
Peri scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Stimulering en 
bescherming 
Het lijkt erop, alsof er in het gesprek tussen 
Europese christen-democraten zich een 
duidelijke verandering aftekent het gaat 
om veel meer dan Europa. Het betreft biJna 
aile onderwerpen, die op de afzonderlijke 
pol1tieke agenda's staan. Ook die welke 
zeker voorlopig nog een antwoord op puur 
nationaal niveau vragen. zoals de verhou
ding tot de kerken. Met name in NoordwiJ
kerhout, op het symposium van het Weten
schappelijk lnstituut en het CDA medio ok
tober jongstleden werd duideliJk, dat het 
zo belangrijk en vruchtbaar is gezamenliJ
ke zorgen te delen. Ook al hebben ze geen 
Europese noemer. U1t te wisselen wat 
eigenlijk het belangriJkst is in de politiek. 
Te ontdekken, dater zoveel gezamenlijke 
zaken z1jn die de Europese instituties over
stijgen, zoals de verschuiving in het nor
men- en waardenpatroon. De n1euwe ge
sprekspartners uit Midden en Oost Europa 
dragen er met name toe bij, dat het ge
sprek een extra diepgang kriJQt, simpel
weg omdat zij ons confronteren met die 
andere zaken, die op dit moment in de po
litiek spelen en waarover het in de komen
de jaren ook zal gaan. 

Normen en waarden zijn niet per politie
ke proclamatie te regelen. Het zou een 
overschatting zijn van de politiek om haar 
een hoofdrol toe te dichten bij het proces 
van de verandering van normen en waar
den of het herstel van een herkenbaar 
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waardenpatroon. Zorgvuldig en Europa
breed onderzoek wijst in de richting, dat 
we voor een fundamentele waardenver
schuiving staan; voor niets minder dan een 
verandering van de Europese cultuur in 
haar ruime definitie. Dan dient de christen
democratische politiek wei allereerst een 
beleid van bescherming en stimulering ge
stalte te geven, een beleid dat JUist die in
stellingen van waardenoverdracht een 
kans geeft, d1e zich durven te verzetten te
gen de dom1nantie en oplegg1ng van de 
consumentische individual1stische levens
VIsie. Het is een soort verzet tegen wat wei 
een culturele revolutie lijkl. In die zin ook is 
het tijd voor een nieuwe anti-revolutionaire 
politiek, om het behoud van VriJheid, vnJe 
keuze, vriJe waardenoverdracht, een afwiJ
kende eigen levensstijl. De grote belang
stelling voor verdieping in de politiek wiJSl 
er overigens op, dat zeer velen 1n onze sa
menlevlng, en in de andere Europese ian
den, aanvoelen, dat het er in de Jaren ne
gentig op aankomt om de pluriformiteit te 
behouden. om een maatschappij te vor
men, waarin menselijke ontplooiing tot per
soon, niet tot consument en tot trendvol
ger, mogelijk is. Geen restauratie, maar 
erkenning van het uitzichtsloze van het an
dere model, gebruik maken ook van nieu
we mogelijkheden, nieuwe verworvenhe
den. 
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Verbanden voor waardenoverdracht 
Als we spreken over maatschappelijke 
verbanden, dient in het aangezicht van 
deze uitdaging dan ook de eerste aan
dacht uit te gaan naar die verbanden, or
ganisaties en instellingen, die zich met 
waardenoverdracht bezig houden. 

Gezin 
In de nationale politiek, maar ook op het ni
veau van de Europese christen-democra
tie moet het gesprek over het gezin als ka
der van waardenoverdracht gelntensi
veerd worden Op nationaal niveau, omdat 
nog vele bijvoorbeeld fiscale maatregelen 
nationaal bepaald zijn en ook het geeste
lijk klimaat nog nationaal geduid is. Op 
Europees niveau omdat zaken als draag
kracht en de wijze waarop aan de emanci
patie gestalte word\ gegeven, arbeids
rechtelijk en inkomenspolitiek, met name 
communautair bepaald worden. Uitgangs
punt kan niet zijn terugkeer naar het k!as
sieke gezin ~ wie de taakverdelingen in de 
boeren- en arbeidersgezinnen een eeuw 
geleden nog maar beziet, weet overigens 
hoe betrekkelijk het klassieke gezinsbe
grip is. Het gaat erom volledig recht te 
doen aan de emancipatie: volledig recht 
doen aan die nieuwe vrijheid, en dat is niet 
hetzelfde als arbeidsdwang. Wij staan niet 
voor een maatschappijmodel, dat die 
ouders, die willen afzien van dikwijls kost
bare gemeenschapsvoorzieningen voor 
bijvoorbeeld kinderopvang maar dat zelf 
willen doen, daar niet voor willen compen
seren In ons patroon van emancipatie tell 
niet aileen de betaalde arbeidsparticipatie 
als norm. Voor en na blijven van essentiele 
betekenis compenserende kinderbi]slag, 
fiscale voorzieningen, maar ook arbeids
rechtelijke bepalingen, zodat herintreding 
in het arbeidsproces van de voor de op
voeding thuis gebleven moeder of vader 
mogelijk is. Maar ook een adequaat huis
vestigingsbeleid, niet om demografische 
redenen, maar juist om mannen en vrou
wen de vrijheid te geven ook nog kinderen 
te hebben, om kinderen ook de ervaring 
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van de unieke aandacht te gunnen, om zo 
het kader veilig te stellen voor waarden 
- voor wie het wil geloofsoverdracht - in 
ieder geval van het principe van de unici
teit van de mens. 

Kerken 
Er is nog een andere reden, waarom Euro
pese christen-democraten met elkaar 
moeten spreken over deze kwesties. Ze 
moeten elkaar in kennis stellen van proble
men, oplossingen en ervaringen bij die za
ken die bestuurlijk nog geen Europese di
mensie kennen. Voorlopig zal bijvoorbeeld 
het beleid ten aanzien van de kerken nog 
wei nationaal bepaald worden. Het reflec
teert immers in zo vele gevallen verhoudin
gen die in eeuwen zijn gegroeid, in weder
zijds soms goede en soms slechte ervarin
gen. Er is in de christen-democratie ook 
geen plaats voor een herziening van de 
scheiding kerk- staat, voor een voorkeurs
behandeling voor de christelijke kerken. 
Maar er is wei aanleiding om nate gaan, of 
burgers die christen of gelovig willen zijn, 
ook de vrijheid hebben dat te beleven, uit 
te dragen en ook in instellingen tot uitdruk
king te brengen. Zo dikwijls zijn die ver
houdingen geregeld en vastgelegd in ge
heel andere tijden. Nu zijn er nieuwe vra
gen het rechtmatig doorklinken van de 
boodschap der kerken in de media; de 
kans op herkenbaar onderwijs, maar ook 
zaken als behoud van kerkgebouwen; in 
ieder geval een gelijke behandeling in fis
caal opzicht in vergelijking met andere in
stellingen bij giften, identiteitsbehoud bij 
concentratie en schaalvergroting van 
maatschappelijke dienstverlening. Er is in 
ieder geval reden om in Europees verband 
nu direct een zaak aan de orde te stellen, 
die een ijkpunt gaat worden in het Iicht van 
de dominantie van commerciele en econo
mische belangen: Is er in het toekomstige 
Europa plaats voor een gezamenlijk ge
houden wekelijkse rust- en bezinningsdag, 
de zondag? Ook en juist voor dat eerder 
genoemde gezinsverband van zo'n emi
nent belang. 
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Kerken moeten volop de kans krijgen, in 
de woestijn van maatschappelijke leegte, 
waar zij relatief nog oases zijn - zij het dat 
die woestijn biJ hen ook opdringt- als ge
meenschap, als bijeenkomen en samen
werken van mensen als kaders van waar
denoverdracht, te functioneren. 

Onderwijs en vorming 
Kaders van waardenoverdracht daaron
der vall ook nadrukkelijk het onderwijs en 
de vorming. Het garanderen van de vriJ
heid van onderwijs, zo centraal in de ge
schiedenis van de christen-democratie, 
krijgt in de komende jaren een hele nieuwe 
betekenis, die ver uitstijgt boven wat sub
sidie meer of minder. De school is bij uit
stek de plaats waar waarden- en kennis
overdracht in de gees! van de ouders 
plaatsvindt, waar kwaliteit geleverd wordt 
en toerusting voor volwaardig maatschap
pelijk fullctioneren, waar bovendien de 
leerling een persoon is en een naam heeft 
- hier is het weer: zijn uniciteit ervaart. Een 
fundamenteel actiepunt. Nederland, dat 
beroemd was om pluriformiteit, om kwali
teit en vrijheid van onderwijs, heeft te rna
ken met tendensen, die twee kwalificaties 
verdienen: dirigistisch en uniformistisch; 
de Europese benadering van het onder
wijs voegt daar een derde aan toe: econo
mistisch. Lestabellen, vakvoorschriften, 
tijdsbepalingen, verplichte kernleerplan
nen snoeren de autonomie van de scholen 
in. Zij reduceren de bestuurstaken van 
ouders, docenten en schoolbesturen tot 
beheerstaken. En die autonomie zelf staat 
onder druk. Terwijl het juist gaat om een 
eigen invulling door veel grotere budget
bevoegdheden. Aileen met forse maatre
gelen kan het dirigisme van de centrale 
overheid teruggedrongen worden. Kan het 
er weer inhoudelijk echt toe doen, wie een 
school bestuurt. Kan de school ook weer 
echt ervaren worden als verantwoordelijk
heid van die bestuurlijke drieslag van 
ouders, docenten en schoolbesturen. 

Meer recent is in ons land die andere 
tendens van uniformiteit benaamd: schaal-
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vergroting in dienst van kwaliteit. Het bete
kent niet aileen vergroting van de afstand 
tussen gezin en school- wie de school u1t 
het dorp haalt, laat het dorp sterven - het 
betekent samenvoeging van levensbe
schouwelijk pluriforme instellingen en het 
ontkent, dat er tussen identiteit en kwaliteit 

Wie de school uit het dorp 
haalt, laat het dorp sterven. 

ook een wisselwerking is. Het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA heeft 
een duidelijke visie op de ook door ons ge
voelde behoefte van een zo groot mogelij
ke kwaliteit - verdere professionalisering 
en bestuurlijke samenwerking ziJn gebo
den- maar niet ten koste van de ondeug
delijke weg van de samenvoeging op re
gionale basis. 

ldentiteit, kwaliteit en autonomie: Een 
overheid, die zich beperkt tot het uitzetten 
van de grote lijnen en de scholen weer de 
kans geeft om hun eigen pedagogisch 
profiel te ontwikkelen, zodat ouders op ba
sis daarvan kunnen kiezen, dat is de uitda
ging. 

Als ergens duidelijk wordt, dat het bij 
onze promotie van waarden en normen 
niet gaat om een particularistische hobby, 
maar om vrijheidsschepping tegenover 
een dominante waardenoverdracht, dan 
blijkt dat wei heel duidelijk bij de prioritei
ten van de Europese onderwijsprogram
ma's. Programma's als Erasmus en Comet 
zijn naar officiele doelstelling en in de 
praktijk primair te duiden in het verlengde 

Chrrsten Democratrsche Verkenningen 12/90 



Per1scoop 

van economische en technische doelstel
lingen. Europese samenwerking op het 
gebied van wat bij uitstek Europa gemaakt 
heeft de samenwerking tussen geleerden, 
universiteiten die in dialectische relatie 
stonden, de gang van studenten naar bui
ten hun omgeving, wordt gereduceerd tot 
economische en technologische samen
werking. Niemand zal de behoefte aan dat 
laatste ontkennen, maar de uitsluiting van 
zaken als historie, wijsbegeerte, sociale en 
menswetenschappen, theologie, leert ons 
wei heel duidelijk, welke waarden als do
minant in heel Europa worden aangereikt. 
En de EG is er niet de enige in. Actie voor 
de eerste helft al van de jaren negentig is 
het ongedaan maken van die reductie, die 
onvrijheid 

lnstellingen van zorg en dienstverlening 
De nieuwe uitdag1ngen voor een vrij en 
toekomstgericht onderwijsbeleid gelden 
mutatis mutandis ook voor het welzijns
werk en voor de instellingen van maat
schappelijke zorg en dienstverlening. 
Waar ze nog particulier zijn, bespeuren we 
de reductie van bestuurstaken tot be
heerstaken en beperking van de identi
teitsgebonden herkenbaarheid door de 
samenvalling van de begrippen schaalver
groting en regionalisatie. Oat betekent, dat 
ook en juist bij identiteitsgebonden zorg, 
zoals op het terrein van de geestelijke ge
zondheidszorg, de client aangewezen is 
op een instelling, die handelt vanuit een 
bewust of onbewust beleefd mensbeeld, 
en op basis daarvan de nieuwe wissel uit
legt die mensen in zo'n situatie moeten ne
men. De Europese eenwording vraagt 
voor wat betreft de zorginstellingen voor 
nadere aandacht, omdat die gebruikt kan 
gaan worden voor de introductie van de 
commerciele benadering in de zorgsector, 
te beginnen in de gezondheidszorg. Ook 
hier is de vrijheid van de ontwikkeling van 
een andere gezondheidszorg, andere wel
zijnsopvattingen, dan de etatistische of de 
commerciele aan de orde. 
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Een alternatief Europees media-netwerk 
De penetratie van de commercie in aile le
vensbereiken blijkt ook uit de commerciele 
media. ZiJ benutten allereerst de vrijko
mende ruimte en krijgen de kans die ene 
waardenonderstroom nog te versterken en 
te bekronen. Wie commercie wil uitbannen 
of drastisch beperken vecht tegen wind
molens. Terwijl het ook in de opvoeding 
juist gaat om de confrontatie ermee. Maar 
daarom gaat het ook om de normering er
van en om het alternatief. Het is vijf voor 
twaalf voor de christen-democratie om op 
dit onderdeel van het Europees cultuurbe
leid tot een gezamenlijk, duidelijk beleid te 
komen over hoe we de Europese ruimte 
benutten. We moeten kansen zien te ge
ven aan niet-commerciele en herkenbare 
media. Oat vraagt wellicht ook een afstem
ming van beleid op nationaal niveau, in 
vrijheid uiteraard. Maar het is curieus om te 
zien, hoeveel opwinding de faciliteiten op
wekken, die Luxemburg biedt voor belas
tingontduiking, en hoe weinig er gespro
ken wordt over de vrijhaven, die dit land 
biedt voor de commerciele media. 

Het is niet aileen vijf voor twaalf voor de 
politiek, het is dat evenzeer voor de auto
nome media zelf. De voor de hand liggen
de vraag is, waarin die autonome media, 
die bijvoorbeeld in ons land gedurende 
vijftig Jaar zo'n belangrijke rol hebben ge
speeld, niet ook grensoverschrijdend kun
nen gaan werken. Ook andere instellingen, 
die diep verworteld zijn in de eigen natio
nale cultuur en geschiedenis, zoals land
bouwcobperaties, zoe ken samenwer
kingsverbanden met gelijksoortigen in 
Europa om de Europese mogelijkheden 
niet over te Iaten aan het multinationale be
drijfsleven. Het aanreiken aan ons allen 
van dat andere waardenpatroon, die an
dere cultuur is zo belangrijk. Voor onszelf, 
voor de overdracht van die waarden naar 
een volgende generatie en niet te vergeten 
voor hen, die nu voor de taak staan de ideo
logische leegte in hun Ianden te vullen. Dan 
past het de christen-democratie op natio
naal niveau daarvoor de ruimte te behou-
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den of te scheppen. Het past de autonome 
mediate zoeken naar vormen van samen
werking. En onder autonoom zou ik ook 
verstaan sommige media die staatseigen
dom zijn, maar in hun onafhankelijkheid en 

Waarom kunnen de media 
niet zelf 
grensoverschrijdend 
werken. 

hun principiele en culturele toonzetting 
herkenbaar zijn. In de produktie, mis
schien ook in de vorm van een eigen op 
heel Europa gericht kanaal. Wat voor het 
televisiemedium geldt, geldt tot op zekere 
hoogte ook voor de radio-omroep, het 
geldt misschien voor periodieken, het 
geldt zeker voor de zeer grote behoefte 
aan videocassette-produkties. De politiek 
kan hier niet het initiatief en verbeeldings
kracht van de autonome omroepen en uit
geveriJen vervangen. ZiJ kan en moet hun 
ondernemerschap wei faciliteren. 

Organisaties voor belangenbehartiging 
In het vorige nummer van Christen Demo
cratische Verkenningen is in de Periscoop 
reeds uitvoerig ingegaan op de nieuwe uit
dagingen, waarvoor die organisaties 
staan. AI die organisaties en bewegingen 
staan in de jaren negentig voor twee gi
gantische opgaven. Zij hebben de vrijheid 
verloren om automatisch te kunnen terug
vallen op een intensief participerende ach
terban en zitten daarmee in hetzelfde 
schuitje als aile andere organisaties en de 
overheid zelf. Naast hun belangenbeharti
ging is de gemeenschappelijke opgave de 
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burger uit zijn huis te halen en hem demo
gelijkheid en de stimulans te bieden om 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te 
dragen. Daarnaast staan bijna aldie orga
nisaties voor het gegeven, dat zij te maken 
krijgen met een nog verder afstaande 
autoriteit, namelijk die van de Europese 
Gemeenschap, die over hun belangen 
minstens ten dele gaat beslissen. Als de 
tendens naar individualisering vermengd 
wordt met de nog sterkere tendens naar 
anonimisering van de Brusselse besluit
vorming, als die zich afsluit tot wat men wei 
de nieuwe euro-elite noemt, dan gaat de 
atrofiering van de maatschappelijke be
trokkenheid pas goed verder. Daarom is 
de versterking van de bevoegdheid van 
het Europese parlement ook noodzakelijk, 
maar niet genoeg. Het congres in Noord
wijkerhout was zo belangrijk, omdat het de 
Europese dimensie van de problematiek 
duidelijk maakte. Het zou een goede zaak 
zijn, als de achterbannen van de christen
democratie in Europa- Oost en West- de 
kans krijgen zich met elkaar te bezinnen 
over de toekomst en opgaven van ons 
continent. Voor het vitaal houden van onze 
partijen is dat goed, al is het kostbaar, ze
ker nu verbonzing en de steer van 'Vor
wahl im Hinterzimmer' ook onze gelede
ren, in onderscheiden mate overigens, be
dreigt. De christen-democratie zou zich 
ook moeten inspannen om een toenade
ring tot stand te brengen met die nieuwe 
bewegingen die in de laatste jaren er ken
nelijk loch tot op zekere hoogte in slagen 
om een internationale benadering te com
bineren met aantrekkings- en bindlngs
kracht van velen. met name ook jongeren. 
lk denk aan de Derde Wereldbeweging, 
de milieubeweging, het treffen rondom het 
Conciliaire Proces. Op zijn voorlaatste dag 
als premier van de DDR heeft Lothar de 
Maiziere nog eens gewezen op de beslis
sende en onverwachte invloed, die dat 
Conciliaire Proces heeft gehad op de ge
beurtenissen in zijn land: het is een zaak 
voor de christen-democratie ondanks af-
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standen, die er soms zijn, dit soort contac
ten te koesteren en er open voor te staan. 

Geografische verbanden 
Het leefbaar houden van Europa, vermin
dering in aile Ianden van de overbelasting 
van de overheid, maar ook een beperking 
van de anonimiteit, een maatschappij die 
de mensen hun wortels en hun thuis laat 
houden of krijgen, dat is evenzeer essen
tieel in de politieke actie in de jaren negen
tig. Oat wijst niet aileen op particulier initia
tief als zodanig maar ook op de kracht van 
kleinere herkenbare geografische verban
den. Het gaat om maximale verantwoorde
lljkheid geven aan lagere bestuurlijke over
heden. Overheden die de burgers kunnen 
aanraken. 

De internationalisering en communauta
risering maakt de kleinere eenheden be
langriJk. Hier ligt een kans voor bestuurlijke 
vernieuwing. Wellicht meer dan andere, 
centralistisch ingestelde partijen heeft de 
christen-democratie oog gehad voor die 
verbanden. Onze traditie kan zich in deja
ren negentig opnieuw uiten in hervormin
gen en beschermingen, die elk op zich 
weer beogen de mens ziJn omgeving, zijn 
eigen schaal terug te geven. De regio met 
haar economische functies, en ook een 
herstel van contacten over grenzen heen, 
die in het cultureel-nationalisme van de 
laatste honderd Jaar zijn afgebrokcm. Na
tlonale grenzen hebben religieuze en taal
kundlge kr1ngen in Europa dikwiJIS onno
dig gespleten Ze kunnen ook functioneren 
als een expansievat voor het nieuwe pro
bleem van dat nallonalisme. 

Het tweede probleemveld betreft het 
stadsherstel, JUist in maatschappelijk en 
cultureel opzicht De Vierde Wereld, die 
we zoveel in de grote steden aantreffen, of 
de grote groepen van allochtonen, verei
sen een speciale inspanning van de chris
ten-democratie. Juist omdat het gaat om 
mensen die uit de anonimiteit, de desinte
gratle, de marginalisering getrokken moe
ten worden. In de komende maand zal het 
Wetenschappelijk lnstituut over deze pro-
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blematiek met een veelomvattend beleids
advies komen. 

Op de derde plaats wordt wellicht in dit 
decennium de nieuwe strijd beslist over de 
leefbaarheid van het platteland. Het eerste 
gevecht heeft, ruim honderd jaar geleden, 
veel nederlagen en enkele overwinningen 
opgeleverd: lndustrialisatie is in Neder
land niet gepaard gegaan met massale ur
banisatie, proletarisering, en ontvolking 
van het platteland. De naoorlogse ge
schiedenis gal in vele streken in ons land 
een opbloei van de dorpen te zien, aanwas 
van de bevolking, zells toestroom uit de 
steden. De nieuwe bevolkingsconcentra
ties rond de grote steden, de vergrijzing en 
het economisch verval, eerst van de akker
bouwbedrijven en wellicht in de toekomst 
ook van andere agrarische sectoren zetten 
de leelbaarheid van het dorp, in Neder
land, maar in vrijwel heel Europa, op de 
tocht Nu het nog kan, is in onze kringen 
een bezinning op de toekomstige lunctie 
van dorp en platteland in onze samenle
ving urgent De sommen die aan stadsher
stel en openbaar vervoer in de steden wor
den uitgegeven, staan dikwijls in geen ver
houding tot de kosten van voorzieningen 
om het platteland leefbaar te houden. 
Maar dieper nog: welke normen leggen wij 
toch aan die leelbaarheid, dat aileen de 
grote schaal het niveau van voorzieningen 
op dat gebied van het onderwijs, gezond
heidszorg en welziJn zou kunnen garande
ren? En het allerbelangrijkste zal zijn de 
vraag hoe onze samenlev1ng de mensen 
die zorgdragen voor het milieu gaat hono
reren. Als in onze nationale huishoud1ng 
schone Iucht, groen, zuiver water, bossen, 
de priJS krijgen die zij verdienen, dan IS er 
ook een inkomen voor degenen die het 
best weten hoe ziJ met die natuur moeten 
omgaan, de boeren. Oat biedt een pers
pectiel voor een leelbaar groen platteland, 
ook nu zovelen een troisieme age in een 
andere dan een oorspronkelijke werkom
geving kunnen doorbrengen. Zo niet, dan 
krijgt Europa in de komende decennia te 
maken met een ontvolkt platteland, ver-
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grijsd wat zijn bevolking betreft en dor wat 
zijn natuur aangaat. 

Herverkavel i ng 
De ruimte vullen tussen individu en staat, 
tussen de burger en het nationale en het 
internationale gezag, is onze opdracht, 
maar in de beklemmende wetenschap dat 
het simpel omgooien van de bestuurlijke 
wissel, het overhevelen van bevoegdhe
den al niet meer kan. Er is meer nodig, 
meer dan de politiek aileen aankan. Zeker, 
wat nodig is is afstoting van bevoegdhe
den door de centrale overheid. Maar het 
gaat er ook om dat politiek en maatschap
piJ gezamenlijk de uitdaging oppakken 
van de geestelijke invulling van die leegte. 
Oat betekent, dat de organisaties, verban
den, kerken, media zelf zo actief mogelijk 
moeten werken aan de ingeving, motive
ring en aantrekkingskracht van hun eigen 
instellingen. Oat is meer dan bekommernis 
over de eigen continuiteit. Maar het bete
kent voor de politiek dat nieuwe en priori
taire aandacht dient uit te gaan voor die or
ganisties die als primaire doelstelling heb
ben waardenoverdracht. De politiek kan 
en mag hier dat eigen antwoord van de in
stellingen op de waardencrisis niet vervan
gen. Maar wat de politiek wei moet is een 
beleid ontwikkelen van bescherming en 
stimulering, opdat de instellingen hun 
eigen antwoord tenminste nog kunnen for
muleren, omdat ze tenminste de kans 
moeten krijgen om te overleven. 

Oat beleid zal overigens geen generiek 
beleid zijn, maar afgestemd op de ver
schillende categorieen 
~ de instellingen die zich primair met 

waardenoverdracht bezig houden zullen 
de kans moeten krijgen tegen de ver-
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drukking van sommige waardenver
schuivingen en -etaleringen in de over
dracht en beleving van de eigen waar
den veilig te stellen; 

~ de organisaties die bepaalde belangen 
behartigen zullen verantwoordelijkhe
den en faciliteiten moeten krijgen, waar
door over het individualisme heen hun 
belang duidelijk wordt en de participatie 
in deze instellingen ook echt relevant 
word! en bevorderd wordt; 

~ de instellingen die vooral dienstverle
ning en zorg tot taak hebben moeten ook 
bij schaalvergroting op identiteit en 
waardenhandhaving herkenbaar kun
nen blijven en daarop aangesproken 
kunnen worden door degenen die zich 
tot hen richten; 

~ de geografische en bestuurlijke eenhe
den tenslotte die de sociale, culturele en 
bestuurlijke ruimte moeten vullen tussen 
de burger en de centrale overheid veraf 
moeten ook werkelijk de maximale be
voegdheden krijgen, die niet per se aan 
een hager orgaan moeten worden over
gedragen, ook en juist in het Europa van 
de toekomst. 

Waar het CDA en ook de Europese Volks
partij voor staan bij het dringend uitstippe
len van dit pad is nu een intensivering van 
het gesprek en de bezinning met deze in
stanties en over deze verbanden. De tijd 
dringt. 

J.JAM.v.G. 
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