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Geloof en poHrek 

lr. W.C.M. van Lieshout 

Bij een afscheid 

De drijfveren van burgers en po!itici zul!en 
gestoeld moeten z1jn op Ievens- en maat
schappijbeschouwelijke uitgangspunten. 
Het vinden van op!ossingen hier en nu 
vraagt immers meer dan een technocra
tisch en pragmatisch v1nden van politieke 
vragen die thans beantwoord d1enen te 
worden. 

Door ziJn verkiezing tot europarlementa
rier zal drs. Arie Oostlander ziJn post als di
recteur van het Wetenschappelrjk lnsti
tuut, die hiJ sedert de oprichting heeft ver
vuld, verlaten en daardoor tevens als lid 
van de redactie van Christen Democrati
sche Verkenn~ngen vertrekken. Zijn ver
trek sluit een peri ode af: De opbouw en uit
bouw van CDA-organen en communica
tiemlddelen zoals die door de fusie van 
ARP, CHU en KVP gevormd moesten 
worden Elk van de drie fuserende partijen 
had haar jarenlange tradities, werkwijze, 
communicatie-instrumenten en ook haar 
e1gen wetenschappelijke bureau, be
doeld als adviserend orgaan om ontwik
kelingen te volgen en partijpolitiek te on
dersteunen. Er diende een zekere assimi
latle van de vele belangrijke tradities van 
de christelijke partijen tot stand te komen. 
Maar daarnaast was er het duidelijke be
sef dat het CDA andersen meer moest zijn 
dan de som van de bloedgroepen waaruit 
deze partij is ontstaan. De redactie van 
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Christen Democratlsche Verkenningen 
heeft in dit emancipatorisch proces geen 
overheersende, maar zeker wei een dui
delijke rol gespeeld lmmers, dit maand
blad beoogde en beoogt een inspire
rende en kritische functie te vervullen 1n 
het CDA-gebeuren, te reflecteren op ac
tuele politiek, maar zeker ook het oog te 
richten op de toekomst en de wereld bui
ten Nederland. 

Dit houdt in dat het blad een exploratief 
karakter moet hebben, dat het toekom
stige ontwikkelingen moet durven ter dis
cussie te stellen doch evenzeer vragen 
moet formuleren bij het huidige beleid. Dit 
betekent zonder meer dat Christen Demo
cratische Verkenningen haar rol niet kan 
vervullen binnen de kaders van de partij
discipline. Maar hoezeer Christen Demo
cratische Verkenningen deze functie op 
een wetenschappelijk verantwoorde en 
onafhankelijke wijze wil vervullen, het is 
toch altijd het uitgangspunt van de redac
tie geweest dat met name de inspiratie
bronnen van de christelijke democratie, 
de Bijbel, de basis en tevens de richting 
zou moeten bepalen van dit blad. lmmers 
politiek beleid wordt niet aileen geleid 

lr W.C.M. van Lreshout rs voorzrtter van het College van 
Bestuur van de Katholreke Unrversrtert Nr1megen en voorzrt
ter van de redactre van Chrrsten Democratrsche Verkennrn
gen 

419 



door technologische en economische ont
wikkelingen. Het zal oak moeten trachten 
deze ontwikkelingen - waar mogelijk -
te sturen en de consequenties ervan voor 
de maatschappij vanuit programmatische 
overwegingen dienen te formuleren. Dit 
heeft alles te maken met de zingeving en 
opvattingen over waarden en norm en bin
nen een gemeenschap. 

De drijfveren van burgers en van politici 
zullen gestoeld moeten zijn op Ievens- en 
maatschappij-beschouwelijke uitgangs
punten, wil het vinden van oplossingen 
hier en nu meer zijn dan een technocra
tisch en pragmatisch vinden van politieke 
antwoorden op vragen die thans beant
woord dienen te worden. 

Waakzaam zijn 
Uiteraard is het belang van de uitgangs
punten niet op aile beleidsterreinen en bij 
aile onderwerpen even dominant. De 
keuze voor/tegen de brug over de 
Schelde is minder direct geformuleerd 
vanuit deze uitgangspunten dan bijvoor
beeld het vraagstuk over euthanasie 
Maar de burger en zeker de politicus zul
len voortdurend waakzaam moeten zijn. 
Vooral in deze tijd waar de overheid een 
ingrijpende operatie uitvoert om de staats
huishouding weer gezond te maken in fi
nanciele zin, zullen deze uitgangspunten 
bijna altijd mede een rol spelen indien het 
gaat om het maken van keuzen en het in
vullen van belangrijke beleidslijnen. Een 
dergelijke principiele opstelling hoeft het 
overleg met andere partijen, gericht op 
het vinden van aanvaardbare oplossin
gen, niet in de weg te staan. Welleidt een 
dergelijke benadering tot een meer dan 
aan dit tijdsgewricht gebonden afweging 
van keuzemogelijkheden en in een aantal 
gevallen tot conclusies waar de onderhan
delingsgrenzen van politiek overleg voor 
het CDA moeten worden gelegd. 

Hoezeer Christen Democratische Ver
kenningen grotendeels gevuld wordt door 
artikelen van de hand van auteurs buiten 
de redactie, mag oak thans gesteld wor-
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den dat de redactie de christelijke lnspira
tie en de betekenis daarvan voor het he
den en de toekomst van de maatschappij 
in haar altijd levendige, soms uitbundige 
en niet zelden langdurige discussies cen
traal heeft gesteld. En als redactielid en als 
auteur van het blad heeft Arie Oostlander 
daarbij een grate rol gespeeld. Naast een 
grate mate van openheid en brede be-

De stelling 'eerst 
ontplooiing en individuele 
vrijheid en daarna 
solidariteit' is 
ongeloofwaardig, omdat 
we met het eerste nooit 
klaar- en aan het tweede 
niet toekomen. 

CDV 1985 nr. 1 

langstelling voor datgene wat zich in de 
maatschappij voltrekt, met erkenning van 
vaak meerdere mogelijkheden die tot het 
beoogde doelleiden, is hij anderzijds altijd 
zeer principieel en overtuigd in zijn uit
gangspunt geweest. Hij is een duidelijk 
voorbeeld binnen de redactie met betrek
king tot het belijden van de christelijke uit
gangspunten bij het formuleren van prak
tische politiek. Zijn bijdragen in de redac
tie en met name zijn Per1scopen in 
Christen Democratische Verkenningen 
blijken niet zelden een belangrijke inspira
tiebron voor mensen die trachten vanu1t 
een doelbewuste christelijke grondhou
ding als burger en politicus een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van ons 
eigen land, Europa en de wereld. Vooral 
in de Periscopen kon hij zich uitleven. Hlj 
was een meester in het uitleggen van poli
tieke kwesties aan de hand van concrete 
situaties uit het dagelijkse Ieven. Zijn 
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grondhouding, brede belangstelling voor 
het maatschappelijk gebeuren en grate 
belezenhe1d leidden te zamen met zijn 
creativiteit tot karakteristieke, zeer lees
bare en vaak leerzame bijdragen. Arie 
Oostlander heeft zich noo1t Iaten verleiden 
tot vergaande specialisme op een of en
kele deelterre1nen. Hij was en is de gene
ralist die probeert vanuit een bepaald to
taalbeeld over de nchting die christen
democratle in de huidige maatschappij 
moet gaan op uiteenlopende bele1dster
re1nen een b1jdrage te leveren aan het op 
koers houden van de partij. Een benade
r~ng waarbiJ de redactie hem altijd heeft 
gesteund. sterker nag een opvatting die 
oak binnen de redactie zelf in de benade
ring van auteurs en de discussie over de 
ncht1ng van het blad en de inhoud van ln

gezonden artikelen blijkt 

Positie redactie 
De positie van de redactie is daarbiJ n1et al
ltJd eenvoudig. Enerz1jds mag van de re
dactieleden een grate mate van loyaliteit 
met de ch risten-democratische pol1tiek 
worden verwacht, anderziJds leidt de ver
kennende, signalerende, tot discussie uit
nodlgende rol van het blad tot het aantrek
ken van auteurs, die creatief over proble
men nadenken en niet bereid zijn om ai
leen betreden paden te volgen. Eenken
nigheid dient per se te worden voorko
men. Het kan niet worden ontkend dat met 
name een dergelijke functie binnen het 
COA. die vanwege de polit1eke constella
lte in ons land voortdurend oak belast 
wordt met het dragen van regeerverant
woordelijkheld, een u1termate belangrijke 
en soms lastige 1s. lmmers, het CDA zal 
btJna all1jd verpl1cht ziJn om compromissen 
in politieke zin met andere parliJen te slui
ten en te streven naar bestuurlijke oplos
stngen die haalbaar en werkzaam zijn. In 
ons veel partijenstelsel is dat waarschijnlijk 
de enige begaanbare weg. Een dergelijke 
parliJ kan snel terugvallen tot een zekere 
managementhoud1ng waarbiJ niet gedre
venheid en een maatschappelijke overtui-
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ging van keuzen bepalend zijn, maar de 
taxatie van praktische haalbaarheid in een 
bepaalde periode. Deze houding zal bij 
politici, die Ievens rekening moeten hou
den met het feit dat hun partij regerings
verantwoordelijkheid draagt vanuit een 
bestuurlijke optiek oak altijd mede aanwe
zig moeten zijn. Zakel1jke afweging en het 
stellen van prioriteiten inzake beleidson
derwerpen moeten doorklinken, maar het 
IS niet genoeg. Steeds weer zullen de 
christelijke uitgangspunten aan de basis 
van afwegingsprocessen dienen te staan 
en in het optreden van politici oak naar 
buiten moeten uitstralen. Het COA dient 
d1t te pretenderen en waar te maken. Het 
is 1mmers de partij die met overtuiging kan 
en moet verkondigen dat haar boodschap 
niet aan lijd gebonden waarden als uit
gangspunten heeft en als zodanig oak 
een blijvende en betrouwbare maatstaf 
z1jn voor het handelen 1n de praktische po
litiek. Oat dit handelen in de verschillende 
perioden een andere invulling krijgt is evi
dent 

In dit opzicht streeft de redactie naar 
een rol voor Christen Democratische Ver
kenningen waarbij dit blad vaak de prikkel 
in het vlees van leden van de CDA
gemeenschap zal zijn. Daarnaast hoopt 
de redactie dat het blad frequent gelezen 
wordt door pol1tici die op lokaal, regionaal, 
landelijk en internationaal niveau geroe
pen zijn om praktische, politieke invulling 
te geven aan de opgaven waarvoor de 
maatschappij van vandaag en morgen 
staat In dit opz1cht is Arie Oostlander een 
voorbeeldig redactielid geweest Naast 
de openheid en lu1sterbereidheid naar an
dere meningen toe was er bij interne dis
cussies en b1jdragen in ons blad altijd iets 
van een vonk bij hem merkbaar. We zijn 
hem daarvoor erkentelijk en hopen dat hij 
als europarlementaner de gelegenheid 
neemt om deze grondhouding oak duide
liJk over te dragen in de politieke stelling
name d1e op concrete punten nodig is. Wij 
gaan ervan uit dat hij Z1ch daar zal inzetten 
voor de cobrdinalie van de Europese 
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christen-democratische onderzoekstnsti
tuten en kan bijdragen aan de vorm1ng 
van een 1nternationaal vakblad. Wij hopen 
dat Christen Democratische Verkennin
gen ziJn sympathie en warme belangstel
ling blijft houden en dat de redactie vele 
malen op hem een beroep mag doen om 
als auteur een bijdrage te leveren aan het 
blad dat tussen de CDA communtcatie
middelen een heel duidelijk eigen gezicht 
he eft. 

Daarnaast verwachten WIJ als redactie 
btnnen niet al te lange tijd de opvolger van 
Arie Oostlander als voorzitter van het We-
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tenschappelijk lnstituut in ons midden te 
mogen welkom heten. Wij mogen daarbij 
de verwachting uitspreken dat ook deze 
man of vrouw op een authentteke wijze 
een u1tstraling binnen en buiten de partiJ 
zal hebben of kriJgen, een uitstralrng geba
seerd op het geloof rn de waarden dte aan 
de basts van het CDA ltggen. 
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