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Het gaat nog niet vanzelf met het CDA. Binnenskamers lijken veel 

problemen minder geworden of opgelost, maar de buitenwacht 

blijft zeggen dat we er nog lang niet zijn en de kiezers )open weg. 

Het CDA is dan ook kwijt wat zijn grootste kroonjuweel was ge

worden: de macht. Andere partijen tooien zich nu hiermee, en dra

gen dit kleinood nog verdienstelijk ook. Maar gaat het aileen nog 

maar om macht in de politiek? 

I 
n iedcr geval vindt menigeen dar 

de verkiezingsuihlag van 1994 nio 

aileen de grote -,ul was van her 

C:DA, maar ook de grote mazzcl 

van de Pvc!A. Uok die partij verlom 

clramatisch, maar wist nipt 

de grootstc te worden 

I )aardoor hlccf de Pvc! A 

1n de macht en were! 

Wim Kok minister-presi

dent van een politiek ver

nieuwcncl kahinct. Zoals 

in I 'J86 de Pvc!A ("Cn over-

enkel opzicht een vernieuwer wa<, hij 

veclliever op de oudc, vcrtrouwde voel 

cloorgegaan, met het Cl);\ Nu were! de 

n1cc~t con-.;crvoticvc voorn1an van dat 

moment een politieke pionier met de 

wi nni ng<,-ncderlaag lccd 

(\vel winncn, nicl rcgc

rcnl, zo hehaalcle men in 

I <J~J4 hct tcgcnovcrgc

..,tcldc: ccn ncdcrlt~tlgzcgc 

Plus onvcrwachte honus 
Drs .IS/ Hilln1 

allures van een <,taatsman. 

Kok mocl zich in het he

gin vaak in de arm hehhen 

geknepen: clroomdc hiJ nu 

of niet: !let ncmen van 

cleze hocht gaf trouwen<, 

n()g ccn honu ..... paar..., kon 

zichzelf ee11 politieke voile 

aflaat geven: aile zonden 

uit het verlcden wcrden 

eenstemmig op het conto 

gc;.,chn:vcn van de partiJ 

d1e uil de hocht was ge

vlogen het CDA. Lht ge-

Want het vcrnieuwencle clement, paars. 

gat de !'velA de unieke bns hct weinig 

succewollc nahije eigcn verlcden voile

dig at te schermen, Cll inccns promi

nent tc worden hinnen nieuwe polit1eke 

vcrhoudingcn. Kok wist niet wat hem 

overkwam, zoveel weelclc Zell in gecn 

vocl were! ook in de samenlcving hreed 

gedeeld Het gat her (]);\ een Ollmo

gelijke achtcrstand. 

;\\aar als het in !994 nu ccns drie zetel

tjes andcrsom was gewee<,t' Was Kok 

clan de mislukte politicus geweest na de 

zoveclste neclerlaag: Was de I've!/\ dan 



in een dicre cri'>i'> geraakt• Had hct 

C:[)A zich dan regerencl kunncn her

<;tcllenc Waar-,chijnlijk allemaal: ja. 

I'vbar hct i-, nict zo gelurcn. 

Rondtrekken om Jericho 
Die laahte paar regek lijken relativerin

gcn. Mi"chien vooral voor het C:DA 

Len heel kleinc tromt, die ovcrigen-, 

nict-, helpt l\1aar ze cluiden tegelijk op 

ccn prohlecm clat grotcr i<; en <,tructu

reler. Waar zijn we met de politick mcc 

hczig al-, voor<,poed ol cri-,i'> van zulke 

tocvalligc tactoren alhangl~ Hebben 

f>arli)Cn nicl<; mccr tc bicclcn dan bc

hcndigc hc'>tuur-,kun-,t en goeclc PR7 

Ccldcn dczc vragcn de huidige JT

gcring-.;partijcn nict cvcnzccr al~ hct 

( .DA! AI-, wordt gczcgd dat het C [)A 

het groot-,tc decl van hct beleicl van 

poar..., voor zijn rckcntng kan ncn1cn, 

wat i'> dan zo chri<;ten-dem()(_rati<;ch 

aan dat heleid' En al'> Pvc!A en VV[) 

het helcicl van Luhhn-,-111 konden 

voortzcttcn, wat \\'J<.., dan zo "'OCiZlal

denwcrati'>ch ol liheraal aa11 dat beleid~ 

Zijtl we allcmaal zo inwi<;<,clhaar ge

worden~ 1-, in onzc nwckrne communi

catiedenwcratic de li)ll met de kiezcr 

aileen nog de prc-,entattc' In iedcr 

gcval t<, duiclelijk clat <,tructurelc pro

hlcmen kcnneli)k nog bchoorliJk lang 

kunncn worden gecamouHccrcl door 

-,uccewol lcidcr-,chap il.uhher<, en 

Kokl toevallighecletl en publicitaire 

rugwind 

I -let Ci);\ i-, wat miJ hetrdt du-, nict de 

enige partij met een prohlcem. On-, dc

nwcrati-,ch <,tel-,cl wor<;telt met zijn le

gttinlatic. I.Jat ik hct wat Z\Vttrt-\vit lor

mulcren I )ragendc ideologiccn die 

voor -,amen hang, verhondcnhcid en gc

organi'>eerd maahchappclijk altru.t\me 

zorgdroegcn zijn vcrhleekt en ingeruild 

voor <.;pcciJ.\i..,atic<..,, cxtcrnc adviczcn en 

calculcrend individuali-,me Wetgcving, 

iclcaliter hct sluitstuk van het maal

-.chappelijk clebat en claarum wcrkelijk 

ordcncnd, i<; <;teed-; mecr gcworden tot 

een tamelijk machteloze getuigeni<;, 

waarvan burger<,, bcdrijven en nota 

bene ook de overhcid zelf cyni<,ch de 

grenzen verkennen, oprekkcn en zelfs 

zondcr veel <,chaamte overschrijden. 

Juriclisering neemt daarom ouk de 

plaats in van tegenwoordig al gauw 

na'ict gcvonclcn deugden als fat-,oen en 

imchtkkclijkheid. Het kmtbare goed 

van tolcrantie is vervangen door de 

kitsch van vrijhlijvenclheid. Het indi

vidualiseren van de vrijhcid en het col

lcctivi-,crcn van de vcrantwoordclijk

hcid hedt de agenda van de politick 

overladen gemaakt onder het gclijktij

dig t-cduccrcn van mogclijkhedcn voor 

cen oplossing. Het nemen van bc-,lui

tcn krijgt cen steed-, grotcr ]ericho-ge

halte: men draait er net zo lang om

hccn tot hct prohlccm zichzcll oplmt. 

Dat werkte mi<;<,chicn toen, maar van

daag (neem Schiphol! zekcr 111et mccr. 

In ieclcr gcvallijken politici steeds mecr 

lakeien die. ongeacht hun politiekc 

klcur, mel ecn intcrc<,<;ant gczicht ccn 

stoet bcgclciden waarvan ziJ fcitcliJk de 

richting nict hepalcn. 

In dat Iicht gczien t'> de oppmitic 

waarin hct CDA zich hevindt ecrdcr 

ccn kam dan ccn nadeel. l)oor-t-cge

rcnd had het C::Di\ zich <;tellig verzel 

tegcn al te kriti<;che zeltrdlcctic. lk 

hcrinncr mij hijvoorhccld als lid van de 

partijwerkgroep 'Politick dicht bij men

sen' I I <J<J I) dat clke nciging tot wcr

keliJk lundamentclc zeltkritiek toen 

'-.teed-.. van bovcnat zorgvuldig wcrd 

ge-,moord Onze groep dicnde mar

kcting-in<;trumentcn aan te reikcn voor 

verdere uithouw van cen <;ucce<,-tor

mulc. Twijlcl aan het product zell wcrd 

hepaald niet op prij<; ge-,telcl I''vlaar 

nu het CDA op ztchzclt i'> terug-
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gcworrcn i-; cr ccn uitncn1cndc gclc

genheid de stand van zaken op tc ma

ken. 

Alternatieven voor paars 
Voordat ik aan miJn kernpunt tockom, 

doc ik ccr'>t nog ccn politickc om

gcving'>ob<.crvatic Dliil i'> de partij die 

de gang naar de oppmitie van het (] );\ 

hedt belcdd als ccn triomL 1\laar het 

bclang lag in tocncn1cndc n1ate bij 

l'vdA en VVD, niet aileen om de 

nu gcreali,ecrdc zetclwin<.l, die men 

kan zien al'> ecn tu'>'>en'>tap. Sneu voor 

i)(J(J, maar hct belang van l'vdA en 

VVD i'> grotcr dan paars. Deze partijcn 

hchhcn cr aile hclang bij hct CDA 

voorlopig onclcrworpcn tc houden. 

De VVD i'> hcz1g hct grootstc dec! van 

hct C:l )A-clectoraat over tc nemen. 

1\ len wcn'>l daar nict hi) gc<.tomd tc 

worden. 

Tcgcnovcr de grocicnde libcralc on

dcr<.;lroom in de l.,iJillcnlcving 111oct ccn 

krachtigc -,ocialc tcgcn'-.Lroon1 -,roan. 

De PvdA zict graag die rol voor zich

zclt wcggelegd, maar vr-ce'>t het C:DA 

Cfoto Dirk Hoi) 

als concurrent. Het CDA in zijn hui-

dige pmitie vnlccnt bcide partijcn du'> 

ccn duhhclc diemt. De kiczcr'> !open 

over En zijn krachtclomhcid gcclt 

beide parliJcn het alrhi met de antipool 

tc n1octcn rcgcrcn, zondcr daarvoor 

ekctoraal <,chadc-ri'>ico te !open. Voor 

paar'>-11 i'> gccn altcmaticl zegt men, 

en de vaderbnd'>e journalistiekc echo 

kakelt het hraaf na. t\laar voor paar'>-11 

waren wei dcgclijk altcrnatievcn, al

lemaal met het C:DA. PvdA en VVD 

hadden cr gcc11 enkcl bclang biJ dezc 

nu op de agenda te krijgen. 1\laar ook 

in paars komt de ,lect; als de voor

tckcnen niet hcdricgen <,pocdigcr dan 

menigecn vcrwachttc Het CDA zal 

du'> haa'>t moctcn betrachtcn met zijn 

herorii'ntatie. 

Bestuurlijke behendigheid 
Kcrcn we tcrug tot de hoo~dvraag: \vaar 

gaat hct om in de politick~ AI, het ai

leen maar gaat om hc'>luurltjke hchcn

digheid, dan moet het antwoord voor 

het CDA nict nweilijk tc vinden ziJn 

A is goed gcwortclde en brcdc volk,par-

( IJV 7 s 'lS 



tij hc-;chikkcn wij op onzc lcdcnllj'>t 

over heel wat vooraan-;taandc licdcn, 

die toch moctcn ziJn op tc porren 

zichthaar meek aan hct rocr tc -;taan. 

Wij moctcn on-; manik'>lercn daar waar 

hct gehcurt, maat<;chappclijk op de 

voor<;tc riJ, in de lampen van de puhlici

teit, zichthaar -;uccewol en ook tu<;<;cn 

hct grotc geld. Iammcr dat nwmcntccl 

de maahchappelijk gc-;\aagden een 

hcctje aarzclcn openbaar hiJ on-; te wil

lcn horcn, maar dat moct loch tc orga

ni-;cren zijn' In hct hedriJt-;lcven ont

waar 1k tal van azcn die bij on-; zittcn ot 

zatcn, en die daar mocitcloo-; -;teed<> 

hogcrc toppen hercikcn. Kunnen ze 

hct (\)A cr nict bij docn' AI d1c vra

gcn <;~ellen i-; ook zc hcantwoordcn. Bc

'>luurlijkc hchcnd1gheid i-; ccn noodza

ke\ijke, maar nict voldoendc voor

waardc om poliuek <;tructurccl relevant 

tc Z!Jll. Het CD;\ zeit i-; daar ccn lcer

zaam voorhccld van. Ecnmaal dat 

zijn waar individuelc belangen kunnen 

worden gebundcld tot wcderkerige 

kamen en -;ociaal altn(i\me vanzelt 

wordt mcegcvoerd. Zij moct tcgcn

wicht bieden aan autonome ol door

-;chietende krachten. Zij moct hct 

zwakkc hehoeden en <;terkcn. De chri<>

te\ijke tilmotie van naa-;tenlidde en 

ecnhcid rcikt daarvoor bergen bouw

<>tcncn aan. In elke ti)d zijn de idcalcn 

van C:hri-;tu-; actueel. Ook in 1 'J<JH. 

Fr zijn een aantal proce<;<;cn die de hui

dige maat-;chappelijkc -;ituatie het eigen 

karakter geven. lk nocm cr -;lccht<> 

cnkclc. In Nederland hcdt de vcrzui

ling op drie kwart van dcze ccuw Z!Jn 

om-;\ag hcreikt. Fen van de react1e<> i-; 

dcconk-,-;iona\i-;ering. De collectievc 

hc-;chutting van vroegcr hccft, a\-; hq 

overhe-;cherming tegcn bacillcn, ecn 

zodanigc individuclc kwct-;baarheid 

met z1ch gcbracht dat de vcrwijdering 

vcr-;neld wordt door gc-kroon)uwcel ontnomcn, " 

cr \Vcinig dar nog hocit 

I )c lobh1e'> vcrandcren 

n1ocitcloo~ vJn richting 

De publiutcit wcndt z1ch 

al :Zij d1e gcwcnd zijn aan 

de zonnigc kant vun de 

Subsidiariteit als 

wezenlijk beginsel 

in openbaar 

bestuur. 

voc\cn-; van vijand>chap 

en atkccr Voort'i i-; ccn 

middcl van de verzuiling, 

de pacilicatie, ecn doc\ op 

zich gcwordcn. Maar zon

der de drijvcnde kracht 

-;traat tc \open '>lckcn nict over J:n de 

kiczcr<> hchhen cr tcn-;\otte du-; wein1g 

mccr te zockcr .. Len adclaar '' 111 de 

Iucht indrukwckkend maar aan de 

grond onhandig, log en kwct<-.haar 

De wereld verandert 
Len chri-;ten-dcmocrati-;chc politiekc 

partij nwct mccr zijn. 7ij moct het kri>

tall"aticpunt zijn van 1dcalcn cn vi-;ioc

ncn. /ij nwct icckr individu tcllcn. ZiJ 

1noet ordcncn en <,tabil i-;ercn op ba-;i-; 

van drJtJgvlJkkcn waarin tnccrdcrc hc

langcn ziin algcwogcn en die in hct 

i1cht <;taan van hct gcmecmchappc\ijke 

vcrgez1cht LiJ moct hct >troomgchicd 

(I lV ;- <; '!<; 

van -;tcrke idealcn vcrwordt e<ln>cn-;u<, 

tot ecn -,ti\<;taand binncnmecr waarin 

clke bcweging ccrder vcrstorcnd dan 

dynami-;crend wcrkt. De partijcn van 

de vcrzuiling, met name de <,ociaal-dc

mocrati-;che en chri-;ten-dcmocrati>chc. 

hchbcn hun grip op de -;amcnlcving 

zicn vcr-;chuiven van bodem naar top. 

Waar oor-;pronkclijk de brede bcwc

ging de macht-;lactor wa'>, wcrd dit al

lcng-; de macht van de puhlieke -;ector. 

Voor de !'velA a\-; '>laat-;ideologi-;che 

partij ccn logi-;chc ontwikkeling, voor 

de chri<,tcn-dcmocratie a\-; maat<>chap

pclijk bindcnde kracht ccn hi-;tori<>chc 

vergi<;<;ing En in icder geval hchbcn 
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heide partijen kortsluiting gekre- gen 

met de basis. lnternationaal noem ik 

twee ontwikkelingen Sinds de val van 

het communisme zoekt de wereld naar 

nieuwe evenwichten in politick en eco

nomic. De libcralisering van het kapi

taal en de glohalisering van de econo

mic makcn krachten los die ontzag

wekkend zijn, en waarvan de vraag zal 

zijn hoc en door wic deze zijn te be

hecrsen. 

Verble king 
We staan op de drempel van een 

nieuwe ecuw. Ook de Nedcrlandse sa

mcnleving <,laat voor wezenlijkc afwe

gingcn. Natuurlijk i'> or1ze plaats cr ecn 

binnen de intcrnationalc orde. Achtcr 

de duinen zijn cr nog ecn paar holletjcs 

om zich vcrstoppcn. maar nict voor de 

hclc bcvolking en ook niet voor ceu

wig. De curo zal dit procc'> verder ver

stcrkcn. Andcrzijd-, roepl de onher

hergzaamhcid van de open vlaktc om 

lokale he-,chutting Helmut Kohl prc

dikt daarom de '>ubsidiariteil al., wezen

lijk heginscl in hct openhaar hestuur 

Het is cnerzijd-, nict vrccmd dat dczc 

grote Furopese chri<,ten-dcmocraat ecn 

van de hclangrirk'>lc advocaten hicrvan 

is. Hct is anderzijd-, intere<,<,anl dat de 

intcrnationak -,chaolvcrgroting on~ pa-, 

weer mel de ncu'> drukt op dit hasi-,lw

grip van de christcn-dcmocratischc 

maat<,chappijvi-,ic. Nationaal warcn we 

hl'l zicht daarop al lang kwrjtgcraakt 

Len hislorische vergi.,-,ing, noemde ik 

dat hicrboven. In Nederland kcndc dit 

hasishcgrip twcc variantcn: suh-,idiari

tcit en -,ocvcrcinitcit in cigcn kring 

I let eer-,tc katholiek en het Lwecdc pro

tc'>tant-chri-,rcliJk. DaartuS'>cn zat wei 

principiecl ver-,chil, met name a!-, hct 

gi ng on1 de zcggen.,chap en vcrant

woordelijkheid van hct hogcrc gczag. 

J\1Z1Zlr hcidc gaan uit van hct nccrlcggcn 

van zoveel mogelijk vcrantwoordelijk

hcid op zn laag mogelijk nivcau. Daar

tegcnover staal het primaat van de poli

tick van libera]i.,me en <,ocialisme. De 

chri.,ten-democratische bcgrippen wa

ren daarmee her fundament van cen 

maatschappelijk bouwwerk waarin tu<,

sen markt en ovcrhcid ccn derde cle

ment tot zeer waardevolle ontwikkeling 

kon komen het maat.,chappelijk mid

denveld. Encrzijds burgers en hedrijvcn 

organi<,erend en bindend en anderzijd., 

collectief vcrantwoordelijkheid dra

gend voegde men met ziJn plaat<, in het 

maatschappelijk proce'> zodanige waar

dc toe dat ovcrhcid en burger'> bcrcid 

hlckcn tot delegatie van vcrantwoorde

lijkhedcn, zelts van bevoegdheden De 

afstand en hct wantrouwcn tu.,.,en riva

li-,crende helangcn werd -,y.,temati.,ch 

hehccr<,t door intcrdepcndcntic en gc

organi-,ccrd ondcrling vcrtrouwcn. Hct 

Nedcrlandsc bcstuur wcrd daarmcc ccn 

van de mec'>l doorcbchte varianten van 

hct Wcstcurope'>e continentale hestuur, 

later het Rijnland-,e model genoemd 

l)aartcgcnovcr -.tondcn in on-. dccl van 

de wcreld het volk-,democrati.,che mo

del van her communi'>mc, met zijn 

'>laahalmacht en wantrouwen naar aile 

kantcn, en hct angel.,ak'>i'>chc model, 

Wil<Hhij tu"cn staat en markt het hin

dwed-,cl Viln her middcnvcld ont

breekt, de ongelijkheden per dclinitie 

dus vee! <,cherper en grotcr zijn, en ver

trouwcn tusscn de diver-,e groepcn 

klein. 

In Nederland were! de pmitie van hct 

midclenveld de laat-,te :w j<1ar vcrzwakt 

door protc-.~ionali'icring van zijn orga

ni.,atic en hc"ituur, door daJraJn gc

paard gaancle al nemende democr<1ti

-,chc hctrokkcnheid van de achterh<1r1. 

door hct vcrandercn van de geld'>lro

mcn lminder van onder, mccr van ho

ven, <,teeds autonomcrl. en door vcrsta-

( I JV - N 'JS 



tclijking Hct zich allcngs tcrugtrckkcn 

op de top van de structuur in de samen

kving deed ook steeds meer chriqen

dcmocraten zweren hij het doen zwel

lcn van de overheidsmiddelcn en hi) 

het zoeken naar oplossingen via de 

ovcrheid, daarmce gelcidelijk het prin

cipc van de christen-dcmocratische 

maatschappijvisie verbtend en ver

getend Het lcidde voorts tot niet altijd 

consistentc keuzes met hetrekking tot 

het middcnvcld, waarvan de eigen ver

antwoordelijkheid steeds onduidelijker 

wcrd en \VJJrvan de tinoncil;Jc en '-lO-

ciaal-cconomische aangclegenhcdcn 

steeds mecr in hct vcrlcngdc kwamcn 

lc l1ggcn vtln de prohlcnH:n van de 
ovcrhcid zell, van tinan-

aan hij de optocht, hier en daar corrige

rend, en naar buiten suggererend dat 

wij de richting zelf hebben bedacht. 

Meer dus van het huidige zelfde in de 

Nedcrlandsc politick. lntussen kunnen 

we gadeslaan hoc bijvoorheeld Rabo en 

Achmca bezig zijn de nog steeds 

enormc hclangen die vroeger door het 

middcnveld werden hewaakt zich 

marktconform toe te eigenen, met wel

licht het gigantische vermogen van bij

voorheeld de woningcorporatics ( ook 

al zein product van het middcnveldJ als 

volgende buit. Ot hoc steeds mccr he

'>luurder'> van ondernemingen hun 

kwartaalcijfcrs en beurskoersen hebng

rijker vinden dan de contim(fteit en ver-

antwoordeli)kheid van hct 

cicring via lastcndruk tot 

koopkracht In dezcllclc 

gclcidclijkhcid wcrd de 

clcctoralc "trcng doorgcra

tcld met de ccgcn achtcr

han 

Einde maken aan 
hedrijt in socialc zin, we

derom Verenigde Staten 

versus Rijnland Die trend 

stimulcert tevens de hrcdc 

jacht op ongezond hoge 

aandelcnrendementen die 

steed-, mindcr verhand 

houdcn met de fcitclijke 

productivitcitS'>tiJging. We 

slaan gadc hoc in de sa

menleving hreed hct cal-

spagaat 

individualiteit 

(vrijheid) 

Nieuwe kansen 
en collectiviteit 

I let ([)A staat voor hc

langri)kc kcuzes. Clobali

sering en de tevcns reeds 

( verantwoordelijk-

heid). 

in Nederland ingczcttc 

trend richting Angclsaksisch model 

I voorkeur van de VVI) I kan on'> do en 

hesluiten hct traditionelc chnsten-dc-

11HJ<Jatischc maatschappclijk gcdJLhtc

gocd op tc gcvcn. In dat gcval zic ik 

wcinig mogcli,khcdcn noch hcstaansrc

dcncn voor ccn groot Cl )A We kun

ncn natuurll)k ccn onsJe-meer/onsje

mindcr parliJ zijn tusscn l'vc!A cc1 VVD 

in, ccc1 praktischc middcnparliJ met hct 

socialc han op de goedc plaats, met 

name succcsvol als I've!/\ en VV!) weer 

tcgen clkaac· polariscren of als we kun

llCil hcschikkcn over in ons commu

nJcJtlc-tijdpcrk aangcnaZinl en gczag

hchhcnd lcidcrschap. We -,luiten ons 

( I lV ~ s 'l,S 

culcrend cyncsme het wint 

van het latsoen. h1 daarom zien we 

ook toenemcnde hcloning van oppor

tunismc en zorgcli)ke onderwaardcring 

van hct dragen van verantwoordeliJk

heid. 

lk kics licvcr het altcrnaticf Coed lui

stcrcnd naar Kohl, kijkend naar de 

schaalvngroting van morgen en lcrtend 

op de enormc potentics van hct oor

spronkclijke christcn-clcmocratisch crf

goed wil ik plciten voor ecn grondigc 

hcroricntatic up de suhsidiariteit en de 

soevcrciniteit in cigcn kring. Let weL ik 

heh het niet over hcrzuiling' luiq in 

ecn tijdpcrk waarin vcrhandcn vcrlorcn 
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gaan, aton1iscring en anonin1i~cring 

toenemen, hct rc<,pcct voor de mcm 

onde1· druk <,laat, het geld <,teed<; mecr 

de norm dcr dingen lijkt te worden, 

tinanciClc conglon1cratic~ tnachtiger 

worden dan <;latcn, ovcrhcdcn machtc

lozcr worden, puhliekrccht zip1 kracht 

ztct vcrn1indcrcn, -;teed-; grotcrc groc

pen zich kunncn onttrckken aan gezag 

en controle, waardcn en normcn verva

gcn en vrijblijvcndhcid ecn manier van 

uverleven worclt, jui-;t in zo'n tijd is een 

werkelijk gemecmchappelijke inrich

ting van onzc on1gcving gchodcn. Fen 

inrichting waaraan iedcreen hqdraagt 

naar zijn of haar vernH>gcn, waar-bij 

klein-;chaligheid bijdraagt tot overzich

tcli)kheid, waarin memen ge- kend 

worden, waarin burger<; en hcdrijvcn 

gezamenlijk zoeken naar antwoorden, 

-,oms wat dich- ter bij de markt, <;om<, 

collcctiever ol afgedwongcn, ecn 111-

richting waar de macht worclt gecon

trnlcerd maar ook waar mogelijk gcdc

lcgecrd. 

lk roep het C:DA op daaraan met de 

groot~tc ..,pocd en tocwijding tc wc-r

ken, samen met organi<,aties van werk

nemer-; en werkgever<;, in de volbhuis

vcqing en in de gczondhcid<.,zorg, n1ct 

de kerken en met al diegencn die zich 

willcn inzctten voor ecn samenleving 

waarop we met zijn allen 111rl vcrder de 

grip verliezen. Waar latsocn ccn deugd 

i-; en gecn na·icve zwaktc. Zr>'n op<;tel

ling vcrplicht aile declnemer<; en maakt 

ccn cindc aan het actuclc <.,pagaat van 

individualitcit ivrijheidl en collectivi

teit iverantwoordelijkheidl. Hct vn

plicht tot gc<,cheidcn maar clkaar aan

vullende verantwoordelijkheden in we

dcrzijd-;e bctrokkenheid 1-lct verplicht 

tot cen hcroricntatie op het procc'> van 

schijnhaar on'>lllitbare vermarkting van 

voorzieningcn en zekcrheden. 1-let 

duct samen grenzcn <;tcllcn en die <;a-

men <;crieu-; ncmen. Hct doet <;amen 

mcn<,en tellcn en die -,amen <;ericu<, nc

mcn. 1-!et brengt de politick eindclijk 

weer dicht bij mcn<,cn en organi-;atic'>. 

Hct is wezcnlijk, want verplichtcndc 

democrati<;cring voor de gehclc samen

leving l'.:ict het vrijhlijvendc reccpt van 

D6o voor wic het leuk vindt om mce te 

doen. 

Zo'n CJ)A zou welecns voor de toc

kom<;t van t'-.:edcrland ecn heel wczen

lijke, moderne, hindendc. <;tahiJ,.,c

rende, -;timulcrende en uitnodigende 

parti) kunnen ZIJn 
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