
De afgelopen zomer heeft de redactie van Christen Democratische 

Verkenningen een interessant nummer gewijd aan de plaats en de 

toekomst van de christen-democratie. De ingezonden beschouwin

gen getuigden van een grate ideeenrijkdom en logenstraften ieder

een die vindt dat de rogge bij ons nog altijd dun is. Tevens maak

ten de diverse artikelen zichtbaar dat het water van de christen-

democratie door een brede bedding stroomt, waar voor een varia

tie aan opvattingen ruimte is. Zo hoort het ook bij een beweging 

die midden in de samenleving staat en die vanuit vaste waarden 

liever de dialoog zoekt dan het dogma vindt. Dit laatste - dialoog 

in plaats van dogma- vind ik essentieel en wanneer ik hier mijn vi

sie neerleg dan gebeurt dat met de uitdrukkelijke provisie dat wij 

een partij van discussie en vrije meningsvorming willen zijn. 

E 
r ,., 111 de na,leep 

van de voor on<.., 

,Jecht atgelopen 

vcrklcztngcn van 

(, mei vcel gesprokcn over 

het im<1go van hct C:DA. 

f Ioewe I ik het imago

vraag'-.tuk nict uit de weg 

ga - ik kom er <;trab op tc

rug gaat daar mijnr.; in

zicn.., vee\ aan vooral lnlZl

go bJt zich voor wa...,tnid-

wezenlijker hetekenis 

zijn. Imago i<; huitcnkant. 

i' een atgeleide. Waar het 

om gaat i<; de identiteit 

van cen partii. om de hll1-

nenkant. Wic zijn wee 

Wat ondcrscheidt ons van 

andercn7 Wat willcn wc7 

Wat kunnen wc7 

delcn mi<;<;chil"n manipulc- i\1r. J C de HoofJ Scheffer 

Your mij <,taat huiten kijt 

dat het C:hri<,ten-Demo

cratische Appel ecn volb

partij midden in de <,a

menlcving is. De C van rcn ll1J.ar voor ccn open, 

democrati,che p<1rtij i' imago de uit

kom<;l van een aantal ontwikkelingen 

hinnu1 en huiten de partij die van veel 

(I lV II 'JS 

chri,ten willen wij niet verliezen. maar 

wij zijn daarmec nog geen getuigenis

partij. Natuurlijk zou men kunnen be-
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wcre11 dat deC: eigenlijk voor COI111111111ily 

zou n1octcn '->l<1Ztll ot vo()r ccntninl ol 

voor cohe'>ie I\ bar dat i'> mete weinig 

en het doct, zo mccn ik, ook geen 

rccht JJn wJt om hinncn het CDi\ 

hindt. Voor mij <,tJJt deC in on'> C:[)A 

voor het chri'>teliJk-Jood'>-hunlani'>ti

<..,chc crlgocd, waarb1nncn wij z1jn gc

wortcld. Dit erlgoed JJrwaarden wij 

nict allccn Zll-, ccn gcgcvcn - dat gcldt 

inlnlcro.., voor divcr-,c andere pZlrtijcn 

ook 111aar wij wrllcn het koc'>te1TI1 \, 

cr du'> voor een hindoe ol ecn 111o'>lrm 

gccn p!Jah in onzc hcwcging~ 7ckcr 

wcl 111ZtZtr cbn go ik crvon uit dot hij ot 

zij gc'inu-igend i'> door het edgoed 

waJr wi1 voor -..taJn- ccn crlgocd dJt 111 

zijn prakti'-lchc unwcrking ovcngcn..., 

gccn cxclu~ict wc<..,tcr-,c Jangckgcnhcid 

\welt te zijn Vanuit dit erlgoed zi111 

wij ook WJP., van clkc vorn1 van, al dan 

niet relig1ell'> hepaald, lundamentJ

Ii'>llle Wr1 zijn ook gu·n kcrke\ijke par

til AJ, de hi'>'>choppen ol de Raad van 

Kcrken opvattingen over maahchappe

\qke prohlcmen te herde hrengen dan 

zullcn wij net a\, andere partiJerl goed 

lui<,tcren, maar ook wiJ zullcn het '>0111'> 

or1ee11'> zi111 met hun opvatt111gen, hoe

zccr wij hun n1oticvcn rc-,pcctcrcn 

( Jmdat wiJ on' erlgoed koe,tercn a\, 

een hron van in,piratie hehhen wij een 

extra antcnne ontwikkcld voor ethi'>chc 

vraag'itukkcn. I )czc zijn vaJk de vraug

'>tukken van de pmt-indu'>tr·iclc tiJd en 

ook dat 111aakt Olh tot een nwderne he

wcglng. Thcn1J\ a\-, cuthana-,ic, ahor

tu'>, de }4-ULII'<;C(OilOilliC, de \ik'>t\'\c-

gencc'>middckn, hct gczin hct ZiJil 

alkmaal ondcrwcrpcn, waar wij he-

hoedzaa111 gretig en grondig over Jltl-

cknkcn Loa\, wij dat do en over het 

zich thui'> voclcn in de huurt, cer1 goc

dc <.,ZJI11cnlcving voor onzc kinderen 

achtcrlaten, IT'>pcct hehhcn voor mcck

nlcmcn, IT'>pcct voor de puhlickc 

ruimtc die '>choon en vcdig 111oct zijn. 

[)c ovcrheid a\, <,child voor de wecrlo

zen 111lltlr ook en voolTLT<.,l de cigcn 

vcrantwoorde\ijkheid en inzet van de 

burger 

Wij moeten om dicn-;tb<Jar maken a<ln 

de -,anlcnlcvlng, clicn<.,th<JJr 111<:1kcn JJn 

het puhlicke clehat I )aar hedt hct 

( ])i\ a\, hct gocd i' ccn toegevoegdc 

\\'tltlrdc in vcrgc\ijk1ng 111et andere pJr

tiJCn \)czc dicn'>lhaarheid hctekent 

echtn niet dat we nwral"ti'>ch-hck

rcnd of pcc.bnt vJn hovcnal 1nogcn vcr

ordonncren hoc hct moct \.en thcma 

al'> euthana,ie hiJVrlOrhccld i'> te '>uhtiel 

tc prccair om 'i111pc\weg te kunner1 IT

agcrcn n1ct g\a-,hJrde gchoden ol ver

hodcn, laat '>tJan dat de hiJhel vom 

ccndu1digc rcccptcn zorgt. t\cc onzc 

kracht moct hiJ zulke ondnwcrpen lig

gcn Ill onzc kcnni..., van zakcn, onzc 

weiger·achtrgheid Cllll met aile modi

euzc windcn n1cc tc \\'JJICil onzc vaJr

dighcicl om de di,cu'>'>ie op cTn \'CTJilt

woord lllVCJll lllCC le VOl'lTil Cll 

tcmlottc eer1 con'>en'u' te vinden J:n 

dat a\\c, vanuit de cthi,che bder' die 

on..., VZlllllil onzc wortc\..., worden <JZlngc

rcrkt. ( Jok met ccn zekerc <;chroom, in 

hct hc'>ct dat lormck regcl'> geen op\o<,

'>ing hicckn vom per·,oonlijk ked 

In onzc iJ\TI. hct waardcndchat aan tc 

jJgen wekkcn v·:c -.om<., mi...,vLT'-ltZlndcn. 

lk zal cr (en noemen die illu'>tratid i' 

voor het kit dat we ""n' wat tcvccl he

krend-van-hovcnal ovcrkomen \Vq 

verzettcn oil'> tegcn de 24-uur,ccono

mic. \1ct idee erachtcr " hcldcr en ik 

'>\cun dat van harte, voor Oil'> hc'>tJJt de 

kwalitc1t van het hc,taan ook 1n de 

nlJte w0urin nlcn<.,en tiid hchhcn voor 

clkaar voor opvocding, voor kcrk voor 

nahuur<;chap voor <,port, voor natuur 

I let 1110g nict zo zijn dut we 111 ccn ceo

nomic vcrzeild raken, waann iedcrcen 

de hclc dag haa'>t hccft. van klant naar 
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clic'nt holt cr1 rn c·lkc convcr,atic nog 

wordt onderhr okc·r1 door de mohielc tc

lcl ()Oil 

llrerv<lrl hen rk ten dieJ"tc ovntuigd 

I )c,oml<lrlk' rd jLIIq d<lMdoor hchhcn 

\n_' on<.., zrl '-.ll'rk \'lTZcl tcgcn de 2-t-

uur·"·corlornre Toch k<ln ik rnc· o zo 

goed voorqcllcn dateen rongc v<ldcr ol 

nHH_·dcr hct met n1ijn gcdachtcngang 

rocremlcen'" lllJM tcgclijkcrtijd nich 

nwel hehhcn var1 de uitwerking van 

om q,1ndpunt rnzake de 2-+-uur,ccono

nlic lnllllCr'-. voor dczc jongc vader ot 

rnocdcr karl hct huitengewoon handtg 

zijn orn hlJvoorhceld \ <lvond' te wcr

kcn, ol op zatcrdag, en du' op andere 

rnorner1tcn t11d he,chikh<lM te hchhcn 

voor· krnd ol huurtwcrk t\li"chicn 

n1oct l'Cn vtln hen wei op zondag \VLT

ken op clc tranl, ol rn hct zickcnhui' 

( lok cbarvoot kre't rnen zell r\kt an

dere woordcrl in plaah V<lll duidclijk te 

m<lken dat we de burger' hct r-ccht op 

llnrhilitcrt en op vriJe tijd zovecl mo

gclirk willcn aanhieden, wckken wij 

"'"" inclruk van hovcn<ll te willen aan

gevcn op welkc tirdqippen van de dag 

zrr geacht worden de hood,chappcn te 

doen en war1nccr nict Uat i' hetutte

ltng van gi,teren, ntct de kwalitatieve 

<..,iJ!llcnlcving van n1orgcn .~-1aar: \Vij 

hchhen cr oog voor dat velc rnen"~n 

'nakku1 n<lar cen gcrneemchappelijk 

nlon1cnt van hcztnning, ru~t en vrij

hcid. rndcrdaad op de zondag en dat 

vcre"l politreke keuzen. Laat de zon

dag zondag hliJven. I )e rnee,te rnen,en 

zullcn ervoor kiezen op die dag niet te 

wcrken. ()ok rnet hen rnogen we he't 

rekening houden. Lenvoudigcr gczcgd: 

oog voor de andcr 

Plaatsbepaling 
Het C:[)A wil cen rnoderne volhpartij 

zijn. Daaruit vloeit voort dat allcrlei 

kb"ickc hcgrippen ccn actuaJi,ering 

(I JV I I 'Jk 

vcrdtcncn en dut algcn1ccn gclonnu

lccrde helcid,uitgang,purltcn rnct con

crete polttreke knrzcn worden hclcgd 

Vluchtcn kan niet mecr 

\Vtr ,chamcrl on' er nict voor een hur

gcrliJkc p<lrtij tc ziJil llurgerlijk dan in 

de zin dot we hcgnppcn a\-, .... paarzazun

hetd, iJVcr, trouw, loyaliteit en dcugd

z<larnhcid niet al' achtcrha<lld ol ouder

wet' terziJcle ,chuiven. r\laar wat we 

nret wtllcn Z!Jn i' hur·gnlijk in de ztn 

van hckmrnpen. Dat pa't nict in een 

panij die midden tn ecn dyr1ami,chc '<l

rnenlcving wil 't<lan en dar pa'>l nict hij 

f10\itici 111Ct Cl'll gczondc nicuw~gicrig

heid voor de veranderingcn in de we

r·eld. 

In hct politickc 'pcctrum willcn wiJ de 

panij van de 'amcnlcving zip1. Van re

latict autonon1c organi'latic..., van ondcr

wib \ inclu,ic! oudcrvcrenigingen). van 

arheid iwerkgevcr' en wcrknemcrc,), 

van welzijn, van kumt en cultuur, waar

rn burger' hun initiatievcn kunncn ont

plooien er1 hun rcchtcn koppelcn aan 

plichtcn. J)c gei'mancipccrdc hurgerc, 

organi,cren zich qeed, vaker rondom 

hepaaldc lillt}lr i~>urs die hurl ter h<1rte 

gaan. Vcrzocning van tcgcn~tcllingcn 

tu"en zulkc hewegingen en tu"cn hen 

en de politick ic, voor on' hclangrijk en 

de WIJZe waarop dat moe\ gehcuren 

ook, namelijk in een voortdurende dia

loog en via de divcr'c netwerken waar

in de modernc c,amenlcving zich mani

tc,tecrt. 

De markt achten wtj ec11 hoog goed. 

Daar ontwikkelt de c,amenlcving dyna

mick, daar creccrt ze waardc en vcrhe

tcrt zc kvcnc,omstandigheckn. Maar in 

een c,ocialc markteconomie ic, de markt 

voor om gccn doc! op zichzelf, maar 

een rniddcl. De markt en dan vooral de 

vriJe markt staat ook voor uitwa"en, 

voor ecn vorm van materialic,mc en 
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cgo·i-,mc die de <;antcnlcving onder

miJilt. De vrijc markt heeft t-ccentclijk 

tot mi<,<,landcn gclcid, tot luchtka-,telcn 

vol linanciclc dcrivatcn en tot minach

ting voor maat-,chappcliJke e11 IangetT 

tcrmijn verantwoordclijkhcid 

Overheid en burger 
Voor de ovcrheid zien wij bliJvendc 

kcrntaken. Over de omvang van zulkc 

kcrntaken kan ccn <,amcnlcving alhan

kclijk van de otmtandighedcn en de 

tijdgec<,t van mening ver-,chillen, maar 

hct staat voor mij buiten kijf dat we 

dringend hehocfte hchhen aan cen gc

zaghchhender ovcrheid llegrijp mij 

goed, ik hcplcit hier hcpaald geen eta

t~<,me, waarhij de ovcrheid zich omwille 

van zichzelf. haar cigcn bureaucratic en 

omwillc van de economi-,che hervcrde

ling aileen maar nicuwe taken tocdenkt. 

Nee, cen gczaghchhendc ovcrhcid, ccn 

betrouwhare ovcrheid i-, 

voor cen noodlottige u1twerking nwct 

dat niel hehbcn op de dcugclzamc bur

ger d1c in maart tclke11s weer naar hc

horcn ziJil hclastingaangilte doct" In 

hct -;panningwclcl tu<,<,en overhctd en 

markt staat voor on<; hct maatschappe

lijk cllect voorop. Om dat concrcct te 

makcn. wij mocten mel zijn allen bcter 

worden van ccn vollcdig geprivati

sccrde Ncderlamhe Spoorwcgcn 

.~locht dat n1ct her geval hlijken te zijn 

dan is het clu-; geen goed idee en moe

ten we ingriJpen. Want ook hier geldr. 

nict omwille van de ideologic deNS al-, 

overheidsmonopolie, nict omwillc van 

de ideologic de NS als gchecl vrije 

marktpartij. neen. omwillc van aile bur

ger<; kiezen wij voor de methode die 

voor de samenleving de mee<,te vruch

tcn afwerpt. Wij praten immcrs niet 

voor niet<; over openhaar vcrvocr Als 

partij van de -,amenlcving hechten wq 

grotc \vaardc aan de rol 

csscntieel om ecn samcn- Het staat voor mij van <;ocialc partner<; De 

ovcrlcgeconomic, de <;O· lcving goed en lcdbaar te 

houden. Het i<; du' drin

g<:'nd noodzakelijk dat po

litic en ju<;titie mcer re

-,pcct verwcrvcn en gczag 

aldwingcn. Het is drin

gend noodzakelijk dat de 

overheid wat meer wordt 

buiten kijf dat we 

dringend behoefte 

hebben aan een 

cialc marktcconomie. het 

i<; ons op hct lijl ge-,chrc

ven en hinnen de Furopesc 

Llnic willcn we om sterk 

makcn om hct concept al

gemeen aanvaard tc krij

gcn. Voor de overhcid 

gezaghebbender 

overheid. 

clan een technische rcgel-

instantie en dat zij voor ecn paar een

voudige vui-,trcgel-, inzake rechten en 

plichten onk een normaticvc in-;tantie 

wordt. Hicrin past geen gedoogcultuur. 

Cedogen (in hct Fngel-, 'lookmq the other 

IP<Iy', de andere kant uitkijkenJ i<; als hct 

goed is altijd tijdcliJk. namclijk in al

wachting van -,olide wetgeving. Het 

n1ag nooit tot cultuur uitgroeicn en ecn 

permanent heleidsmatig en politiek 

zwcven worden. Dan verwordt het tot 

een tcken voor de burgers dat de over

heid maar wat aan kan modderen. Wat 

zien we in -;ocialc zin cen 

c"cnticlc rol als vangnet en als biJ<;tu-

rendc in-,tantie. Maar een rechtvaardigc 

ovcrheicl hetekcnt ook dar zij allerccrst 

de nadruk zal lcggcn op de eigcn ver

antwoordelijkhcid van de burger l'a-, 

wannccr die cig<:'n vcrantwoordclijk

heid van de burger ol van grocpen van 

burgers niet valt te verwczcnlijken. 

komt de ovcrheid in heeld. Dan hcr

kenncn wq on'>. varicrend van gczond

hciclszorg tot <;ocialc voorzicningen, in 

het capuccino-model de ovcrheid 

voor her ha-;ispakkct. de socialc part· 
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ncr<; voor de kwalitaticvc toevocging en 

indien gewcn<;t hct toe I je op cigen km

ten 

Kwaliteit 
In de aanloop naar de verkiezingcn i<; 

onzc keuzc voor de kwaliteit van de <;a

nlcnlcving en onzc \Vcigcring 0111 op dit 

moment vcrdcr voor iedcrecn \a<;ten te 

vcrlichtcn door de hu1tcnwercld opgc

vat Ji' cen pmitioncring linb van de 

paar<;c coalitie. \)at gaat voorhij aan de 

nadruk die WIJ ook hchhcn gelcgd op 

eigcn verantwoordcliJkhcid en op re

ductic van het ovcrhcid<;tckort. Dezc 

vcrondcr<;te\dc po<;itloncring maakte 

on<; kwet<;haar en h1·acht on' in cen rol 

die nict pa<;t hi) onze 1dcntiteit en dcr

halvc 1ct' kumtmatig<; had. Tu5'en ge

cmancipecrde en emancipcrende bur

ger..., \Villcn wij -,raan n1ct 

l'aar<; i'> daar het lcvcndc hewijs van. De 

indeling in hct politickc <;pcctrum 

worclt niet mecr hcpaald door de soci

aal-cconomische, materielc, as, maar 

door de a<; van marktdenkcn vcr<;us gc

mcemchapsdcnkcn, de immaterielc a'>, 

met cen helangrijkc rol voor waardcn 

en normen en de vi'>ie op de overheid. 

Voor ons i<; de huidigc positioncring 

gcen heklcmming tLI';<;en 'twce ruivcn'. 

n1aar ccn gcloohvaardigc uitwcrking 

van on<; gcdachtcngocd. Ecn uitwer

king die hinnen Europa ook anderen 

lijkt aan te sprekcn. 

Tony Blair heeft het over zijn 'Dcrde 

Wcg' Ccrhard Schroder over '/)ic Neue 

i\·liltc' "Krachtigc gezinnen hetekcncn 

een krachtig Croot-Brittannie. Dat zal 

niet gchcuren door terug tc rei zen in de 

tijd, maar het gczin staat centraal in 

onzc visie van ecn moder-

onze kwaliteitcn, met 

onzc hcnadcring en n1ct 

onze antcnne<;. Dat mag 

nict nwra\,.,erend zip1, dat 

mag niet pedant zipl Dat 

imago <;chudden wij wer

kcndc weg van on<; al, 

want in wcrkelijkheid is 

onze idcntiteit allang nict 

Als er iets nodig 

is, is het wei 

ne Brittannic", aldus Tony 

Blair. lk zie hct mi<;<;chien 

premier Kok in Nederland 

n1ccr 111 ovcrccn~tcnlllllllg 

met dat heeld uit de jarcn 

vi)ttig dat <;ommige media 

dat politiek

maatschappelijke 

onderwerpen 

oak worden gezien 

als morele 

onderwerpen. 

nog net zeggcn, n1aar ccn 

PvdA-voorzitter nog niet 

zo snel. Waarmee maar 

gezegd wil zijn dat die 

Derde Weg velc varianten 

kent, verschillcnd van land 

tot land. 

Onze pmitie als volkspar

tij i<; niet een kwcstie van 

zo graag op on~ plakkcn. 

Wie op dit moment ccn kijkjc ncemt in 

onzc tractie wcct wei hctcr. 

Datzellde gcldt voor hct heeld van de 

<;pagaat dat in de media veclvuldig naar 

voren wordt gehaald. lk nocm dat een 

typering van een achterhaaldc politieke 

ana\y<;e, die mccr zegt over de analistcn 

dan over onzc partij. ZiJ i'> tcnslotte ge

ha.,cerd op ccn linb-recht<;<;chcma dat 

allang de werkelijkheid van de Nedcr

land<;e politick niel mecr weer'>piegclt. 

( llV II 'IH 

alpas<;en en middelcn tu<;

<;en socialisme en liheralisme. Wij heb-

hen ccn mtuurlijkc plaats, pa<,scnd bij 

onze wortels, passcnd bij ons erfgoed, 

pas<;end biJ onzc hevlogenheid. 

In het midden? 
Niet zclden wordt cr een hecld opge

rocpcn als zou hct gehelc politicke 

spectrum zich 'ergens in hct midden' 

ophoudcn. Voorzover cr nog uitcrsten 

zijn. zouden PvdA en VVD zich daar 

ophouden. lk denk dat dergelijkc type-
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ringcn tc vee\ voorhij gt~t~n aan wczcn

IIJke pol1t1ekc vcr,chillcn d1c cr toe 

docn I loe vaak komt hct n1cr voor dat 

oplo'-1'-.lngcn worden gczocht 111 ovcr

helthllltcrvclltie<; ccn overhcid d1c 

quun, regelt, lntciYCnlecrt ol 1n hct 

ovcrlt~ten von z<Jkcn tltlll hct vriJc '-lpcl 

van ma<lt"_happci1Jkc krachten de 

marktwcrking' Het C!)A mi,kcnt dczc 

zaken n1ct, maa1· acht zc niet toerei

kcnd. AI, er ieh nodig i,, is hct wei dat 

pol1t1ck-maat ,chappcli 1kc onderwcrpcn 

ook worden gt'Zicn als morelc ondcr

wcrpcn. De morcle dimcn'>IC van hc

lcid'"'LIC'> vergt veclmcc1· aandacht dan 

lllomcntccl in de politickc praktijk gc

hcurt. 'Waardcn en normcn' docn het 

gocd in het HZtag'-lc jargon, lllJZlr over 

welke waardcn en normcn hchhcn we 

hct cbn e11 wat docn we cnncc 1n de 

praktiik' Hct hclcid '>taat hoi van prag

mati<;mc, maar zoudcn we niet vccl 

mccr moctcn kijken naar de duurzaam

hcld en tockom'>tgcrichtheid van hct 

politickc handclcnc Duurzaamhcid war 

hctrclt men-;elijkc rclatie'> en <,olidan

telt, wat hetrelt de omgang met hct na

tuul·lijke md1cu, wat hetrdr de <,oliditeit 

van de overheid-;hnancii'n. Tot die mo

rcle dimemie hchoort ook hct vcr<;ter

ken van her problcemoplm-;cnd vermo

gen van de <,amcnleving zeit. [r zijn nu 

eenmaal onderwcrpen die hij uihtck 

door de -;amenlcving zell opgepakr kun

ncn worden. De aandrang in 'Samcnle

vcn doc jc nict aileen' om te komcn tot 

een helcid,programma 'Maat<;chappelij

kc verantwoordclijkhcid e11 zeltrcgule

ring' houdt hier direct vcrhand mee. 

Tenncn al'> 'het grotc midden' gaan ten 

onrechtc voorhij aan de uitcenlopcndc 

vi-;ics op de vcrantwoordcliJkhcden van 

overheid, markt en -;amcnlcving. Hct 

CDA hicdt een andcr verhaal dan hct 

ganghare staat-marktdenken dat mo

mcntcel het regering-;helcid overhecrst 

( )m voor clczc ml erke1111ing tc kr1Jgell, 

zullc11 we hard moetcll wcrken en ge

duld moctcll hchhen. \Y'c zullcn onszell 

11iet in gelorcccrd oppoSJtlonc-cl kahaal 

1nocten ov<..T<.,l hreeuwcn WZlllt d<Jl pt~<.,t 

n1ct h11 ons. ,\IJ<lr we zullen louten we 

zullcn Jrrogontlc von de mocht en we 

zullcn hroddclwerk moctcn Ji'>trallcn. 

i)at !wort hij de ver<111twoordelijkhe1d 

die de kiezcr Oil> in de lwedan1ghcid 

van oppmitiepani1 hectr gegeve11 Tel

kens opn1cuw zu!lcn we moetell waar

maken dat we een <;Cneu' altematiel 

vormen. 1\kt spocd1g alwecr de Staten

vcrkiezJngcn voor de bocg i'-. de nJcuwc 

lrZtctie wcinig tl]d vergund. 

Ccduld, uithoudingwcrmogen, zcllvcr

trouwcn en cen lange t~dcn1 zullcn tcn

,Jotte ook voor hrcdere grocpcn in clc 

<.,Jn1cnlcving zichthaor 111Jkcn dot voor 

hct CJ)A ook 1n de volgende ccuw ee11 

helangrijkc rol i..., weggclegd. 

,\tr /.C ,lc I loof' Sd,cjfcr i' poorzi/1('1 """de 

('/);\-Tu,cr.lc Killllrr}r<ILiic. 
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