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Trends 

Regeren is vooruitzien, luidt een bekend satieprocessen stopgezet. gE 
adagium en op zichzelf beschouwd is dat \\ 
juist. Er moet echter een kanttekening Het probleem van centralisatie en decen- tr 
bij gemaakt worden: het is noodzakelijk tralisatie doet zich ook op Europees ni- m 
te zien water te zien is. veau voor. Enerzijds is er het streven om s~ 
Welke trends zijn er anno 1984 in Neder- de rol van de Europese instellingen gro- ' v 
land en Europa te onderscheiden? Het ter te maken, anderzijds valt te constate- g( 
eerste dat opvalt is dater van een trend ren dat in verschillende Europese Ianden 
geen sprake is. Er bestaan tegelijkertijd decentrale tendenzen met kracht naar vo- Ir 
verschillende trends naast elkaar en zelfs ren komen. In Belgie bijvoorbeeld is eni- hi 
is het zo dat verschillende trends tegen ge jaren geleden een federale structuur tE 
elkaar inwerken. In Nederland zijn van ingevoerd en op dit moment gaan er w 
dit laatste verscheidene voorbeelden te reeds stemmen op om deze te vervangen u 
vinden. door een confederale staatsstructuur. In R 
In de eerste plaats kan gewezen worden Spanje wordt eveneens ernst gemaakt S( 

op de privatiseringstendens binnen de met het afschaffen van het centralisme en S( 

Rijksdienst; tegelijkertijd echter zien we zelfs in een ultra-gecentraliseerd land als g 
op een ander terrein binnen diezelfde Frankrijk wordt aarzelend in de richting e 
Rijksdienst een tendens tot publicisering. van een zekere decentralisatie gegaan. v 
Een voorbeeld hiervan wordt gevormd d 
door het wetsvoorstel tot instelling van Nauw met het voorgaande verbonden is 0 

een numerus fixus op grond van het ar- een trend die naar het zich laat aanzien in h 
beidsmarktcriterium: een onderwerp dat de toekomst steeds sterker zal worden. Ik d 
tot dusver vrij was van overheidsbemoei- doel hier op de ontplooiing, ja zelfs herle- d 
enis wordt binnen de publieke sfeer ge- ving van minderheidstalen en minder-
bracht. heidsculturen. ~ 

I' Een tweede paar tegengestelde tenden- In het buitenland kan gewezen worden S1 

zen wordt gevormd door de begrippen op bijvoorbeeld Frankrijk, waar een ~ 

regulering en deregulering. Is het een spectaculaire herleving van het regionaal p 
streven van de huidige regering om ernst bewustzijn plaatsvindt. Bekend is uiter- v 
te maken met het proces van deregule- aard het Corsicaanse regionalisme en dat l' 
ring, tegelijkertijd zien we dat diezelfde in Frans Baskenland, maar ook in andere c 
re·gering nieuwe taken tot zich trekt, re- streken van de zeshoek heeft het regiona- v 
gulering dus. lisme de wind in de zeilen: bijvoorbeeld ll 
Een derde voorbeeld is dat van centrali- in Occitanie, in Elzas-Lotharingen, ja t 
satie en decentralisatie. Wordt het decen- zelfs in het doodgewaande Frans-Via an- ~ 
tralisatiestreven althans met de mond be- deren. c 
!eden, in de praktijk worden decentrali- In het Verenigd Koninkrijk doen zich 
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gelijkwaardige verschijnselen voor in 
Wales en Schotland: zelfs in Cornwall 
tracht de Cornish Movement hct Cornish 
nicuw Ieven in tc blazen. In dit verband 
spreekt men wei van de ontplooiing van 
'volkeren die tussen de plooicn van de 
geschiedenis zijn gevallen ·. 

In Nederland doet zich mutatis mutandis 
hetzelfde verschijnsel voor. Op allerlei 
terrein doet het verhoogde rcgionale be
wustzijn zich gelden. Van oudsher is 
uiteraard de Friese Beweging bekcnd. 
Recenterc voorbeelden zijn de regionali
sering bij de kandidaatstelling van ver
schillende politieke partijen. het Intc
graal Structuur Plan Noorden des Lands 
en de Perspectievennota-Zuid-Limburg. 
Verder valt hier nog te noemen de intro
ductie van mindcrheidstalen in het basis
onderwijs, bijvoorbeeld het Gronings en 
het Limburgs. Ook de ontwikkeling van 
de zogenoemde Euregio 's past binncn 
ditzelfde kader. 

Hoe moet vanuit ecn christen-democrati
sche visie deze ontwikkeling worden ge
waardeerd? Het merkwaardige is dat dit 
punt in het Program van Uitgangspunten 
van het CDA niet wordt aangeroerd. 
Naar mijn mening zal ten aanzicn van de 
opbloei van de regionale beweging en 
van minderheidsculturen en -talen een 
neerbuigende houding volstrekt uit den 
boze zijn: een dergelijke houding mis
kent namelijk het fundamentele dat in 
deze bewegingen aanwezig is nl. de drang 
tot behoud c.q. herstel van het eigene, de 
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terugkeer naar de eigen wortels. Deze 
bewegingen aan te zien als folkloristische 
randverschijnselen miskent evenzeer 
waar het hier ten diepste om gaat. 
Aanknopingspunt voor een christen-de
mocratische benadering kan gevonden 
worden in het uitgangspunt van het rent
meesterschap. Ook regionale talen en 
culturen vormen een onderdeel van de 
schepping die bewaard en gekoesterd 
moet worden: ook dat onderdeel ver
dient aandacht en bescherming zodat ook 
op dit terrein een pluriforme samenleving 
kan ontstaan. 
Verheugend is daarom dat de Europese 
Volkspartij in haar verkiezingsprogram
ma uitspreekt dat de bloei van minder
heidstalen en -culturen bevorderd dient 
te worden. 
Het wachten is nu aileen nog op de 
daden! 


