
De oppositierol 
( )nillld'kcnll<} 

Fen OJ1J""itiep~rllJ heelt tot t~~k om 

gcloohvaardig- cbt vooropgc'-.tcld- de 

rcgcnng en de rcgcnng...,partijcn kri

ti,ch te volgen op d~den en op helol

le<, 

I kze ontma,kcring"'pclr~cht l1gt on' 

niet zo erg, en cbt 'int om zelk 1\bar, 

lotcn we nict vcrgctcn, hct i'-. oorlog 

\'V'i1 zullcn nweten ontm~,kcren Het 

klimaat in l"ednland i' nu eeJ11llJJI zo, 

dzlt ptlZlr..., nog '-.teed..., lllCt grotc wchvil

lcndheid worclt hehandc\d. Wii. wij 

hehhen de taJk om de vingn' op de 

zcrc plckkcn tc lcggcn, \vant andcr<., 

konH paar'-> gcwoon gcn1akkclijk wcg 

met de gehroken helolte' v~n lchtenver

lichting, gccn hczuinig1ngcn op [)clcn

~o,ic wcg 111ct wacht\ij...,tcn in de zorg, 

ccn ...,choncr 1ndicu, ccn hoog onhvik

keling,huc\get, een <,tevJgc tekortreduc

tie, cen op\o,,ing v~n de tile,, een kw~

liteJt"lllJ1lll' 111 hu onderw1j<,, ~chtdui

zend Jgcnten op <,lraat mecr l'aar' i<, 

nict zdlccn de vcrk1czingcn ingcgaan 

met a\ onmidde\hjk gehroken hclofte<,, 

we kunnen zeker zip1, dat de helofte, 

van rcgccrakkoord, Rcgcnng-..vcrklanng 

en l'nmjc,dag ook gcrelativecJ-d wllen 

worden, wanneer komt die nieuwe De

fcn,ienota en wat laat ZIJ heel van de 

I kt ccl'>ll" dccl van hct twcclud-. '( ~oudc11 b.n

'>Cll VLT..,Lhccn Ill ( hn<,lcll I knTocrt~LI'>Lhc 
VeT kcnn1ngcn iJ 1 (l lJ.S 
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kerntaken, wanneer" cr die duidelijk

heid over Schiphol, ck BctuweiJJn, het 

J<,Je\helcid: 

Wij, wij hehhen de taak op de daden te 

hcoordclcn: ccn tcc-,tjc organi">CITI1 in 

ex-loego,\avii', met premier en kroon

prin-. ter gelcgcnhcid van de grootstc 

naoorlog<,c blunder van onze buiten

lanch en delcn,iehelcid, ten aanhore 

van de wereldlcider' J\<, Clinton en 

Kohl ~ankundigen, dat wi1 wei een' 

even Uo,t-Furopa met een nieuw ,\\ar

,ha\1-p\an uit hct ,\op zouclen halcn· 

\Vat hehbcn we crna nog van gchoord: 

Had l.uhher' een' moeten pre<,teren. 

En, a\, wij zc\1 het o11' niet herinneren, 

zal in het 'collrl 111fi11oirr' van de politiek 

de puhlieke opin1e era~n herinne1-cn, 

dat het de Kamer wa<,, onder JJJwoe

ring van J)(,(J, die hct de l~at<,tc c\m<,

ten-dcmocrati,chc mim<,ter van Imtitie 

zo moei\ijk maakte in hct cloorvoeren 

van -.trcnge en prcventicvc vcilighcich

maJtrege\enc En waar " de lijn tu<,<,cn 

hct <,ociaal-democrati,ch gedachtegoed 

en de nieuwe plannen van <,taat<,<,ec

retari' Van dcr 1'\oeg om de pmitie vJn 

de commcrciclc omroep te vcr<,tcr

kenc Ln hoc gemakkelijk i' de regering 

weggekomcn mel de herhaalde verzc

kcring aan n1ijn adrc"i, tcgcn bctcr we

ten in, dat de rca\i,cring van de Ecolo

gi,chc f-loofd,tructuur binncn de be

<,laanclc hnanciclc kader<, mogelijk wa' 

en dat on' voor<,te\ voor een Natiunaal 
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Erfgoedlonds om dat veilig te stellcn 

ahsoluut ovcrbodig was, en ziet. 

En als 7:alm plcit voor ccn zecr sncllc 

invocring van de euro. hcrinnercn zich 

tc \Vcinigcn, dat ccn jaar gelcdcn nog 

tcgcn die curo door zijn 

de ~trcngc \Vetgcving inzakc crin1inali

teitsbcstrijding tot late ontdckking van 

'de dcrdc wcg' 1\laar vooral ook zullcn 

we moctcn tackclcn op de implcmcnta

tic van de aangckondigdc bcleidwoor-

ncmens in dczc maandcn 

politick Ieider aLtie wcrd 

gcvocrd, en als straks bij 

hct vijltigjarig bcstaan van 

de NAVO namcns Ne

derland de handtckcning 

wcJrclt gezct voor de uit

bc-eiding door minister 

Van Aartsen, zal er nie

mand zijn die aan de re-

Ontmaskering, in Cll JZIIT!l: \VdllllCCf, hoc, 

\VlElrOill. 

stijl, op basis van 

research, maar 

De nieuwe lractic in de 

Twecde Kamer is in qaat, 

heel t bewezen al in staat 

te zijn. met lrisheid, in

vcntivitcit en op ha-,1-, vun 

research en deskundigheid 

cen nieuwe start tc makcn. 

ontmaskering. Oat 

is de eerste taak van 

de oppositie. 

cente goedkopc stem-

mingmakerij herinnert dan het C:DA. 

[n was voor de verkiezingcn echt on

bekend, dat hct asiclhelcid uit zou !o

pen op het taillisscment van enkele 

maanden later; een faillissement waar 

de VVD toch medevcrantwoordelijk

heid voor hecft gedragen, al die tijd. 

ondanks de grote woorden. 

Waren de cijlcrs over Schiphol op 5 mei 

ncrgcn-; t~anwczig; cijfcr'l die aantonen, 

dat er op een van de kerndoss1ers van 

dit kabinct dat zo graag over infrastruc

tuur droumt, nfct geregeerd wordt. En 

die tekortcijfers bij de sociale fondscn~ 

Wij ziJn het zcll die zullen nwctcn ont

maskeren de verhreking van de belof

tcn van het voorjaar; de vaagheden 

en soms rcgelrechte misleidingen van 

paars I (hijvoorbeeld monitoring Iran), 

de nu ook door Ed van Thijn gesignal

ecrde sonycultuur en het gegcven dat de 

transparantie van de eerdere kabinetten 

met afgetredcn hewindslieden als Braks, 

Brokx, Van der Linden, Van Eekelcn 

wei pijnlijk was, maar mccr respectabel 

dan de reccntc zetelplakkerij 

1\lisschien moeten we ook meer wijzen 

naar het late geliJk van de christen-de

mocratie, van het alzien van hoger be

roep bij asiel tot het poldermodel, van 

Ontmaskcnng, in stijl, op 

ha-;i'-; van rc~carch, lllJJr ontn1a~k<:ring. 

Dat is de ccr'>lc taak van de oppmitic 

Paars II doet het slccht, zegt ongeveer 

iedcrcen. maar het C:DA prohteert daar 

nog nict van 

Eiqc11 ilc/Jterhm1 
Naast de ontmaskering en naast het 

'>ystematisch naar voren hrengen van 

onze eigen thema's, (zic peri,coop 

Couden Kamen I in Christen Demo

cratischc Verkenningen van oktoher 

I ')CJR I is er ook nog de duidcliJke rul 

van advocaat van de helangen van kce

zer<, en instellingcn, die hij on<; hun heil 

zoeken. Ln dan gaat hct over de achter

dcurmaatregelen tot ontkrachting van 

de identiteiborgani,aties; over hocrcn, 

die - preccdentloos - onteigend wor

den in productiercchtcn zondcr com

pensatie; over winkeliers. die de con

currentie gaan verliezen regen de 

kongsie van groothedrijl en branc.he

vreemde maatschappijen; over studen

ten en onderncmers, die de klool steeds 

groter zien worden tussen wat de maat

schappij aan oplciding nodig hcelt en 

cen daarvoor adcquaat onderwijshclcid. 

Fn zonder te hoevcn vcrvallcn in anti

Randstadgevoelen., mag en moet ge-

(I lV II 'iN 



comtateerd worden, dat 'de provincie' 

tekort gedaan wordt, van cultuurhelcid, 

via he-;ruursmodellen 1. -,chaalvngrotin

genl tot het meest duide\ijk de inlrast

ruLluur \lq het ( :1 );\ kun Je tnecht. 

I )c terugkecr lukt aileen als we onze ei

gcn thcn1o\ wctcn tc con1hincrcn n1ct 

LT!l gcloolwoardtgc rc'-lpon.:.; op wocdc 

en verzet urt de <,amenlcving 

R cL}criJJtjs -11/ tcm<l t icf 
1\laar het vierde- en wellicht hebng

rijkste - lacet aan onze oprositlevoe

ring i-.; hct htcdcn van ccn rcgcring~al

tcrnaticl Vcrtrouwcn, gczag, dc~kun

digheid, dat z1jn de kernwoorden. Met 

de radicalc vernieuwing en de cbarop 

gcvolgdc tcgcnvallcndc uit...;\ag i.:.; dat 

ccn cnorn1c uitdag1r1g. 

Voor een hebngrijk gedeelte zal die ge

zag-,uihtraling van de tractic in de 

Twecde Kamer in haar oprmiticrol 

nwetcn komen, maar terzellder tijd 

kun11en wij on<, niet veroorloven om de 

totalc deskundigheid en he<,tuur<;kracht, 

die we in onze partij hehhen onder de 

korenmaat te houden. 

lk denk dan zekcr ook aan een meer 

prominente rol voor een aantal rrovin

cialc en lokale hestuurders. lk denk aan 

ccn zwaardcrc po"iitioncring van de vc

le eminente dcskundigen, jongeren en 

ouderen, waarover onze partiJ kan he

-;chikken en ik denk aan ecn duidelijk 

evenwicht lu55en de nieuwe en de ou

dere gezichten van onze heweging. Wij 

hehhen die capaciteit voor alternaticve 

rcgeringwcrantwoordelijkheid en we 

nweten dat ook uit5tralcn. 

De partij zelf 
Ook de rartij en de partiJorganisatie 

-;taan voor een herhezinning op eigen 

inrichting 1n deze tweede oppmitiere

riode, nu nog duidelijkcr i'> geworden 

dan ik vier jaar geleden voor-,relde, dat 

c 1 )V 11 qs 

onze oppmitie geen intcrimvcr-;chijn-;e\ 
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RcyionoliscriJJl} 
~let over \even van de christcn-demo

crati"ichc hcwcging in onzc <..,Jnlcnlc

ving hangt allcrccr-;t af van ons vcrnlo

gcn aan~luittng tc vindcn hij die nicuwc 

trend van herkenhaarheid, zich thui-; 

voelctl, hij iet5 !wren, in een traditie 

<,taan. Dat hetekent vooral, dat het 

CDA kan kapitaliseren or zijn lokalc 

en provincialc verworteling. hie., met 

de Friezen, L1mburger met de I jmhur

gcrs. De re-;u\taten van de lokalc vcr

kiczingcn waren daaron1 rclatJef gun

-;tig, omdat wij lokaal een gezicht bad

den, een vertrouwd kader vormden, 

goede en vertrouwdc mensen naar vo

rcn konden hrengen. (In dit verhand 

verdient de drie Lermijnenregeling het 

om nog eem tegen het Iicht gehouden 

te worden.) 

Voor het feit, dat het CDA or lokaal 

niveau niet gedemora\i.,ecrd i'>, verdient 

de scheidende partijvoorzitter, 1-\elger-;, 

vee\ krediet. Dat bctekent intus<,en ook, 

dat wij hinnen de partij ruimte geven 

voor de cultuurverschillen naar provin

cie-; en regio\. In -;ommige -;treken is 

hct woord, het verhaal het belangrijbt; 

in andere de persoon. 1--\et betekent 

ook voor het Wcten-,charpelijk \n-;ti

tuut, dat het zijn raprorten rcgionaal 

en provinciaal ter disCLt<,<,ie <,telt, zoa\., 

het Steenkamrinstituut zijn cursu<,-;en 

heelt gedccentra\i-;eerd. 

Het had moeten hetekencn, dat het 

Strategi.,ch lleraad veelmeer rrovincia

le of regionalc vervolgen had mocten 

krijgen. 

Dat hetckent geen ver-;p\intering. We 

kunnen in de komende Statencampag

ne he.,t het zorgthema of het veilig

heid-,thema landelijk en gecoiirdineerd 

voeren, terwijl we ze per rrnvincie in-
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vullcn. [)e regionJ[i-,cring vJn de pilrlij 

hetekenl <>ok voor de e1gen po'>itic viln 

de grote <,tedcn in de RJnd-,tJd ccn 

n1euwe bn-, tot prolilcring in de pilrliJ 

In JJn...,]uJtJng op de Zlnaly...,c-., van pro

lc.,-,or 7ijdcrvcld "de Ncdcrlillld'>c '>il

tllcnlcvJng l'l'll llH>Za·lck \'Jll gcc]u<..,

tcrdc- provincie'> en '>tcdcn. h-i-, ZOICh 

J[<, een h-ic'>C en een RottcrdJm<,e idcn

lllCil en Ji'> dill opriJ'>l in de Nedcr

lancl-,c vcreuropeJni-,crencle en glohJii

'>crende '>ilmcnlcving diln verd1ent dill 

crkcnning in onzc partJj...,lructuur en in 

<lllze pdrliJLUituur' 

Pmfessioll<llilcil 
llit de eigen evJiuiltie Villl de verkie

zing-,cilmpilgne kwilm du~tkliJk het di

lcmmil llildr voren, cbt in een tijdpcrk 

Villl tcruglopende inkom-,ten er he

hodte i-, Jiln ecn hoge milte viln prolc<,

'>i<lllillitelt. l'rolc.,-,i<lllilliteit in de uit

vocring viln de dicmlCil; prolc-,-,ionJii

w111gen '>Lhijnt le ZIJil het onthreken 

\'Zill ccn tcgcnhcgrot1ng. dan k.unncn 

WIJ op onze e1gen nlJnllT op hondcrd

duizcndcn Jdrc-,...,cn on-. c1gcn vcrhJol 

hrcngcn 

,\1JM cr " ook nog let'> Jmlcr-, in de 

pZtrtJ_JorganJ...,JtJc: we n1octcn de \TJJg 

durven <,tellcn, ol de lllJatregelcn tot JI

<,[Jnking Villl de he-,luitvorm111g, zoJ[, 

die c-cn clillllJI JiliTn gelcden zijn gctrol

lcn en d1e mi.,-,clncn hegriJpeiiJk WJITn 

111 ccn pcriodc VZI!l grotc voor-.,pocd 

hcrovcrwcging vcrdicncn. Hct op al

-,rand zcttcn vJn de zogcnaaJndc gc

liccrdc organJ-.atic...,, de vcnnindcring 

viln het i!Jillal 'onathJnkeliJkc' clc-,kun

digen in de he'>luur<,organen; het \\'J'> 

Jllcmi!al verdedighJilr en het i-, het nog. 

1\bar een <,eneuze evalu<Itie van de cl

lccten Villl de ai<;lanking<,maJtregelcn 

enkelc jJITil gelcden mocl de vrJJg he

antwoorden, ol hct nu niel bctcr zou 

ZIJil tc hevordcren concentrJtie, '>ili11Cil-

'praak en Jllc hen'> aan dek leit in de voorlichting; 

pmlc.,-,i<lllillitelt in de be- Gezag is het in plaJl<, vJn op Ji'>lJnd

plaahing . ...,Juitvornling. Son1<.., n1oc

tcn daarvoor hoogwaar

dige prok'>'>lonclc krach

tcn worden aange<,tcld en 

dat i'> nict altijcl mogeliJk. 

Som<, moctcn geheel nieu

we wcgcn worden ingesla

kernwoord van deze 
Zekcr nude vcrzuiling de

linltid voorbij i'>, zullcn 

ook nicuwc vorn1cn vZJn 

<,amempraak e11 ontmoe

ting n1ct doclgroepcn 

moelen worden gcvocd. 

periode, het 

medicijn tegen 

marginalisering. 

gen. ;\[-, wiJ op vrijwcl geen ''hevrienclc" 

publicatie'> kunnen terugvJllcn, ja a[<, 

we dikwijl-, nweten opbok-,en tegen 

een om vreemd en '>Om'> zelf-, vijandig 

gczindc on1gev1ng in tegcn':.telllng 1nct 

hewegingen, die van de ti)dgce<,l Ieven, 

dan moetcn we daar niet over zcurcn, 

maar onzc con<;equentie-, uil trekken. 

Len van die comequentie'> i-, vn-,tcrkte 

aandacht voor cigen uitgavcn, bijdra

gen van cigcn men<,en in andere media 

en voo1·al hct maximilal hcnuttcn van 

nieuwe media, mel name internet. AI-, 

huoldnicuw<, hiJ de Algemene Jle,chou-

R.ecrutcrin£} 
1\ laM 11aa<;t protc<,<,ionele dien'>tverle

ning, naa<..,t de ontn1octing<..,- en <..,J!llen

<,praaklunctie, nJJ<,l de communiciltieve 

en voorlichtendc agenda, en naa<,t de 

bekidwormencle opdrilcht i-, de he

langrijk-,te taak vJn dit moment de re-

crutcnng. 

De gouden kamcn liggcn op dit terrein 

Er i-, een enorme hehoeltc op velc ni

veau'> aan een inhoudeli1k gesprek over 

de kocr'> vJn -,amenlcving en overhcid. 

Dat blijkt uit de rc<,pon<; hq /Jcilrillr}' en 

( llV I I 'JS 



dJt hli1kt uil de <,ncllc groci vJn de 

lzElgdrcrnpclrgc gc<..,prck'->- en c\r<.,cU'->'->IC

grocpcn von trcntollcn jongcrc nlcn-...cn 

rom! hct CI)A. lnlwud c11 nicl de car

riere zip1 dcJrhiJ het nwtiel 

/\I, hlonlJnnoede ten gcvolgc vJn Poll
likPcr,iro~~nrln'i/ de crn-.tig-.tc hcdrcigrng 

vonnt voor ccn vn.:1lc dcnHKrJtic, dJn 

111oc·te11 we 111 hct JJntrckkcn e11 inhml

dc\qk '-.Cricu<.., 11ClllC!l VZ111 Cl'll 111Cll\\'C 

gcncrotic vee\ cncrgtc -..tckcn 

l:n dat nwctcn we comhincrcn mel het 

gl·zag van tocgC\\'ridc en hckwZlnlc hc
<...tuurdcr.., en rcpn:..,cnlJ!lt(_'Jl ( ~czttg i.., 

het kernwr"'rd VJI1 dczc pcriodc hct 

nlcdrci]n tcgcn llltlrginJ!r-.cring. Fn tbt 

hctekenl ook 111 de partiJorgancn en h11 

de hecldd1·ager' die Jui<,te Ill IX VJil llll'LI

we c·n vcrtrou\\'lk gczichtclt om op dc

=~c rllJllllT \'tTnrcuwrng en contrnu.ltcit 

te tllldcr<,trepen. I )at i' ich Jndcr' dan 

tcTugvJilcn op oudc gczrchtcn zooJ.., 

<..,(lll11lllgt'll \'ITZL'Il JllZ!Ztr \\T\ JllZlXilllttZI\ 

kapitJI«,cren op hct vertrm1wen dat ve

k ,·c·rarl\woordei!Jh·n urt de chrr<,tcn

dcnH>LrZltrc nog hchhcn hij grotc dclcn 

\'Jil de hc\·(J\king. C ~czJg, ni\'CJll, dc'->

kundlghcid \\'Zlrtlllc en cngZlgcment 

L'l'll heweging, drc· O\TI velc heclddrJ

gcr' he,chikt waarvJtt dit de kern

woorden zipl, hcelt toekom<,t. 

,\ \\IZlr d\lt \TZIZigt llZitl~t ktln~en ook orgJ

IlJ<..,,ltori"'chc \'(lorzicnlngen 111 de pJrtiL 

ook 111 de vorn1 \'ZIIl zorg\'uld1gc rcgi<..,

tratre' cr1 datahe<,tamlcn I k 'mal en de 

taZtk<..,tclllng voor de voorz1tter VZlll ccn 

jlJrliJ -de kJJrtcnhJkkcn vJn de lcdcn 

zmr wei ccm in dczc zin 

lTn l·rc-opgJvc kunncn zi)n 

Het politieke krachtenveld 
Ln WJJr gJJt hct C:I)A dJtt 'tJJil in het 

polrtieke krJchterweld, nude cerltrunt

piJah door hrptJ rc·dcreen hezl'l iiJkt tc 

worden, Ill! Kok zrch ontwikkclt tot 

ccn centrum-recht<,e politiCLI,, nu de 

( I l\' I I "-' 

VVI) zich wclhcvindt in de omarmrng 

met de l'vdi\. 

l )c vrtlJg lltltlr de po..;itioncring VZIIl de 

politickc pJrtijcn <,peelt ttl heel l:uropJ. 

lc kunt jc in vcrv.'JITlllg 0lvragcn. w0t cr 

JJtt de hand i,, Ji' de Jandclcnkocr<,cn 

op de heurzen vJn het hctrokkcn bncl 

tclkem <,tijgcrl Ji'- ck <,ociJJI-denwcrJ, 

ten winnen. Ccldt het link<,-recht,, 

'-!chcnltl nog, zotll'-1 zich dJt lang<.., '-!OC!

aJI-cconomi'chc lijnen VJ<,Lgezct heclt 

ir1 deze ccuw. dat wa' ccn vJn de cerl

trtllc vrtlgcn in hct zon1ernumnllT van 

( .ll!'i,tcn I )c:mocrJti,chc Vcrkcnningcn. 

( )m Jntwoord i' gewcc<,L mel L:tzioni, 

dJt cr zich n1cuwc ""en altckcncn, van 

indlvicluJli'-lllll' 11tltlr genlccn'-lchJp, en 

VJn lihcrtini<,tl\l' naar traditionJii,nle. 

Ftzioni <,~cit in Tin NrrP C:oLir11 /~rrlr, dat 

hct bJt<,te de eigenli1kc politiekc tc

gcmtelling VJtl de tockotll<,t W<l!-dt, 

n1aar dat lllZlg nog -..teed"' gel ixccrd z1jn 

op de <,tlliJJI-economi,che OJWJttin

gcn Ltzioni wordt dJJI'in duidclijk hiJ

gcvJllcn in hct zonlCrJ1UillllllT, en Wll' 

de vcrkiczing<..,cJnlpagnc hcctt nlcegc

mJJkt wee\, hoc moeil11k het "'"' 0111 

uil lc lcggcn, dJt het (!):\ Jlierlci extrJ 

lllJJtrcgelcn voor de Z\\'tlk'-lten in de '-1<1-

menleving leek tc con1hincrcn n1ct l'Cll 

zwaar-vci I ighcicl,lx-krd Toonzctting 

en lll0Jtvocring zijn hicrhij vJn e'-1'-!Cil

liccl hciJng. lndcrdaJd gcldt ook voor 

tltlZC achtcrhJn eire tlpgcgrocid " met 

\\'00rdcring voor hJrd wcrkcn, cigen 

vcrantwtlordclijkhcicl nemcn, '-PJtTn, 

zeltrcdzJJmhcid, clJt ziJ nict VJil de em· 

cbg op de a ndcrc goecl wcg \\'l'Ct lllCl 

de hc,chuldigingcn, clJt we de l'vdA 

link' JJn het pa"c-rcn WJrcn. 01 al' we 

- door hegrijpelijkcrWIJZC tc tTJgcren 

op de provocJlte<, VJtt llolke<,tein- ver

gatcn, dat zo vclcn 111 onze JchterhJn 

liever cell JJtlVJI op de l'vdA l10ordcn, 

ol mimlctt<, cen ever1wicht. 
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lntll'>'>en hliilt het di'>cu<,<,icren over 

WJJr het (])i\ zich in het pol1t1eke 

krachtcnveld hevindt tamell)k onvrucht

haar- I let gaat om de hoocl'>chap en de 

'>leer, die het C\)A wiiLIIl'>lra\cn_ 

lk clenk clan, dat de chri'>ten-democratic 

een beweging moet zijn, die in het polr

ticke krachrenveld <,taat voor die drie

,\ag waarclen, <,amenlcving en toekom<,L 

Daar ligt meteen 011Ze cultuur- kritiek in 

he,lotcn, als men wil, de huidige vcrt

aling van de antithe'>e. De orientatie op 

de toeko1w,t kan hovenclien her gevaar 

van zwartgalligheicl en moralismc com

pen<,cren, of de -,uggc<,tie, clat de econo

mie er niet meer toe doet 

Daarnaast, zoals boven gezegcl, hoeh 

her CDA zich niet te -,chamcn op te 

komen voor de eigen helangen van de 

achtcrban, van gczinncn n1et opgroci

ende kinclercn, alleemtaande AOW-er<, 

of burger<, in onveilige huurten, zoals 

twcc van de drie chri<>teliJke partijen 

<;tonclen voor de emancipatie van hun 

achterban_ 

!\bar eigenlijk is in cleze tijcl de <>feer, 

die we uitstralen, cloor-,\aggevencl_ Die 

steer, die nu nog zo clikwijls vervat zit 

in termen van achterhaalcl zijn, va<,tzit-

Het gaat om de 

boodschap en de 

sfeer, die het CDA 

wil uitstralen. 

ten aan verouclerde insti-

tutie'>, zeclenprekerij en 

hetweterij kan in ccn 

keer omslaan, a\<, wii de 

rcl'lc en nu <,teed-, duidc

lijker worclencle di

lemma's van de heden-

daag<>e tijd weten tc 

vcrwoorclen_ Nier de alwijzing ervan, 

maar clat nieuwe evcnwicht tuS'>en de 

kan<>en van de toekom<,t en de onwil 

van zovelcn om de gncclc kanren van 

die wegehhende ncgentiencle/twinrig

stc-eeuw<>e cultuur en haar claarhiJ ho

rencle <,amenleving los te Iaten_ 

Het CDA niet al<> partij van de preek, 

n1aar van de vraag. 

Een vijfpunten-strategie 
Ecn vijtpuntcn-">tratcgic voor tcrugkccr 

en hcrqcl, voor nicuwc rclcvantic. 

Nieuwe bn,en ook h11 kiezer'>, die 

mecr verwachtcn van de politick dan 

de paar<,e par-liJCil h1eden. 

Nieuwe bmen bij thcma\ die '>Yill

hool <,\aan voor wat memen echt he

zighoudt_ 

* Nieuwe kamen voor cen oppositierol 

tegenovcr ccn rcgcring vol ~pannin

gen, gehrokcn helofte, en haperencle 

antwo(>rdcn 

* Nieuwc kan'>en voor een partij van 

gcsprek, ontn1octing en vcrdicping. 

* Nicuwc kan-.;cn voor ecn hcwcging, 

die de vcrtolker wil zijn van de vra

gen van zovelen hij een aantal auto

matismen in <,amenleving en cultuur 

Nicuwe kamen, gouden kamen_ 

Atr_ IJAAI. Pill! Cr1111i/J 
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