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Hoe nu verder met het CDA? Dat was de leidende vraag tijdens 

een slotgesprek voor het zomernummer. Het rapport-Gardeniers 

en de (concept-)artikelen die in dit nummer zijn opgenomen, 

vormden meer dan voldoende gespreksstof voor een gemeteerde 

groep discussianten . Een verslag. 

0 
m te beginn en ee n mo

mentopname uit de dis

cussie die kenmerkend is 

voor de sfee r in het ge 

sprek op deze zomerse avond in zaa l 1 

va n het partijbureau: Een echte di scus

sie binnen de CDA over bijzonder 

moeilijke politieke thema's hoeft he le 

maal niet he t ri sico van o nderlinge ver

wijdering in te houden. Midden in de 

di scussie tonen a ll e deelnemers een 

blik va n herkenning als R. Laning de 

brede kernwapend iscuss ie in alle ge le

dingen va n de partij , e ind jaren zeven

tig en begin jare n tachti g, in he rin

nering roept. De meningen wa ren toen 

heel ve rschill e nd, de di scuss ie was 

diepgaand en vaak emotioneel, maar 

niemand li ep de partij uit , co ncludeert 

hij . 'We waren namelij k so lidair met el

kaar' Th . Bovens voegt er ietwa t cy 

ni sch aan toe: Toen mocht er nog echt 

gewors te ld worden.' 

ledere di scuss iedeelnemer heeft he t net 

verschenen rapport va n de eva luati e 

commiss ie-Carden iers vóór zich a ls 

voorz itter Van Li es hout zowe l de ana

lyse in dit rapport als de in dit stuk op-

ge nomen aanbevelin ge n aan de orde 

ste lt. Uiteraard komt, net als e lders in 

dit zomernummer, ook de re latie tot de 

verwan te o rga ni sa ti es in het maa t 

schappelijk midde nve ld ter sprake. 

De waardering voo r de door de com

mi ss ie -Ca rdeni ers opgeste lde analyse is 

groot. Laning: 'Een he lder stuk met een 

eerlijke analyse. Een begin va n beke-

Op een wanne zomeravond, op 11 ju/ijl., vond in het Kuyper/Jflis 

Ie Dm Haag een gesprek plaa ts tussen CDA'ers uit versciJillwdr 

geledi11gen van de partij. Uitgangspunt voor het gesprek vonndr 

het rapport van de cotntn issie-Gardeniers en de (concept-)artikelen 

die elders in dit zomen11 t1111n er zijtt geplaatst. 

De deel11emers ware11: drs. TIF M. TIJ Bove11 s (we thouder in 

Maastricht), HK. va11 Egmond (voorzitter kamerkril1g Leidw ), 

mr. l.I. A.M. van Gennip (direc teu r Wetntschappeltjk Ius tituul • 

voor het CDA), prof. dr. E.J.IM Kim111an SJ (hoogleraa r br

drtjfsethiek), dr. A. KI i 11k (werkzaam op !Jet mi11isterie va u justi

tie ), R . Kntjff (s tatmlid in Groningen ), R.M. Lmting, mw. I 
vm1 Lemwen (o ud-Tweede Kamerlid) en B. G. Westeri11k ( wrl

houder in Groniugm). Het gesprek sto11d onder leiding van ir. 

W CM. van Lieshout (voorz itter van de redactie vau 

CD!Verketmit1gen). 

E.I. Mathies, oud-redacteur van Trouw e11 oud-hoofdredacteur 

vm1 CD/Actueel, maakte ee11 verslag van het gesprek. 
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ring. In de afge lope n jaren dreef de par

tij weg va n de basis. Daar aan de bas is 

li epe n ve len rond met de gedachte; dit 

kan ni et goed gaan. Maar in 'Den Haag' 

waa nde me n z ich relati e f ve ili g.' 

Veel leden va n het CDA in de afd e lin 

ge n hadden het gevoe l dat het H aagse 

gebeure n buiten hen om g ing. De partij 

leek dichtgemetse ld. De discussie bor

re lde wel op, maar de top va n de partij 

gaf vaak gee n gehoor. De vraag in de 

partij 'Waar staa n we voor?' we rd 'ho

gerop' in het CDA ni e t meer bea nt 

woord. H et CDA za l, aldus Laning, de 

boer weer o p moe ten . 'We moeten de 

gro te vragen aa n de basi s kunnen be

spreken alvo re ns de centrale part ij lei

ding het definit ieve antwoord geeft. 

Stel, dat de partijleiding al bijvoorbee ld 

begin I 993 het probleem van de betaai

baarheid van de AOW bij de partij had 

neergelegd, en niet pas beg in I 994, dan 

was de discuss ie anders, in ee n hee l an

dere sfeer ook, ve rlopen dan nu .' 

'De partij moet weer terug naar de dis

cuss ie van onderop We hadde n de situ

atie tijdig moe ten uitl eggen. Onze 

lede n zij n ook bij harde maatregelen 

bere id om over op loss in ge n na te den

ken. Maar je moet ze ni et voor het bl ok 

ze tte n ' 

H. van Egmond wij st erop dat de laat

ste tijd vee l leden de indruk hadde n dat 

de partijl e iding 'over o ns, voor o ns en 

zonder ons' haar beleid uitstippe lde. 

Ook de herkenbaarheid van CDA-be

le id ve rschraalde. Je hoorde te vaak 

zeggen: 'Er is gee n hart voo r de men

se n1. 

R. Knijff constateert dat er in de partij 

een mechanisme werkt , waardoor het 

kader op een dusdani ge mani er aa n be

sli ss in ge n wo rdt gecom miteerd dat het 

ve rvolgens actief meewerkt aan het 

smore n van de di scuss ie binnen de par

t ij . 

Christelijke inspiratie 
Mevrouw H. van Leeuwen kan zich 

we l in de ana lyse va n het rapport va n 

de commi ss ie-Cardeni ers vinden, maar 

op één punt is de analyse vo lge ns haar 

'niet toerei kend'. 'Een partij di e z ich 

met de C durft te too ien moet doo1·sto-

Vl.11.r. H.K ua11 Egmo11d, R. K111jjj, dr. A Kli11 k e11 Ir. WC.M. ua11 Liesho~tt. 
Uoto Mieke Sc/1 /aman) 
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ring. In de afgelopen 1arcn drcd de par

til weg van de basis Daar aan de basis 

licpen velen rond met de gcdachtc; dit 

kan nict gocd gat~n. Maar in 'I)en Haag' 

waande men zich rclatid veilig' 

Vee\ \eden van hct CDA in de afdelin

gcn hadden het gevoel dat het Haagsc 

gebeurcn buitcn hen om ging. De partij 

leek dichtgemetseld De discussic bor

rclde wei op, maar de top van de partij 

gat vaak gccn gchoor. J)c vraag in de 

parti1 'Waar staan we voor~' wcrd 'ho

gerop' in hct CDA nict mccr beant

woord. Het C:DA zal, aldus Laning, de 

boer weer op moeten. 'We moeten de 

grote vragen aan de basi'> kunnen hc

spreken alvorcns de centrale parti)lci

ding het delinitieve antwoorcl gcelt 

Stel, dat de partl)lctdrng a\ biJvoorheeld 

hcgirl I 'J'J:l het prohlcem van de hetaal

haarhcid van de AOW hr1 de partrJ had 

neergelegd. en nr<:t pas begin I 994, dan 

was de d~ScuS'>ie andcrs, ir1 eer1 heel arl

der·c sleer ook, veri open dan nu.' 

'l)e parti1 moet weer tcrug naar de dr<;

cussil' van onderop w(' hadderl de situ

otic t1jdig n1octcn uJtlcggcn. (Jnzc 

lcden zijn ook hiJ hardt' maatregelcn 

bereid om over oplos-.ingen na te den

ken. Maar JC moet ze nict voor het blok 

zetten.' 

H. van Egmond wijst crop dat de laat

stc tijd vccl !eden de indruk haddcn dat 

de partijlciding 'over ons, voor ons en 

zonder ons' haar beleid uitstippcldc 

Ook de hcrkcnbaarhcid van CDA-bc

leid verschraalde. )c hoordc tc vaak 

zcggenr 'lr is gt'en hart voor de men

sen' 

R. Knijff constateert dater in de partij 

ccn mechanism<: wcrkt, waardoor her 

kader op cen dusdanige manier aan bc

sli'>Singen wordt gccommitecrd dat hct 

vcrvolgens acrid mccwerkt aan het 

smor-cn van de drsu~Ssie binnen de pM-

111-

Christelijke inspiratie 
,\lcvrouw H. van Leeuwen kan zich 

wei in de analyse van ilt't rapport van 

de commiS'>ic-Cardcnicrs vindcn. maar 

op 0Cn punt i'-> de analy-.,c volgcn-; hollr 

'niet tocreikend' 'Fen partij die zich 

met de C: durft te too1en moet doorsto-

ll/11 r. HK Pdll ft}IIIO!ld, R Knijff, dr. A Kli11k w lr. WCM Pilll Licshout 
Cfoto i\lickc Sc/Jiillllllll) 
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ten naar de diep<;te achtergrond, name

lijk de chri<;telijkc in<.piratic We zijn er 

niet in ge-,laagd hegrippen als 'gercch

tighcid' goed uit tc werken, als hct hij

voorbecld over de '>ocialc zekcrhcid 

gaat 

Zij constateert twec richtingcn hinnen 

hct CDA cnerzijds de mcer liheraal 

g6nspireerden, andcrziJd'> de rnemen 

die hct sociaal gczicht vooropstellcn. 

'We hchben niet ccht geprobecrd dcze 

twce groepen met elkaar te verzoenen 

en hehben zo de kans gcmist om dezc 

tcgenstellingen tc integreren vanuit hct 

hart van het [vangclie · 

Naar haar mcning hebbcn organisatics 

met cen C: aileen recht van bc'>taan als 

ze duidcliJk Iaten uitkomen wat dat 

voor hun hclcid inhoudt. Op dat punt 

is zq telcurgesteld in bqvnorbceld het 

NC::W, waarvan zij lid is, dat in de prak

liJk standpuntcn over de gezondheid'>

zorg huldigt waar mevrouw Van 

Leeuwen vcrTc van staat 

ZiJ concludccrt dat hct C:DA weer ecn 

hcgrnselpartij mnet worden, ook als dat 

zou inhoudcn dat het cen kleincre par

trJ zou kunnen worden. 

Van Leeuwen vindt dat het C:DA de 

chri-,teliike maatschappelijke orgarma

lics moct inspircren. 'We hehben bij

voorbeeld het CNV onvoldoendc 

onderstcund en het in de kou Iaten 

'>laan. Ook als hardc omhuigingen no

drg zip1 moct de socialc gcrechtigheid 

centraal aandacht-,punt ziin.' 

Zij hetreurt dar de parti) de atdelingen 

ook in campagnetrjd te vaak hedt ver

waadoosd. Ze moesten hct nogal een-, 

doen met ecn sprekcr- die hun centraal 

WJ<.., tocgcwczcn. Zo kon hct gchcurcn 

dat, als ccn aldeling het graag over hct 

sociaal-ecorwmisch helcid wilde hcb

hcn, zij een expert in huitcnlands hc

lcrd al-, sprcker kreeg toegcwezen. 

1-let is Knijff in het rapport-Cardenicrs 

opgevallcn dat de grocp die juist alhni

teit met het CDA zou moeten hebben 

als je kijkt naar de uitgang-,puntcn, voor 

cen dee! is weggelopen. Op dcze con

statcring wordt door de comrni-,sic in 

de aanhevclingcn nict ingcgaan. 

Inclusief denken 
]. van Gennip wijst op ecn bclangriJk 

a'>pcct van de prohlematiek, de nood

zaak van inclusicl dcnken, het algc

mcen helang Iaten prevalcren hoven 

het groep'>- ot persoonliJk belang 'lk 

wil wei ccn voorbceld noemen. Velcn 

hetfen een be-,chuldigende vinger naar 

Piet llukman. HiJ znu tal van bocren 

van het C::[)A hcbbcn vcrvrecmd omdat 

hij niet de mocite zou hcbben geno

men de hoercn de noodzaak van allcdci 

milieumaatrcgelcn duidelrjk tc makcn. 

l)c landbouw-achtt:rban vcrwachttc 

van hem dat hij aileen het hnercnbe

lang zou behanigen. l\bar de voorzit

tcr van de Noordbrabant<;e C:hri-,relijke 

boerenbond Ad Latijnhouwcr-<, over

kwam o{Jk zoiets, vccl lcclcn voegden 

Drs J Kuit (links) w 111r. JJAJ\1. 111111 

Curnifl ( rcc/1/\ ). Cfoto i\lickc SchlmHilll) 
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Vl.r1.r. EJ N1athles, Juan Leeuwen, prof dr EJJM Klmman en Th Bouens 

hem toe dat hij aileen voor hCm belan

gen zou moeten knokken. Kennelijk is 

de notie 'algemeen helang' vandaag de 

dag moeilijk over het voetlicht te bren

gen .. 

Middenveld 
Th. Bovens hecft uit cnkele (concept-) 

artikclen voor dit zomernummer de in

druk gekregen dat een goede gang van 

zaken bij het maatschappelijk midden

veld ook gocd is voor het CDA. Hij 

hccft daar bezwaren legen. 'Koppelen 

we het C:DA niet teveel aan de discus

sies elders in het christclijk maatschap

pelijk middenveld' We zijn niet 

getrouwd met het christelijk maat

schappelijk middenveld, maar we heb

bcn een cigen boodschap. Natuurlijk is 

het voor hct C:DA van groot belang 

goede contacten met die andere organi

saties te hehbcn en wij moeten die or

ganisaties Uitnodigen met OilS te 

dcnken over wat weals C:DA willen be

reiken.' 

A. Klink hetoogt dat het goede con

cept hepaald wei aanwczig was. 1\har 

Cfoto i\1ieke Schlamm1) 

dat goede concept -;pecldc in vee! dis

cussies geen rol meer. 'De richting van 

het beleid wa<; wei duidclijk, bijvoor

becld de te hetrachten solidariteit, maar 

zij werkte onvoldoende door naar de 

sleutelhguren.' 

Samenvattend zcgt Van Lieshout dater 

onder de ge'>prcksdeelncrners weinig 

echte tcgcnstellingen blijken te be

-;taan Hij hcnadrukt nog eens dat het 

cr volgens de deelnemers nict orn gaat 

dat het CDA 'gemakkelijke' hoodschap

pen afgeeft. Maar de partij rnoct consis

tent zijn in haar heleid, en aile burgers, 

du-; uiteraard ook de partijgenoten, a]-; 

volwaardig beschouwcn. De partijlei

ding koos de afgelopen jaren, gocd he

doeld of niet, voor een top-down

henadering. 

Ook daardoor is het kadcr van de partij 

teveel in de Iucht komen te hangcn en 

is het zich onzeker gaan voelen. 

Hovendien gaan de teksten van het ver

kiezingsprogramma voorbij aan wat bij 

de basis leeft. '])at programma is ge

schrcvcn in een taal die de mensen niet 
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direct raakt' 

Dat laatste wordt krachtig onderstreer>t 

door Van Leeuwen. 'Dit programma 

had zo n66it gepresenteerd mogen 

worden. Er staan dingen in, nota bene 

op terreincn waarop ik thuis hen, zoals 

dat van de volksgezondheid, die ik ah

soluut niet heb begrepen.' 

Veel deelnemcrs aan de discussie on

dcrstrepen dat het Program van 

Uitgangspunten veel mecr voldoet aan 

sfeer en cultuur van het CDA dan her 

verkiezingsprogramma. Het Program 

van Uitgangspunten heeft onvoldocnde 

doorgewerkt. 

Burgers 
Van Lieshout: 'In een complexe organi

satie als de onzc hcb je de neiging om 

in vaste technieken en mcthoden te 

vcrvallen. Toch meen ik dat je als partij 

die het in feite van de burgers moet 

hebben die burgers voor vol moet aan

zien. Het is een kwestie van met elkaar 

on1gaan. 

Hij i'> het eens met Van Egmond die 

oprncrkt dat deze lijn ook naar het pro-

vincialc en lokale vlak rnoet worden 

doorgetrokken. Die vaste technieken 

en mcthodcn wcrken ook op het pro

vinciale en lokalc niveau vervreern

dend. Je stoot grote groepen burgers af 

op rnornenten waarop je niet de taal, de 

benaderingswijze bcnut waarop de bur

ger kan inspclen en waarhij hij als bur

ger wordt gercspecteerd. 

Aanbevelingen 
Na de analyse komen de aanbevelingen 

van de Fvaluatiecommissie-Cardeniers 

aan de orde. Ook hier overheerst her 

verlangen om de partij als gehcel (du., 

in aile geledingen) in beweging te krij

gen. B. Westerink con<,tateert dat in de 

afgclopen jaren vcel tc vaak een wollen 

deken over de partij is heengelegd orn 

alles wat boven hct rnaaivcld drcigdc 

uit te steken ncer te halen. 

Hij pleit ervoor orn naast vrouwen en 

jongeren ook de ouderen in het C:DA 

tc organiscren, nict als een belangen

groepcring maar on1 de oudercn, net als 

bij het Vrouwenberaad en het CDJA 

geheurt, de rnogelijkheid te geven om 

Vl.1u prof dr. EJJJ\1. Ktmnum, Th. Bot7ti1S, B Westerink en RAt Lming 
(_foto Mieke Schlmncm) 
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in eigen kring over allerlci thema's te 

discussieren. 

Bovens comtateert een spanningsveld 

tussen permanente campagne (waarin 

eenheid wordt gedemonstreerd) en dis

cussie. Kunnen we dat niet zo wijzigen 

dat we tusscn twee Kamerverkiezingen 

bijvoorbeeld drie jaar de tijd nemen om 

te discussicren en vervolgens een jaar 

voor de campagne? Ook provinciaal en 

lokaal De politiek Ieider moet volgens 

hem zijn 'herkenhaar, benaderbaar, ac

ticf, midden in de samenleving staand, 

geen populist' 

Herkenbaar 
Van Leeuwen herinnert eraan dat het 

CDA ver<,cheidene jaren geleden over

gegaan is tot het houden van grate 

meetings (in het kader van de perma

nente campagne). Daar verschijnen ve

lc honderden mensen en er komen ook 

zo'n vijltien Kamerleden mee. Maar 

wcrkt dat echtc Bevordert dat de verhe

tering van de relatie tu.,sen kiezer en 

gekozenec Toen ik Kamerlid was, werd 

van je vcrwacht dat je een paar keer per 

week naar je kiesdistrict ging om in 

huiskamer<, met groepjes !eden te spre

ken, het beleid toe te lichten, hun me

ntng te vragen. We waren echt 

be.,chikhaar Maar nu komt het te vaak 

voor dat ik groepen, bijvoorheeld ou

dcren, ontmoet die zeggen: we kennen 

de Kamerleden niet.' 

Volgens Van Leeuwen wa., de reccnte 

kandidatenlijst voor de Tweede Kamer 

voor een deel onherkenhaar <,amenge

steld. Dat wreekt zich te mcer nu de 

tractie zoveel kleiner i'> geworden. 

Knijff vindt dat de structuren van de 

partij te snel aileen beoordeeld worden 

op hun etfectiviteit: als je een beweging 

wilt zijn, dan houdt dat meer in. Om 

weer met elkaar in ge<,prek te komen 

moet er niet aiken gediscussieerd wor-

( llV ~ s 'J.l 

den over zakcn die in de diverse poli

tieke gremia op de politieke agenda 

staan. Daartoe moet je memen in de 

breedte hetrekken, moet je platforn1'; 

van bezinning en discu'>Sie in stand 

houden of in het Ieven roepen. Ook in 

de CDA-uitgaven moct dat de ruimte 

krijgen In plaats van cen propagandis

tisch karakter, moeten die uitgaven ecn 

rol spelcn in de discu<;<,ie. Mcningen 

moetcn niet verkocht maar verdedigd 

worden: in discussies gaat het om dear

gumenten voor en tegen, niet om de 

conclusies. 

Belangrijke thema's 
Van Gennip haakt hierop in en meldt 

dat de PVDA bezig is om in univcrsi

teit.,steden jonge mensen te scholen 

door hun de gelegenheid te bieden te 

discussicren over belangrijke thema's. 

'Dat moet ook van ons worden ver

wacht, en ntet aileen ten opzichte van 

studcnten. We moeten tot een echte 

cultuur-di.,cussie komen, met clkaar 

antwoorden zien te vinden op de grote 

vragen van onze tijd en de toekomst. 

We zullen de participatie moeten ver

breden. We zullen gezamenlijk cohe

rente antwoorden moeten vinden. De 

partij zal tcrug moeten naar de ba.,is, 

die graag wil meepraten over de grote 

politieke thcma's, zoa\., de zingeving'>-

vragcn. 

Van Egmond merkt op dat in de partij 

we! i'> gediscussteerd, 'maar de di.,cussie 

vertrechterdc te vaak in amenderingen 

van ontwerp-re.,oluties' Net a\., Van 

Leeuwen plcit hij voor huiskamerdis

cu.,.,ies waarhit ook Kamerlcden aanwe

zig zijn. De Kamerlcden moeten naar 

zijn mening voor dit doel minstens 

tweemaal per maand hetland in. 

Klink zou graag willctl dat de partij 

veel meer aansluit hij de dilemma's van 

de 'mensen in de <,traat'. Het CDA 
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moet naar hen luisteren en aanhaken hiJ 

hun dilemma's, zonder de eigen identi

teit te verloochenen. De laatste tijd is 

het CDA in de eerstc plaats een 'deduc

ticve partij' geworden, het hecft rnooie 

rapporten gemaakt Die houding moet 

dus anders worden. 

Laning vraagt orn een 'vliegende bri

gade, een Cidconshcnde' om de grotc 

vragen van onze tijd in het land aan de 

ordc te stellen. 'We moetcn weer ccn 

bewcging worden, gccn statischc orga

nisatJe 

Niet op achterbank 
Van Lieshout constatcert dat de deel

nerncrs hct erover ccns zijn dat het 

CDA bij de grotc discussies van dcze 

tijd niet op de achterbank moet zittcn 

maar voorin client tc staan. 'Vanuit het 

hart van onze boodschap. We zullcn 

hct elkaar probcrcn tc overtuigen een 

belangrijkc rol mocten Iaten spelen ' 

Verdcr hecft dcze discussic naar zijn 

mening gclcerd dat hct CDA als hewe

ging de verschillende geledingcn, groe

peringen in de partij een rol moet 

gcven. 

Het lciderschap in hct CDA moet vol

gens Van Lieshout geen managcnd lei

derschap zijn, maar gc'l'nspireerd, zin

gevend en herkenhaar lciderschap om 

wat cr in de partij leeft naar binncn en 

naar buiten uit te dragen Dat geldt 

evencens voor het partijbcstuur. Ook 

provinciaal en lokaal. Er is ruimte nodig 

om te kunnen cornmuniceren. 

llclangrijk is verder de infonnatic die 

naar de eigcn bewcging uitgaat. Het 

CDA zal zich ervoor moeten hocden 

dat de lcden niet voor '>pek en bonen 

mecsprekcn. 

Van Leeuwen vult aan: de beweging 

CDA moct ook kritiq_h kunnen staan 

ten aanzien van het politick lcider

schap. Enige distantie moet mogclijk 

zijn Dat is ook in het verlcden gc

beurd, bijvoorbceid in de partijcn die in 

1980 in het CDA zijn opgegaan Vaak 

was cr sprake van enige distantic tuS'>cn 

bijvoorbeeld de bcnadering door de 

fracticvoorzitter en die door de parti)

voorzitter. 

Als er sprake is van ondcrlingc solidari

teit en luistervaardighcid, van hct hcr

kcnnen van elkaars rol kan dit bevruch

tend werkcn. 

Van Cennip hecft in de discus<,ic be

luisterd dat de deelnerncrs hct Wcten

schappclijk lnstituut graag ccn rol in de 

versterktc partijdiscussic geven HiJ 

ncemt a]<, voorzitter van hct instituut 

deze handschoen graag op en is bcreid 

(en van plan) tot initiatievcn orn de 

kring van di.,cussianten tc verbredcn. 

Samcngevat: in de dJscu'>Sic werd stcrk 

de nadruk gclegd op de noodzaak dat 

het CDA weer een beweging wordt 

waar vanuit het hart van de boodschap 

wordt gcsproken Dat 'hart', de betcke

nis van de christelijke inspiratie voor 

het politick handelcn, rnoet worden 

uitgediept, waardoor er breed inzicht 

kan komen in hct volstrekt eigcne van 

de christcn-democratie. Het verlangen 

is groot naar een partij waarin de top 

uitdrukkclijk naar de basis luistcrt. Een 

partij waari n de grote problcmcn van 

dcze tijd tijdig in aile gelcdingen aan 

de orde worden gestcld en waarovcr 

naar hartelust kan worden gediscus

sicerd. De !eden van onzc Kamer

fracties moetcn vee! vakcr hct land in 

om met de !eden tc praten.Het moet uit 

zijn met de top-down-benadering die 

in de afgclopcn tijd de overhand hccft 

gehad 
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