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Het CDA presenteerde een eigenzinnig verkiezingsprogram en 

een uitdagende kandidatenlijst. Het program geeft een goed door

dacht antwoord op de risicomaatschappij: de georganiseerde on

verantwoordelijkheid kan zo worden omgebogen in breed gedra

gen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

D 
e op,tellcr<; van Samen 

Ieven doc JC 111el aileen 

verd1enen een compl1111ent 

voor hct werk dat ZIJ gele

vcrd hchhcn. I )c tractievoorzitter van 

hct CDA -;prak tcrecht van ecn cigcn

zinnig program. Ook dcgencn die ai

leen maar de analy-;c-; van onze natio

nalc into-makelaar'i hij 

krant en telcvi-;ie r.de term 

i'i van Anton Zijderveldl 

crop ( zullcn I nalczcn, 

mocten tot dcze -;lot'iolll 

komen. Qua tinanciclc on

dcrhouwing -,Leekt het de 

andere partiJCil kcnnclqk 

de loct al h i'i gccn mil

jard vcrgeten, zoal-; hiJ de 

VVD Fr he'itaat geen 

Lwijlel over dc dekking 

n1aor nict aan bcrckcningcn en laat de 

tinancicring van voorncn1cn~ nog n1aar 

cvcn in het ongewi'i'ie ''Het C:J)A i'i 

vcrtT\Vcg hct nauwkcung~t en vollc

digq in de wecrgavc van nicu\vc uitga

ven en hezuinigingcn" zo meldt het 

NRC:-Handel-;blad van 25 oktoher 

jong'itledcn 

Niel aileen de ,olid1teit 

van het program noopt tot 

een compliment. Cl'll

LiJfcr, ziJn niet onbelang

rijk, maar ecn politick die 

zich tot -;chcrmuhellllgen 

over punten achtcr de 

komma\ hcperkt, kondigt 

haar cigcn tcloorgang aan. 

Terecht hedt de commi'i

'iie-Cardcnicr'i het CD;\ 

van intemiveringen zoal, Dr. A. K/i11k daar enige jarcn gelcden 

bij de PvdA, die dc ontwikkeling'i'ia- aan hcrinnerd en hct crhiJ hepJald dJt 

menwerking vcrhaal cen warm hart toc

draagt, nlJiJr daar dc<.,gcvraagd toch 

nlJar ccn 'pro-nlcnloricpo.:.,tjc
1 

van 

maakt. omdat andcr, ecrdcr gcpre-;en

teerdc berekeningen nict helcmaal 

mccr hjken te kloppcn. Het 'redelijke 

alten1aticl 1 van [)66 waagt zich nog 

ccn politiekc parliJ ergcn'i voor moet 

'itaan Een con'ii'itent concept ligt in de 

traditie van de chri'i\cn-democratie bc

,lotcn. l.c'i'ien zipl tcr harte genomcn. 

Lht hlcek al hct gcval te zijn hq 
1Nicuwc wcgcn, va.:.,tc waardcn' Hct 

hlijkt ook nu. 
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Eigenzinnigheid: waardevragen 
in het publieke discours 
Fen cigcnzinnig rrogram: cigcnzinnig, 

omcbt het program zich niet blind

qaart op de eutori,che <,kcr rond eco

nonli-,chc groci en nationalc bcgroting. 

I let k11kt achtcr de cijkr,, herekenin

gcn en vcrdcllng'->vrJag-.tukkcn. l)c 

kwaliteit van de <,anwnkving <,taat cen

traal. om vandaar uJt po,itie te kiezen. 

Ceen killc <,amenlcving, waarin op pu

hliek gehied een liherale tcrughoudend

heid worclt gepreekt Een tcrughou

ckndheid al, voorwaarde om hinncn de 

he,lotcnheid van de privc-omgcving tc 

Ieven llZ\Jr cigcn inzichtcn. lnzichtcn 

die dan overigcn<, wei <,terk worden he

gren<,den hepaald door wat de markt te 

hicden heelt 

I:venmin een <,Jmenleving waarin aileen 

de ovcrheid zich rekemchap gedt van 

puhlieke verantwoordelijkheden, maar 

daarin ovcrigcn-,- zckcr ook gczicn de 

intcrnutionali-,cring van hctrckkingcn

telkem minder in de melk te hrokkelcn 

heelt 

Het Cl )A hrengt waardevragen hinnen 

het puhlieke di<,cour<, en vraagt daaJ·

voor hrede maat-.chappelijke aandacht. 

Het doet cbt vr!J 'Y'temati,ch 

Hct geelt zich reken<,chap van de vraag 

ol het gezimleven nog wei kan hlocien 

hi11nen een 2-1-uur,economie. Hct geclt 

zich rekemchap van de vraag wat een 

commeruali,cring van de media hcte

kcnt voor onzc inlorn1aticvoorzicning 

en cultuur. 

I let vraagt aandacht voor her loercnde 

gcvaar van ccn nationZlli'latic van de 
media via ccntraal henoemde 'netma

nagcr-. ~-let vraagt aandacht voor de 

rol van de vakheweging in een polder

model en heclt tevem oog voor de pu

hliekc tunctie van grotc ondernemin

gcn I interne en extcrne hcdr!Jt<,code,, 

( I lV II 'J7 

werkzaam over grenzen heen op hct 

terrein van men<,enrechten en milieu). 

1\lct dat aile, i' hct program indcrdaad 

eigenzinnig en raclicaal tegelijk Hct 

gcclt richting aan het politicke handc

kn 111 nieuwe contexten. 

Risico-maatschappij en latente 
neveneffecten 
Een nieuwe context die bijvoorbeeld 

door de radicalc <,ocioloog Ulrich Heck 

al' ri<,icomaat,chappij i' geken.,chct<,t 

Ri,ico'<, omdat er zijn' inziem <,prake i' 

van cen maat<,chappij waarin ovcrhe

den, de indu,trie en werknemer<,- en 

wcrkgcver~organi'latic~, iedcr n1ct eigcn 

n1oticvcn, zich tc \Veinig vcrantwoor

dcn voor de gevolgen van hun han

cklen. Onder het mom van latentc 

nevcnellecten, die gcen in<,temming he

hoeven, hedt zich ccn verandering van 

lcdwijzen voorgeclaan. Hij doelt daar

bij met name op milieula.,tcn, voortgc

hracht door de ma,-,aproductie en 

verwiJ't daarnaa<,t naar de nog onvoor

zicne gcvolgcn van hct ge'>leutcl aan 

gencti,clw kcnmerken van men<, en 

dicr. 

Her i' niet moeilijk om hier rccente 

voorhcclden ten tonclc tc voeren BSE. 

de varken<,pe<;t, klimaatveranderingen, 

kikkcr' zonder hootden Lange tijd i' 

gcproducccrd, gccon-,unlccrd, \Vctcn

<,chappelijk onderzock vcrricht en zijn 

marktcn verkend zonder dat de vraag 

naar de gcvolgcn voor natuur en n1ilicu 

uitputtend aan de orde zip1 gc,tcld 

Redcn waarom de \vet van de latentc 

ncvendkcten' moet worden atgc.,chatt 

(Beck, p. 36) en de georgani-,eerde on

verantwoordelijkheid moct worden 

omgebogen. De 'hoe-vraag' i' hicr min

<;tem zo helangrijk al' de analy<,e zeit. 

Hoc dit te reali,ercn' Hoe moeten we 

omgaan met maahchappclijke ri<,ico''' 
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Samenhang 
Naar mijn belcvcn is hct in de ecr<;tc 

plaats belangriJk dat pnlitieke partijen, 

ovcrhcdcn, maatschappelijkc organi-,a

ties, onderzoeksimtcllingen en de 

media zich bewuster worden van de 

<,amen hang tussen economic, cultuur en 

maatschappij. Dat zij zich de vraag 

<,\ellen wat ecn economic waarin icder

een voortdurend paraat moct zijn voor 

carriere en hedrijt voor gevolgen hedt 

voor de opvoeding van kindcrcn. Dat 

dcze rnstantic'> zich de vraag '>tcllcn 

wat de cHccten voor mcrbhceld en on

derlingc bctrokkcnheid in de '>amcnle

ving zullcn zijn van een gczondhcids

zorg waarin vrij onbcschaamd ruimte is 

voor artscn die ahortcren als cen kindje 

even nict uitkomt. Dat zij zich afvragcn 

wat het voor jongc genera tic'> bctekent 

als ziJ op atroep 'ollfJ/oy!l/,fc' moetcn zijn, 

met aile ongewishedcn van dien. 

Ongcwisheden die ondcrvangen wor

den door in de jonge jaren allcs op de 

kaart van oplciding, werkcn- en dat in 

twccvoud - te zetten. Dat de ge

nocmde instcllingcn zich afvragen ot 

het nationaliscren of cornmercialiscrcn 

van de media nict zal lcidcn tot hct 

wcgvallcn van cen voor cen democratic 

zo wezcnlijkc kritischc ma<;<;a. Dan ont

staan monopolisten van enerzijds amu

sement en plezicr en van andcrzijds ecn 

van zelfkritick gespccnd verlicht-elitair 

'jortmaille'. Zij zullen de dienst gaan uit

maken. 

De genoemde instellingen zouden zich 

ook moeten gaan afvragen wat de d

fecten van ongenormeerde concurren

tie zijn voor natuur en milieu, voor 

rcchtcn van kindercn in verre norden, 

en - dichterbij huis - voor de positie 

van oudcren op onzc arbcid.,rnarkt. 

Ceslotcn wcrelden van wetenschap, 

tcchniek, productie, media en derge-

lijkc moeten met andere woordcn wor

den opcngebroken, en dat al-, hct ware 

van binncnuit. 

Georganiseerde 
verantwoordelijkheid 
Van binncnuit, want ecn ding staat vast 

alhoewcl de overhcdcn in dit proccs 

onmisbaar zijn. i-, hct voor hen onmo

gclijk - hct is ook onwenselijk - om 

over de hele linie controle uit tc ock

nen. Of het nu om genctisch ondcr

zock, om biotcchnologie, ot om ar

beidsvoorwaardenbeleid gaat: zij zip1 

niet (mccr aileen) via wet- en regelge

ving tc regulcrcn. 

"luist diegenen die bijvoorheeld in ont

wikkelingslahoratoria wcrken, ZIJ!l 

soms hctcr in staat om de aard van he

paalde risico's in tc schatten. In andere 

gcvallcn zijn burgers of consumenten 

beter in staat om ongewenstc risico's te 

herkennen dan de oHiciclc experts. In 

plaah van alles met algemenc risrcohe

palingen van bovenaf tc willcn regulc

ren lmoeten l inzichten en expertise 

vanuit vcrschillcnde gclcdingen worden 

gemohilisecrd en moct de reflcxicve 

capaciteit worden vnjgemaakt hinnen 

het politieke en publieke dehat." ( lkck, 

pagina 16) 

Van hovenaf, via de staat aileen, zal hct 

niet lukken. 

Een en andcr ovcrlaten aan het vrije 

<,pel der maatscbappelijke krachten zal 

ook nict baten. Wat gecn '>tem en gccn 

geld hecft, komt dan te weinig aan bod. 

Hetcr i'> het de ongcorganiseerdc verant

woordelijkheid om te buigen in georga

niseerdc verantwoordelijkhcid en kaders 

aan te reiken waarbinnen a) de maat

schappelijkc reflectie (het doorbrcken 

van gesloten werelden) en b) de- wat 

ik maar nocm - institutionaliscring van 

de 'tegenstem' kan plaatsvinden. 
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Maatschappelijke reflectie 
lleide zijn tn het CDA-program aan de 

orde geqeJcl. lk noem voor wat hctrdt 

de maat<,chappclijkc rcllcctte het voor

hecld van de <,lerven<,bcgelcicling. Het 

moct een apart onderdecl worden in 

het Je,programma van verplcegkundt

gen en art'>en 1\ lcdi,che ethiek krijgl 

daarhq <,y<,temati,ch de aandacht. 

Ziekenhuizen, in<,tellingen en verplceg

huizen <,tellcn naa<,t een medi,ch ook 

ecn ethi,ch concept op, dat ak ha'i' 

dienl voor het handelcn. Die rdlectic 

die daarmec wordt gc<,timulcerd is bui

tcngcwoon helangrijk, om tc venniJden 

dat technolog~<,che ontwikkelingen hun 

eigen heloop kri]gen. lliJ die rdlcctie is 

hu wei nodig verschillcnde kritische 

per<,pectieven open te houden. Hct zou 

een slcchte zaak zijn als hooldzakelijk 

uit hun eigen vertrouwde midden rccru

tercnde advic<,raden hct intellcctuele 

monopolie op de cthi,chc hczinning 

zouden hijgcn. Ook hicr moet cen 

monocultuur worden vermeden en he'>

treden, hoc kriti<,ch de dames en heren 

zichzclt ook mogen vinden 

Die monocultuur wil hct C:DA ook in 

de polttiek zeit he,trijdcn Daarom 

plctt het terecht voor meer middelen 

voor de weten,chappelijke imtituten. 

1\\ct de dircctcur van hct Wctenschap

pcliJk lnstituut voor het CDA hen ik 

van mentng dat hier een wereld te 

winnen valt In onzc 11-ids fwlitir£1 zijn 

parlement en partt]en onderge<.chovcn 

kindje<, <1<1n hct worden. Celd en ltjd 

voor rellcctie zijn er nauweli]ks, ter

wijl n1cn ~taat tcgcnovcr ccn uitvoc

rende macht dte honderdetl miiJoenen 

<,teekt in ondcrzoek, in advisenng en 

ronqd/dncy. die een Wetensch<1ppelijke 

R<1ad tcr he,chikking heelt. memen 

va<,tc h<1nen en c<:lrricrenwgcliJkhedcn 

hi edt. 

(] lV II '17 

Ondertu<,<,en zijn de controlerendc en 

idccCngcncrcndc tcgcnvoctcr~ n1agcr 

bedeelcl, met een p<1rlcment d<1t a<1n <,la

tu<, inhoet en weinig maahchappelijkc 

zckcrhcid awn vcrtcgenwoordigcr~ weer 

tc hicden (jlodlilll} Pole, arheid,marktkan

scn, ontmantcling van terugkeerrech

ten) en met partijcn die- ook al V<ln

wegc hun gcringe linanciclc armslag

aile zeilen moctcn biJzctten om maat

'chappelijke ontwikkelingen nog kri

tlsch te kunncn begclcJden. 

Over het lcit dat ook in de sfecr v<1n de 

omrocpcn een monom<1ne cultuur moe

ten \Vordcn tcgengcgaan, zci ik al cen 

en andcr Met de opstellcrs van hct 

program ben ik het eem dat de omroe

pcn nweten uitgrocien tot medi<:l-on

derncmingen die voluit kunnen partici

pen·n in nieuwe, kan<,rijke media. lk 

bn me in dat verhand voor<,tcllen dat 

ziJ zich ontwikkclcn tot 'proPidm' van 

een dcel<. zell geproducccrde, deels ge

sclccteerde en pcriodiek vernieuwd <1an 

lcden aangchoden set van programma's, 

waaruit deze !eden <1l naar gelang hun 

wemen- tcgen betaling van contribu

tiegcld - op enig moment van de dag 

kunnen kiezen. 

Wat er naar mijn helcven in elk geval 

nict moet komen i'> collectiel heko

stigde omroep waarin, gesuhsidieerd en 

wei, de vermeendc \tem de'> volk.,' ol 

van de journ<1listiekc suhcultuur de 

overhand krijgt, en al hct alwijkendc 

zich m<1ar cc11 m<1rktplck moet zien te 

veroveren. 

Is ccn publiek hc<,tel niet meer ccht 

plurilorm samenge<,tcld, dan vcrliest 

het zijn be,taan-;hasis' 

Het organiseren van 
zelfregulering 
De institutionalisering van de 'tcgen

<,tem', dati'> de twecde manicr om craan 
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hij te dragen dat puhlieke waarden 

breed worden gedragen en gedfcctu

eerd. 

Um poldcrmodel kent traditioneel vee\ 

hetekeni' toe aan het gcorgani<;eerd 

ovcrlcg tU'-;',Cll vakbcwcging en ondcr

nemcr<;. Het algemeen verbi ndend ver

klaren van cao\ hiedt ecn kadcr voor 

af,prakcn over aatwullende <;ocialc ze

kcrheid, ,choling,at,praken, wcrkgelc

genheid en milieuverplichtingcn. Dezc 

gcorganisccrde vorn1 von vcrant\voor

dclijkheid moet in elk geval ovcreind 

hlijven. Len dergelijke stelling klinkt 

vnj ohligaat in cen periodc van hoog

conJunctuur. Maar ecr\qk gezegd, wan

trouw ik de brede qeun 

periode jeze\1 kapot werken om cen ap

peltJe voor de evcntuclc \;netT dor<;t te 

hehhetl. ,\let a\, gevolg ,\eutelkinderen 

en hedriJven die voor ouder<; een <;pe

cialc oudcrteldoon op kantoor tn de 

aanhicding hehhen het kind kan daar

bij dan voor aile hulp tcrecht. 

De <;tocre taal i<; nu ntct mecr te horen 

in hct program van de VVD, maar de 

vraag: 'voor hocbng~', j-., nauwclijk-., tc 

onderdrukkcn 

\, het poldermodel dan zo 'geweldig'' 

In aan\cg wei, maar toch vind ik ccn 

lakmoc<;procf voor zijn <;ucce<; de vraag 

ot de vee\ gcroemde loonmatiging ook 

nog tot <;~and zal komcn 

die politieke partt)en mo

nlcntccl tlZIIl de dag \cggcn 

voor onzc '-;Ociaal-ccono

nli~chc ordening. Nog 

maar enkelc jaren gelcden 

beplcittc de VV[) het al

<;chaflen van hct algemeen 

verhindend vcrklarcn van 

cao<;, hrak zij een lam 

voor een mini<;telsel in de 

<;ocialc zekerheid en he

pleitte zij ccn vcrlaging 

Het poldermodel 

biedt de 

a\, daar- ten hchoeve van 

de zwakken in de <;amenlc

ving~!- gccn la-..tcnvcrllch

ting n1ccr tcgcnovcr ..,taat. 

]\ 1atigcn onder vcrwiJzing 

naar het netto toch groet

ende inkomen " niet zo 

heel moei\ijk \)e \a<;tige 

ahvcgingcn h\ijvcn dan 

mooi op het hordje van de 

ovcrheid \iggen I hezuini-

institutionele basis 

voor die 

georganiseerde 

verantwoordelijk-

heid. 

van het <;Ociaal minimum tot 60'){, van 

het minimumloon. Daarmce lcgde zij 

de hiJI aan de wortel van het 'polder

model' 

Daarmee maaktc zij ruim haan voor een 

~an1cnlcving waarin n1cn~cn hij \vcrk

\omheid per omgaande tcrugvallcn op 

een tergend laag minimuminkomen. dat 

aanvullend otwel niet i<; te verzekcren 

(hij wcrklomheid) olwel tndividuecl 

moet worden verzekcrd, omdat de vak

heweging op het cao-trotlt i' uitgc

<;peeld Daarmce opcndc zij het pad 

voor de Amcnkaan<;e gczimtne<;tanden 

zoa\, he,chreven in 'Nieuwe wegen, 

va<;te waardcn': jui<;t in de kinderrijke 

gingcn zijn dan nodig: 

niet zelden hekriti<;eerd door jui<;t dan 

vv'CCr de vakhcwcging. n1aar dar tcr

zijde I 1\ \atigcn zonder die Jaqenvcr

lichtJng i"i vccl Jaqigcr, n1aar i;., uit 

hootde van de nohelc doclcn van de 

vakhcweging lwerk, <;choling, milieu) 

wei gehodcn Het poldermodel hiedt 

de in"titutionclc ha"ii~ voor die gcorga

ni<;eerde vcrantwoorde\ijkhcid 

Van harte ondersteun ik tcn,\otte het 

<;treven om de marktwerking mecr te 

normcren. In de 'leer van de Ziektewet, 

de regelingcn voor nahe,taanden, de 

ru't op de zondag rocpt hct program 

ho paar<;e lihcra\i<;me een halt toe. 

Maat<;chappel ijkc verantwoordeli jkhcid 
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i'> wat hct CDA hctrdt hct nicuwc trd

woord. 

Slot: over mensen en vaste 
system en 
Hct U )A hcdt ccn gocd pmgram. Hct 

hcdt ccn uitdagcndc lt)'>t. Over <;pclcr-, 

en conccptcn <;tond ccn trcftcnde ana

ly-,c in het NRC-Handcl-,hlad van 27 

oktohcr jong<;tlcdcn Ondcrwcrp wa<, 

de wcd'>trijd tu.,.,cn Ajax en Fcycnoord 

de dag daaraan vooralgaand F.rik 

( )ud-,horn -,chridt daarovcr. aanhakcnd 

hi1 de woordcn van Ronald de Boer dat 

hq ccn vJ<;t <;y'>lccm mi<;t hij ~cycnoord· 

'I )ic woordcn kan Haan zich aantrck

kcn. In de twcc 1aar dat hq nu aan her 

hcwind i'> in de De Kuip zocht hij alti)d 

naar zekcrhcdcn en WJ'> zip1 tacti'>ch 

concept atgc<;temd op rc,ultaatvoct

hal. lntu<,<;cn hied 1-cycnoord ak lm 

zand aan clkaar hangcn. 1\\i<;<;chicn dat 

Feyenoord niet de <,peler<; kan krijgcn 

die Ajax door zijn naarmhckcndhcid 

wei kan contractcrcn /\bar dezc handi-

( IJV II 'J~ 

cap had dec!-, ovcrwonnen kunncn 

worden door vanuit cen hepaaldc hlo

'ohc te wcrkcn." 

llchartcmwaardigc woordcn, ook voor 

cen polttieke partiJ. f loopgevcndc 

woordcn ook. want ccn concept hcdt 

hct CDA. Cocdc men<;cn wcct hct ook 

tc rckrutcren. De comhinatic van bcide. 

hiJ ccn gocdc koppeltng tu<;<;cn die 

t\vce hasi"-ingrcdiCntcn, .:;ttJZlt garant 

voor <;ucce'>. Carant voorzovcr hij de 

n1in-..tc of gcring"tc tcgcn".IJg de vcrlci

ding althan"' wccr~taan kan \vordcn on1 

toch ook maar rc<,ultaatvoethal te gaan 

<,pelcn. 

Dr. A K/11Jk is fJ/!1!11\l'CrlhliJI}Cld ,lim 11'111' 

/)imtlc 1\cc!JIIpluJilli} l>ij /,ci AI11Jislcrir PdiJ 

luslilic 
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