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c campagne die Hill Clin

ton terughracht in het 

WiLLe Hui<,, heettc 'Jlnd<)tlll} 

the future' Nou ben ik de 

laahtc om een hevriend staat'>hootd bc

sluite!()(J'>heid te vcrwiJten. maar hij 

hedt de 'ichijn tegen. Len bruggcnbou

wer i'i zo druk met verzocnen, dat dui

delijkheid een luxe i'i dte hij zich niet 

kan pcrmitteren. 

Wij vindcn onszelf een partij van hrug

gcnbouwcr<>. Nik<> mis mee, zeker niet 

nu 'watcrn1anagcn1cnt' in on~ land cen 

serieuze tak van <;port is. Onze vers ge

kozcn lijsttrekker bcschred op hct 

C:DA-congrc<, de partiJ die hij wilde 

aanvocren: "Fen parti) die tu<;<;cn rijk en 

arm, tuS'icn economic en 

milieu, tussen individuelc 

ontplooiing en collcctieve 

zckerheid ecn brugfunctic 

wil vcrvullen" Hij plaat'> 

zich met dezc rcde midden 

in de chri<,ten-democrati

sche traditie van antwoor

dcn op lastige vragen: hct 

i' niet of.. of, maar en .. 

en. WtJ kiczcn liever nict 

ccn kiezer<,markt opet-cc:rt die voor el'n 

steeds grotcr dee I bestaat uit zwevendc 

kiezers, zal het mecr dan tlOit tcvoren 

mocten hehbcn van heldcrheid. 

Op sommigc punten i<> cr volop reden 

tot tevredcnheid. Het gaat goed met de 

partiJ die het ritme van de week wil he

<,chcrmen. Die de onstuitbarc opkomst 

van de 24-uurs economic niet klakke

loos vulgt, maar va<>thoudt aan ccn rust

punt. Nict aileen voor kerkbczock, 

maar ook voor <,ociaal contact. Het 

gaat ook <>teed<, beter met de partij dte 

het opneemt voor het maatschappelitk 

middenveld, die in contact met de ker

kcn op zoek gaat naar kan<>en om het 

beleid tc vcrsterken. Ln ook over de 

partij die zich al<> cerste te

gen de nicuwe Algcmene 

Nabestaandcnwet hech 

gckcerd, hoevcn we geen 

moment ontevreden tc 

zijn. Ook het vcr<;e vcrkie

zingsprogram laat zien dat 

we werkcn aan een hcr

kenhaar proficl 

Maar zo at en toe hchhcn 

we de <>chijn tegen. Nog 

voor het cen en tegcn het nict zo lang gclcden zag 

andcr, maar voor het een A1r.drs Fl. PailS het CDA kanscn voor 

en het andcr Voor de kool en de gcit. zichzclt a]<, 'eigcnti)d'.e gezin<,partij' 

Wij heheer-.en die onvolprczcn vaardig- Een zomernummcr van Christen 

heid: tc blazen en het mecl in de monel 

tc houden. Dat mag dan, in de woordcn 

van de lijsttrekkcr "niet hct resultaat 

zijn van plaabgcbonden pragmatisme", 

hct hcvorderl zcker geen hclder proficl 

Kiezers houden daar niet van. Wie op 

Democrati'iche Verkcnningen, een rap

port van het Wcten<>chappelijk lnstituut 

voor hct CDA ('De vcrzwegen kcuze 

van Nederland') en ecn plcidooi voor 

een gcztn'>mintstcr in de Algcmene 

Politieke llc<>chouwingcn droegen hij 
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JJ!l cc11 krJchtig prohcl Zorgloon 

we1·d gerresenteerd "I' IJciliteit voor 

wie zich ccn t1jdjc aan zorg wilde wiJ

den. Wettelijk recht op decltijdJrbeid 

e11 ruimerc mogclijkheden voor kindcr

opvJng zouden dat beeld complcteren; 

hct C:DA sluit JJn hij de hchoelte vJn 

tJ!Ioze NcdcrlJnders die in deze tijd 

wcrk willen mJken VJ!l hun ouder

schJp. lnmiddcls hedt hct cr tcnmimte 

de schqn VJ!l dJt hct C:DA JJrzclt om 

op de ingc...,lagcn \Vcg in tc gaan: die 

vJn de eigenti)dsc gezimpJrtij die 

ondcrsteuning wil bieden JJ!l mcnscn 

die zorgtJkcn wilkn verdelcn. [en 

nwdcrne gczimpJrtij moet komen met 

voor<,tc]lcn die dJt predibJt rechtvJJr

digcn OndJnks de Jngst de trJditio

nclc Jchtcrhan tegen de schcncn te 

schoppen 

Als 111 de pJrtij (Ji weer llJJr JJnlciding 

vJn ecn zomernummer vJn Christen 

Dcmocratische Vcrkcnningen) wordt 

gcdiscu<,<,ieerd ot NcdcrlJnd Distribu

tieiJnd' nog onzc hoofdprioritcit rnoet 

zijn, kJn het CDA-I'Jrtijbureau uitcr

JJrd ccn pJJr ongeruste brievcn uit de 

li'Jnsportsector verwachten. WJnnccr 

vervolgem in krJnten discussie wordt 

vcrvolgd over 'lnamfJorls' ol 'mai11por·ts', 

over nlaatrcgclcn tcgen auto\ en andcr 

vee ten bchoeve VJn hct milieu, ligt 

cnigc lllJJtsci1Jppclijkc discussie ook 

voor de hJnd. NJtuurlijk reJgercn de 

intcnsieve vcchouderiJ en de HOVAC. 

Fen politieke pMtij kJn cbt maatschJp

pelijke dcbJt stimuleren met nieuwe 

ideecn. /'vlJJr Jls rJscchte hruggcnbou

wers dichten we de kloof, nog voordJt 

zc werkelijk ontstaat. Nee, we zijn geen 

autootje-pcstcrs. Fn ook de hoercn 

kunnen op ons rckcnen. AI in de ccrstc 

minuten vJn de congresspecch vJn par

tijvoorzittcr Hclgers werd het hclder 

we zi)ll nict voor het een en tcgcn het 

Jndcr. NJtuurlijk nict, we kiezen ge-
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woon voor Jiles tegelijk' De Jchterban 

hcrJdcmt. 

Het sociJic gezicht dan: De pJrtiJ die 

de hocl hij elkaar houdt. WJJruit bliJkt 

dat" Zijn wij de partij die hct drama 

VJ!l IJngdurige werklooshcid wil door

brckcn" De economic doct het primJ, 

de werkgelcgcnhcid ook. Aileen tcgen 

IJngdurige wcrkloosheid lijkt gcen 

kruid gcwassen. Nou hoor ik in hct 

C:DA voortdurcnd allerlci lclijks over 

1\lclkcrt-hJnen. Over ncphanen in de 

collectieve sector. Ze komen dJn ouk 

stcevJst voor als dekkingsmiddcl in de 

tcgenhcgroting. MJar welk JltcrnJtid 

we nou prec1cs JJnreikcn voor de moei

lijkstc grocp vJn werklozcn, is mij niet 

helernJal duidclijk. Ook hicr hcvorde

rcn we niet de duidelijkheid, mJken we 

niet de keuzes die een pJrtij nodig 

hedt om Jantrekkclijk te zijn Voor 

welk dcel VJn de Jchterban zijn we be

nauwd~ 

lk denk dat we de politiek en ons zcll 

een dicnst hewijzen WJnnccr we opi

nieleider durven zijn Dat vergt IIJir. 

Dric jJar geleden kregen wij pijnlijk in

gepercrd dJt een stem voor de chris

ten-democrJtic niet vanzelf spreekt. 

Mecr dan ooit tevoren rust op de chris

ten-democratic de verplichting haar be

stJansrecht tc hewijzcn We hehbcn 

wat te melden. DJJr moeten we achter 

blijven stJJn, juist als dat weerwoord 

oplcvert. Want dJt geheurt met heldere 

'tandpunten. Die standpunten worden 

gewaardeerd, zcker als ze mecr zijn dan 

populisrne, maar er visie achter zit. 

Fnig zeltvcrtrouwen mis-.taJt ons niet. 

No !Juls, no qlory 

Mr.drs FJ flews 

In de column !Jwcn de le!iw 11'111 de rrdaclic lnm 

flersomdijke opurlltimJen 1oeer. Zij hopCll dru1m1ee 

ee11 <li111Zel te qwen uoor reflec lie of dehat 
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