
Het CDA zit in een dip, maar zal daar weer uitkomen. Dan moet 

de C wei op een voor de samenleving herkenbare manier worden 

vertaald. Partij van de samenleving is daarbij een goed uitgangs

punt. Verantwoordelijkheid, verbondenheid en duurzaamheid zijn 

kernbegrippen voor zo'n partij van de samenleving. Die kernbe

grippen leiden tot de politieke keuzen maatschappelijke dienst

plicht, veiligheid, vreemdelingen en integratie, en milieu. 

A
lwccr.ccn blauwtJe gelope-·n. 
Twee verkiezingen verloren, 

twee kccr uitge<,\oten van de 

rcgcnng. No de vcrwarnng 

ol'-> gcvolg van de vcrkiczing~ncdcrlaag 

u1t I 'J'J-1 overhcer'>l na de 

onvcrwachtc klap in I 'J'JH 

de vercloving Het CDA i-; 

voor de twcedc maal bmut 

algcwczcn door de kiezcr 

en door de coalitiepar

tlJCn Hct CDA zit 1n een 

dip. -~ hgere 1a1Tn zoa\, we 

d1e JllOillentecl mccmaken 

zqn nieuw voor het C:DA 

Llniek in de politick zijn 

ze cchtcr niet De VVD 

linbc partijen hct enige werkelijke per

<,pecticf vond. 1 Toch is de !'velA er -al

than'> voor het moment -weer bovenop 

gekomen.' Ook binnen de VVD i'> de 

di,cu'>'>ie over het bc,taan<,rccht van de 

partij altijd latent aanwe

zig. Zo i'> mini'.ter Van 

Aart'>cn verklaard voor

<,tandcr van een lu<,ie met 

\)66 lliJ het CDA i'> cen 

lusie met andere partiJcn 

vee\ mindc1· ccn optic die 

in de disCLI'>'.ie cen rol 

'>pee it.' Het C:J)A i<; z1ch 

bli1khaar <;terk hcwu<,l van 

zijn cigcn po~itic in de 

Nederland'>e politick AI-

!lCelt zc gehad, de l'vdi\ ;\ 1r. S Pill! Hoers11111 /3rn11il lccn a\ door het eemge-

nog rccen tcr. en I)(,(, heelt ze met de 

rcgclmaat van de klok. AI dczc parti1cn 

zijn wcl ccn"> tcruggckonlcn van \VCg

gewce'>l. Het mee'>l opmerkclijk i'> de 

'>iluatie hiJ de l'vdA, waar ecn niet ge

ring aantal kop<,tukkcn binnen de partij 

nog maar een jaar ot vijl gcledcn op

hdting en <,amengaan met de andere 
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z1nde gelool in de toekom<,t a\, onal

hankc\ijkc partij <,taat het CDA er bctcr 

voor dan de !'velA vijr 1aar gclcden Van 

een acute exi<,tcnticle cri'>i'>, zoa\-, bij de 

!'velA ten lijde van de WAO-et-;,;, in 

19'J:l. i' geen <.prake. Dat ncemt niet 

wcg clat de natuurlijkc achtcrban van 

hct C:DA structurcel onder clruk staat. 
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Wil hct CDA her arkalving-,procc' 

<,loppen en tcrugkomen ;:d, vo!k-,p<lrtiJ -

en ik ga crvan uit dat dat i~., wat hct 

C:DA wil d0n zal hct C:DA mel 

thema', nwcten komcn die de <,Jmenlc

ving van vandaag aJn-.;prckcn. Na0r die 

thcnlZl··~. en noar de uitgJng-,puntcn die 
da;naan vomalgaan, moct het C:!)c\ op 

zoek. Nict dat het C!)A ooit nog zo 

onaontJ<..,thaar zol worden Zl].., vt'><'>r 

I'!'!-+. Hct C:l )A nwct d<1<1r ook ntct 

n<1ar <,trcvcn. ·"bar cc11 hootdqroming 

in de l\cdcrlz111d,e polttiek bn hct 

Cl),i\ ook in de volgcndc ccuw zcket 

hlijven 

In de huidige, vom hct Ci)A vcrw<n

rcnde tijd, i'> ccn <,trJlegi'>chc pl<l<ll,he

pahng nodig. l)ot i" van allcrccr-,t vJn 

groot hcl<1ng, omd<1t hct CI)A btl hct 

zwcvende clcctoraal en 

Need•. dar hanclhaving vJn hct contc'

"ionelc karakter de hc<,te van twee kw<l

den i,, dec! ik dan ook niet. Het c:! );\ 

moel, door zipl rclatieve onJih<lnkelijk

heicl van de kcrken. ee11 vee! grotcr he

rcik kunnen hehhctl. Hct C:DA moct 

Ztdn'>luitcn hi1 hct nog - in '-,Oillllligc gc-

va!len l<1tenl llllll\\'l'Zigc gcvocl cbt, 

ondJnk, de ztch verzw<1kkcnde po,iltc 

V<lll de kcrken, de hood,chap dte uit 

het chri<,tt"ndom voortkomt nog kvend 

en Jctueel '" Hct ('! ),4 zJI een invul

ling V<lll de ( moeten vtmktl die her

kcnd wortlt door de <,Jmenkving van 

vanclaag. Het moct ee11 homl'>chap zijn 

dte in hegimel tcdneen in de '"menk

vtng moet kuntletl aan'>pt·ekctl I ),t plci

dooi voor et"n meer op de ontkerkc

\ijktc -.an1cnlcving Vtlll vandaag gcrichtc 

hood'>chap i' uitclrukkeliJk geen oproep 

tot her "via karaktervnlic' 

vooral htJ de jongc kiezcr<, 

nog ..,tcrk hct aurJ. droagt 

vJtl ccn contc'"onelc, 

kerkgehonden partij. Dat 

i'-> nJtuurli_ik ccn JlllJgo

probleem. En daar " aan 

tc wcrken .. ~bar het i' uit

drukkelijk ook cen op

dracht tot het zoeken naar 

Het CDA moet er politieke macht vergro

ten"• lvenmin hen ik 

htlng voor vcrlic'-. van ''au

thcnticitcit"'· Het i' wal 

mij hetrdt gcen di<,cu<,<,ie 

tu<,<,en "tundi.,"' e11 "realo.,"' 

Hct U )A i' een vo!k,par

lti die cen hood,chap 

hedt voor de <,Jmenlcving 

voor durven kiezen 

de maatschappelijke 

dienstplicht een 

verplichtend 

karakter te geven. 

ccn op de ~on1cnlcving 

van vandaag gcrichtc chri'-;tcn dcmo

crali'>che bood,chap Het (])/\ zal 

overtuigcnder moetetl Iaten zten dat 

hct antwoorden hcch op de uitdagin

gcn van de -,anlcnlcving van vandaag. 

Dat i'> ccn <,amenlcving waarin <,teed' 

mtnder mcn<,en zich tot ecn hepaaldc 

kerk rekenen Fen C:DA dJt in de 

heeldvorming nadrukkelijk vcrhondcn 

i'> mel de kerken, zal du, cen <,teed'> 

klcincrc natuurlijkc achtcrhan achter 

zich -,charen. I )e hood,chap van hct 

C!)A wortlt ecn hood<,chJp voor ccn 

klcinc achterhocdc. Dat zou ik itl hogc 

mate hctrcuren. De conclu<,ic van Dr A. 

en die hoocl<,ch<lp via rcgc

ren in de praktqk wil bt-cngen. Ecn dcr

gclijke partij i' per delinitic mlllder 

"tuncli" clan hqvoorheelcl de Rl'~ len itl 

de jt1ren zevcntig en tachtig de [vangc

li,che VolbparliJI. luiq de mix tlt<,<,en 

ideologic en rragmati-.n1e 1~ de grotc 

kr<1cht van het CDA gewce<,l in de <,uc

cc,jarcn. Die mtx i' Juthcntiek CDA. 

Partij van de samenleving 
Hoc moct die mix nu men conLJTCl 

\vordcn vorn1gcgcvcn' In her zon1er

nummcr 'Durven kiczen' V<lll Chri'>lcn 

I )cmocrati'>chc Vcrkenningen komt cen 

aantal hijdr<1gcn uit hit t"cn prolilcring 
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van het Cl lA "'' pe1rti1 VJtl de <;CJ!llenlc

vtng. I loti<; een goed vertrckputtt 

1\LlJr JJI1 dit hcgin'-.c! zal nog nlccr 

concrete inhoud n1octcn worden gcgc

vcn. wil hct voor de burger hcrkcnbe1ar 

zitn ol'> e~Lill'>tel bchorencl tot ccn por

l!J. \Vant wclkc portij ziet ztchzell nu 

nict o\<.., "p0rti1 van de <..,Jmcnlcving''

t\loor het begt·ip "pe1rti1 ve1n de '>alllcnlc

\'in~( ol \)Jrtlj VJ!l hct gCilll'Cil'-,ChJ[l'-

dcnkcn" l" lTil begin. Van groot belong 

doorbij i-, VJ'>t te houden Jan het begin

'"' dat hct 'pe1rtij van de -,amenlcving' 

111et hoelt te lucien tot een dt<,LU"te 

over hct ol ol niet lchiCJten von de C 

~-let 1'- ccn vcrtztling daarvJn naar de '-,0-

tncnlcvtng vJn vandoag 

I lc "partii van de <;CJ!llenlcving' biedt 

een antwoord op de gc'lndividuali-,ecr

dc -.zuncnlcving van vllndJag. I )c chri'-.

tcn-dcmocrJtic n1oct de burger'-. vragcn 

om acticve dcelnome Jon de -,amenle

vJng. I )it gaJt ovcrigcn-. nict ten ko-.tc 

van het tndividu. I lc chri<,ten-democra

tte al' parttJ van de 'amenlcving bclcm

nlcrt de zcltontplooiing nict, nlaar 

geelt deze wei grenzen. t\leer dan het 

lihcroli-,mc, maar ook meer dan demo

dcrnc -,ociaal-dunocratic. Hct gaat on1 

het helcvcn von de etgen pick in de <,a

menlcving 111 vcrantwoordelijkheid 

voor de ander, ol Jlgemencr, voor de 

-;anlcnlcving. 

I let "parti) vJn de <;Jnlenlcving" wtllcn 

zitn houdt in dat het UlA nadrukke

lijk de aandocht ve<,tigt op themJ\ dte 

de -,amenlcving Ji<; gehecl re1ket1. Voor

heeldcn van dcrgeliJke thcmJ\ ziJn bij

voorbeeld vciltghcid en milieu. In hetdc 

gcvallcn vragcn de thc1na\ om ccn kcu

zc voor de '-,Zllllcnlcving ot tcgcn de 

wijheid vJn hct individu. lk zal bcide 

thcmZt';., hicrondcr nog nadcr Ztonqip

pen. ,\bar allereer'>l zal tk pogen her 

hcgrip ''pZtrtij Vtln de ;.,Ztnlcnlcving'' han

den en voctcn tc gcvcn. 
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Drie kernbegrippen voor de 
partij van de samenleving 

1 \ 1U<ililtl'OOrc/c/tjk/Jcid 
In een goecl tunctionerende -,amenlc

ving i'> ollctTcr'>t van be!Jng dat de indi

viduclc burger;., zich cr hc\\'Ll~o,t von zijn 

clat ZiJ een verantwoordelijkheid heb

bcn voor clkoar en voor de ~o,Jnlcnkv!ng 

Ji'> geheel Len burger die verantwoor

dell)k handelt kent zell de grenzetl vJn 

zip1 vrijheid WoM 011taardt het uttle

vcn van de vrijhetd in ovnlaq voor de 

ander Lae1t ik vet·Jntwoordelijkheid il

lu<,treren e1e1n de hand van de burger in 

zijn direclc lcelomgeving, tn de ,tt·aat 

De verJntwoordelqke burger houdt re

kening met de buren Ji'> ht) de muzick 

aanzet, zct op de goede dag de vuiltll'> 

huitcn en laat zijn hond niet uit op de 

<,tocp. Kortom: vcrantwoordeliJkheid'>

zin betekent goed burgcr-,chap. 

1. VerhoiJdcli/Jci,i 
Vcrantwoordeli1kheid Jegen<; elkaar i'> 

ccn ha.:...i~o,voonvaJ.rdc voor ccn gocd 

tunctionerende <,CJ!llenleving. 1\taJr het 

i-, niet voldoende. Het CJ)A lllJg een 

.:...top vcrdcr gaZtn, nog -,tccd'i zondcr de 

burger te vragen zichzelf wcg te LiJfc

rcn. Fen 'Jmenleving hedt cement tu<,

'>en de individuek delcn nodig ee11 ge

voel VJn verbondenheid Vcrantwoor

deliJkheid Jegen<, clkaar heelt iet' bere

kenenck L!tt verbondenheid <,preekt in

terc<,<,e in elkJJr lr onl<,tJat cen po'>i

tieve betrokkenheid op elbar Een 

betrokkenheicl die, om het voorheeld 

vZtn de burger in de -,trtlot nog even vo~o,t 

te houden, hct be'>t bn worden gdllu<;

treerd JJ!l de hJnd van hct "opzoome

ren"" Een helc -,trJJt -,teekt de hJnclen 

uit de mouw om de -,trJJt een betcr 

Ztonzicn te gcvcn Vandt1<1r d<Jt vcront

woordelijkheicl en verbondenhetd in de 

<,CJmcnleving bij clkJJr horen. Het "op-
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zoomeren" is tot op heden een vrij inci

dentecl verschijnsel gehlevcn, maar het 

vcrdicnt n1ccr navolging. 

Er is ook een georganisccrcle vorm van 

verbondenheid: de vercnigingen waarin 

burger<, zich organiseren. De comhina

tie van verantwoordelijkheicl met ver

honclenheid brengt om clan ook bij de 

behouclenswaarclige christen-clemocra

tische keuze voor de vcrbanden van 

burger<, in de samenlcving: het midden

veld. 

3. Duurlilamheid 
Vcrantwoorcklijkheid en verhonden

heid ziJ11 begrippen die vooral tussen 

de burgers in de samenleving tot uit

drukking komen. De nvcrheid mnct de 

voorwaarden scheppen waarin verbon

denheid en vcrantwoordelijkheid tnt 

hun recht komen. I )aarvoor i-, een 

overheid nodig waar de burgers op te

rug kunnen vallcn len betrouwbare 

ovcrhcid die aanwczig i~ 0111 voorwaar

den te scheppen en heldere regel-, te 

geven. len dergelijke overheid geelt 

duurzaamheid aan de sa-

waar duurzaamheid uitg<Jngspunt moet 

ZIJn. 

Waarden en normen als 
onmisbare spelregels 
De spelregel<, om ccn vcrantwoorde

lijke, verbonden en duurzame -,amenlc

ving goecl te Iaten lunctioneren zi)ll 

waarclen en normen Waarclen en nor

men en de partij van de samenleving in 

de uitwerking zoals hier geschet<,t, zijn 

nnlosmakelijk met elkaar verbonclen. 

De overgrote meerdcrhcid van de bur

gers hecht belang aan waardcn en nor

men, en lcdt cla<Jr ook na<Jr. 1\bar een 

klcine minderheicllapt de spelregcls aan 

zijn laars. En wic de regels aan zijn bars 

!apt, verziekt het spel De grote ruimte 

die in de Neclcrlandse -,amenlcving he

staat voor het indiviclu betekent dat de 

klcine mindcrheid onder het mom van 

toler<Jntic de meerderheid overlast kan 

bezorgcn Het drug<,belcid is een goed 

voorheelcl. Ecn klcine minderheid is ge

regcld bezoeker van een collce-,hop 

Fen grote mecrdcrheid hedt bst van 

clrugsovcrla<,t, ol irriteert 

menlcving. De samenlc

ving waCJnn vcrant\voorde

lijkheid en verhondenhcid 

tot hun rccht komcn moet 

duurzaam zijn. Ook hicr 

bn het voorheeld van de 

straat wellicht verhclde

rend wcrken. Fen overheid 

Op het terrein van 

de veiligheid kan 

het CDA recht-

zich Jan de drug-..tocri'-;tcn 

die op zock gaan naar hct 

soltclrugsparaclqs Neder

land. I )c hewoner<, van de 

lijniger zijn dan de 
grcn.:..,gcnlccntcn wctcn 

hier over mee te praten. 

De Nederlandse samenlc-als veiligheidspartij 

bekend staande 
ving h, on1 ccn Fngc\-., 

woord tc gchn11kcn, tllClT 

ccn dfJLTIIll~~iPc" dan ccn "to-

die ccn duurztlnlc -..anlcn

lcving wil zorgt voor goc- VVD. 
de vcrlichting en goede 

he-,trating Diezellde overheid kan vi<J 

hc-.;tcnlnling-;planncn en vcrgunningcn 

zorgen dat het evenwicht in een woon

stra<lt niet wordt ver<,toord door een 

cafe ol andere horccagelcgenhcicl. Ook 

met juriclische miclclelen zorgt de over

heid voor duurzaamheid. Op macroni

veau i-; het milieu een helangrijk thema 

lcr<JJI( 10cirty. In hct Fngcls 

hedt ioln<Jiil een positieve j>mnillll'f een 

ncgatieve klank. Hct i-, de "l<1<1t maar 

waaien"maatschappij Vcrhondcnhcid 

en verantwoordelijkhcid zipl noclig om 

de samenlcving van de minded1cicl een 

<,amenleving voor de meerdcrheid te 

worden. Niet omdat de minclerheid 

mincler is, maar omdat de minclerheid 
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cvcnmin mccr i' dan de grotc 'zwil

gc·ndc" mccrdcrhe1d 

De verantwoordelijke, 
verbonden en duurzame 
samenleving nader uitgewerkt 
Fen pJrlli die kic't voor ccn vcrant

woordclilkc, vcrhonden en duurz<~mc 

'amcnlcving moer vcrvolgen' wei dur

vcn kiczen tcgcn z<1kcn die de vcrant

woordelijkheicl, de verhondcnheid en 

de duurzaamhciclondermijnen. Aan de 

h<1nd v<1n ecn a<~ntal concrete thema\ 

zal ik hicronder prohcrcn de dric he

grippcn prakti,ch handen en voeren te 

gcven l'olitiekc keuzcn die gcma<~kr 

kunnen worden aan de hand van de 

dric hcgnppcn verantwoorclelijkheid, 

vcrhondenheid en duurzaamheid 

1 1\ illdlscild/Jflcliikc dicllsl(llichl 

[en idee dat de verhondcnhcid met de 

'amenlcving en de verantwoordeliJk

hcicl voor elkaar op cen herkcnharc ma

lller met clkaar verhindt, i' de m<~Jt

'chappclijke clicmtplicht. J)it voor,tcl 

i'-1 in hct vcrkiczing-,progranlnla cnig')

Zlll'-. voorziLhtig 1 nunlclt~k al'-. '-.tagcl gc

lormulccrd, maar hct vcrdicnt ecn hel

dcrc u1twcrking Hct C:DA nwer cr 

voor durvcn kiczcn hicraJn ccn vcr

plichtcnd brakter te gevcn. een vr1Jwil

ligc -..tagc zct gccn zodcn aan de dijk, 

omdat daJrmec <~llccn de loch al gcmo

tivecrdcn worden hcreikt. Hct CDA 

zou de l<1t hiJ dit authcntickc rhcma ho

gcr n1octcn durvcn lcggcn. HI Fen kcuzc 

vom cen lllaat,chappelijke dicn,tplichr 

" cTn nadrukkcl1jkc keuze v(Jc'Jr de '"

lllcnlcving. 

1. Vctlilj/Jctd, cell kcuzc lcUw illJOIIIfllilcil 

Pilll 3c illln}cr 
I k naclrukkciiJkc kcuze voor ecn duur

z<~mc, vcrhondcn en verantwoordelijkc 

'amenlcving lcidr tot ecn duidei1Jkc 

(I JV II 'IS 

kcuzc voor vcdighcid. J\onta-.nng vJn 

de vci11ghcid raakt hct hart v<~n de 'a

menlcving, het i,, on1 in de hicr gcko

zcn tenninolog1c tc hlijven, primair ccn 

gchrek <1Jn vcrantwomcleiiJkheld. Het 

C:DA zou hct helang van vcilighcid 

voor de 'amenlcving gc,t<~ltc kunncn 

gcvcn door het initiatid tc ncmen tot 

opnun1ng van de zorg voor veilighcid 

al, 'ociaal grondrccht in de Crondwet 

Het i' van de zotrc dat de overhcid wei 

de grondwettelijke taak hcclt voorwaar

dcn te ,cheppcn voor vrijctljcl';l1c'tc

ding 11 (!) van de burger-, n1aor nict voor 

hun veilighcid. Het C:DA moct hct 

voortouw ncn1cn waar her zoict-.. clc

mcntair' hctrdt als de vciligheid van de 

'amcnlcving. Op dit tcrrein bn het 

C:DA rcchtlijniger zijn clan deal' vcilig

heid,partij hckcnd 'taande VVD 1m

mer,, de VVD "al' lihcrale partij nict 

aileen de partij van de veilighc1d, maar 

ook van de individuek vrijhcid Hct 

C:DA kic'r hicr primair voor de '<~men

lcving, en de samenlcving i' mccr dan 

ecn oprcl"1m va11 individuclc vrijheden. 

In ccn adem met de keuze voor vcilig

hcid noem ik de atkccr van gcdogen. 

Ccdogcn i' onver,chillig de andere kant 

opkijken. het i' in hoge mate onvcrant

woordclijk. Om dezcllde rcden nwct 

hct C[)A heldcr durven kiezen regen 

hct ver,chijmel dat /'lll'dl)' 'teed, vaker 

cen alih1 wordt voor <~nonimiteit ten op

zichte van de 'amenlcvlllg. Want wcl

licht nog mecr dan hct gcdooghclcid" 

hct ijzcrsterkc recht op fniPdC)' cen bron 

voor onvcdighc1d 1-lct C:DA zou cr 

goed aan docn de komendc tiJd ll<l tc 

gatln waar in de <..,ZJlllcnlcving hct rccht 

op anonimitcit van hct individu her 

rccht op de veiligheid van de 'amenlc

ving bckmmcrt. Actuccl voorhceld i' 

het rccht van de pcdoticl op het hczit 

van kindcrporno 
1
'voor c1gcn gchruik" 

ver'u' het rccht van hct kind op he-
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<.chcrming regen mi-,hruik 01 her ge

hruik van con1cTa\ op -,traat regen crinll

nalitcit vcr'>ll'> hct rccht nict ongcwcmt 

op him tc komcn. Hct rccht op flril'tlcy 

vcrdient ecn zwMc he-

grantcn wordt inhurgcring, vooral in de 

grotc -.tcdcn, ccn -.reed., grotcrc opgJ.vc. 

Dat i-, voor allen die in ~edcrland \\'O

neil \Zowcl dcgcncn die hicr gchoren 

ziJn a]-, dcgcncn d1c hicr al 

-,chcrmlllg tegen mi-,bruik 

dum particulicrcn. Voor de 

ovcrhcid, die hct algemccn 

hclang hchartigt, moetcn 

andere rcgel-; gcldcn. lk 

wil nog een twcctal thc

nla\ aan.:...tippcn waarovcr 

in de Ncdcrland'>e -,amcn

lcving de komcndc decen

nia lundamcntclc politickc 

Milieu is een jarcn hun -,teentjc aan de 

~an1cn lcving hi Jdragcn l 

<;teed-, mociliJkcr tc hantc

rcn. Hct Amcrikaan<.e 

voorbccld van gctto\ en 110 

tjo tiiTtiS. wat hicr en daar al 

wcrkclijkhcid wordt. moct 

..,tcrkcr worden tcgcngc

gaan. AI-, dat lukt, clan zul-

onvermijdelijk 

thema voor een 

partij die duur-

zaamheid wil 

bieden. 

kcuzcn gemaakt zullcn moctcn worden. 

Dat zijn het vrccmdclingcn- en mindcr

hcdcnhelc!d en hct milicuhclcid. Bcide 

thema\ hchhcn vooral hctrckking op 

de duurzaamhcid van de <.amcnlcving. 

l. V recllldeli11r}n1 c11 i11lcl} ro tic 
In zccr konc liJd i-, de hcvolking in Ne

dnland <;lcrk van <;amcn'>tclling vnan

dcrd. NedcriJnd i-, de lacto cc11 immi-

graticland ln1migratJc i-, in de ccr-,rc 

plaal'> ecn hcwiJ' dat hct mel ecn lend 

gocd gtJat ~\1aar hchccr-,ing van inlnli

grJlie i-, noodzakclijk, zckcr in cen land 

al-, Nederland. Van heiJng i-, dat wiJ die 

di,uMic nicl krampacht1g vonen. In de 

open Nedcrlancl-,c <.Jmenlcving moct 

hel mogclijk zip1 de kamen en bedrei

gingcn van dczc ontwikkcling tc hc

<,preken Tc vaak hectt dit thema nog 

hcl aura van ccn tahoc-onclerwcrp 

1\ bar de tockom<.t van de <,amcnlcving 

i-, een buitengcwoon hcl;:mgrijk ondcr

werp voor de politick Allen die zich in 

Nnkrland bcvindcn, worden in gelijkc 

gevallcn gci1Jk hehandclcl 12 . J)al i-, hct 

uitgang...,punt. l)tlt '-ltaat cr nict aan in de 

weg dal de Ncclerland,c ovcrhcicl, zoa], 

icdcr land, hct recht hectt immlgratJcrc

gcl-, le hchhcn en die toe tc pa<,<,en. On

der druk van de grolc aantallcn immi-

len wiJ over cnkclc decen

nia zeggcn dat de Ncclcrland-,c cultuur 

i-, vcrrijkt mel de kom<;t van de vclc mi

grantcn. l)c vcrgclijking n1ct de zcvcn

ticndc ccuw gaat dan op. l.ukl dat niet. 

don zoln1cn onzc gcncrot1c kunncn vcr

wijlcn dat wq cc11 a;:mkomcndc <;C

grcgotic in de ~.,an1cnlcving nict hchhcn 

voorkomcn. Hct vcrhancl in de -,amcn

lcving worth zwakkcr. Ln dat moct hct 

CD/\ ccn zorg zijn. [en cluurzame <,a

Jncnlcving vraagt on1 ccn dcltaplanZlt h

tigc inhurgcring~.,opgavc gckoppcld ZlZl11 

ccn vccl '>lcrkcrc hchccr,ing van de im-

1l11grotic. lnhurgcnng en in1n1igrat1c zijn 

onlmmakclijk met clbar vcrhondcn. 1
' 

1 A lilicu 
Hct woord duurzaon1hcid i~., van grotc 

waJrdc in 1Tiat1c tol hel milieu. Hct mi

lieu i' her wcrcldthcma voor de vol

gcndc ccuw I {ct goat om de tockon1q 

van de aardc zoJ]., wij die kcnncn. 

( lmdat hct prohlccm zulkc <liWOor'>tcl

harc proporl ic'> hcclt. en door ccn cn

kcl land zo mocili1k hcJnvloedhaar, i'> 

hcl cc11 mocilijk polil1ck thcma. Fvcn 

leek hct de f'.:cdcrland-,c pol1tick tc 

goon hchccr~.,cn, n1oar zo ~.,ncl ol-, hct 

kwam. vooral dankzq de Kcr'>lloc

'praak van de Koningin in i'JHH. zo 

<;ncl i' hct ook weer vcrdwcnen. Hcl i<. 
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de onoplmhaarheid, en nict de oplm

'>ing crvon, die het van de politieke 

agenda hcdt gehJald. Vcrdere milicu

mJJtregelcn gaan pijn doen. Toch i-, er 

gccn ontkomen aJil. Het CDA i-; cen 

partij die milieu a\-, thema moct va<>t

pakkcn. ( )nze comumpticmaahchappij 

i-, niet cluu1·zaam. lcdereen wcct dat 

ook, de tijdhom tikt door 

Omdat hct vraag'>tuk zo enorm i'> en 

<;chi)llhaM zo onop\o-,haar i'> het niet 

cen thema waar ccn partij gemakkclijk 

mcc bn <,corcn Ook voor hct C:\ )A i'> 

de po'>ille ten opzichte van de eigen 

achtcrhan moei\ijk Ook C:DA-cr<; zijn 

autohezltll'r'>. !-let (])A moct het the

ma milieu daarom niet op de Jgenda 

zctten om recht<;trcek, politieke Wlll'>t 

mec te hchole11, maar omdat het ecn 

olwerllll[clciiJk thema i'> voor een partij 

die clurll-zaalllheicl wil hicden Hct 

Cl )i\ kan het Jppcl op het milieu he'd 

vall de burger docn a\, appcl op verant

woorde\rjkheid,zlll 1\li\ieu \wort ol'> 

theme h11 de pJrlll van de <;Jmenlcving. 

Tot slot 
Het Cl ),\ zit 111 cen dip Het i'> echtcr 

1111jn <;Le\ligc overtuiging dat het CDA 

hicr weer uit bn komen Nog <,tc\liger· 

weer uit zal komen. Het geloor van de 

eigen men,cn in de toekom<;L van de ei

gcn parti) kz111 hicrhii door-,bggcvcnd 

ZlJil I )JZtrvoor 1..., \vel tl'-.l.,LTttvitcit nod1g 

\X.-Jt nil'l hclpt i'> wannecr w1j trie<;t voor 

on.., uit gaJn nlillllCJ-cn hoc 1nooi hct 

vrocgcr \\'O<...,, en hoc trcurig nu. I )c zc

kcrc twkn van toen kcren nict weer. 

i)Zlarvoor i-.. de ...,Jlllcnlcving waaruit hct 

Cl ),\ " ont<;taan tc vee\ verandercl, te 

vee\ Olltker<;tcnd en te vee\ ontzuild 

Toch i'> [LII'>t de chri<;tcli[ke gronc\,\ag 

een <;tcrke ha-,i'> om met vcrtrouwcn de 

onzckcrc uitcbgingcn van de tockon1-.t 

JJ!l tc gJZIIl. 1---lct i'-. hct cigcnc en hct 

hi1zondere van het U );\ 1\ bar dan 

( I lV I I 'IS 

moct die C wei op de toekom<;t worden 

gcricht. Daarvoor moct de C op ccn 

voor de <,amenlcving van nu hcrkcnharc 

manier worden vcrtaa\d_ l'artij van de 

<,anlcnlcving i'-; daarbij cen gocd uit

gangspunt. Wcllicht dat de begrippcn 

vcrantwoordelijkhcid, verhondcnheid 

en duurzaa1nhcid daarvoor ccn aanzct 

kunncn zijn. 

1\ lr S 1'<111 I L1C11111d ll11111d i1 f,e/ci.!llllc.-iciPcrkn 

Pdll .!c CDA- TiPrc.lc K<1111Cijnnlir 

No ten 
z,c hlJVoorhccld ,-\ndrC \'tlll dcr 1 ou\\', f)c 1-!.o,!t 

/ 1tld l'll illi,lcu r'U h,i/cii, ~(_ hoorl llJ()2 

1\11 I C. de Hoop Slhcllcl gcch 111 LiJil 1 nw1 

k::111g ' ( ·1 )V (l <JS, biz 21 I :221 -,tcrkc Jrgu

lllcnlcll \ O(ll de gcdJl htc lL:n de PwlA ·L'Cil gc

wckhgc ICJUic' \\'clLht \\'dllllCCI \X'1111 Kok tc

rugtrccdt 

[ )ct·gclllkc gclutdcn ko111cn '' cl \'dll hu1tcn de 

p:11t11 Z1c ])p., J\1 A 1\l \'foltgcn.., 111 ( /)\' 7 S 

I!J()S hlz :;:;o_:;.:;~ 

(/)\'IN ()S hlz :2(J~-2(J!J ( )vcngcll'> ,..., de prc

..,~.._·nL1ltc VJII cTn kcu7c cJ].., 'de hc..,tc VJn l\\Cl' 

k\\t~dcn '-'l'll dol'tll..,ccn<trto omdcn hct cr \Jll 

u11 g,lJt lLlt hct ( ]),\ ,1lkTII ccn kcuzt· !welt 

tuc.-.,cn c,kLhtc clltc-rn,\liC\Til I )zll ])l''-,<.,lllll'>ll\C 

dLTI 1k lliCl 

])J.., .-\\1 ()o..,tLliH_ll't 111 (/)\' 1<JiJS -s hlz 

1 11'1 ~ 1 I 1 

(J !dcn1 

i:tc (HJk !)t i\ ~ltnk ( !)\' 7 .') hl.c: iS(J :;q; 

I let hcgnp gctncctl...,Llvtp<.,dcnkcn z.1l tk htct 

\ctdvt ntct gchtulkcn omdtlt tk hct ccn tc ou

holltgc tctm \tndt 

( .ctHJcmd tltl<tt de Rottcrd,llll"l' ( )p7()0tllcr

...,lr<t,tl \\ :~,11 dtt ttltllZtttcl I" otll'-l<lJ11 

111 Ztc ook J)t.., ( 11 Vct<.,llT.!.!h ( /)\'7 S qs hi, 
]_\):') - ~(ll 

11 .\rttkvl 22 ltd i ( ·,romh\ct 

\} ,\ntkcl l ccr..,tc "-:1n ( donlh\cl 

l i In hct ntcLI\\' gn(Jrmdc tntnt<.,lct<.,( k1p \'()Or 111-

tL·grJltc hJd tmmtgr,lttL' llHwtctl worden 11\cc

gt·tHJilll'tl I )Ztt d,lt ntct I" gchcurd t" LTtl ,!.!l'

tllt"tt· k.!th 
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