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p 2'1 1anuan 1\ I'> het Stra 

tegJ'>Lh Beraad othueel 

von '->tJt t gcgaan (Jcdu

Jcndc hct atgclopcn JaaJ i'> 

in dcze ruhnek er cen- en andcrmaal 

voor gcplcit de chri'>tcn-dcnwuatJc po

litick tc J""JtJOilCITil en middc\, ccn 

oan-.chcrp1ng van de cigcn idcntitc1t 

dLmic\IJk te makcn, dat ook in de ccn

cnt\\'lllttg..,tc ccuw de antwoordcn van

lilt de chn,tcll-dcmocrati'>che ovcrtui-

g1ng richt1nggcvcnd, vcrnicuwcnd en 

wcrvcnd ZIJil. 1\\aar daarvoor I'> nod1g 

allcrecr'>l ccn <,amcnhangemlcn ondcr

'>LhcJdcnd aJllwoord op de wczcmken

merkcn van onzc udtuur en po'>l

modcrnc ... amcnlcvtng I let Progran1 

\'Jil Llttgang ... puntcn vJn J<)()~ gcclt d1c 

richting Jon 

rr 1'-. l'l'll gCLOllLCiltrccrdc Cll gcLOilli

Jllll'lTdC ill'-.J1Jllll11lg VCITI\t 0111 de rCVO

\utJollaiiT ontwJkkc!Jngcn vollcdJg tc 

Iaten doordrlllgcll 111 on<, po\Jtickc den

ken ~\ \cn,cn zip1 andcr' gaa11 den ken 

I<.,Cculan..,cnng, maar ook hijvoorhccld 

cTll llJcuw wcreld- Cll Schcpping<,

hcwu-..tziJill, nlcn...,cn ZtJI1 andcr-. gaan 

lcvcn ltndtvtduzdi...,cnng, cmonupattc, 

zciiHT\\Trkc\IJklllg '· llll'Jl'>Cil dcnkcn en 

Ieven 111 ec11 cndcre wcreld 1 technolo

gic glohzd, ... LTtng. multtLultura]i...,LTJng \. 

In dat pmLC'> kan hct voorkomcn, dct 

\\'Zlt gi<..,tcrcn progrc...,...,tcl en <..,<JUZlztl wa<.., 

vandaag jut\1 J">ouaal of zcll-, ondcr

drukkcnd " 

In 1cdcr gnal "hct zo, dat de hardnck

k,ghcHJ von ccn aantal po\Jtieke vraag

'>tukken, zoa \, her l1nancien ng'>tckort. 

de onveilighcid en de wcrkuibtoot, niet 

<,amcnhangt met de onwil van de poli

tick om - weer - iet'> mcer tc hczuini-

gen, weer - Jet-, nH.'l'r agentcn aan te 

'>tel len, -weer- ccn volgend hanenplan 

tc lanccrcn, maar wcllicht met een ge

hrckkigc ana\y<,c van de cchtc achter

gronden van die vcr<,chijn,elcn 

Daarmcc h\qlt nict aileen die prohlc

matick onopgelo'>l. maar wordt ook in 

hct algemccn hct prohlcemop\o<,<,cnd 

vcrmogcn van de politick in twqlcl gc

trokkcn. Hct "atmakcn van her karwci" 

wa-, nog goed n1et het oog op de hoop 

van vclc kiczer'>. dat hct in de daarop 

volgcnde rcgccrpcnodc zou lukkcn. A\., 

voor de daarop volgendc vcrkiezlllg 

weer naar ccn zwJtn kJrwei venvczen 

wordt, wo1·dt her de kiczcr wei cen' te

veel' 

Curator bij een politiek 
faillissement? 
Fn daarom i-, ecn '/wee Cll lllilssr' van de 

denkkrccht in de achtcrhan van hct 

C:J)i\ nodig, zekcr om hi1 tc dragen 

met 1dcecn, met ana\y<,c<,, met crva

ring-,gcgcvcn-,, on1 duide\1jk tc 111Jken. 

dar de chri'>tcn-dcmocratie cen hood-

-.chap voor n1orgcn en vJndJag hcctt, 

nadat ze relevant wa<, tcgcnovcr de Lllt

dagingcn von gi-,tcrcn en ccrgi-,tcren. 

f let Stratcgi'>ch lleraad i'> daarom niet 

de gcijktc 'C:ommJ<,<,ic van Wijze 

t\\anncn', die in zich hc<,\otcnhcid aan 

de '>ludic zct, en over enkclc maandcn 

wei ccm haarlipl zal u1tleggen. wat de 

kocr<, vcn de partq moet zip1. \)at i'> ccn 
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tormulc, die eigenlijk past hij een tiid

pcrk, waarin de vcrhoudingen lU'>'>en 

kidcr<,chap en achterhan precics omge

kecrd warcn. Onzc achterhan i<, in 

meervoudig opzicht gecmancipeerd en 

hceh niel hct rccht op dcnkcn gecn

do<,<,eerd aan ecn klcinc groep maat

<,chappologcn. Wic ecn toekomst

gericht antwoord op de vragcn van van

daag en n1orgen wil gcven, moct dat 

niet docn met lormule-, van gi<,tcren. 

Fvenmin i-, het Strategi'>ch Beraad een 

curator bij een politick laillisscmcnt, 

die nu maar de Ieiding van de politiekc 

po'>iticbepalingen overneemt. Dat zou 

gegevcn de mondigheid van de helang

riJk-,te politicke -,peler<,, met name de 

Twccde Kanwrlcdcn, -,owic<,o al nict 

kunnen, maar er i'> ook geen enkele rc

dcn voor. 

Wat hct Stratcgisch lleraad wei kan 

docn 1s op de allerccr<,te plaat<, de con

ditic<, schcppcn voor de mohiliscring 

van talentcn en ideeen. lcdcrcen, die 

gccn vrcemdc is in ons Jcruzalcm wcet 

hoc groot de hehodte is aan di<,cussie, 

aan dialoog, aan mogcliJkhcden om hc

zorgdhcid te uitcn, hctrokkenhcid gc

staltc tc geven. Daarvoor is nodig ccn 

vchikel, dat idcecn aandraagt en ver

gaart, dat tncn..;;cn, ook nicuwc n1en..,cn, 

kanscn en kadcrs hiedt om aan ccn in

tensiel gcsprek dec! te nemcn over ant

woordcn die de hardnckkighcid van de 

grotc problcmen wei doorbreken, en 

tcrug te voercn zijn op ons mensbeeld 

en onze uitgang-;puntcn. 

[)aarvoor i'-> \Vel ccn gcconccntrccrdc 

aanpak nodig die zich som'> moel at

<,chcrmcn tcgen de vragcn en agenda's 

van de dagclijkse politick En daarom 

zit er ook dat clement van retraitc, bc

zJnning in de benadcring van bet 

Bcraad De vragen achtcr de vragcn 

worden niel bcantwoord in oppervlak

kigheld ot halve zinncn 
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Maar ccn rctraitehuis i-; gecn slotklom

tcr: iedereen, die <,erieus wil meedoen is 

wclkom, ook a! neemt men aan hct ge

sprck dec! in tijdelijkhcid. 

Daarom i., bet Strategiscb Beraad ook 

opgehouwd uil drie elementcn: ccn 

centrale werkgroep, de kernthemagroe

pen en hct forum. In de kernthema

groepcn komen de grote dcclvraag

stukkcn van de komendc jaren aan de 

ordc, en het lorum moet cr garant voor 

staan, dat innovaticve oplossingen 

breed bcsproken en straks gedragen 

worden. Aile clementen bij clkaar moe

ten garanderen, dat hct om een procc<, 

van mobili-,atic en inspiratie gaat. 

Structuren aiken garandcren dat niet. 

Er i'> een comtante invcstering nodig 

om de dialoog breed en dicp te hou

den, en nict tc Iaten dichtslihben, of 

een optclsom van onvervuldc wcnsen 

en klachtcn te Iaten worden. Daarom 

zullcn ook dezc kolommcn regelmatig 

gebruikt moeten worden voor inlorma

tic en invitatie tcrzakc het Bcraad. 

De vragen achter de vragcn, de echtc 

bcwustwording van de rcvolutionairc 

vcranderingen, de noodzaak van ecn 

hclderc vi sic op overheid en politiek en 

de politiekc hootdorientaties. dat zou 

in dit stadium de agenda kunncn zijn 

voor die lundarnentele aanpak. 

De samenleving in de 
eenentwintigste eeuw 
In aan.,luiting op het Program van 

llitgangspuntcn moet grondig gckeken 

worden naar maatschappclijke ontwik

kelingen die de voorondcr<,tciiingen 

van politicke besluitvorming op de bel

ling zctten. 

Twee ontwikkclingcn zijn in icdcr gcval 

van grotc betckenis. In de eer<,te piaats 

de internationaiiscring van economi

<,che bedrijvighcid 

n 
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De wcrcldcconomic ontwikkclt zich tot 

een gehcel van tunctionelc netwerken, 

die nict zelden lm '>taan van rolitiek

he'>tuurliJkc '>tructuren. Vaak wordt de 

nationalc overheid gedrongen in een 

rol van aanra-,-,ing aan 'de tucht van de 

n1arkt' Burger..., cono..,tatcrcn -vaJk n1ct 

ten onrechte- dat nationalc overheden 

macht verliezcn I )c vraag dringt zich 

or hoc vcr tTtkt de macht van nationa

lc ovcrhcdcn nog ten oonzicn van de 

CCOI101llll'"' 

I )c twecdc ontwikkeltng zou kunnen 

worden JtJngcgcvcn ol..., 'de culturclc 

lactot' 11ct gaat ten dicp-,tc om ecn 

maat>chappcliJk rrocc'> van vcrzelt-,tan

dJging van burger<..,, hct zcll n1akcn van 

kcuzen en de 'ont-elitan<,ering' van he

'>luur. t\lcde door de tnternattllnali-,e

nng van de media en de inlormatic

tcchnologtc \vordcn burger..., gcconlron

tccrd met de glllhali-,enng van cultuur 

en n1ct prohlcmcn waarovcr de c1gcn 

demouatte geen macht heelt Tot de 

culturelc !actor hehoren ook '>eculan-,a-

Binnen onze 

volkspartij zijn 

provinciale 

kleurverschillen en 

identiteiten 

duidelijk bewaard 

gebleven. Oat zou 

nu wei eens een 

groot voordeel 

kunnen zijn. 

tte en tndtvtduali-,crll1g. I )at 

heclt voor vclcn gelcid tot 

mecr keuzevrijheid. maar tc

gei!JkertlJd tot - een vcelalla-

tent crvarcn 

lcvemhe-,chouwelijkc lcegte 

en crmte van maat>chappelij

kc verhanden. We zten dan 

ook tegen'>tromen· het zoe

kcll nZt<Jr lllCLI\VC vcrhandcn 

ol netwcrkctl ( 'gcn1ccn-

<,chaJ"Ztn! etl een hcrnieuw

dc hchocftc aan ztngcving 

J)at uit zich niet zozcer tn 

ccn JTVJtali...,LTing van oudc 

in<..,tltutico..,, maar va\lk ook 111 

ntcuwc vonncn en orgZtnJ<..,J

tte'>. lnternattonali-,enng en -,chaalvcr

grotlng gaJn '->amen n1ct de hchocltc 
aan rcgionalc prolilcring en ..,chaalvcr-

klcining Fr i'> een hcrnieuwde helang

<,telling voor de cigen taal, ge<,chiedcni'> 

en cultuur, hetrokkcnheid op de eigcn 

rcgio. Men<;cn willen zich met bepaaldc 

<,tructurcn kunncn identihceren. Die 

hehoelte nccmt aileen maar toe wan

neer gcvoelcn'> van onzckcrheid in de 

<,amenlcving tocncmen: door baanloo<,

heid, crimtnalitcit, onvciligheid, zorg 

om de toekom'>l. 

Enkele grote vragen 
Welke centrale puntctl van di'>cu.,-,ie 

diencn zich tcgcn de achtcrgrond van 

de intcrnationali~cring van ecnnon1i

'>chc hedrijvtgheid en 'de culturclc fac

tor' aan~ 

- Wat i'> \ociaal' in dczc tijdJ Mocten 

men'>cn vooral nict zeit de mogeltjk

hcicl hehhen in het eigcn levemondcr

houd tc voorzienc 1\ loet de ver~ 

zorging'-i<.,taat worden gctran~Jorn1ccrd 

1n ccn participatic~anlcnkving7 Kan 

het pcr<;pcctiel op maat'>chappelijke 

partiupatie en vollcdige wcrkgclcgen

hetd worden ver'>lcrktc Hoc client llcxi

htli<;enng tc worden heoordccldJ Hoe 

kan met dcze ontwikkelingcn worden 

voorkomcn dat onwangrijkc groepen 

gcn1arginali~cerd rakcn: 

- Welke ontwikkcling op hct gehiecl 

van de <;ociale zckcrheid client tc wor

den nage'>lreeld. ook wat bctrdt de 

vera ntwoorde I i jkheidsvcrde I i ngJ 

Kunncn <,olidariteit en vergroting van 

per'>oonliJke keuzemogelijkhedcn wor~ 

den vcrenigd en zo ja hoc: 

Hoc kan wcrkclijk ermt worden ge-

111<J<Jkt met het milicuvraagstukJ Hoc 

kan hct door-,chuiven van de milicula'>t 

naar de toekom<,t worden tcruggedron-

gcn~ 

Hoc verhouclt de voortgaande intcr

nationali<,ering zich tot de mogcliJkhe

den voor plurilormiteit, in eigen I<Jnd 

en over grcnzcn~ 
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Or wclkc manicr h6nvlocdt de 

Europe": Llnie het maat<;chaprcli}k le

vctl in eigen land en hoc client de 

Euro[le'ic intcgratie vcrder gc-,talte te 

kri)gcn~ 

Or welke manier dicnen de demo

grati'-.chc vcrandcringen tcgcn1oet te 

worden getredcn en welke gcvolgen 

heeft dit voor hct migrantenvraag<,tuk, 

cen modern gezin'ihekid en het oudc

renhelcid~ 

In hoevcrre hedrcigt de crimltlaliteit 

de <;amcnlcving en de recht-,<;taaP Hoc 

kunnen gcvoclem van vciligheid wor

den vcr<;terkt~ 

Visie op overheid en politiek 
Politick houdt hct makcn van keuzen 

in, en elke kcuze heeft voordelcn maar 

ook mdelen. Naarmatc de politick zich 

met mecr onderwerpen inlaat, wordt 

het terrcin van potentielc hekriti'icring 

navenant groter. Zolang er 'politick' hc

<;taat, zal er ook wl'l kritick op worden 

uttgcodend. Toch is met de huidigc 

kritiek Ofl politick en overheid ict<; hij

zonder<; aan de hand. 

a. lletrouwhaarheid en recht-,zekerheid 

<;\aan -,terk onder kntick. Cedurende 

lange tijd gingen roliticke heloften en 

de tinancicle mogclijkheden op natio

nalc <;chaal hand in hand. Dat 'ituwde 

de politiekc ambitil'., in de jaren ze-,tig 

en zeventig op. Het waren Jarcn van 

maakbaarhcid, bureaucrati-,che logica 

en ccn tamcli1k exclu'iil've oricntatic op 

roltticke <;turing van de samenleving. 

Tocn de vcrzorgings~taat vooral tinan

cicel in problemcn geraaktc, kwam de 

noodzaak van ombuigingcn en bczuini

gingcn op. Verwachtingen van n1cnsen 

en organi<;atie., kondcn voor cen -,teeds 

grotcr dec\ nict worden gehonnrcerd. 

In de Jarcn tachtig wa<; die <,[Janning 

aanwczig. Ook de rccht<;zekerheid 

kwam onder druk te <;taan. In hoeverre 

kan de ovcrhcid in de tockotml bl''itcn

digheid bicden wannecr de maatschar

pelijke ontwikkeling snel en wissclend 

zal zijn7 

b. De bctekcni'i van polttiek en over

heid voor de -,tructurering van maat

schappchjkc betrekkingen wordt - met 

name op nationaal nivcau tcrugge

drongcn. Er ontstaan vee\ maahchap

pchjke, functioncle nctwerkcn die vaak 

ccn internationaal karakter hebben. De 

toegankeliJkhl'id tot en de 'tran<;natio

na\i<;ering' van kennis nemen 1n rap 

tempo toe, niet gehinderd door natio

nale grenzen of door be<;taande 'itructu

ren en institutics. Netwerken zijn 'plat' 

gcorgani-,eerd; niemand is de baas en 

toch blijken dcze <;ystcmcn te werken. 

Voorts is er de complcxe relat1e tu-,scn 

grofmazige wet- en regclgeving en cen 

grote maat<;chaprelijkc difterentiatie In 

vee\ gevallcn moet de rechter of het 

amhtclijk arparaat cr aan tc pas komen 

om wettcn en regels toe te passcn of uit 

te leggen. Meek daardoor wordt het 

heeld van onmacht van de rolitiek vcr

stnkt. Fen andere factor die bijdraagt 

aan de problcmati-,chcr rol van rolitiek 

en overheid wordt gevormd door tech

nische mogeliJkhcdcn die vormcn van 

directere democratic mogelijk makcn. 

Door deze ontwikkclingl'n gaat een ro

litiek van ordencn en voor-,chriJven 

mecr en mccr over in ccn rolitiek van 

ondcr<;teunen en het mogclijk makcn 

van bcraaldc maatschaprclijke ontwik

kelingen. 

c. De rol van politieke partijen vl'ran

dert. De orkomst van lokale en regio

nalc partiJen, die 'iOill'i dichter bij de 

burger lijken te 'itaan, markccrt de aan

merkelijk \m-,ere binding met gevestig

dc, traditioncle rolitiekc partijen. \)cze 

los'iere binding houdt verband met een 

andere belangriJkc trend, namelijk die 

van de 'omgckecrde piramide' Was het 



v 

vroegcr zo dat elite' aan de top van 

de maat,chappelijke piramidc - Ieiding 

gavcn aan proccs~cn van cn1anupatic 

en maahchappelqke vcrandcring, tham 

ontvouwt z1ch een heeld van omkering 

van dezc p1ran11de Er trccdt een 'teed, 

grotcrc 'dil krcntJatlc van de vraag' op, 

met mecr individuclc voorkeLIITn De 

p1ram1de komt op zijn kop tc qaan. I lie 

o11twlkkcl111g kan op velc tcrreincn 

worden waargcnomcn, ol hct nu om 

het eigen prol1el van de nieuwc 'tad"T

gJo\ gaJt ol om de -.ncl tocncn1cndc 

d1ilcrcntiat 1cnwgel i ,kheden hi nne11 

CA( ), Deze ontwikkel111gen hehhen 

dJvcr'->c gcvolgcn, vuriCrcnd van aan

z1enli1k grotcrc elcctoralc ver,chuivlll

gcn tot ecn zich alwenden van de 

politick 

d l'ragmat!'me 111 de politick neenll 

toe. Zakelijkc keuzcn, zockcn naar de 

lncc-.t 'doclnlatlgc' oplo ... -..ingcn en hct 

rclat1ve1Tn van pnncip1clc polit1eke 

keuzc, en vcr,chdlen 'taan voorop. I k 

aandacht in hct puhl1ckc dchat ncht 

ZILh vooral op LOnLITll' qell111gnallle' 

en veclminder op achtcrl1ggcnde pnn-

Met de huidige 

kritiek op politiek 

en overheid is iets 

bijzonders aan de 

hand. 

upc..., en opvatt1ngcn over 

het tvpe 'amcnlcving dat 

pZlrtlJCll voor ogcn <..,lJtlt 

llczlcl111g worclt 'leech min

dcr ccn waarmcrk van de po

litick I )oor de vcrzakclqk1ng 

drc1gt hct gcvJor dat de hctc

kcn" en Zlll van de pol1t1ckc 

dclll<>LfZltic u1t hct oog \\'Or

den vcrlorcn 

Ll1t dczc analv,c vloc1t voort dat de po

litick gJandcwcg naar l'L'Il andere la<..,c 

evolucert Len la'c waann mcntalc vcr

\\'Jchttng...,patroncn voor ccn dec! nloc

tcn worden h!)gc-..tcld, \Voorin ntcuwc 

vormcn van dcmocrat!'chc hctrokken

hcld zullcn opkomcn, waarin cen altcr

llJtlcl moct worden gcvondcn voor hct 

Jaar-in-jaar-uit hezuinigen met aile poli

tieke moedelomheid van dien. Ook ee11 

ta'-;c waarin nicuwc ant\voordcn gcgc

vcn moctcn worden op de vraag wat in 

ccn Jndcrc n1J.Jhchappclijkc on1gcving 

hct recht van de overheid i' in te grij

pen in hct maahchappelijk Ieven en 

wat van de overheid mag en moct wor

den vcrwacht. Fn, wat i-, de hctckcnh 

van politieke partijen in ecn '>terk vcr

andcrcnde wcrcld~ 

Politieke hoofdorientaties 
Stratcgi,ch heraad vcrondcr,telt dat 

men oog heclt voor een politieke agen

da die de duur van ccn kahinebpenode 

ovcr,chriJdt. Voorop 'laat hct ontwlk

kclcn van vi<,ie' op hct type 'amenlc

ving dat we over lien Jaar willcn. De 

kcrnvrJJg dJJrhij 1',: \Vic doct wJt in de 

volgendc ecuw; welkl' verhoud111g tu'>

'en indiv1du. 'amenlcving en overhe1d 

moct worden nage,treddc In cen cer

dcr ..,tJdiun1 vJn voorhcrcidingcn van 

hct hcraad werclcn ver-,chillcndc inten-

tic" JJngcgcvcn: 

naar ct'll cultuur van pluritormiteit c11 

w a a rde 11ovcrdrac h t, 

naar ccn vciligc ~an1cnlcving, 

naar ccn hcrkcnhaar, hetrouwhaar en 

ctlicicnt hc,tuur. 

- naar ccn verantwoordelijk en toc

komqgcricht Europa, 

naar ccn wcrkzJn1c, duurzan1e -,ocJa

lc markteconomic. 

Dit aile' vraagl om de onlwikkeling van 

l'Cn hernicuwde, tockom,tgerichte vi,ic 

op de maahchappclijke wcrkelijkheid 

I )c chrl'ten-democratic kent een eigen 

lllCll',- en lllJJt"chappijvJ-,ic, 111 die zin 

dat hl't de vcrhondcnhc1d van men,cn 

n1cl clkJJr acccntuccrt en groot hc1Jng 

qclt 111 het tunctioncren van maat

'>LhappeliJkc vcrhandcn en in gemeen

'ckq1Qin. Hct lihcrali,mc kie't veelccr 
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voor de individuelc autonomic en voor 

een klen1e ovcrheid. De <.ociaal-demo

uatie i'i, ondanh neo-libcralc invloe

den, verbonden met de sterk corri

gerende rol van de overheid in het 

maatscharreliJk Ieven. 

Het Stratcg~Sch lleraad client er toe, Ill 

een gocck communicatie, stil te staan 

bi1 de vraag welk type samcnlcving 

~taat on~ voor ogcn~ Waar liggcn de 

echtc pol1tieke prionteitenc Welke be

schermcnde waarborgen dicnen cr te 

ZIJn in het maatschappcli)k Ieven' 

Welke vcrant woordel ijkheidwerdel i ng 

dient cr te zqn tu<,<.en ovcrheid, <;amen

lcving, markt en burger~ lui'>t door de 

intcrnat1ontlli~cring kon1cn diverse 

maat-,chappelijke keuzen pregnant op 

de voorgrond te -,raan welk type llcxi

hiiiSering, solidariteit ol verzekering via 

de markt, ethi-,che bezmning ol waar

denrelativi'>me' C:DA-trclwoorden zijn: 

vcrantwoordclijkc .... anlcnlcving, <.,ocialc 

partiupatie, maatschappeliJkc cohesie, 

persooni1Jkc ontploo1ing bi1men een 

<;ociaal perspeLliel, op zoek naar nieu

we net wnken c11 nieuwe vcrant woor

deli,kheidwerdelingen. 1-loe hruikhaar 

zi1n zij in het per<.pectid van de maat

<;chappci!Jke veranderingen~ Vanuit die 

n1ccr a!gcn1cnc hcnadcnngcn kt~n ccn 

zocktocht wurckn onclcrnomcn naar 

vcrdcrc concrcti'-:.cringcn 

Partij van de gemeenschap 
I )e coll'iequentle'i van die zoektocht 

zullcn zich niet beperken tot politieke 

..,tcllingnanlc'-.. \X'ic de vcrandcringcn in 

denken Ieven en in de 'L/11111'rli' in al 

hun consequentre'> op zich laat inwer

ken, komt ook tot dwingende ulllclu

're<; tcrzake het karakter van de eigen 

part11. Wie de Iucht op<;nuilt van nieu

we hchoeltc-; en trend-;, ziet tegenover 

zaken al, glohaiiSering, onzckerhcrd, 

anoninll'-.LTing, onvcilighcid en Furopc-

anisering een duidelijke reactil' de be

hoettc aan her<,tel van de mcnselijke 

maat. aan lcvendl' gemeenschappen, 

aan warmtc in de samcnleving. 

Het mag cen keer gezegd worden: de 

rode draad op dcze pagina\ in de algc

lopen vier jaar i-; gcweest de anti-groot

<;chaligheid. de hcrkenbaarheid, de 

part1cipatie, indcrdaad de mensclijke 

n1aat. Zowcl in zorgvoorzieningcn, in 

onderwijs, rn crkenning van het belang 

van vercnigingcn, in ondcr~trcping van 

de waarde van verbanden, waarin men

sen directe pcr<,oonlijke vcrantwoorde

lijkheid voor clkaar nemcn Ices het 

gczin in de bcstuurlijke maat 

"Burger'> wdlen een overheid, die ze 

kunncn aanrakl'n." Dat " 1cts andcrs 

dan kneuterigheid, maar het is wei w

stemati'.ch de hewij<,last omkcren hiJ 

trends als schaalvcrgroting, annexatie, 

be-,tuurlijke herindeling. Dienen die 

werkelijk de herkenhaarhcid, de panicr

paticmogelijkhedcn, de kwalitcit in ter

men van menselijkheidc Het is de 

modcrne vertaling van de trend naar 

hcrkenhaarheid, menseliJke maat en ge

mccn<.chap'izin. Len trend, die door 

sommigen verwoord is in hct ulmmu

nltari-;me die door andcren vertaald 

worclt in hiJvoorbecld het streven naar 

hcr'itel van de regio in Europees vcr-

hand, en die, al' ik het gocd zic 

toch in ons land, de discuss1e over de 

tockomst van de provincie ander'i is 

gaan klcurcn. 

1\laar het i-, ook bc-,peurbaar 111 de hcr

pmitionerrng van een aantal landelijke 

organi'iaties. Wie de discmsies over de 

lcderali<;ering van de belangenbeharti

ging in de land- en tuinbouw volgt, zict 

een duidel11ke accentverschuiving in 

ccn aantal lunctie-, naar het rcgionalc 

en prov1ncialc niveau. llinnen de nieu

we samenwcrking'>lormulcs van de 

werkgevcr<, wordt ook uitdrukkeliJk 
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ruimte gcgarandcerd worden voor hcr

kenbare gewe'>tcliJkc verenigingwor

men. Frkenning van de culturelc !actor 

naJ'>t helangcntormulcring en helan

gcnhchortiging gccft ook ruinHc voor 

een ntcuwe invulling van de identitcit<;

di<;u«;-;ie 

Voor de chn,ten-democratie ligt een 

hqzondere kam in hct tormulcren van 

een adequaat antwoord op trend'> a\<, 

-,chaalvcrgroting, anncxatic, bc-,tuur\ij

ke herindeling etcetera. Die ,Juit niet 

aileen aan hiJ on'> men'>- en maat<;chap

PIJheeld. maar ook hiJ de potentie, die 

WIJ al'> vcrutt de groot<;tc poltticke ver

eniging tn on'> land hehhen 

Wie de chri<;ten-democratie onder het 

vcrgrootgla-. lcgt, zict hij de zwaktc- en 

<;tcrkte-analv'>e, in iedcr geval ecn zccr 

<,~crke kant de lokale, regionale en pro

vincialc worteling Het i'> nict ovcrdre

ven te <;tcllen dat provinuale 

klcurvcr'>chtllen en identttettcn binnen 

onze partiJ JLI"t al' volhpartiJ duideliik 

bewaard zijn gebleven. Wat door <;Om

mtgcn wei ecn'> aJ, hinderliJk wcrd he

'>chouwd. zou nu wei ecm een groot 

voordeel kunnen ZIJ!l Zekcr. een poli

tteke partiJ i' gehouden om nationalc 

antwoorden te lormuleren. op nationaal 

niveau kwalitctt te hieden en de recentc 

gc'>chiedeni' van de PartiJ van de 

Arhctd heclt gelecrd, wat de con'>c

quenttc'> ZtJn. al' het evenwtcht tu<;<;cn 

provtnciaal en landeliJk niveau vcr

<;toord" ;,\aar dat ,Juit gecn<;zin<; Lilt, 

dat hiJvoorbeeld het Limhurg'>c CJ)A 

dutdel11k herkcnhaar " a\<; Limburg<;e 

vcrcnigtng, hct h·tc"c a\-.; Fric..,c vcrcni

ging het Ccldcr'>c al<, Celdcr<;c vcreni

gtng. etc etc. 1-.cn hcnJdcnng, dtc inzct 

op die tdcntiteit zou wei eem heelnw

dern kunnen ZiJil I kt ver<;chiJmcl van 

de lokale ol regionalc partiJ i<; meer dan 

aileen maar hinderiiJk, hct i' ook een 

uitdrukking van het lcnomeen, dat bur-

ger<, op de eigenheid van hun omge

ving willcn worden aange<;proken. Het 

CDA i'> mecr dan wellicht de andere 

hootchtromen uit on<, politieke land

<,chap gekwalihceerd al'> volhpartij met 

dicpe worteling in die cigen gemeen

'chappen om die gcvoelcn<; en prek

rentic<; te integreren in een duideltjkc 

regionalc en provincialc herkenhaar

heid. Maar dat hetekent, dat in de erva

ring<;wcreld de provinuale en gewes

telijkc verhanden van onze partiJ nict 

ervaren mocten worden al'> hlialen van 

iet<, nationaal'>, maar al' op hun cigen

lwid aan<,preekhare componentcn van 

een nationaal <;amenwerkingwerhand 

Die erkenning, dat zclthewu<;tzijn mag 

ook in de komende weken hiJ de cam

pagne voor de verkiezingen van de 

l'rovincialc Staten cen duidelijke rol 

<;pclen. Zq i'> het bc<,te antwoord. dat 

we kunnen gevcn op die duidclijkc 

roep om hcr<;tel van de maat<;chappiJ al'> 

gemcen<,chap van lcvende men<,en. 

Vragen al., hovcn<,taande moeten in het 

breed ovcrlcg rond het Stralcgi<;ch 

Bcraad aan de orde durvcn te worden 

ge<,tcld. Dan i<, het ccht vcrnieuwend, 

mohili'>ercnd en in<;pirerend en hcreidt 

hct de chri<,tcn-democratic voor op de 

nieuwc tijden van de cencntwintig'>lC 
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