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Jong

Yon de voorzitter

In het vooÍjaar ligt hier weeÍ de

eerste JONG van 1995 voor jullie,
met we€Í hct nodige nieuws! Nieu-
ws over de activiteiten van het

CDJA Zuid-Hotlan{ maaÍ ook
verslagen uit de provinci€ en spon-

taan ingezonden opinie-artikelen.
Wat heeft de voorzitter dit ke€Í op
zijn lever ? KoÍl wil ik stilslaan bij
de aktuele politiek, maaÍ ook bij de

nieuwe uitdagingen, waaÍ het

CDJA, als oÍganisatie vooÍ slaat-

Om le beginnetr bij de actuele poli-
tiek: de afgelopen maanden zijn -

ook politiek - beheeÍst dooÍ de

gÍootschalige wate6nood in Neder-

land. Uit deze ramp blijkt maaÍ
we€r e€ns dat j€ mk veÍstÍikl kunt

raken in je eigen procedures. Waar-

schijnlijk zal h€t tot gevolg hebben

dat e Í de komcnde mmer op all€Ílei
plaatsen aat! verb€tering van de

dijken woÍdt gewerkt. Actue€l zijn
ook de discussi€s oveÍ hst asielb€-

leid en de to€komst van de sociale

zekerheid. Als CDA ligt de basis

voor de inzet bij deze discussies in
het ProgÍam van UilgangsPunten.
Eén ding is duidclijk: bij dergelijke
discussies mo€t het uitgangsPunt

liggen bij de mens€lfke waarden en

de sociale aspccten. WaaÍme€ ook
ik oveÍig€ns niet wil zegg€n dat
andeÍe aÍgumentetr geetr etrkelc Íol

mogen sp€len iII de discussie. Het
laatste onderde€l van de landelijke
politiek, waar ik iets over kwijt wil,
is het wel en wee van hel paarse

kabinet. Eerlijk gezegd ben ik posi-
tief verÍast over dit nieuwe feno-
me€n. Een verfrissend team m€t
steÍke persoonlijkheden, waarbij ik ^
vind dat d€ bewindslieden van D'66
eÍ mel kop en schoudeÍs bovenuit
stek€n. De ministe rs Sorgdrager,
WijeÍs en Borst mak€n tot nog toe
een uitstekende iDdruk, ondanks hel
feit dat zij niet eerdeÍ regeringsver-
antwoordelijkheid hebben gedragen.

Ook is er sprake van een levendige
situatie, waarbij het dualisme tussen

regering en kamer hoogtij viert. Die
laatste glorie komt mel name toe

aan Frits Bolkestein. Staat het CDA
voorlopig buiten- spel? Dat zal met

name aÍhangen van de ontwikkelin-
gen op de wat langeÍe termtn. Het

paarse kabinet z^l in de kom€nde

tijd besluiten moetefl nemen over
aanzienlijk grotere hobbels, zoals

bijvooÍbeetd de sociale zekerheid ^
Gezien de eerdere st€llingnames

zouden met name PVDA en VVD
op dit punt lijnrecht legenover el-
kaar komen le staan. De tijd zal het

leren! Dan kom ik op onze eigen

organisatie. Het CDJA staat vooÍ
een aantal uirdagingen. Na d€ inten-
sieve ledeowerfactie van het afgelo-
p€n najaaÍ moeten we nu aan dc

slag met de projectfinanci€ring van

het ministeÍie van h€t ministeÍie van
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bewuste keuze. Vóór die tijd was ik
exclusief lid van het CDJA. En zo
waÍen €n zijn er veel CDJAJeden
met mij. Hoe kun je -als de voor-
stellen woÍde[ aangenomen- verko-
pen een onaÍhankelijke politieke
jongerenorganisatie te zijn wanneer
je ondertussen 'betaald' woÍdt om
led€n klaar te stomen voor het
CDA?

Bij deze wil ik alle CDJA-leden (al
dan niet tid van het CDA) opÍoepen
om kachtig te pÍotesteÍen tegen d€

voorstellen van het rapport 'Herken-

baar en Slagvaardig' wannecr deze

in de plaatselij ke CDA-afdelingen
aan de oÍde komen. Alleen zó kun-
nen we voorkomen dat we nu echt
'CDA-jong€ren' worden.

CheÍtel Hogc is voorzittcr yrÍ d€ Zuld-
hollríds. CDJA-Rsrdsfr rctie.

CDJA
Wassenaar
bezoekt
Gevangenis
ln nauwe samenwerking met de

kernen Gouda en Bollensfe€k he€ft
het CDJA Wassenaar een bezoek
kunnen brengen aan de Schevening-

se gevangenis (P€niteÍltiar Compl€x
Scheveningen).
Het bezoek, dat woensdagavond op
25 januari plaals vond, slond in het
verlengde van de excursies naar de

Tweede Kamer en de Rechtbank in
Den Haag. Dit bleek een heel inle-
Íessante en leerzame ervaring.
Nadat hun legitimatie geconholeerd
was ea zij gescreend waÍen, kreeg
het CDJA een rondleiding in het

huis van bewaring. Ds. J.D.W.
Eerbeek, een inspirerende persoon-
tijkheid, lichtte hun in over de gang
van zaken in de gevangenis en

beantwoorde al hun vragen. Daar-
naasl maakte de heer Eerbeek het
mogelijk om een gesprek te hetrben

met één van de gedetineerden.
De groep heeft sle.hts een indruk
kunnen krijgen van wat vrijheidsbe-
roving betekent: de sfeer in de

gevangenis is beklemmend. Het
interieur is heel functioneel en kil.
Dit in tegenstelling tot de bezoe-

kersruimte die gezellig is. De dagin-
deling van €en gevangene staat van ^
te voÍen helemaal vast, de enige
privacy die deze heeft is 's avonds
op zijn kamer van twee bij vieÍ.
Gedurende hun verblijf worden de
gevangenen b€geleid en kunnen zij
zich ontplooien op verschillende
manieren: Schilderen, speelgoed
maken, etc.

Hel sp€€lgoed maken g€beurt ten

behoeve van een project vooÍ kinde-
Íen van Polen. Ook is de gevange-
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nis in b€zit van een gÍot€ biblio-
theek-

Wat natuurlijk ook belangrijk is, is

dat de gevang€nen de mogelijkheid
krijgen om na le denken oYeÍ wal
ze gedaan hebben, over geloof en

over hoe de toekomst eÍ voor hun
t uit zal zien wanneer de stÍaftijd eÍ

voor hun op zit.
Belangrijk is, aldus Ds. Eerbeek, de

beg€leiding nadat zij vast hebben
gezetcn. Hier woÍdt nog le weinig
aan gedaan. Een goede stap in de

richting van deze nazoÍg is de stich-
ting'Exodus', onder voorzitterschap
van de pÍedikant, die zich hiervoor
inzet.

door l,€níerd C.D. v.tr deo BeÍg
(s.cr.trris CDJA Wess€nerr)

Denk CI@n

Spoffidog [[[
Voor iníoÍmolie bel:
Chístine 070-3ó88888
Fèrry 010-4ó72ó0E
Jocco 0184o- I5383

Agenda
maaí

- 2 campagne activiteiten in lriden

- 4 campagne activit€iten in Alphen,
Boskoop, lriden en Vooschoten

- 7 campagne activiteiten in Den
Haag (Slotmanifostatie)

April

- 4 Algemene lrdenvergadering in

Rotterdam (zi€ uitnodiging)
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