
Met zijn bijdrage aan het rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden', 

de uitwerking en verdieping van het thema 'familie en gezin', met 

een 'record'-productie aan rapporten heeft het Wetenschappelijk 

lnstituut voor het CDA (WI) in het afgelopen jaar een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de herprofilering van de christen-democratie 

in Nederland. Het WI ligt op schema. Een terugblik op 1996 en 

een vooruitblik op de taak van het WI in de komende jaren. 

I 
n onze vierjarenstrategie, na de ge

beurtenissen van het voorjaar van 

1994, moest 1996 een jaar worden, 

waarin de nieuwe inhoudelijke po

sitiebepaling van de christen-democra

tic duidelijker prohel moest krijgen. 

Met de brede en diepgaande bcsprekin

gen van het rapport 'Nicuwe wegen, 

vaste waarden', en de acceptatie door 

heel de partij heen van de hoofdlijnen, 

met de uitwcrking en de vcrdieping van 

het thema 'familie- en gezin' en met een 

'record-productie' aan rapporten, heeft 

het WI in het afgelopen jaar een be

langrijke bijdrage geleverd aan die her

profilering van de christen-democratic 

in Nederland. 1997 moet in dcze visie 

het Jaar van het herstel van het vertrou

wen worden, op basis waarvan mel ccn 

sterke inhoud en met een duidclijk be

trokken achtcrban de clcctorale cam

pagncs van 1998 gevoerd kunnen wor

den. 

Hinnen twee wckcn na de acceptatie 

van het rapport 'Nicuwe wegen, vaste 
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waarden', op de laatste meidag en de 

cerste junidag van het afgelopen jaar, 

werd op een studieconferentie met een 

sterke internationale bezetting en met 

bijdragcn van deskundigen van buiten 

de kring van het CDA de basis gelegd 

voor een samcnhangend, diepgaand en 

vernieuwend familie- en gezinsbeleid. 

Uitgangspunten en kcuzes, zoals die 

verwoord werden op die conferentie en 

later neergelegd in het zomernummer 

van Christen Democratische Verkcn

ningen, trokken zccr veel aandacht, tot 

ver in het buitenland, en ricpen bewon

dering en verwarring op, omdat hct 

mogelijk bleek de bcscherming van fa

milie, gezin en kindercn te formulcren 

in beleidstermcn, die vernieuwend wa

ren en aansloten bij 'de verzwegen 

keuze' van Nederland. 

Ook de inspanningen van het lnstituut 

om de vergeten factor in de relatie met 

de andere helft van Europa te belich

ten, te weten de opbouw van ecn civil 

society, die in de ontwikkeling van onzc 
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samenleving zo kenmerkend is geweest 

en bepalend voor de mate van humani

teit, trokken brede aandacht. Het rap

port 'Waarheid en waardigheid Civil 

society en samenwerking in Europa' en 

de stellingnamen, zoals die onder

streept werden door leidende actoren 

bij de omwenteling in dit gebied, zeds 

de Poolse oud-premier Mazowiecki, 

verdienen een serieuze vertaling in het 

Nederlands en Europees beleid terzake. 

Niet aile rapporten ondervonden de

zelfde rcspons, althans nog nict. De 

omvangrijke studie over de staatkun

dige architectuur van Europa, het rap

port 'Europese publieke gerechtigheid', 

verschccn op een moment, dat in de 

publieke opinic eerder de vraag aan de 

orde was. of het nu niet zo langzamer

hand welletjes was met het versterken 

van supranationale bevocgdheden. Het 

langverwachte rapport over de nood

zaak van een Europees cultuurbcleid 

raakte vooralsnog geen snaar in het pu

blieke dehat. En dit ondanks het lcit, 

dat in de kring van Jllsiders deze studic 

en de brede benadering van het rapport 

'Caven in overvloed. Europees cultuur

helcid in christen-democratisch per

spectief, met onder andere uitsprakcn 

over de positie van de kerken tot die 

van media en onderwijs, zeer vee I waar

dering ondervond. 

De etfecten van het wcrk van het WI 

zijn echter niet aileen en zclfs niet op 

de eerste plaats afhankclijk van onmid

dcllijke publiciteit. Ook in het afgelo

pen jaar blcek bijvoorbeeld uit de grote 

vraag naar vrocgere studies, dat de 

functic daarvan mcde bepaald wordt 

door het moment waarop het be

tretfendc onderwerp in de politick ac

tueel wordt. Daarnaast is hct werk van 

het WI stcrk gericht op politiekc pro-

grammcring, met name zoals die iedere 

vier jaar haar neerslag vindt in de vcr

kiezingsprogramma's. Hct komendc 

CDA-verkiczingsprogramma voor de 

periode 1998-2002 is dan ook de toets

steen, of het werk van het WI in deaf

gelopen periodes hoogwaardig, ver

nieuwend en relevant is geweest . 

De twcede hellt van het verslagjaar 

werd gekenmerkt door de inspanningcn 

om adequate assistcntic aan de tot

standkoming van dit nieuwe nationalc 

vcrkiezingsprogramma te verlcnen. In 

drie opzichten i-; dit een bijzondcr 

Z\Vare, n1aar U!tcrst uitdagcndc opgavc 

len politick programma, dat een mil

lennium overschrijdt, dient duidelijk te 

maken, op we ike knooppunten de tocht 

van de mensheid door de geschiedenis 

is terechtgekomen: de fundamentelc 

keuzes moeten worden blootgelegd. 

Voor cen CDA in de oppositie tegen 

cen beleid. dat voor een bclangrijk ge

dcelte kan profitercn van de eerderc 

offers en moeilijkc keuzes van onze 

partij en onze pohtici, moet het de 

boodschap uitstralcn van de eigenheid 

en onmisbaarheid van onze stroming. 

Waar tot slot hct l'artiJhestuur in de sa

menstelling van de Programcommissie 

allcreerst op representativiteit en ver

wortcling hedt ingezet, hedt de assis

tcntie een vergaand ander karakter dan 

hij de formulcring van ccrdere pro

granlma'~. 

Nieuwe opstelling 
Wat het WetenschappeliJk lnstituut zeit 

in de komcnde Jaren betrdt, tckent 

zich een aantallijnen at. 

f-lct is de vraag, of de exclusieve nadruk 

op grote fundcrende studies terzake van 

de christen-democratic in het algemeen 

ol hepaalde bcleidsterreincn handhaaf

baar is. De crisis van de politiekc par-
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tijen heclr ook te maken met het feit, 

dat de overheid ze\1 of bepaalde deelbe

langcn, tocgcru~t n1ct verhoudingsge

wijze abundante middelen, <;teeds ster

ker imrul<,en aan her politieke debar 

geven, terwijl de functie van politieke 

parrijen in de <;leer van de afwcging van 

belangen en beleidwoornemens regen

over de eigen uitgang<;punren steed<, 

mecr vcrbleekt. Waarbij nog komt dat 

politieke partiJen, tegenover talloze an

dere discu>sicfora, vcel te wcinig moge

lijkheden bieden voor intellectueel bij 

hct politiekc dehat betrokkenen om 

zich tc uitcn en tc cngagercn. 

Deze nieuwe orstelling van het WI zal 

grote gevolgen hebben voor de orzet 

van het onderzoeksprogramma (meer 

onderwerren, kortere loortiJd studie'>), 

voor de inzer van de <,taf (minder zelf

uitvoering, meer coiirdinering), voor de 

pmitie van bij het WI betrokken advi

seurs en commissieleden (meer hetrok

kenheid, ook bij het schrijven van be

lcidsadviezen), en vooral voor de 

opstelling van het WI terzake van de 

b6nvloeding van het publieke debat 

( nadrukkclijker aanwezigheid in de 

media, organiseren van besloten en 

publiebdehatten Ofl hoog niveau en in 

academische central. 

De wetenschappeliJke in

stituten zouden in dit Iicht 

veel mccr de functic van 

'thi11k 1<111ks' op zich moetcn 

nemen, die drie zaken 

kunnen veren1gen. Aller

ccr<,t het adviseren van 

hun politieke stroming 

tcrzakc van hclangriJke 

he.,li'>J1Untcn en ontwikke

lingcn. Vervolgcns het or

gani<,crcn van het puhlicke 

debar rnndom zulke 

thema's en ten<;lotte het 

Het verkiezings

programma voor de 

periode 1998-'200'2 

is de toetssteen of 

het werk van het WI 

in de afgelopen 

peri odes 

hoogwaardig, 

vernieuwend en 

Hoezeer hier cen nieuwe 

hehoelte leeft, blijkt uit de 

nooit, maar dan ook nooit 

tcgenvallcnde helangstel

ling voor de zogenaamde 

expertbijeenkomsten. 

Deze hijeenkomsten die 

met grotc regelmaat wor

den georganiseerd door 

het lnstituut om majeure 

thema's ten behoeve van 

het nieuwc verkiezings

programma te hcsrreken, 

nemen als uitgangspunt ~laan van bruggcn tur.;sen 

dat ruhlieke dchat en de 

relevant is geweest. 

rolitieke hesluirvorming. Als duidelijk 

wortlt, dat rarticipatie aan het denken 

en hct dehat van de wetcn<,charpelijke 

instituten een unieke en eigentijdse 

mogclijkheid is om het puhlieke debat 

uit de vrijblijvendheid te trekken, dan 

zal op deze manier een actuele moge

lijkhcid van nieuw rolitiek engagement 

gescharen worden. Het zal de kwaliteit 

van het politieke dchat ten goede ko-

men en JUi<,t de relatie levcnsheschou

wing-rolitiek herbelichten, omdat al

dus duidclijk wordt, dat het in de 

rolitiek weer om rclcvante keuzes gaat. 

CDV <J <J7 

nict ccn vooringenon1en 

rositie, het WI dat begint iets te vertel

len, maar baseren zich up oren vragen, 

het WI dat experts iets te vragen hecft. 

Dit in de wetemchar dat burgers niet 

meer achter hun tclevisic, krant, boek, 

computer vandaan komen om icts te 

horen, maar om iets te zeggen~ Die 

nieuwe behoefte blijkt ook uit de schier 

onvervulhare reeks uitnodigingen aan 

de staf van het WI om in het publieke 

debat te participeren. Met de keuze 

voor deze nieuwe opzet en deze 

nicuwe stijl kan de kwaliteit en de 

kwantireit van de productie verhoogd 
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worden, maar kan vooral ook cen 

nieuwe generatie politick betrokkenen 

worden gevormd en kan de relevantie 

van onze politieke overtuiging beter 

uitstralen. 

'Exposure', stimulering en initiering, het 

opbouwen van cen eigcn 'school' van 

christen.dcmocratische denkers en pu· 

blicisten, ecn nicuwe relatie met de aca· 

demische wercld, en cen onderne· 

mende rol in de organisatie van het 

publieke debat, tczamcn met een toe· 

gcspitste dienstverlening aan de chris· 

ten·democratie vereisen niet aileen ccn 

cultuuromslag, maar ook, hoc para· 

doxaal het ook klinkt, een capaciteits· 

vcrandcring en ·vergroting. Vanwege 

die afwczige capaciteit kondcn de am· 

bitieuze planncn om het rapport 

'Nieuwc wegen, vaste waardcn' syste· 

matisch en volgens bcpaalde specialis· 

men ter discussic te stellen in een aantal 

universiteitsstedcn (nog) niet worden 

gercal iseerd. 

Ook wordt de nadrukkelijker aanwc· 

zigheid in het publickc debat nog be· 

lemmerd omdat de gevraagde toonzet· 

ting en vormgeving niet aansluiten bij 

de soms wat gedistantieerde en funda· 

mentele benadcring, zoals we die gc· 

woon zijn. 

Beslissende stappen gezet 
Maar beslissendc stappen zijn in het af. 

gelopcn jaar toch ook gezct. Met het 

aantreden van prof dr E.M.H. Hirsch 

Ballin als voorzitter van de redactie van 

Christen Dcmocratische Verkenningcn 

kon een begin worden gcmaakt met de 

uitbouw van die redactie tot een forum 

voor strategische planning terzake van 

de b6nvlocding van het publickc 

debat, met Christen Democratischc 

Verkenningen als uitgangspunt Met 

de benocming van een tweedc staflid 

tot bijzondcr hoogleraar werden de 

mogclijkheden van een nicuwc relatie 

met de academischc wcrcld onder· 

streept. De gcdachte om tot cen net· 

werk van christelijkc ondcrzoeksinstel· 

lingen te komen, dat zich richt op 

objectieve analyse van de (post)mo· 

dcrne culturele ontwikkelingcn, zoals 

dat voorgesteld is in drie bijdragen in 

Christen Democratische Verkenningen 

'We staan er niet aileen voor', kreeg 

vee! bijval. Het bestuur besloot de ca· 

paciteit tot organisatie van het publieke 

dcbat te vergroten. 

Een nicuw veld van activitcitcn werd 

voorts bctreden in de vorm van betrok· 

kenheid van het WI bij het, voor het 

functionercn als 'thi11k lank' zo bclang· 

rijke, terrein van waardcn· en trend· 

onderzock, dit in samenwerking met de 

partij. Een volgend samenwerkingspro· 

ject in die structuurbenadering is dan 

nog het opzetten van ccn interactieve 

databank, op basis waarvan hct WI de 

deskundigen in de achterban die he· 

schikbaar zijn op vrijwillige basis direct 

in kaart hecft. 

Meerdere <,tafledcn zijn vaste column is· 

ten geworden in dag· (met name 

Trouw) en weekbladen. Ook in dit op· 

zicht ligt de omvorming van hct 

Wetenschappelijk lnstituut tot 'think 

ta11k' op schema. 

Dat gcldt eveneens voor de voorgeno· 

men nieuwe verhouding tot de partij. 

Met name de rclatic met de fractie van 

het CDA in de Twccde Kamer is vee! 

intensicver gcworden In de dubbcl 

nieuwe situatie waarin hct CDA is ko· 

mente verkcrcn- in de oppositie en in 

de optick, dat cen politiekc partij 

vooral zijn aantrckkclijkheid ontleent 

als communicator van ideeen vanuit de 



samcnleving naar de politick - is ecn 

intensieve wisselwerking tussen WI en 

tractie van levcmhclang. fractievoor· 

zitter Hccrma hedt dat .,cherp ingezien 

en hedt in aanmerkelijkc mate hijge

dragen aan de intensivering van die re· 

latie, zowel in het uitstippelen van de 

algemene belcidslijn als terzake het 

doen van research op deeltcrreinen 

(hijvoorheeld het familic- en gczinsbe

leid) 

Relatie met de partij 
De relatie met de partij als zodanig ver

dient naderc aandacht. Op operatio

ncel terrein is de samenwcrking zecr 

gocd Dat moge tot uitdrukking komcn 

in de genoemde ;oi11t ve11lure tcrzake de 

helangriJke opdracht om systcmatisch 

de trcndontwikkelingen te volgen, 

waarhij het bestuur in hct verslagjaar 

heett besloten, dat een eigen verant· 

woordelijkheid voor trend- en waar

deondcrzoek in organisatorische voor

zieningen vertaald moet worden. Mede 

dankzlJ de gocde contacten met de 

Konmd l\dn1<1lier StJjtuHq kon tot een ver

nieuwende opzet van zo'n onderzoek 

gekomcn worden. Het blijkt ook uit de 

grotc rol en verantwoordelijkheid, die 

het WI krijgt tochcdceld bij zaken als 

voorbereiding van partijgebeurteni.,-,en 

en vooral terzake hct verkiezingspro-

gran1n1a. 

Maar op grond van een statutcnwijzi

ging van hct CDA werd de voorzitter 

van het WI niet mccr toegelaten tot het 

l'artijbestuur en krceg de directeur van 

het WI nog slecht., beperkte toegang 

tot het Dagelijks llestuur van de partij 

Een beslissing, die ten principale nog 

dateerde uit de hoogtijdagen van de 

PartiL maar die in de actuele crisis vol

ledig achterhaald li)kt Deze verdun

ning van de lormele contacten vraagt 

andere vormen van gdnstutionaliseerde 

communicatie en houdt die andere aan

bevcling van de Commissie-Kiaasscn 

nog op de agenda, namelijk de wijze, 

waarop het WI ook formeel de inhou

delijk-strategische planning voor de 

partij als geheel inhoud kan geven. 

De noodzakclijkc bezuinigingen op hct 

Partijsecretariaat hebben verder tot ge

volg gehad, dat ook bepaaldc vormen 

van tcchnische ondersteuning beperkt 

moesten worden. Daar staat tcgenover, 

dat ondanks de moeilijke financiele si

tuatie hct Partijbestuur bereid bleef zijn 

bijdrage aan hct WI vrijwel op het eer

tijds voorziene mcerjarcnniveau te 

handhaven. Mccr dan woorden onder

streept dat hct gevoel van waardering 

en vcrwachting. 

Die mocilijke financiele situatic werd 

nog ecns extra bclicht in de discussie 

met minister Dijkstal over de financie

ring van politiekc partijcn. Ook het WI 

was van mening dat politieke partijcn 

voor het uitoefenen van bepaaldc pu

blieke functics ondcrstcuning verdie

nen. Maar de .,lordige wijzc, waarop 

deze materie door de minister van 

llinnenlandse Zakcn werd behandcld, 

in reactie op het al jaren geleden uitge

brachte zorgvuldigc rapport van de 

Commissie- Van den Berg, was aanlei

ding tot actic en vcrzet. De oorspron

kelijke oplossing die de minister be

dacht had, namelijk dat partijcn dan 

maar sponsorgeld moesten zoe ken, had 

niet ecn<. dagwaarde. Maar ook het 

oude rccept om de subsidies aan aile 

min of mccr partijgelicerde instellingen 

in ccn hoed te gooien- om zo optisch 

wat voor de partijen te doen - vereiste 

een langdurig en zorgvuldig tegenspel 

Mcde dankzij het begrip van de CDA

fractie in de Twcede Kamer kon uitein-
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dclijk cen formulc gevonden worden, 

die de autonomic van de wetcmchap

pelijkc instituten redelijk tcgemoet lijkt 

tc komen en tevcm cnige Iucht vcr

schaft aan de politieke partijen Het de

finitievc wetsontwerp zal duidelijk 

moeten maken, of dezc conclusie gc

rechtvaardigd is. 

Betrokkenheid bij Europese 
eenwording 
Op schema, althans wat het WI bctreft. 

lag ook onze hctrokkenhcid hij het 

grote naoorlogse project bij u!lstck: de 

Europcse eenwording llij de liefst drie 

genoemde 'grotc' Europese studies 

mneten nog twce andere publica tics gc

rekcnd worden: een bundel met ccn 

historisch overzicht van de biJdragcn 

van Ncderlandsc christen-dcmocraten 

aan het Furopcsc cenwordingsproces 

en de uitdrukkclijk op Europese poli

tick en regelgeving gerichte studie over 

"Cwetics at t/Jc Bcqinnmq of Ht1111<lll Life" (in 

samenwerking met de Nijmeegse llni

versiteit). Het is de voorlopige afron

ding van ccn reeks van meerdere jaren. 

Len groot aantal studies, tezamen met 

andere activitcitcn, was gericht op het 

ontwcrp van de Europese architectuur, 

de inrichting van dat Huis en de inklcu

ring van ecn politiekc bcwcging, die 

zich onderscheid van anderen, nadruk

kclijk moct richten op behoud en actu

aliscring in de samenlcving van de 

waarden, die twec millennia - hct bc

tere- Europa tot orientatie hcbbcn ge

dicnd. 

Ecn aantal van die studies hceft in de 

context van het CDA ruimere aandacht 

gekrcgen. In het verhand van de Euro

pcse christen-democratcn lijkt dat ech

ter minder het gcval. Wcliswaar was de 

rol van het WI bij zakcn als de tot

standkoming van hct Program van 

llitgangspuntcn van de FVP zecr 

grout, maar de plannen orn bijvoor

hceld cen EVI'-publicaticreeks te star

ten over ecn aantal strategische ondcr

wcrpen, waartoe studies van het WI als 

uitgangspunt konden dicncn, werdcn 

toegejuicht. uitgcwerkt en hleven ver

dcr nog onuitgevocrd Hctzcllde geldt 

- kcnnclijk vanwegc tcgcnstand uit de 

kring van andere partijen- voor de uit

wcrking van de op initiaticl van het WI 

in artikcl 138A van het Verdrag van 

Maastricht neergelegde erkenning van 

de politieke partijen Met de CDA-de

lcgatie in de [VI' bcstaat verder een 

aantal gocdc individuelc contactcn. die 

zich onder andere vcrtaald hcbben in 

enkele vruchtbare samcnwerkingsvor

men (inclusicf cnkele projccttinancie

ringcn l, maar die het vcrdicnen inhou

deliJk verdcr te worden gcsystcma

tiseerd. Zo lang dat niet hct geval is, is 

de inhoudell)kc dialoog op basis van de 

studies en rapportcn onvoldoende. 

Onvoldoende was ook de hijdrage, die 

het WI in het afgelopen jaar kon leve

ren aan de zusterbcwegingcn in 

Midden- en Oust-Europa. Dat lag ge

deeltelijk aan capaciteitsgebrck hiJ het 

WI, maar hct lag ook aan ecn kcnnc

li)kc vcrschuiving van de vraag vanuit 

die Ianden naar meer institutioncel-or

ganisatorische onderstcuning. 

De samenwerking met politieke par

tijcn binnen het kadcr van de mede op 

initiatief van het WI opgcrichte 

Stichting voor het Nieuwc Zuid-Airika 

was intensief en wcrd aldaar hogelijk 

gewaardeerd De zogenaamdc spiegel

functie, waarhinncn inhoudelijkc bij

dragen vanuit Nederland aan de mccr

partijendcmncratie aldaar gcleverd 

wcrden, kwam in het verslagJaar goed 

van de grond De oHiciclc overheids-
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cvaluatic van het initiatief was positid 

en hood de basis voor een vcrlcnging 

van de ovcrheidssteun met nog eens 

drie jaren. Stcun aan politieke partijen 

elders hlijft echter zcer kwctsbaar. 

Daarom werd hcsloten de werkzaamhe

dcn van de Stichting slechts zeer gelei

dclijk en voorzichtig naar andere ont

wikkelingslanden uit te hrciden. 

Zinvolle en 
toekomstgerichte taak 
llij aile zorgen, hij aile verantwoordc

lijkheid voor de inhoudelijke positione

ring van de christen-dcmocratie in 

onze dagen, bij aile overbelasting soms, 

blijft het beset overheersend, dat het 

WI een taak mag vervullen, die uiter

matc zinvol en toekomstgericht is. In 

een cultuur, waarin steeds meer de 

vraag gcstcld wordt naar zingeving, is 

dat een reden om erkentelijk te zijn. 

Dat hij de uitvoering van de taken zo

veel steun ondervonden werd, met 

name in de vorm van vrijwillige, hoog-

gckwalificeerde inzct, vcrstcrkt die gc

voelens van erkentelijkheid in hoge 

mate. Zowel up bestuurlijk niveau, als 

op het tcrrein van de vcrschillcnde 

commissies en organen van het WI, zo

als de redactie van Christen Demo

cratische Verkenningcn, is die vriJwil

lige medewerking intensief en bepaalt 

zij de kwaliteit van het werk. Dat geldt 

ook voor de diverse deelterreinen, 

waarop telkens weer expertise en advie

zcn worden ingewonnen Dankzij dat 

samcnspcl kon het meerjarenonder

zoeksprogramma 'Zingcving en verant

woordelijkheid' weer verder worden 

uitgevoerd. 

De cruciale taak van hct Wctcnschap

pelijk lnstituut in deze fase van de 

christen-dcmocratie ligt daarmee en 

dankzij die inzet, op schema. 

Mr. JJAJ\1. ucm Germip, dircctcur 

Wctenschappe/ijk lnslitrwl uoor het CDA 
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