
Het CDA heeft in de afgelopen twee jaar met wisselend succes ge

tracht de band met de kiezer te herstellen. De kennelijke strategie 

vervreemdt de burger echter van de politiek en tast uiteindelijk de 

grondslagen van de democratie aan. Oat kan anders. Er bestaan in 

de samenleving voldoende aanknopingspunten voor een succes

volle oppositie naar christen-democratisch ideaal. 

T
alloze auteurs hchhcn hun 

l1cht reeds Iaten schlJnen 

over de ontw1kkel111g va'l de 

pubheke moraal De 1\ 1oor 1 

hedt hetoogd dat veranderingen in 

normen en waarden hun oorsprong vin

verandcringen maakt ook de flcxibilise

ring van de arbeid memen in tocne

mende mate OJ1Zekcr over hun 

tockomst. 1\ len trekt zich tcrug op 

zichzelf en op het eigenbelang, en ver

lic'>l de ander gemakkelijk uit het oog, 

den in veranderingen van 

de maatschappeliJke struc

tuur, die zowcl gewenste 

als ongewenste vcrande

ringcn in gcdrag n1ct zich 

n1cchrcngcn. [)at gedrag 

heel t vcrvolgcns weer 

invloed op de ontwikke

ling van maarschappelijke 

'>lructurcn. Zo is van ver

schillende zijden gecon

statecrd dat hct eco

nomisch denken de over- Drs Tl CJostlcmder 

de ander die daarmee ook 

op zichzell tcruggeworpcn 

wordt. Dit is een vicicuze 

cirkel die eenzaamheid in 

de hand wcrkt. Fnquete<. 

wijzen uit dat de hurger 

zich het mecst zorgen 

maakt over juist die een

zaamheid. Llit een onder

zoek van VR0,\1 bllJkt dat 

de ·,o,oonin<j'trend zich in 

Nederland al grotendeels 

voltrokkcn hcelt.' Nor-

hand lijkt te krijgen in allerlei sectoren 

van de samenleving. Onder invloed van 

onder mecr de internationalisering wor

den politiekc en morclc vragcn in toe

nemende mate verdrongcn uit hct 

puhlieke Ieven door een overheersende 

aandacht voor rationaliteit, productivl

tcit en cllicicntie. Naast sncllc culturelc 

men en waarden worden zo in toenc

mende mate een private moraal zonder 

consequenties voor het maatschappelijk 

handelcn. Men wil en kan clkaar daar

op dan nict mccr aansprckcn ; lndivi

dualiscring vcrwordt zo tot atomi

<.ering4 Van zo'n klimaat hedt de over

dracht van waarden tc liJdcn Dat dit 



zijr1 weerslag heelt op de afnemende 

civielc moraal is al eerder betoogd door 

Hirsch Hallin. 

De massamedia en de publieke 
moraal 
Zo'n klimaat biedt de hedendaagse 

(commercii.'le I massamedia de moge

lijkheid dit proces te kapitaliseren en 

verder de katalyseren Waar de plurifor

me, onafhankelijke massamedia een on

mi-,bare hoebteen in het democra

ti-,che bestel zijn met hun informeren

de, commentaricrendc en opinicrcndc 

functic. heeft deze publieke pluriformi

teit '>leeds meer plaats mocten maken 

voor cornrnerciele pluriforrnitcit (in de 

hctekeni-, van marktconcurrentic l.' In 

een commerciccl bc<;te] is overleven 

een kwestie van advcrteerdcrs en kijk

cijfer-,_ Dat hedt zijn wecrslag op de 

inhoud van zowel de commtTLii.'lc ;:lis 

de niet-commercii.'lc media. lnformcrcn 

en opinri.'ren wordt al snel ecn vorrn 

van amu-,ement Na de kwaliteit en 

diepgang komen dt" onafhankclijkhcid, 

plurilormitert en aandacht voor klcinc

re stromrngen van religieuze en culturc

lc aard in hct gedrang" De vervlakking 

en unitormiteit van het aanbod vervlakt 

ook de ki1kcrconsument die zich. zoals 

hierhoven geconstateerd, loch al steeds 

minder laat lcidcn door waarden die in 

hredcr vcrhand gcdragen worden. 

In ccr1 tijdperk van relativrsme li,kcn de 

nwdia de helangriJkstc dragers van de 

opcnharc rcaliteit tc zijn De wcreld die 

we delcn is immer-, de wcrcld die de 

mcdra ons opdicncn_c Ma.,.,amedia heb

hen invloed op wat men<,en wei en nict 

preoccupecrt. welke waarden zc bc

langrijk vinden, en hoc ze zich gedra

gcn. Fen 111 tocncn1cndc 111t1tc atnn1air 

en anoniem hrnctionercnd individu 

hcdt mindcr wcer'>land regen manrpu

latic en kan zo relatrd gcmakkelijk 

door trends bc't'nvloed worden. Vroeg 

of laat voegt hij zich naar zijn omge

ving De kijker is slechts consumcnt; 

van actieve betrokkenheid is nauwelijks 

sprakc 

De atornisering van onze samenleving 

en commcrcialisering van de massame

dia veroorzaken zo een homogenise

ring van de cultuur, en massificeert 

deze. De samcnleving wordt daarrnce 

in toencmcndc mate manipuleerbaar 

voor diegenen die daartoe in de media 

de gelegenheid krijgen Zoals politici 

De commerciele politicus 
In het proces van atomiscring en verval 

van de publieke moraal speelt de ovcr

heid zelf ook een rol. De uitbouw van 

de verzorgingsstaat, maar ook in toene

mende mate de overdracht van bc

voegdheden naar de [uropese Unie, 

heeft haar in toenemcndc mate cen ad

ministratief- en minder ccn politick

karakter gegcven. De legitimering van 

overheidsbeleid valt in hoge mate sa

men met de concrete cHectiviteil van 

bepaalde interventies. en vcrdringt de 

vraag naar politiek-morclc atwcgingcn. 

Daarbij gcdraagt diezelfde overheid 

zich niet altijd even betrouwhaar en 

consi-.tent. Het mag dan ook geen vcr

wondcring wekken als de burger zich 

in afncmendc mate gebonden weer aan 

de overheid en zich afstandelijk en he

rekenend opstclt. 

De vcrdringing van politiek-morelc af

wegingcn hangt stcrk samen met het 

proccs van homogenisering in de poli

tickc arena, meestal aangeduid als 'de 

vlucht naar bet midden'. Dat is de basis 

waarop de vcrschillcnde partijen in het 

paarse kabinet zich hebbcn kunnen ver

entgen. Ideologic als gcspreksbasis 

speelt nauwclijks nog een rol. De ho

mogenisering en het daarmec gepaard 
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gaande verlies aan politieke herken

baarheid van de partijcn hchbcn dic

zclfdc partijcn zwcvcnd gemaakt. Uit 

de monel van een l'vdA-stemmer werd 

opgetekend "lk weet niet waar ik <,\a, 

en de partij vcrtclt hct miJ ook niet." 

Als partijen zwevend zijn, ontnemcn ze 

de burger de legitimatie trouw te hlij

vcn aan zijn politieke idealcn. Als de 

parti) hct nict gelooft, waarom hi) dan 

nog wei) Hij moct wclhaast voor zich

zclt kiezen en zijn sterngedrag door in

dividuele, veranderlijkc voorkcuren 

Iaten sturen. Hij wordt daarrnee on

voor<,pelbaar. Zelfs de hewuste kiczer 

raakt op drift Zou dit een reden kun

nen zijn dat zoveel ex-PvdA-stemmcrs 

recentelijk VVD stemden! 

Onderkcnncndc dat hct clcctoraat 

encrzijd'> zwcvendcr en andcrzijds op

pervlakkigcr wordt, steldc Van 1\lierlo 

in Trouw. "Hct gaat erorn dat de kiezer 

zich prcttig voelt hij de partiJ als gc

hecl. Steeds meer mensen <,temmen op 

intL(I'tic, uit ccn vaag gcvocl van ver

trouwen." Dat hectt zijn wecrslag op de 

opstelling van politici Het aanspreken 

van de kiezer op ziJn intu't'tic vraagt om 

simplificaties die eerder aan vooroorde

lcn. 'onderbuik'in.,tincten en trends he

ogen te appelleren, dan dat ze een 

hepaald ethos hdnvlocden of ccn pro

blccm oplossen. Fen kiezer die z6 

wordt aangesproken, en niet op zijn 

kriti'>ch denkvcrmogen. zal op steeds 

oppcrvlakkigcr gronden zijn keuzen 

moeten maken. Zo versterken de vcr

vlakking van kiezers en polit1ci elkaar. 

Opgcmerkt moet worden dat simplih

caties geoorlootd zijn indien ze appcl

leren aan het geweten van de kiezer. 

'Samcn verantwoordelijk' appelleert aan 

een democratisch ethos. 'samcn sterk' 

hepaald nict 

Waar de trouw tu'>Scn partije11 en hun 

kiczers vcrdwijnt. wordt hct elcctoraat 

in tocnerncnde mate gezien als een 

rnarkt die tcr vcrkrijging van een meer

derheid, door de (partij- )elite hewerkt 

moet worden. Ideologic spcclt daarhij 

geen rol. Kohnstamm. "De partij van de 

toekomst is ccn politieke consumenten

organi~atic n1ct rncnscn die !Jro~')O 111odo 

in dezelfde richting denkcn. Fen partiJ 

waar menscn om hun ideeen op de 

voorgrond trcden in plaats van een par

tij die mensen werft voor vast<,taande 

idcecn." De kiczcr moet als con<,ument 

worden aangcsprokcn door charismati

schc politici die op ba'>i'> van trends in 

de <,amenlcving stcun trachten te ver

wcrvcn. Fen scherpe analyse van mogc

lijkc rcacties van speciheke doelgroe

pen hehoort tot het instrumentarium, 

evenals gerichtc rcclamctcchniekcn.' 

Beleid en politici moeten verkocht wor

den. 

De cynische kiezer-consument 
De kiczcr-consumcnt wordt zo in toe

nemende mate door de politick op ccn

zellde WIJZe hcnadcrd als de wijzc 

waarop de commcrciclc ma'>'amedia 

hun lezer<,- en kijker<,puhliek henadc

ren. Opkomende trends worden door 

politici vcrsterkt en uiteindelijk gekapl

tali'>ecrd 1n dienst van het eigenhelang. 

De kiczcr knmt een invloed op hct po

litieke debar die lijkt op de invloed die 

hij hccft op hct aanbod in de ma<,<,ame

dia. Op ccn pa"ieve manier <,teunt en 

legitimeert hq heidc, maar gcgcven de 

rnanipulatieve manier waarop men hem 

hcnadcrt, moct geconstateerd worden 

dat de aard van dczc steun een geheel 

andere is dan welke ten grondslag ligt 

aan hct dcmocrati-,ch ethos in christcn

democratische zin. Als de kiczcr du-, 

slechts gt"zlcn wordt al'> 1 dec I van ecn l 

marktaandeel, mag men nict vcrbaasd 

ziJil dar diezelfde kiczcr daarop re

ageert met cynismc c11 alstandclijkhcid. 

( ])\,/ q ()() 



A\, van hem vcrwacht wordt dat hij 

zich gcdraagt a\., consument, clan zal 

hij clat vanzelf worden. Stem men worclt 

shoppen, waarbiJ geldt: nict goecl, stem 

weg. Hq worclt zwevcncl. Electoraat, 

media en politick kunnen elkaar zo in 

een ver<,tikkende grccp krijgcn. 

houdt dat hij zich geen rekenschap bc

boeft te geven van zijn plaats in de sa

menleving, als anything goes, dan biedt 

cen clemocratisch bestcl de gronclslag 

voor ecn nieuw soort tirannie. Konin

gin Bcatrix schreef '' 'Tolerantie die wil 

clat alles kan, clat allcs gcoorloofcl is, 

clat geen grenzen mccr 

In ccn tijc\ van welvaart 

vonr grotc bevolkings

groepen, leiden cocoonln<J, 

vcrvlakking en cynisme tot 

een consumentistische 

consensus die tot uiting 

Cocooning, 
worden gestelcl, leidt uit

eindelijk tot intolerantic, 

vervlakking en tot onrccht aan ancleren, 

tot tirannie'' 
cynisme leiden tot 

een Daarnaast i'> er uiteraard 

komt in tocnemende poli

tiekc desintcrcsse Als po

litici hewercn clat een \age 

opkomst hii vcrkiczingen 

tc vcrklarcn is uit een ken

nelijke tcvredcnhc,c\ van 

de kiezcr, dan is clat op 

ccn hcpaalde manier clus 

juist Men gclooh het wei 

Als ecn :;pecifiek belang in 

consumentistische 
de voor de hand liggende 

vatbaarheid voor totalitai

re stromingen. Het is a\ 

eerder gezegcl, we mogcn 

clankhaar zijn voor de af

wezigheicl in ons land van 

charismatischc politici als 

Le Pen in Frankrijk of ccn 

De Winter in Belgic Dat 

consensus die tot 

uiting komt in 

toenemende 

politieke 

desin teresse. 

gcvaar kornt, rcagcert de burger nog 

slcchts door rechtstreekse pre'>Sic-acti-

viteiten. Vertrouwen in het politicke 

<,ysteem hccft hij steeds mincler De 

burger onttrckt zich zo aan een actieve 

clcclname aan de inrichting van de sa

menleving, en laat zich hesturen. De 

macht conccntrccrt zich vervolgens in 

toenemende mate rond een klciner 

wordende elite van he'>luurder<., econo

men en mediahonzcn. 

Naar een massamaatschappij 
Het i'> niet de individualisering waarte

gen dit artikel stelling neemt, mits indi

viclualiscring worclt verstaan als een 

grotcrc mate van verantwoordclijkheid 

van het individu voor zijn omgeving, 

waarhiJ dat individu nadrukkelijk mag 

worden aangesprokcn op de invulling 

van zijn burgerschap en rentmcestcr

schap. Als individualiscring echter in-

de democratic daar stancl

houdt, is cen bewijs voor de stelling dat 

kiczers op hun geweten mogen, zelfs 

mocten, worden aangesproken. l\:1aar cr 

dreigt nog een dercle, nieuwe vorm van 

tirannie. Daarvoor moeten we eerst te

rug moeten naar het reeds gcnoemcle 

hegrip massificatie. 

Naar een nieuwe tirannie . .. 
Massificatie is in dit artikel het proces 

van transformatic van een plurifonne 

clemocratie naar ccn massamaatschap

pij. Een massamaatschappij is door de 

<,ocioloog Shils omschreven als 111 " .. 

een in oppervlakte uitgestrekte samen

lcving met een grote bevolking, stcrk 

verstedelijkt en ge'Jndustrialiseerd. De 

macht is geconccntrecrd bij een elite, 

en vee\ van de macht wordt uitgeoe

fend door manipulatie van de bevolking 

via de massameclia. Het maatschappe

lijk ethos is laag, lokale verbanclen 

0 



zwak en fundamentelc solidaritcit prak

tisch afwczig Er is geen individualiteit, 

aileen een rusteloos en gefrustreerd 

ego"isme" De elite wordt door Shils 

omschrcven als dicgcncn die tocgang 

hcbhen tot de cconomische, bestuurlij-

gcpaard gaande verlies van het midden

veld illustrccrt dit. Zo'n (overheids)

macht verwoest niet, maar roept ook 

niet op tot bestaan. Hct ondcrdrukt 

niet, maar dooft de wil uit. Dat is de 

nieuwe vorm van tirannie waar ik op 

ke en culturele machtsccntra. Mani- doc!. 

pulatic door dczc elite moct niet 

samcnzweerderig opgevat worden,- zij 

is de rcsultante van een veelheid van op 

elkaar inwerkende processen die, zoals 

in dit artikel betoogd, gemeenschappe

lijk hebben dar ze door economische 

mechanismen gestuurd worden. 

Alexis de Tocqueville ( 1805-1859) 

geeft een nog apocalyptischer kijk op 

de massamaatschappij als hij een heeld 

schetst van 11 " een enormc hocvccl

heid mensen, allemaal geliJkwaardig en 

gelijksoortig, voortdurend hezig met 

het veiligstcllcn van onbetekencnde ge

noegens waarmee ze hun Ievens vol

storpen Elk, op zichzelf wonend, is 

onkundig van hct lot van de anderen,

de mensheid hcstaat voor hem uit zijn 

kindcrcn en intieme vricnden. Voor wat 

betreft zijn medehurgers, hij is hij ze in 

de buurt, maar ziel ze niet,- hij bestaat 

slcchts in zichzelf en voor zichzelf." 

Atomiscring ligt duidelijk ten grondslag 

aan massificatie. 

Wanneer overheid en politiek de (mo

mentane) wil van de kiezer tot norm 

vcrhcffcn, staan zij slechts in dienst van 

het consumentisme. Hoe beter de over

heid zich van haar taak kwijt, des te 

mindcr zal de burger-consument zich 

als vrije, verantwoordelijke burger 

(hoeven teJ gedragen. De overheid en 

de commercic omvattcn de wil van de 

kiezer-kiJker-consumcnt in steeds klei

nerc cirkcls, en verstikken de veelzij

digheid van het menszijn. De orkomst 

van de vcrzorgingsstaat en het daarmee 

.. . of naar een vernieuwd ethos? 
Herstel van de publieke moraal is een 

zaak van de gehcle samenleving. Vee I is 

a! geschreven over de rol van structurcn 

als gezin, vereniging en kcrk in de vita

lc ovcrdracht van basisnonnen en waar-

den. !\ 1aar ook politici hebbeo hier cen 

vcrantwoordclijkhcid Het is onvol

doende de burger op te roercn toch 

vooral betrokken te hlijven bij de sa

mcnleving. llelangrijker nog is de ma

nicr van rolitick bedrijven. Politici 

hebbcn een voorbeeldfunctie Als het 

democratische ethos verstcrkt moet 

worden, dan zal zich dat moeten uiten 

in het zelf hanteren van dat ethos. Uit 

het bedienen van een, inherent tijdelij

ke, trend, zoals het impelen op 'ienti

menten rondom a'>iclzockcrs, srreekt 

dar democratische ethos in ieder geval 

niet. En 'catc/J-al/'achtige <;tratcgiccn 

moeten de christen-democraat al hclc

maal een gruwel zijn Ook een opposi

tiestrategic gcricht op het bcschadigen 

van bewind,]iedcn of het in de rroblc

men hrcngen van een kabinet door 

stcun tc onthoudcn aan bclcidsvoorne

mens die or zich overeenkomen met de 

cigen opvattingen is onacceptabel. 

Zo'n oprositicstrategic kan hct reeds 

be-,taande cynisme over de bedoelingen 

van de politiek slechts versterken. 

Over de inhoud van het zo gewcnste 

maatschappelijke ethos schreef De 

Tocqueville: ". terwijl de wet Ameri

kanen toclaat alles te doen, weerhoudt 

hun religie hen ervan heraalde zaken tc 
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denken ot te durven. ( .) Religie, welke 

nooit direct ingrijpt in het bestuur van 

de Verenigdc Staten, moet dan ook be

schouwd worden als hun belangrijkste 

politieke institutie, want alhoewel het 

ze niet de smaak van de vrijheid gcge

ven hedt, maakt het biJ uitstek het ge

bruik crvan mogelijk ( .. ) Despoti'>me 

i'> mogelijk zonder gcloof, maar vrijhcid 

niet"" Alhocwcl dit vee! chri'>tcn

democraten als muziek in de oren zal 

klinkcn, gedt de christen-democratic 

aan dat ethos toch ccr1 andere invul

ling. Hct gaat on<.; nict orn hct rcligicu

ze gehalte van de samenleving, maar 

om het zich daaraan actid vcrplicht 

we ten. 11 De burger aansprckcn als 

kiczcr-consument ontkcnt de 13iJbelse 

vi'>ie or de mem. De burger serieus ne

mcn betekcnt ook hem aanspreken op 

zip1 gewcten, zijn hetcre ik. Het Pro

grain van Uitgang')puntcn stclt heel cx

rlicict: 1 " ''ZiJ rocrt op om gcrcchtig

hcid tc zockcn, vcrantwoordclijkheid 

waar tc makcn. <,olidair tc zijn en zich 

als zorgvuldig rentmeestcr tc gcdra

gen." [r staat "ZiJ rocpt op", omdat de 

mens nict altijd van nature doet wat 

goed i-, De klant hceft altijd gelijk, 

maar de kiczcr nict. Cclukkig maar. 

Hct vertrouwcn van de burger in de be

trouwbaarhcid van de politiek moet 

herwonnen worden. Hct C:DA kan daar 

cen begin mcc makcn door ook vanuit 

de oprositie constructiel mee te wer

kcn aan cen succewol regeringsbeleid. 

Als de keuzen die het CDA maakt meer 

afhankclijk blijken tc zijn van overwe

gingen van politickc of maatschappclij

kc orportunitert dan van christen

democratische visie, zal onze betrouw

haarheid in toencmende mate onder 

druk komen te staan. 

Dit hcdt al<, consequentie dat in die ge

vallcn waar de rcgcring door interne tc-

genstcllingcn nict toe dreigt tc komen 

aan beslissingen die wij vanuit christen

democratische perspectief voorstaan, 

de CDA-fractie haar actieve steun niet 

mag onthouden. Dit bctckcnt ook dat 

van christcn-dcmocratischc politici een 

krachtige tegenstem mag worden vcr

wacht tegen nationalistischc en antide

mocratischc tendcnscn. Daarnaast kan 

hct CDA zich in positieve zin onder

scheiden door naast een vanzelfspre

kende inzet op (christen-dcmocra

tischc) herkcnbarc, integcrc en sociale 

politick op mcnsclijkc maat, ook ]11ir 

fJ/ay', consistentie en politie-

kc onkrcukbaarheid hoog in 

het vaandel tc houdcn. De 

stem van de burger moet bij 

ons duidelijk 'in goede han

den' zijn. Dat maakt zowcl 

hurger als niet-commcrciclc, 

onathankelijkc media cerdcr 

hondgenoten dan vijandcn. 

De burger 

aanspreken als 

kiezer-consument 

ontkent de Bijbelse 

visie op de mens. 

Pas als de burger zijn vcrtrouwcn in de 

politick herwint, kan de politick weer 

cen appcl op de samcnlcving doen. Als 

de burger bdnvloedbaar is, dan toch 

ook voor een nieuw elan' Dat heeft de 

samenlcving al eerder hewezen. Over

heidsingrijpen kan vee! mt't'r teweeg

hrengen dan men vaak denkt. De 

burger laat zich sorm te gemakkelijk 

verstrikken in een vals dilemma: 'Mijn 

buurman piekert er vast niet over zijn 

dee! van het trottoir schoon te vegen, 

dus waarom zou ik miJ uitsloven7' Een 

gezamenlijke schoonmaakactie, wat 

toch een kleine moeite zou zijn, blijft 

zo achterwcgc. t·-.laar een zich actief 

opstellcnde overheid kan de burger ver

lossen uit dat valse dilemma, kan een 

bewcging op gang hrcngen. De socialc 

vernieuwing van het laatste kabinct

Lubbers hedt overal rrojecten en ver

andcringen op gang gebracht, en de 
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burgers daar waar dat gebeurde, een ge

voel van verantwoordelijkheid voor de 

omgeving gegeven. De solidariteit met 

de buurt werd nieuw Ieven ingeblazen. 

Men blijkt bereid zich uit de passiviteit 

te Iaten halen' Zo belangrijk kan poli

tick zijn' 

Ook de invloed van milieuorganisaties 

en andere ideele bewegingen, de groei

ende financicle draagkracht van de kcr

ken, en de massaliteit van consu

mentenboycots Iaten zien dat er een 

voedingsbodem is voor vcrnicuwd bur

gerschap. Maar er moeten groepen zip1 

die dat nieuwe elan mohiliseren, vonn

geven, mensen erop aansprcken. Als cr 

een sfeer kan ontstaan waarin mcnsen 

zich opnicuw herkenncn in hun verant

woordeliJkheid voor de samenleving, 

dan is er vecl gcwonncn. Als zelfs be

drijvcn zover zijn dat ze zelf om een 

ecotaxregeling vragcn, zelf de basisnor

men opstellen waaraan de arhcidsom

standighcdcn van werknemers in 

zogenaamdc lagc-lonen-landen moeten 

voldoen, zelf zoeken naar milieuvricn

delijker vcrpakkingcn, dan is er funda

menteel iets rijp in de samenlcving. 

Maar het moet aangeboord worden. 

Laat het CDA het voortouw nemen 1 

Het is waar wat wijlen Jan de Koning 

zei: "Je moet de burger cen meter vcr

der Iaten springcn dan hij van nature 

geneigd is te doen." En wei omwille van 

het voortbestaan van de democratie. 

Drs. B. Oosila11dcr 

No ten 
( D\/J?).t, Prol. dr. R.A de t\1oor, 'lndrvrduali

~enng rn godc;drcn<;t en politrek' 

ne \'olbh~mt. khru~m 1006, 'Steed<:. meer gc

nicrcn en dat mnet zo hli)ven 

Vgl. Prot. dr. RA de ,\\nor rn ([)V 1104 ''l'er

missivircit hctckcnt nret per <,e dat men voor 
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dragcn zoa[o.., ZIJ dat willen "e v 

Vgl Prof dr R A de 1\loor 111 ( [)\ 1 J,l)..J-. waar
rn de hcvcstrgdc hypothe<,e rn het onderzoek 
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de puhl1cke onnoer' 

C[)V 7'8/i).l, Dr.;., A ,\1 Oo'>tlander, '[)c funct1C 

van de C[)A-rartiJ· een zt~Jk van pnnupc.;., 
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Forum 
In deze rubriek passen kortere bij

dragen waarin kort en krachtig argu

menten gegeven worden voor een 

bepaalde opvatting. Bijdragen zijn 

welkom die in niet meer dan 2000 

woorden een prikkelende kwestie 

neerzetten. De opinie moet passen 

in de opzet van CDV het client te 

gaan over de strategische vragen 

achter de politieke actualiteit. 

Bijdragen die discussie uitlokken 

verdienen de voorkeur_ 

C:LlV '!-% 


