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Van 1986 tot 1998 was de huidige fractievoorzitter van onze partij, prof. mr. 
dr. Jan Peter Balkenende, medewerker van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA. In die tijd, maar ook ervoor en erna, is hij enorm productief 
geweest op het gebied van (wetenschappelijke) artikelen voor zowel 
Bestuursforum als Christen Democratische Verkenningen en was hij als rap
porteur/secretaris betrokken bij de totstandkoming van diverse rapporten 
van het WI. En daarom in dit nummer: maak kennis met onze nieuwe frac
tievoorzitter! Een overzicht van alle artikelen die Jan Peter Balkenende pro
duceerde voor zowel het Wetenschappelijk Instituut als het Bestuursforum. 
En tot slot licht Jan Peter het een en ander toe. 

Artikelen voor Christen- Democratische 

Verkenningen 

1983 

nr. 7,8 Over perspectieven gesproken, 350-352 

1984 

nr. 9 Over taakverdeling in het wetenschappe-

149-163 

nr. 6 Technologische vernieuwing en vermaat

schappelijking, 223-233 

1988 

nr. 1 Technologie en politieke uitgangspunten 

(mede-auteur drs. A. Zijlstra), 30-39 

lijk onderwijs en de 'eigen aard' van de bij- 1991 

zondere instellingen, 429-437 nr. 2 Periscoop: Groot-stedelijk besturen 

(mede-auteur drs. A. Klink), 79-84 

1986 nr. 3 Documentatie: Reactie op het basisdocu-

nr. 4 Over normen en normloosheid in de eco- ment Bedreigde Verantwoordelijkheid, 113-121 

nomie: liberalisme tussen markt en macht, nr. 12 Hoe verder na het Christelijk Sociaal 

170-181 Congres?,502-51O 

1987 1992 

nr. 4 Solidariteit in een veranderend tijds- nr. 9 Scanning the Future en de missie van de 

beeld. De toekomst van de sociale zekerheid, politiek (mede-auteur dr. A. Klink), 390-402 



1994 

nr. 5 Overheid en zelfregulering, 202-208 

nr, 6 De dageraad is aangebroken (mede

auteur drs. T.B.F.M. Brinkel), 234-245 

nr. 7,8 Perspectieven voor christelijk-maat

schappelijk middenveld, 296-305 

nr. 11 Periscoop: De actuele betekenis van 

Dooyeweerds politieke filosofie (mede-auteur 

dr. c.]. Klop), 497-511 

nr. 12 Neo-liberale inslag kabinet overheerst 

(en mr.]. van der Meulen), 536-544 

1995 

nr. 7,8 Het CDA als partij van samenbindende 

waarden (en drs. T.B.F.M. Brinkel), 396-409 

nr. 7,8 De christen-democratie als beweging 

van de toekomst (en drs. T.B.F.M. Brinkel), 

293-300 

nr. 12 Sociale gezicht moet op de toekomst 

gericht worden 9 (en prof. mr. F.H.].]. 

Andriessen), 594-599 

1996 

nr. 2 Periscoop: De 'ideologische samenhang' 

voorbij?, 95-103 

1997 

nr. 5 Boekbespreking: De toekomst van het 

middenveld en het primaat van de politiek, 

160-167 

nr. 5 Periscoop: Vertrouwen, 214-224 

1998 

nr. 4 Periscoop: Zelfregulering en 'polderkrin

gen', 151-160 

1999 

nr. 2 De christelijk-sociale beweging op een 

keerpunt, 12-26 

2000 

nr. 1 Begrotingsoverschot; wat nu? (mede

auteur mr. drs. ].N. van Vroonhoven-Kok), 9-21 

nr. 7, 8, 9 De maatschappelijke onderneming 

in de gezondheidszorg (en G. Dolsma), 36-41 

Artikelen voor Bestuursforum 

1985 

'Het CDA en het nieuwe elan', Bestuursforum, 

jrg. 9, nr. 1, januari 1985, blz. 2 

'Werkgelegenheid en personeelsbeleid bij 

gemeenten', Bestuursforum, jrg. 9, nr. 4, april 

1985, blz. 112-115 (mede-auteur mr. W.J.c. 

Knopper) 

'Nieuwe taken lokaal bestuur (verslag van een 

studiedag van de REG)', Bestuursforum, juni 

1985,jrg. 9, nr. 6, blz. 188 

'Op weg naar een verantwoordelijke samenle

ving - de modelprogramma's van CDA, PvdA 

en VVD met elkaar vergeleken', Bestuursforum, 

jrg. 9, nr. 9, september 1985, blz. 239-242 

(mede-auteur drs. C.]. Klop) 

'Het verkiezingsprogram als politieke agenda', 

Bestuursforum, jrg. 9, nr. 12, december 1985, 

blz. 350-352 (mede-auteur drs. c.]. Klop) 

1986 

'Bezinning en perspectief, Bestuursforum, jrg 

10, nr. 1, januari 1986, blz. 2 

'''Er begint weer een lentezonnetje te komen' 

Interview met minister-president Lubbers", 

Bestuursforum, jrg. 10, nr. 1, januari 1986, blz. 

5-8 (mede-auteur H.G. Cloudt) 

'Doelmatigheid van overheidsoptreden. 

Verslag van een groepsgesprek', Bestuursforum, 

jrg. 10, nr. 3, maart 1986, blz. 77-79 

'Tussen kneuterigheid en nationale politiek', 

Bestuursforum, jrg. 10, nr. 4, april 1986, blz. 100 

'Het regeerakkoord', Bestuursforum, jrg. 10, nr. 

8/9, augustus/september 1986, blz. 210-211 
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'Gemeentepolitieke stappen op weg naar een 

verzorgingsmaa tschappij', Bestuursforum, j rg. 

10, nr. 8/9, augustus/september 1986, blz. 223-

226 (mede-auteur drs. C]. Klop) 

1987 

'Gespreide verantwoordelijkheid en decentra

lisatie - interview met de voorzitter van de 

COA-Bestuurdersvereniging Uhr.drs. P.A.C 

Beelaerts van Blokland]', Bestuursforum, jrg. 11, 

nr. 1, januari 1987, blz. 3-5 

'Provinciale politiek voorop!', Bestuursforum, 

jrg. 11, nr. 2, februari 1987, blz. 33 

'De zorgzame samenleving: een internatio

naal vraagstuk - vernieuwing van zorg in de 

Verenigde Staten', Bestuursforum, jrg. 11, nf. 4, 

april 1987, blz. 107-109 

'Buitenlandse bedrijven in Nederland; verslag 

van een studiedag', Bestuursforum, jrg. 11, n1'. 

6/7, juni/juli 1987, blz. 164 

'Hnanciën op een voetstuk?', Bestuursforum, 

jrg. 11, nr. 6/7, augustus/september 1987, blz. 

198 

'De verantwoordelijke samenleving vereist 

nieuw type raads- en statenwerk', Bestuurs

forum, jrg. 11, nr. 11, november 1987, blz. 271-

274 (mede-auteur drs. C.J. Klop) 

'Bestuurlijke vernieuwing is volop gaande: een 

groepsgesprek over de verantwoordelijke sa

menleving en het lokale bestuur', Restuursfo

rum, jrg. 11, nr. 12, december 1987, blz. 299-

302 

1988 

'Uitdagingen voor de CDA-bestuurdersvereni

ging', Restuursforum, jrg. 12, nr. 1, januari 

1988, blz. 4 

'Christen-democratie en de gemeente', Be

stuursjcJrum, jrg. 12, nr. 2, februari 1988, blz. 

40-44 (mede-auteur drs. C.J. Klop) 

'Wat staat ons te doen?': interview met CDA-

voorzitter Van Velzen, bundel De verantwoorde

lijke samenleving op lokaal niveau, uitgave van de 

CDA-Bestuurdersvereniging, februari 1988, 

blz. 7-10 (mede-auteur drs. C]. Klop) 

'De spil in de Nederlandse politiek', 

Bestuursforum, jrg. 12, nr. 6/7, juni/juli 1988, 

blz. 184 

'De VNG kijkt soms anders tegen de dingen 

aan dan het CDA', (Interview met VNG-voorzit

ter Havermans), Bestuursforum, jrg. 12, nr. 6/7, 

juni/juli 1988, blz. 191-194 

'Brengt 'functionele decentralisatie' de verant

woordelijke samenleving dichterbij?', Kant

tekeningen bij een advies van de Raad voor 

het binnenlands bestuur, Bestuursforum, jrg. 

12, nr. 11, november 1988, blz. 290-291 

'Gerechtigheid en nieuwe armoede: alleen een 

meerzijdige aanpak helpt', Bestuursforum, jrg. 

12, nr. 12, december 1988, blz. 309-311 

1989 

'De democratisering van de rechtsstaat: het 

democratie-begrip van het CDA en zijn erfla

ters', Bestuursforum, jrg. 13, nr. 1, januari 1989, 

blz. 5-9 (mede-auteur drs. A. Klink) 

'1992', Bestuursforum, jrg. 13, nr. 5, mei 1989, 

blz. 130 

'Boycot van tropisch hardhout: een warm 

gevoel?' (interview met minister Bukman en 

staatssecretaris Van Rooy), Bestuursforum, jrg. 

13, nr. 6/7, juni/juli 1989, blz. 180-181 

'Grote steden hoger op de politieke agenda 

van het CDA', Bestuursforum, jrg 13., nr. 8/9, 

augustus/september 1989, blz. 208-209 

'Het overheidsapparaat in beweging', inter

view met minister Van Dijk, Bestuursforum, jrg. 

13, nr. 10, oktober 1989, blz. 252-254 (mede

auteur drs. ].D. Gabor) 

'Het regeerakkoord van CDA en PvdA', Be

stuursforum, jrg. 13, nr. 11, november 1989, blz. 

278-279 



1990 

'Europa 1992 en de decentrale overheden', 

Bestuursforum, februari 1990, blz. 50-51 

'Gemeentelijk minimabeleid en bestrijding 

van sociale armoede', Bestuursforum, maart 

1990, blz. 68-71 

"Sociale vernieuwing: 'Samen uitje bol"', 

Bestuursforum, april 1990, blz. 97-98 

'Afstand houden tot de tijdgeest' - Interview 

met jubilerende secretaris H.G. Cloudt, 

Bestuursforum, mei 1990, blz. 149-152 

'De bestuurlijke organisatie in stedelijke 

regio's: benadering van onderop verdient de 

voorkeur', Bestuursforum, juni/juli 1990, blz. 

157-161 

'Niemand weet precies wat men met de pro

vincies aan moet' - Interview met mr. K.G. de 

Vries, hoofddirecteur van de VNG, 

Bestuursforum, oktober 1990 (mede-auteur drs. 

C.J.G.M. de Vet), blz. 240-243 

'Nieuwe bestuursinstrumenten of geprofileer

de politiek? Kanttekeningen bij de discussie 

over bestuurlijke vernieuwing', Bestuursforum, 

december 1990, blz. 309-312 

1991 

'Somberstemmende statenverkiezingen', 

Bestuursforum, maart 1991, blz. 79 

"BON-2: 'voor elck wat wils': kabinet schetst 

begaanbare weg voor bestuur in stedelijke 

gebieden", Bestuursforum, juni/juli 1991, blz. 

195-199 

'De boodschap van de Miljoenennota', 

Bestuursforum, oktober 1991, blz. 254 

'Europa tussen nationale soevereiniteit en 

regionalisme: wordt Brussel de arena voor sta

ten en regio's?', Bestuursforum, november 1991, 

blz. 291- 294 

"'Geloof en politiek' na het Christelijk Sociaal 

Congres", Bestuursforum, december 1991, blz. 

323-325 

1992 

'Een nieuw Program van uitgangspunten', 

Bestuursforum, mei 1992, blz. 134 

'Partijpolitieke profilering op regionaal 

niveau: consequenties van een cultuurom

slag', Bestuursforum, juni/juli 1992-,blz. 177-180 

'Miljoenennota tussen f1ipperkast en biljart', 

Bestuursforum, oktober 1992, blz. 238 

'Naar een bestuurlijke cultuuromslag', 

Bestuursforum, december 1992, blz. 308 

'Slagvaardig bestuur noodzakelijk voor econo

mische ontwikkeling regio's. Interview met 

staatssecretaris Van Rooy', Bestuursforum, 

december 1992, blz. 319-322 

1993 

'Culturele vernieuwing', Bestuursforum, 

juni/juli 1993, blz. 130 

Over verantwoordelijkheid en economie: wat nu?, 

oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 2 septem

ber 1993, Amsterdam 1993 (33 blz.) 

'Bijstand en arbeidsparticipatie', 

Bestuursforum, december 1993. blz. 297-300 

(mede-auteur drs. J. Kuit) 

1994 

'Aan de vooravond van 2 maart [gemeente

raadsverkiezingen]', Bestuursforum, februari 

1994, blz. 34 

'Neemt de politieke betekenis van de gemeen

te af? Een christen-democratische positiebepa

ling', Bestuursforum, maart 1994, blz. 69-72 

'Einde én nieuw begin', Bestuursforum, april 

1994, blz. 90 

'Naar een nieuw Zuid-Afrika: ontwikkeling 

lokaal bestuur van essentieel belang', 

Bestuursforum, mei 1994. blz. 127-130 (mede

auteur drs. Th.B.F.M. Brinkel) 

"Het 'paarse' regeerakkoord", Bestuursforum, 

augustus/september 1994, blz. 173 

'De verzorgingsstaten in Europa', 
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Restuursforum, oktober 1994, blz. 222 (bespre

king van Godfried Engbersen, Anton C. 

Hemerijck, Wieger E. Bakker (red.), Zorgen in 

het Europese huis, verkenningen over de grenzen 

van nationale verzorgingsstaten, Amsterdam 

1994) 

'Herverdeling Gemeentefonds', Bestuursforum, 

december 1994, blz. 254 

1995 

'Waar blijft de concurrentie?', Bestuursforum, 

maart 1995, blz. 58 

Het referendum: een nachtmerrie', Bestuurs

forum, juni/juli 1995, blz. 156 

'Strategisch beraad en openbaar bestuur. Het 

rapport Nieuwe wegen, vaste waarden', Be

stuursforum, november 1995, blz. 235-238 

1997 

'Gezin hoger op de politieke agenda', Bestuurs

forum, november 1997, blz. 248 

1998 

'Wat vinden de concurrenten? (2)', Bestuurs

forum, februari 1998, blz. 30 

'Niet bij privatisering en marktwerking 

alleen. Wat te doen met hybride organisa

ties?', Bestuursforum, jrg. 22, nr. 6/7, juni/juli 

1998, blz. 151-155 

1999 

'Sociaal-economische ontwikkelingen op een 

breukvlak?: veranderingen en uitdagingen 

voor gemeenten en provincies', Bestuursforum, 

jrg. 23 nr. 12, december 1999, blz. 299-303 

Rapporten voor het Wetenschappelijk 

Instituut 

1986 

Wereldeconomie en ontwikkeling 

Welk uitzicht biedt eenvoud? (beleidsadvies inzake 

het belastingrapport 'Zicht op eenvoud') 

1987 

Technologie in een verantwoordelijke samenleving 

1989 

Economische groei 

1990 

Armoede en participatie 

1991 

Groot-stedelijk besturen 

1993 

De komende kabinetsperiode - Enkele financieel-eco

nomische kanttekeningen 

Over verantwoordelijkheid en economie: wat nu? 

(dissertatie) 

Europa en maatschappelijke organisaties 

1995 

Nieuwe wegen, vaste waarden -Aanzet tot een stra

tegisch beraad binnen het CDA 

Jan Peter Balkenende 

... over belangrijke publicaties: 

'Het is niet zo gemakkelijk enkele publicaties 

in het bijzonder te noemen, maar ik zal het 

proberen. Voor mijn wetenschappelijke werk 

zijn in het bijzonder van belang mijn disserta

tie Overheidsregelgeving en maatschappelijke orga

nisaties (1992), Over verantwoordelijkheid en econo

mie: wat nu? (1993) en Verantwoordelijkheid en 

recht (1995). In CDA-verband vind ik de ver

schillende nota's en rapporten die hebben bij

gedragen aan het concept van een verantwoor

delijke samenleving heel belangrijk. Het rap

port van de Commissie Andriessen Nieuwe 

wegen, vaste waarden is dat trouwens ook. Het 



artikel 'Christen-democratie en de gemeente' 

van Cees Klop en mij (Bestuurswetenschappen 

1987, nr. 6) deed destijds veel stof opwaaien. 

Andere relevante artikelen staan bijvoorbeeld 

in Bestuursforum en gaan over de verhouding 

tussen de verantwoordelijke samenleving en 

het lokale bestuursniveau. Meer toegespitst op 

het financieel-economische terrein zijn na

tuurlijk van belang de rapporten van de Com

missie Zijlstra: Economische gmei, en later De 

komende kabinetsperiode. Dit laatste rapport 

bleek overigens een niet onbelangrijke basis 

te zijn geweest voor het beleid van minister 

Zalm, zoals dat na 1994 tot stand kwam. Een 

beleid dat nu overigens wel aanpassing be

hoeft. Het sociale gezicht van het CDA kwam 

onder meer naar voren in het beleidsadvies 

Armoede en participatie.' 

... over inspirerende collega's: 

'De rapporten zijn steeds de vruchten geweest 

van goed en intensief overleg van de betref

fende studiecommissies. Ze waren altijd goed 

van samenstelling. De oud-voorzitter van het 

Wetenschappelijk Instituut, Herman Wijffels, 

was iemand bij wie je altijd terecht kon voor 

advies. Maar ook mijn voorganger bij het We

tenschappelijk Instituut, Hans Borstlap, kon 

altijd om raad worden gevraagd. Het vele 

schrijfWerk kan mede toegeschreven worden 

aan de inspirerende invloed van de directeu

ren van het Wetenschappelijk Instituut, Arie 

Oostlander en Jos van Gennip. 

De contacten met de voorzitters van de studie

commissies bleven ook na de afronding vaak 

bestaan, bijvoorbeeld met professor Loet 

Mennes, met wie ik mijn eerste rapport 

schreef: Wereldeconomie en ontwikkeling. Met 

Jelle Zijlstra zijn de contacten altijd goed 

gebleven. Vanwege zijn persoonlijkheid en 

scherpe analytische geest, was hij jarenlang 

een goede vriend en prima adviseur. Ook 

Ruud Lubbers werd, zeker nadat hij zich meer 

toelegde op zijn wetenschappelijke activitei

ten, een goed adviseur. 

Met nadruk noem ik mijn promotor, de jurist 

professor Hendrik Jan de Ru, die met zijn lui

tiek en commentaren mij steeds scherp hield. 

Het politiek functioneren, nu, zou voor mij 

zonder al dit denk- en schrijfWerk toch een 

stuk lastiger zijn geweest. De collega's van het 

Wetenschappelijk Instituut en de 

Bestuurdersver-eniging ben ik veel dank ver

schuldigd voor hun voortdurende stimuleren

de kritiek.' 




