steden ter versterking van de rol van
de partij in die gemeenten.
Voor de komende jaren staan op de rol:
personeelsbeleid,
funktioneringsgesprekken, overleg opposi·
tiesteden, versterking imago van het CDA
in de grote steden en mediabeleid. Deze
aktivdeiten worden georganiseerd in sa·
menwerking met het CDA in de steden
ze~. Daarnaast vinden jaarlijks twee grote
stedenman~estaties plaats.

De samenstelling van de werkgroep is in
1990 gewijzigd.
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Deze is nu als volgt
C.M. Wortmann-Kool (voorzitter, lid dagelijks bestuur).
W.Borgonjen (Rotterdam),
Th.W.A.Camps (Nijmegen),
F.J.van dar Heijden (lid TMeda Kamer),

F.J.W.M.Horvers (Tilburg),
F.A.M.Kerkhaert. F.L.M.Spit (Amster·
dam),
G.Veldhuyzen (Dordrecht),
W.G.van Velzen (partijvoorZitter),
B.Westerink (Groningen),

J.H.Zwart (Utrecht).
Als secretaris is A.M. van der Veen (be·
leidsmedewerker Bestuursvereniging)
H.Tjalma-den Oudsten opgevolgd.

20. INTERCULTUREEL BERAAD (ICB)

Herstructurering afgerond
In 1990 werd da herstructurering van
het Intercultureel Beraad (ICB) afgerond. Het partijbestuur achtte deze herstructurering nodig om ook hetiCB
dichter bij de kiezer en de leden te
brengen.
Er is een beperkte stuurgroep gevormd,
die twee driemaal per jaar een grote ver·

gadering van alle betrokkenen organiseert en de lOpende zaken behandeld.
Het accent van de werkzaamheden komt
te liggen op het werven van ledan van et·
nische groepen in het CDA en de door·
stroom naar bestuurlijke functies binnen
de partij en op meningsvorming ondar de
CDA-leden over het vraagstuk van etni·
scha groepen in onze samenleving.

De regionale ICB's krijgen hierdoor meer
gewicht, omdat ze dichter bij de kiezer en
de leden staan.
De regionale ICB's in Den Haag en Arnhem werden in 1990 officieel geinstal·
leerd. waardoor het aantal regionale
ICB's nu op 7 komt.
Verwacht wordt dat het ICB in Overijssel
ook binnenkort olliciêle status kan krijgen.

21. FINANCIELE COMMISSIE

Onderzoeken en adviseren
De Financiêle Commissie heeftals taken 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 aan het Partijbestuur over
belangrijke financiêle aangelegenheden.

In 1990 heeft de Financiële COmmissie
dne keer vergaderd.
Onderwerpen van gesprek waren naast
begrotingen en jaarrekeningen (die in een
nieuw jasje is gestoken) o.a. de financiêle
problematiek en relaties hiervan met de
huisvesting van het CDA, fondsenwerving, contributieregeling e.d. Als ambtelilk
secretaris Iraden op resp. dhr. drs. J.C.

Rol, mw. M.C. Oorthuizen en dhr. mr. S.
van Oostrom.
De samenstelling van de COmmissie is dit
jaar ongewijzigd gebleven.
Voorzitter was mw. mr. E.G. E.M. Bloemen, leden de heren drs. C. Dekker en
drs. Th.M.M. Schmitz.

22.FONDS WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

Deel schuld afgelost
Het Fonds Wetenschappelijk Instituut
is een fonds dal een kapitaal beheert
daltijdens de fusie is gevormd uit de
ondersteuningsfondsen voor de Wetenschappelijk Instituten van de ver·
schillende partijen. Ean deel van het
rendement van dit beheer wordt benut
ter ondersteuning van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
In 1990 werd een gedee~e van de schuld,
bestaande uit achterstallige rente, die de
Stichting Huisvesting heeft aan het Fonds

Wl afgelOst
Het bestuur is als volgt samengesteld:
mr. H.M. Krans (voorzllter, mede namens
dr. Kuyperfonds), H. Haenen (vice-voorzitter; mede namens Schaepmanfonds),
A.J. Kaland (penningmeester; mede namens Unie Werkfonds) en Th.E.F. Niers
(namens Wetenschappelijk Instituut).
Als plaatsvervangend leden van de eerste drie leden treden op resp. mr. P.H.
Kooijmans, P.H. van leil enG. Petersen.
Dr. J.A.H. Hendnks vertegenwoordigt het
CDA-partijbestuur.

Adviserend leden zijn:
drs. C.J. Bakker (penningmeester Wetenschappelijk Instituut) (eerst drs. C.J. Klop
als waarnemer en later) mr. J.J.A.M. van
Gennip als (plv.) directeur Wetenschappelijk Instituut alsmede J. Verbree (penningmeester CDA). Als ambtelijk secretaris
traden op resp. diY. drs. J.C. Rol, mw.
M.C. Oorthuizen en dhr. mr. S. van Oostrom.

23.HUISVESTINGSCOMMISSIE

Werkgroep Huisvesting ingesteld
De Huisvestingscommissie is veranl·
woordelijk voor het beheer en exploita·
tie van het CDA·huis in de dr.
Kuyperstraat te Den Haag. Daartoe
vormt de commissie tevens het bestuw van de Stichting Huisvesting
CDA, die de juridische eigenaar van
het CDA-huis is.
De commissie bestaat uit zeven leden,
waarvan de voorzitter door de Partijraad wordt benoemd, drie leden door
het Parlijbestuur en de overige drie Ie-
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den door het Wetenschappelijk Instituut.
In de eerste helft van 1990 IS de Huisvestingscommissie dne maal biJ elkaar geweest om de f~nanc1ele pos~11 van de
Sbcht1ng Huisvesting te bespreken.
Het PartiJbeStuur heeft h~&rtoe een aparte
werkgroep Huisvesting 1ngesteld. De
Comm1ssie wacht op rapportage vanu~
deze werkgroep en ondernam derhalve
vooralsnog geen verdere aktie.

De COmmissie bestaat uit:
H. Haenen (voorzitter), mr. R.H. van de
Beeten en J. Kiers (wnd. penningmeester) namens het Partijbestuur, drs. C.G.
Bakker en drs. H.E.S. Woldring namens
het Wetenschappelijk lnst~uut. De derde
Wl-zetel is vacant.
Als ambtelijk secretaris trad op de heer
drs. J.C. Rol en per 1-10.1990 de heer
mr. S. van Oostrom.
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24. ROYEMENTSCOMMISSIE

Drie verzoeken behandeld
Het algelopen jaar heelt de Royementacommissie drie verzoeken tot roy•
ment in behandeling genomen. Een
van de drie verzoeken vond zijn oor·
sprong in de voorbereidingen voor de
Tweede Kamerverkiezingen in 1989, de
tweede in een voorkeursactie van een
lid voor de raadsverkiezingen van

maart1990 en hetlaatste bij de raadsverkiezingen in relatie met een pluis•
lijke belangengroepering.
In vergelijking met de raadsverkiezingenperiode in 1986 is het aantal verzoeken
tot royement aanmerkelijk verminderd. Bo·
vendien kon in een aantal gevallen een

royernentsprocedure worden voorkomen
dankzij de bemiddelende rol van de commissie in het voortraject.
De commissie kent dezeHde samenstelling als het voorgaande jaar: drs. J.A.Zijl·
stra (vz), Wm.C.de Krui~ en C.B.Verhoeff.
Het secretariaat wordt gedaan door Jos
Mittenburg.

25. COMMISSIE VAN BEROEP

Een druk jaar
De Commissie van Beroep is binnen
de partij-organisatie de hoogste instantie als hel gaat om hel instellen van ~
roep of het indienen van een klacht
over het handelen van een van de par·
tij-organen. Tegen beschikkingen van
de partij-organisatie, zowel op lager
als op hoger landelijk niveau, bestaat
statutair de mogelijkheid van beroep
bij de Commissie van Beroep. Een uit·
spraak van de Commissie van Beroep
is bindend voor alle betrokken partij·
en en hierlegen ia dus geen beroep
meer mogelijk.
In 1990 zijn een zestal zaken behandeld.

De behandelde geschillen hadden uiteenlopende achtergronden. De helft van de
behandelde zaken kwamen voort u~ een
royement. En geschil vloeide voort uit de
samenstelling van de kandidatenlijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 1990, een u~ een bestuurszaak en
de laatste u~ de groslijstprocedure voor
de Statenverkiezingen.
Voor wat betreft de samenstelling van de
Commissie van Beroep kan worden meegedeeld dat • na lange tijd incompleet te
zijn geweest • de commissie sinds het
congres in oktober jl. weer op volle sterk·
te is.
Nieuw benoemd zijn de heren P.J.A.van

der Sanden, W.Meijering, H.Hoogenkamp en C.F.Kieisterlee.
D~ betekent dat de commissie in haar geheel als volgt is samengesteld.
Het voorzitterschap wordt bekleed door
mw.mr. L.G.Baud, leden zijn mr.A.A.M.
Boersma, mr.H.S.Pruiksma, P.J.A.van
der Sanden en mr.J.M.Stevers. Griffier is
A.C.Hofland. Plaatsvervangende leden
zijn drs. J.J.A.Schotten, lng.W. Meijering,
mr.T.W.Mertens, H.Hoogenkamp en
C.F.Kieistertee. Plaatsvervangend griffier
is mw. mr. M.A.C.Prins.
Het secretariaat is in handen van Jos Mil·
tenburg.

26. TOETSINGSCOMMISSIE

Veranderingen door nieuw ontheffingenreglement
Het algelopen jaar hebben er voor de
Toetsingscommissie veel verandering
plaatsgevonden. Enerzijds is op de
voorjaarspartijrud een nieuw onthef·
tingenreglement vastgesteld. Dit bet•
kent onder meer dal de normen een
grotere openheid bieden en de Toet·
singscommissie meer van gevaltot ~
val moet bekijken of een ontheffing
gewenst is. Anderzijds hebben er zich
personele wijzigingen voorgedaan.

De commissie heeft verder een nieuwe
voorzitter, mr. J.M.Boll, die de opvolger is
van Baron Van Verschuer. Leden zijn
mw. E.W.M. Borm-Luijkx, mr. V.H.Bruins
Slot en drs.J.W.Smeets. Korte tijd is de
heer drs.E.F.B.Verwoert lid geweest van
de Toetsingscommissie. Voor zijn plaats
is er een vacature. Secretaris van de
Toetsingscommissie is Jos Mittenburg.
Het afgelopen jaar hebben zich vooral verzoeken tot ontheffing voorgedaan betref

lende combinaties van raads- en statenlid·
maatschap.
Bij de beoordeling van de verzoeken is
veel aandacht besteed aan de achtergronden van een verzoek, de samenstelling
van de kandidatenlijst of fractie inzake disciplines, vertegenwoordiging van vrouwen, regio's, maatschappelijk
groeperingen etc., de s~uatie die ontstaat
indien geen ontheffing gegeven wordt en
de mogelijke atternatieven.

27. STATUTENCOMMISSIE

Werk aan de winkel
De Statutencommissie heelt tottaak

het voorbereiden van wijziging&·
voorstellen betreffende statuten en r•
glementen. De wijzigingsvoorstellen
worden uiteindelijk aan de leden van
het Congres worden voorgelegd ter
· goedkeuring.
Onderwerpen waarover de commissie
zich boog zijn onder meer de kandidaat·
stellingsreglementen, Royementscommissie en Commissie van Beroep, een
reglement voor kamerkringen die tevens
gemeentelijke afdeling zijn, verkiezings-
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procedures, de status van ALV en bestuur in een gemeentelijke afdeling en
een privacyreglement
De commissie kent de volgende samenstelling: mr. R.H.van de Betten (voorz~
ter), drs. J.A.W.M. Mittenburg (secretaris),
ir. D.H.A. van Hemmen, A.C.Hofland en
mr. H.M.Krans.
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