
Pen scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Politiek vanuit diepe 
overtuiging 

Zo'n vijftien jaar geleden stortte Arie Oost
lander zich met hart en ziel in het avontuur 
van de geestelijke groei naar het CDA. Nu 
gaat hij zich actief met de Europese een
wording bemoeien. In de tussentijd heeft 
het CDA het stevig en breed gedragen 
fundament van de verantwoordelijke sa
menleving gekregen. En heeft onder zijn 
Ieiding het Wetenschappelijk lnstituut zich 
ontwikkeld tot een enthousiaste en actieve 
ideeenclub. De medewerkers van het We
tenschappelijk lnstituut hebben daarbij zo 
hun eigen ervaringen met Arie opgedaan. 

Rotsvaste inspiratie 
Wat als eerste vermeld moet worden is de 
rotsvaste inspiratie die Arie leidt. Hij is een 
onvervalste calvinist in hart en nieren (of 
eigenl1jk: in hoofd, hart en handen). Hij 
wordt gedreven door het Evangelie als 
boodschap voor zijn persoonlijk Ieven, 
voor de samenleving en voor het politieke 
handelen. Politiek is een zaak van Bijbels 
gefundeerde idealen. Het Evangelie laat 
zien hoe verkeerd de verhoudingen zijn in 
de wereld. Het zet aan tot politieke actie en 
belooft de komst van Gods Rijk. Als Arie 
het Program van Uitgangspunten aan
haalt is dat gemeend, nooit een plastic 
omhulsel. De politieke overtuiging van het 
CDA zoals die in het Iicht van het Evange
lie tot stand komt is bij hem nooit een 
trucje, of een mechaniek om gevoerd be-
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leid te rechtvaardigen. Arie is niet links, 
niet rechts, maar extreem christen-demo
craat. In zijn CDA is dan oak geen sprake 
van end of ideology, veeleer van een be
ginning of ideology. Zo is het gegaan met 
de gedachte van de verantwoordelijke sa
menleving. Reeds in 'Grondslag en Poli
tiek Handelen' (1978) schrijft rapporteur 
Oostlander wat daarmee wordt bedoeld 
'Conform het subsidiariteitsbeginsel en 
het beginsel van de soevereiniteit in eigen 
kring erkent de christen-democratie de 
verscheidenheid aan bevoegdheden van 
de verschillende samenlevingsverban
den, welke op het terrein van geloof, we
tenschap, sociaal-economisch Ieven, van 
opvoeding en ontwikkeling en dergelijke 
te vinden zijn. Het gaat hier om organisa
ties en instellingen die toegelegd zijn op 
een bepaalde functie en daaraan de zin 
van hun bestaan ontlenen. Deze functies 
zijn niet tot elkaar te herleiden of aan el
kaar ondergeschikt te maken.' 1 Arie is de 
grate motivator van de verantwoordelijke 
samenleving, die zo nauw aansluit bij het 
christelijke mensbeeld. 'Wat een bevrij
dende gedachte', roept Arie uit in een van 
zijn Periscopen, 'dat je in de kerk, de poli
tieke partij, de overheid, de universiteit, je 
verantwoordelijkheid gestalte kunt geven 

1 Rapport Grondslag en Po/Jt1ek Handelen. u1tg CDA (Den 
Haag 1978) 53. 54 
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en dat je daarbiJ rechtens en principieel 
niet gestoord kan worden door ambtsdra
gers uit een andere levenssfeer die plots 
beweren met gezag tot jete kunnen spre
ken. Wetenschap bedrijven zonder onder 
het juk van kerken, staat of commercie 
door te hoeven gaan.' 2 Oat idee was de 
basis voor nieuw elan in het christen
democratisch denken op verschillende 
beleidsterreinen. Oat kon, omdat juist het 
belang van principiele onderbouwing 
glashelder en keihard werd duidelijk ge
maakt. 

Die pnncipiele overtuiging maakt sa
menwerking van katholieken en protes
tanten in het oecumenisch verband dat 
het CDA ook is mogelijk. Nog toen Arie 
JOng was moesten gereformeerde jonge
lui op catechisatie de twaalf punten uit het 
hoofd leren, behelzende de 'misvattingen' 
in het rooms-katholieke geloof. Oat was na 
de oorlog. Ook na de oorlog, direct in 
1945, kwam Jan Schouten terug uit het 
kamp. In hotel De Beurs in Hoofddorp zat 
een zaal met ant1-revolutionaire en 
chnstelijk-historische jongeren die actief 
aan het verzet hadden deelgenomen. ZiJ 
Wilden niet Ianger gescheiden optrekken 
in de politiek, maar samengaan Maar de 
voorman van de ARP deelde eenvoudig 
mee dat hij n1et veranderd was. ARP en 
CHU bleven gescheiden. 

Toen Arie Oostlander in 1976 d1recteur 
werd van de Kuyperstlchting en later het 
studiecentrum CDA en nog later het We
tenschappelljk lnstituut voor het CDA, was 
hiJ voorstander van de fusie. Lang voordat 
de AR-partijtop dat was. Zeker sinds het 
verschiJnen van 'Grondslag en Pol1tiek 
Handelen' was Arie de 1deologische driJf
veer achter de eenwording. In zijn vele ge
schriften, artikelen en spreekbeurten heeft 
hij de traditie opnieuw tot Ieven gebracht 
en aldus de grondslag van het CDA over
tuigend gepresenteerd bij katholieken en 
protestanten. 

Wat Arie aanspreekt in de katholieke 
kerk is de geleidelijke en consequente ont
Wikkeling van de kerkelijke trad1tie. Uit-
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Wie het Program van Uit
gangspunten analyseert 
heeft zoiets als een 
maatschappijvisie, geen 
blauwdruk, maar wei iets 
dat samenhang, 
duidelijkheid aan zijn 
optreden geeft. Er is een 
tijd geweest waarin van 
een bij christen
democraten herkenbaar 
profiel nauwelijks iets 
bleek. Met hun bijbeluitleg 
konden ze politiek zowat 
elke kant uit. Goed dat die 
tijd voorbij is. 
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spraken van katholieke kerkleiders wor
den geplaatst in een lange lijn van den
ken, zodat zij niet tel kens opnieuw het wiel 
hoeven uit te vinden. De Wereldraad van 
Kerken heeft wei eens de neiging om eer
dere uitspraken te vergeten of anders te 
interpreteren. Zo wordt deze moeilijker om 
te volgen. Maar Arie kon ook zijn katho
lieke medewerkers geruststellend mede
delen dat ziJ erbij gebaat zouden zijn als 
Nederland zou worden geregeerd in pro
testantse zin. Daarmee doelt hij op De Sa
vornin Lohman. Die wilde volgens Arie he
lemaal n1et dat de protestantse geloofsge
meenschap voorgetrokken en de andere 
dus achtergesteld moesten worden. lnte
gendeel, de Savornin Lohman zette zich 
af tegen een opvatting die hij in katholieke 

2 "Kuyper en de brurkbaarherd van de tradrtre·. Chnsten 
OemocratJsche Verkenmngen. (december 1987). 540 
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kring meende te ontwaren en die de staat 
wil onderwerpen aan de kerkelij ke over
heid , haar geestelijke leiding. Een staat 
die de kerk in eigen rechte erkent is pro
testants3 

Toch heeft hij niet iederéén ervan weten 
te overtuigen hoe geweldig dat voor hen 
is. Arie kon zijn calvinisme daarnaast ook 
behoorl ij k cultiveren. Zo is hij een van de 
weinigen die er prat op gaat helemaal 
geen verstand te hebben van wijn. Weten 
welke wijn je waarb ij het beste drinkt, dat is 
voor Arie iets katholieks. Zo moet ook alles 
voor Arie zi n hebben, plezier om het ple
zier , kunst voor het mooie, wetenschap 
omwille van de wetenschap bestaat voor 
hem niet. Arie wenst je ook nooit een ple
zierige vakantie toe, maar als een 'goede 
vakantie '. Overigens is de calvin ist Oast
lander geen echte ARP-er. De sfeer van 
de ARP met haar 'gestaalde kaders ', de 
mannen-broeders, met hun perfecte orga
nisatie , beviel hem niet Als groot planner 
en organisator zal Arie trouwens so wie so 
niet de gesch iedenis ingaan. Aan de my
thologisering van de ARP, als zou daar de 
ware Evangelische gezindheid hebben 
geheerst, doet hij niet mee. In de discus
sies over de grondslag van het nog te vor
men CDA in 1975 koos hij niet de kant van 
Aantjes 'Bergrede', maar zocht hij naar 
een manier om mensen te verenigen op 
een politieke overtuiging die door het 
Evangelie wezenl ijk geïnspireerd wordt 
Het CDA is immers volop een politieke 
partij en geen kerkelijke organisatie. Van 
een toetsing van kandidaat-vertegen
woord igers door een partijbestuur op hun 
christelijkheid moest hij niets hebben. Het 
zou veel beter zijn als de CDA-leden el
kaar , en vooral hun vertegenwoordigers , 
controleerden op de vraag of zij de poli
tieke overtuiging zoals neergelegd in het 
Program van Uitgangspunten, wel recht 
doen. 

Dwars ertegen in 
Lekker dwars tegen de heersende opvat
tingen ingaan bevalt hem wel. Kuyper, 
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Groen , Lohman en Schaepman waren ge
woon onaangepaste lieden, volgens Arie. 
Want zij stonden voor hun geloof, en gin
gen dwars tegen de tijdgeest in die zo vol 
was van ongeloof. Christus zèlf roept op 
gangbare gedragspatronen te doorbre
ken , het onverwachte, het echt gemeende 
te doen . ('Gij hebt gehoor..c:J dat er gezegd 
is ... maar Ik zeg u . . . '). Arie gaat met een 
stormram door de modes van vandaag: 
Tegen de individual isering en de econo
mische zelfstand igheid , die hij aan de 
kaak stelt als een fictie in een land waarin 
schommelingen van wisselkoersen en 
olieprijzen o zo bepalend zij n voor de fi 
nanciële bodems in het bestaan. Een her
senspinsel over een samenleving waari n 
mannen en vrouwen hun onderlinge zorg 
zouden inruilen voor de loonafhankelijk
heid van het grootkapitaal. Tegen be
stuurskundige troetelwoordjes als outpla
cement, output, throughput, transactione
le communicaties , die rieken naar een me
chanistisch mensbeeld van sociale weten
schappers, die de medemensen wi llen 
stu ren en beheersen. 'Social engineering' 
noemt Arie eenvoudig een marionetten
theater, met poppen aan een manage
menttouwtje Arie maakt zich niet zoveel 
zorgen over secu larisatie. Dat is helemaal 
geen verontrustende, onomkeerbare ont
wikkeling . Ook d ie neemt wel meer een 
draai ten goede. Hij heeft totaal geen last 
van enig christelijk minderwaardigheids
complex. 

Zelf diep gelovig , waardeert Arie de 
aanwezigheid van welgemaande overtui
gingen bij anderen. In het CDA is hij er 
warm voorstander van dat katholieken en 
protestanten hun eigen tradities niet ver
doezelen, maar inbrengen om zo elkaar te 
verr ij ken. Zijn geïnspireerdheid werkt trou
wens aanstekeli jk: je wordt in ieder geval 
uitgedaagd om bij je eigen inspiratie te 
rade te gaan. Ari(;l heeft dan ook nooit m1n~ 
achting voor andersdenkenden, als ZIJ 

3. 'Christelijke minderheid in de knel', Christen Oemocrat'· 
sche Verkenningen, (december 1986), 556 
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blijk geven van doorleefde beginselen. 
Het kernbegrip van de gespreide verant
woordelijkheid wi l ruimte scheppen voor 
organisaties om vanuit de eigen funda
mentele inzet vorm te· geven aan sociale of 
ecologische betrokkenheid. Het beant
woordt Arie's eigen overtu iging. Hij kan 
zich zelfs niet voorstel len dat politiek an
dersdenkende die opvatting niet zouden 
delen : 'Het eigenaardige is dat zo 'n poli
tiek streven naar ruimte voor de verschei
denheid van religieuze motieven aantrek
kelijk is voor alle Nederlanders, niemand 
tekort doet, een optimum aan democratie 
schept en naar onze opvatting nog deug
delijk en doelmatig is. '4 Wie kan het nog 
met ons oneens zijn? 

Een kleine uitzondering maakt hij voor 
het liberalisme, dat hij de erfvijand van de 
christen-democratie noemt Berucht is de 
uitspraak, die Arie graag reserveert voor 
forum-optredens, dat liberalen als mens 
lang niet zo onsympathiek zijn als hun 
ideologie is. Een heel grote uitzondering 
maakt hij echter voor al len die uit machis
behoud of -vergroting de principes voor 
hun karretjes spannen . In zijn eigen ter
men: Arie is bunzig van het gieten van een 
christelijke saus over een politiek van 
pragmatisme, of over het aansluiten bij 
trends. Politiek is voor hem fundamenteel 
een zaak van levensbeschouwing. Hij 
heeft er een pesterig plezier in om ande
ren te confronteren met principes, d ie zij 
zelf zeggen aan te hangen. Hij bekritiseert 
'Schuivende panelen' van de PvdA vooral 
omdat het rapport naar zijn indruk onvol
doende sociaal-democratisch van karak
ter is. Hij praat Mient Jan Faber, na het be
roemde kruisrakettenbesluit van 1 juni 
1984, een 'bekering à laBruins Slot' aan. 
Overigens is Arie in debatten over dat 
soort onderwerpen een slecht toneelspe
ler. En dat is een van zijn charmes. Wie 
hem goed kent ziet zijn bri lleg lazen flakke
r~n. en ziet wanneer er kleine hoorntjes uit 
ZIJn hoofd groeien. Wie een steelse blik on
~er de tafel werpt , neemt waar dat Arie 

an bokkepoten heeft. Al le vergader- en 
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debattechnieken worden uit de doos ge
haald. Wee degene die daar tegen in 
moet, en die dat niet doorheeft . 

Principes zijn voor iedereen 
Aries kracht is dat hij in staat is te laten zien 
dat principes voor iedereen te begrij pen 
zijn en kunnen worden toegepast on
geacht rang of stand . Hij behoort niet tot 
die groep CDA-ers die ineens een heel 
moeili jk gezicht gaat trekken bij het uit
spreken van een begrip als 'gerechtig
heid'. Of de bestuurders die overdreven 
vroom kunnen voorlezen uit de Bijbel. De 
Bijbel is voor Arie dagelijkse kost, geen 

Wij missen Goudzwaard 
node; en hij ons ·ook 
natuurlijk. 

COV 1989 nr. 

bundel met stichtelij ke teksten ter opening 
van vergaderingen . In zijn wijze van uiten 
is Arie te begrijpen en te volgen door een 
breed publiek. Hij gebruikt gewone men
sentaal en is zeker niet zo iemand die inte
ressant doet met termen van anderen. 
Daarmee weet hij de Bijbelse boodschap 
en de christen-democratische traditie te 
actual iseren zonder haar te verm inken. 
Maar kennelijk is hij daar toch nog niet te
vreden over. Hij benijdt Schaepman, Loh
man, Kuyper om de volstrekt authentieke 
wijze waarop zij hun drijfveren konden ver
woorden. Arie: 'Vergeleken met hen zijn 
wij half ontkerstende personen - met een 
handicap in ons gevoelsleven . Ons man-

4. Ibidem , 559. 
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blijk geven van doorleefde beginselen. 
Het kernbegrip van de gespre1de verant
woordeliJkheid w1l ruimte scheppen voor 
organisaties om vanuit de eigen funda
mentele mzet vorm te geven aan sociale of 
ecolog1sche betrokkenheid. Het beant
woordt Arie's eigen overtuiging. Hij kan 
zich zelfs niet voorstellen dat politiek an
dersdenkende die opvatting niet zouden 
delen 'Het e1genaardige 1s dat zo'n poli
tiek streven naar ruimte voor de verschei
denheid van relig1euze motieven aantrek
kelijk is voor aile Nederlanders, niemand 
tekort doet, een optimum aan democratie 
schept en naar onze opvattlng nog deug
delijk en doelmatig is. '4 Wie kan het nog 
met ons oneens zijn? 

Een kleine u1tzondering maakt hij voor 
het liberalisme, dat hij de erfviJand van de 
christen-democratie noemt. Berucht is de 
u1tspraak, die Arie graag reserveert voor 
forum-optredens, dat l1beralen als mens 
lang niet zo onsympathiek ziJn als hun 
ideologie is. Een heel grote uitzondering 
maakt hij echter voor allen die uit machts
behoud of -vergroting de principes voor 
hun karretjes spannen. In zijn eigen ter
men Arie is bunzig van het gieten van een 
christelijke saus over een politiek van 
pragmatisme, of over het aansluiten bij 
trends. Politiek is voor hem fundamenteel 
een zaak van levensbeschouwing. Hij 
heeft er een pester1g plezier in om ande
ren te confronteren met principes, die zij 
zelf zeggen aan te hangen. HiJ bekritiseert 
'Schuivende panelen' van de PvdA vooral 
omdat het rapport naar zijn indruk onvol
doende sociaal-democratisch van karak
ter is. Hij praat Mient Jan Faber, na het be
roemde kruisrakettenbesluit van 1 juni 
1984, een 'bekering a Ia Bruins Slot' aan. 
Overigens is Arie in debatten over dat 
soort onderwerpen een slecht toneelspe
ler. En dat is een van zijn charmes. Wie 
hem goed kent ziet z1jn brilleglazen flakke
ren, en ziet wanneer er kleine hoorntjes uit 
ZIJn hoofd groeien. Wie een steelse blik on
der de tafel werpt, neemt waar dat Arie 
dan bokkepoten heeft. Aile vergader- en 
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debattechnieken worden uit de doos ge
haald. Wee degene die daar tegen 1n 
moet, en die dat niet doorheeft. 

Principes zijn voor iedereen 
Aries kracht is dat hiJ in staat 1s te Iaten zien 
dat principes voor iedereen te begrijpen 
zijn en kunnen worden toegepast on
geacht rang of stand. Hij behoort niet tot 
die groep CDA-ers die ineens een heel 
moeilijk gezicht gaat trekken bij het uit
spreken van een begrip als 'gerechtig
held'. Of de bestuurders die overdreven 
vroom kunnen voorlezen uit de Bijbel. De 
Bijbel is voor Arie dagel1jkse kost, geen 

Wij missen Goudzwaard 
node; en hij ons ook 
natuurlijk. 
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bundel met stichtelijke teksten ter opening 
van vergaderingen. In Z1jn wijze van uiten 
is Arie te begrijpen en te volgen door een 
breed publiek. Hij gebruikt gewone men
sentaal en is zeker niet zo iemand die inte
ressant doet met termen van anderen. 
Daarmee weet hij de Bijbelse boodschap 
en de christen-democratische traditie te 
actualiseren zonder haar te verminken. 
Maar kennelijk is hij daar tach nog niet te
vreden over. Hij benijdt Schaepman, Loh
man, Kuyper om de volstrekt authentieke 
wijze waarop zij hun drijfveren konden ver
woorden. Arie: 'Vergeleken met hen zijn 
wij half ontkerstende personen - met een 
handicap in ons gevoelsleven. Ons man-

4 Ibidem, 559 
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keert iets. Oat tast, in de diepe zin van het 
woord, onze bruikbaarheid aan. '5 Oat 
weerhoudt hem er evenwel niet van te pro
beren zijn boodschap zo overtuigend mo
gelijk te doen zijn. Soms weet hij gebeurte
nissen of ontwikkelingen met grote stellig
heid te presenteren, terwijl ze nog niet he
lemaal gebeurd zijn, of hooguit onderweg 
zijn om feit te worden. In zijn geschriften 
laat Arie vooral de overeenkomsten tus
sen ARP, CHU en KVP zien. Protestanten 
en katholieken waren eigenlijk helemaal 
niet zo gescheiden, maar 'sprongen 
haasje over' met hun principes en idealen. 
En omdat hij dat opschreef was het waar: 
hij had geschreven, dus was er geschied. 
Met succes, want niemand kan meer se
rieus beginnen over de onverenigbaar
heid van katholiek en protestant in de poli
tiek. 

Op die manier weet Arie wei zijn enthou· 
siasme over te brengen op mensen in het 
CDA en op zijn collega's bij het Weten
schappelijk lnstituut. Zij vormen te zamen 
zo'n hecht team dat wei gesproken wordt 
over de 'Oostlander-bende'. Oat is natuur
lijk in de eerste plaats het gevolg van het 
gevoel gezamenlijk te staan voor een 
goede zaak: de ontwikkeling van de 
christen-democratie. Het is Aries ver
dienste dat hij hen bij elkaar heeft ge
bracht. Hij laat een ieder de ruimte om zich 
verantwoordelijk te weten voor zijn of haar 
werkterrein. Hij heeft veel aandacht voor 
het persoonlijk welzijn: je kunt vrijwel altijd 
bij hem binnenlopen. Hij bevordert de me
dewerkers om naast het werk ook actief te 
zijn op andere terreinen des Ievens: voor 
het gezin natuurlijk, maar zeker ook de 
kerk, de school, de vakbond. Zelf ging hij 
volledig op in de politiek overigens. Op die 
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manier wist hij bij zijn medewerkers wei 
het beste eruit te halen wat erin zit. Oat dit 
leidt tot buitensporige werktijden. Oat was 
bij Kuyper zelf ook het geval. Die kamer 
van hem werkt in meerdere opzichten in
spirerend. 

Een inzet als van Arie kan het CDA niet 
missen. Mensen met een ideaal, waar zij 
voor vechten ontmoeten weerstanden. 
Vooral bij diegenen die dat ideaal ook ho
ren te hebben, maar er liever niet aan her
innerd willen worden. Zo wekte Arie ook 
weerstand, maar hij gaat voort. De 
omzeep-helpers van het mediabestel 
moeten niet vreemd opkijken als de EG 
over tien jaar een omroepsysteem heeft 
waarin de culturele pluriformiteit voorop 
staat en waarin de commercie de onder
geschikte rol heeft die haar toekomt. Re
den: Arie gaat in het Europese Parlement 
het mediabeleid 'doen'. Arie gaat onver
droten verder. Oat kan hij dankzij de krin
gen waarin hij zich thuis weet: zijn gezin, 
zijn werk, zijn Kerk; kringen waar de Heer 
zijn Soeverein is. 

J.P.B.; Th.B.; J.H.; T.K.-1.; AK; C.J.K.; 
K.R.; Y. T.-8.; H. V.-L. 
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