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Vanuit Abraham 
Kuypers studeerkamer 

Spanning tussen 'vtsie' en 'macht' is er en 
is noodzakelijk. Beide behoren tot de 
noodzake/ijke tngredienten van het maat
schappeltjk samenleven. Daarom is er be
hoefte aan enerzt;ds een machtige parttj 
en anderzijds een sterk en visionair weten
schappeltjk instituut. Oat wordt door de 
parttjen volop beseft. 

Het is de paradox van de geschiedenis 
dat de helderheid van denken en schnj
ven van de Kuyperstichting eerst, en het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
later, IS geboren in zo1ets onhelder ma
kends als de Schiedamse jenever. Het ka
pitaal waarmee de Stichting kon worden 
opgezet kwam immers uit Kuypers nala
tenschap, die aanzienlijk kon zijn, omdat 
hiJ was getrouwd met een telg uit een der 
Schiedamse families die een - lucratieve 
- jeneverstokeriJ dreven. 

Tot de dag van vandaag - maar, naar 
ik heb begrepen, niet meer voor lang -
wordt aldus Kuypers oude studeerkamer 
bezet door de directeur van de naar hem 
genoemde stichting, die sinds 1980 de 
saaie naam 'Wetenschappel1jk lnstituut 
voor het CDA' draagt. (Zou het geen mooi 
teken van geestelijke generositeit zijn, in
dien de nazaten van CHU en KVP erken
den, hoezeer oak hun denken en doen 
door de 'klokkenist der kleine luyden' 1 is 
gevormd en het lnstituut weer gingen noe-
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men naar zijn erflater, Abraham Kuyper? 
Akkoord: ik bemoei mij met zaken waar ik 
niets mee te maken heb. Maar tach ... ) 

Een beetje jaloers ben ik aldoor wei ge
weest, als ik mijn (nu) oud-collega, Arie 
Oostlander, in Kuypers huis ontmoette. 
Het is immers goed om te werken in een 
omgeving die in staat is je het verleden 
grond1g in te prenten. Zitten achter Abra
ham Kuypers bureau verplicht: Arie wist 
dat heel goed. Zulk een historische omge
ving mis ik in mijn Amsterdamse kamer: 
het historische pand van de SOAP aan de 
Tesselschadestraat was al verlaten, toen 
ik in 1981 aantrad als directeur van de 
Wiardi Beckman Stichting. In zekere zin 
doe ik het, op mijn manier, met substitu
ties. Enerzijds met Beckmans dodenmas
ker, door een Poolse medegevangene 
vervaardigd na zijn overlijden in Dachau, 
april 1945. De naamgever van ons weten
schappelijk bureau staat immers symbool 
voor het samengaan van sterk engage
ment met de minder bedeelden in onze 
samenleving en grate intellectuele en poli-

Dr J Th J van den Berg (1941) IS nog tot 1 november 1989 
d1recteur van de W1ard1 Beckman St1cht1ng. vanaf 1 novem
ber aanstaande zal h11 hoogleraar Nederlandse pol1t1ek en 
parlementa1re gesch1eden1s ZIJn aan de R1Jksun1vers1te1t Lei
den 

1 Deze fraa1e bet1tel1ng IS van Jan Romein 1n Jan en Ann1e 
Rome1n. Erflaters van onze beschav:ng. Amsterdam 
1971 (negende druk). 747 
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tieke onafhankelijkheid, in Beckmans ge
val duur betaald met jarenlang verblijf en 
de dood in het concentratiekamp.2 Beck
man is voor ons tegelijk naamgever, sym
bool en verplichting, zoals Kuyper dat on
getwijfeld is voor de staf van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA. Beck
man is overigens niet de enige wiens beel
denaar mijn werkkamer siert. 

Tegenover hem hangt het portret van 
de eigenlijke architect van de WBS en zijn 
directeurvan 1949tot 1962: J.M. den Uyl, 
die met zijn gedreven karakter en grote ta
lenten (ook hij trouwens, voortgekomen uit 
de kring der 'kleine luyden') zowel het en
gagement als de geestelijke onafhanke
lijkheid in het bureau heeft weten te vesti
gen en institutionaliseren. AI z1jn opvol
gers, als directeur en als stafmedewerker, 
weten zich aan de 'naamgever' en de 'ar
chitect' verplicht, ook al missen zij het 
historische meubilair. De aanwezigheid 
daarvan is immers wei stimulerend, het is 
geen noodzaak. 

Deelname van 066 moet in 
aile gevallen als een nood
oplossing of als een 
nauwelijks gewenste 
overbodigheid worden 
opgevat. 

CDV 1986 nr. 5 

Het moet voor Arie Oostlander een eigen
aardige gewaarwording zijn geweest om 
aan te treden als directeur van de Kuy
perstichting op 1 september 1975, amper 
een week nadat het CDA-in-wording zijn 
eerste dramatische congres had beleefd. 
Dramatisch, omdat voor veler ogen Anti
revolutionairen en KVP-ers op het congres 
diametraal tegenover elkaar bleken te 
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staan, als het ging om de geestelijke basis 
van de nieuwe partij. Willem Aantjes had 
immers - in zijn door journalisten als 
'Bergrede' aangemerkt verhaai3 - at
stand genomen van de aspiraties van ka
tholieken en, in mindere mate, 
christelijk-historischen die de n1euwe partiJ 
wensten te z1en als een voor iedereen 
openstaande part1j. Aantjes was met zijn 
eisen aan het evangelisch karakter van de 
partiJ, aanzienlijk veeleisender - of was 
het: krampachtiger? geweest. Op 
maandag 26 augustus 1975 hadden niet 
weinigen het CDA vrijwel opgegeven; kort 
nadien startte de KVP haar 'noodproce
dure' onder Frans Andriessens persoon
lijke Ieiding. 

Als het er toch van gekomen is, dan zijn 
er heel wat factoren aan te wijzen die daar
toe hebben bijgedragen. Niet de minste 
daarvan IS echter de inspanning geweest 
van de kersverse directeur van de Kuy
perstichting, als rapporteur van de com
missie die het stuk Grondslag en Polit1ek 
Handelen publiceerde en er aldus sterk 
toe biJdroeg de kloof tussen Wlilem 
Aantjes en de zijnen 1n de ARP ('de precle
zen') en de overige ARP-ers, de CHU en 
de KVP (de 'rekkelijken') te overbrug
gen4 

In zulke ogenblikken ziJn mensen nodig 
aan w1er principes en engagement nie
mand twiJfelt, maar die tegelijkertijd een 
nauwkeurig gevoel tonen voor wat ande
ren beweegt, over de grenzen van confes
sie heen. Arie Oostlander heeft getoond 
over die eigenschappen te beschikken en 
het CDA mag dus wei een beetje trots op 
deze man zijn, liefst ook een beetje zuinig. 
lk kan mij n1et aan de indruk onttrekken 
dat juist dat laatste de 'chefs in de partij' 

2 J S W11ne. 'Stuuf W1ard1 Beckman. patnC!er en soC! a a!· 
democraat Amsterdam, 1987 

3 Eerl11k gezegd vond 1k het desliJdS geen Bergrede 
J.Th J van den Berg De Jacht op het m1dden 1s weer 
open . NRC.Handelsblad; (zaterdag·supplement). 6 sep· 
tember 1975. 1 

4. H Borstlap en C J Klop, Oegroe1 naarhetCOA. momen· 
ten en tmpresstes wt derlien bewogen Jaren. Franeker 
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wei eens moeite heeft gekost. misschien 
omdat z1j z1chzelf in Arie's geschriften de 
spiegel voorgehouden wisten. En spiegel
beelden ziJn, hoe noodzakelijk ook, niet 
vriendelijk Om in Arie's zeit gekozen ter
men te spreken zulke spiegelbeelden z1jn 
er om 'dorpsdespoten te onttronen' 5 

Een fraai beeld. dat van die dorpsdes
poten. Het laat zien dat pure machtspoli
tlek 1n onze verhoudingen niet zoveel 
meer inhoudt dan dorpsgewichtigdoene
riJ, maar niettemin de schade aanricht die 
despot1e eigen IS. Maar ja, w1e direct of in
direct met zulke kritiek wordt geconfron
teerd. reageert zelden aangenaam ver
rast. 

Het pol1tieke bedriJI, hoe principieel en 
goed bedoeld ook begontlen. riskeert al
liJd weer tot meer of minder ernstige karak
terdeformatie te leiden en tot vergeetach
llgheld betreffende beginselen en Idea
len. Ane Oostlander is afkomstig u1t een 
rel1gieuze gemeenschap die, naar hiJ zeit 
zegt, in polit1cis niet vriJ is van autoritaire 
trekken 6 Oat moge zo ziJn: 1k ken haar 
voornamelijk als een. die is begift1gd met 
een in de Europese geschieden1s unieke 
en gelukkige allerg1e voor mach! en autori
teit. 

Maar Ja, dat genre mensen kan knap 
lastig wezen. Het IS van nature zowel tel in 
ZIJn optreden als onbekommerd in zijn kri
tlek. Het heeft al vanaf de Dordtse synode 
de neig1ng beginselen en de juiste exe
gese alliJd in bez1t te willen hebben. Het is 
bovend1en een gemeenschap die zo on
geveer aile Nederlanders gedwongen 
heeft hun politieke retorica te g1eten 1n de 
term~nologie van de theologen. Aile Ne
derlanders, want er ziJn momenten dat ik 
mij afvraag in welke pol1tieke vereniging 
de concentratie 'calvlnisme' het hoogst is: 
in het huidige CDA of 1n de PartiJ van de 
Arbeid. Zeit afkomstig uit (Zuidelijk) katho
llcisme. houd ik n1et op miJ dagelijks te ver
bazen. Hoe dan ook knap lastig volk -
meestal nog terecht ook - en Je zal ze 
maar dagel1jks om je heen hebben. 
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Engagement in onafhankelijkheid 
Als het er op aankomt, is er veel waarin 
een instelling als de Wiardi Beckman 
Stichting en hetWetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA, zeals het onder Oostlan
ders Ieiding is geworden, met elkaar over
eenstemmen. (M1sschien zelfs meer met 
elkaar dan beide met de liberale Tel
dersstichtlng.) Beide instellingen delen zo
wel de behoefte aan diep engagement 
met hun respect1eve bewegingen als het 
verlangen aan dat engagement in onaf
hankelijkheid van partij-organen en -func
tionarissen vorm te geven. Be1de instellin
gen zien zichzelf als wachters bij het be
ginselkarakter van hun partijen en als 
plaats waar open en openhartig kan wor
den gesproken over noodzakelijk behoud 
en vernieuwing in denken en handelen. 
Beide weten, dat duurzaam behoud van 
idealen en beginselen de bereidheid vergt 
ver vooruit te kijken en afstand te nemen 
van de kortstond1ge waarheid van van
daag. Oat dat voorts geregeld du1ken in 
de eigen geschiedenis en de zoektocht 
naar histor1sche wortels met zich mee
brengt, is voor be1de evenzeer duidelijk. 

Het kan, tenslotte, daarbiJ niet gaan om 
gratis bespiegelingen of de vlucht in de 
esthetische kwaliteit van de analyse. Er 
dient iets 'uit te komen', dat de beweging 
verder op weg helpt niet om haar tot elke 
pnjs macht te doen behouden, maar om 
haar aanhang iets te vertellen te hebben 
wat haar dient en wat hout snijdt; dat als 
het goed is uiteindel1jk niet aileen voor de 
eigen vaste aanhang van belang IS, maar 
heel 'het volk ten baat'. 

De verleid1ng is groot om - overigens 
met Oostlander7 - het oude christelijk
histonsche adagium 'n1et om de majoriteit, 
maar om de autoriteit' naar boven te ha
len. (Hoewel: het adagium is ontleend aan 
een rechtsfilosoof, Friedrich Julius Stahl, 

5 A M Oostlander Dorpsaesooten onttronen. Franeker 
1985.rhb 710 

6 A M Oostlandor. Een rnstrtuut als het onze Chnsten
Democratlsche Verkenfllngen. augustus 1989 

7 Oostlander 1989 
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u1t het Duitse negentiende eeuwse con
servatisme, waar ik niet erg veel verwant
schap mee voel.s Niet altijd heeft de meer
derheid het gelijk aan haar kant. Gezag, 
dat wil zeggen, geloof en vertrouwen wek
ken, kan ook uit andere bron voortkomen 
uit grondig nadenken en diepgaand de
batteren, studie en ervaring, uit vele vor
men van deskundigheid. De 'meerder
heid' kan die n1et straffeloos opzij zetten, 
ook niet terwille van de eenheid in de partij. 

De weg naar de 
persoonscultus is 
verleidelijk. Vooral als het 
om goede personen gaat. 

CDV 1986 nr. 9 

Met andere woorden, als 'majoriteit' 
hetzelfde is als het 'machtswoord' in het al
gemeen en als 'autoriteit' hetzelfde is als 
'visie', dan zit er veel in dat oude Lohmani
aanse adagium, dat op het eerste gezicht 
geen toonbeeld van democratisch den
ken vormt (en zo ook n1et was bedoeld 
door de ietwat welgedane JOnkheren die 
aan het begin van deze eeuw de statuten 
van de CHU schreven. Wie weet heeft van 
de spanning tussen 'visie' en 'macht' en 
de noodzaak van die spanning ziet, omdat 
hiJ weet dat beide tot noodzakel1jke ingre
dienten van het maatschappel1jk samenle
ven behoren, die heeft niet aileen be
hoefte aan een machtige partij maar ook 
aan een sterk en visionair wetenschappe
lijk instituut en die maakt van beide een 
goed gebruik. Alles bij elkaar genomen 
wordt dat door de partijen voor wie Ar1e en 
ik hebben mogen werken ook volop be
seft, al hebben de 'machthebbers' hun 
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oprispingen van verbetenheid en wij de 
onze van klagerigheid over te wein1g ge
hoor. Maar waar het op aankomt IS, dat in 
ons beider kring de preferred position van 
wetenschappelijke inst1tuten wordt begre
pen en gewoon gevonden. 

Maar 'gewoon' IS het eigenlijk helemaal 
niet, althans n1et als wij 1n Europa (waar 
beide politieke strommgen hun bas1s vin
den) om ons heen kijken. Meestal 1s het 
toch zo, dat enigszins vergel1jkbare institu
ten geheel los van partijen staan, ofwel 
praktisch 'beleidsvoorbereidende' afde
lingen van het partijsecretariaat vormen. 
Of het zijn wei aan de partiJ gelieerde insti
tuten, zoals 1n de Duitse Bondsrepubliek. 
die trouwens tegelljkertiJd 'fabrieken' ZIJn 
(van wetenschappelijk, vormmgs- en ont
wikkellngswerk) maar d1e z1ch wei zullen 
wachten om beleidsge6r1enteerd advies 
te geven, laat staan ongevraagd. Oat 
geldt zowel voor de christen-democratl
sche Konrad Adenauer Stiftung als de 
soc1aal-democratische Friedrich Ebert 
Stiftung beide hebben bovend1en 
- kwestie van schaal - hun geheel eigen 
dorpsdespoten. Nee, het karakter van 
onze instellingen is, 1nternationaal gezien, 
bepaald uniek en dat geldt ook voor de 1n 

veel opzichten vergelijkbare Teldersstich
ting. 

Oat biedt tegeiiJkertijd kansen, maar het 
houdt ook een belangriJk risico in. Als ge
leidelijk de zusterpart1jen in het Europa 
van de Twaalf naar elkaar toegroeien -
en, naar ik vurig hoop, 1n staat zullen blij
ken authentiek Europese partijen te vor
men - dan kan dat unieke Nederlandse 
model gemakkelijk verloren gaan 1n de 
behoefte aan eenheid en de ontbrekende 
ervaring met 'geordende tegenspraak' 
van binnenu1t. Oostlander is miJ daarover 
iets te opt1mistisch9 

TegeliJk heeft h1j ook de kansen weten te 
omschrijven. Gedurende de ruime tijd die 

8 Over de opvatt ngen van Stahl. onclcr andere Frar1z L 
Neumann o,e Herrschaft des Gesetzes Frankfurt. 1980 

passr.m 
9 Oostlander 1989 
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ons zullen scheiden van Europese parliJ
organisaties kunnen WIJ niet aileen voor 
ons 'model' pleiten maar, belangrijker, de 
kans aangrijpen om te Iaten zien waartoe 
het werken volgens dat model in staat 1s. 
Want als ons werk, zoals de ervaring in re
cente jaren heeft geleerd, internationaal 
1ndruk heeft gemaakt, dan niet omdat wij 
zoveel betere denkbeelden hebben dan 
inventieve mensen in instellingen elders in 
Europa. Oat werk maakt indruk, precies 
door die combinatie van 'erbij horen' en er 
'midden in staan' enerzijds en 'kritische at
stand en openheid' anderziJds. Oat, naast 
de ervaring dat het de eigen partij op haar 
qui vive houdt en haar tot levend geheel 
maakt van zelf georganiseerde checks 
and balances produktlef zijn door lastig 
wezen. En dus moeten beide instellingen, 
met een nieuwe en frisse Ieiding, nu maar 
eens duchtig in Europa op 'oorlogspad'. 

Verschillen 
Natuurlijk ziJn er verschillen tussen het we
tenschappelijk werk voor het COA en dat 
ten dienste van het socialisme. Ten dele 
zijn die historisch en sociologisch be
paald, ten dele komen zij voort uit een 
doelbewust verschillend georganiseerde 
werkwijze. lk ga daar niet uitvoerig op in: 
dat zou, onder andere, een min of meer 
grondige verantwoording vragen van het 
werk van 'miJn' bureau en daar is Christen 
Democratische Verkenningen niet het 
meest voor de hand liggend medium 
voor. 

Maar aan de hand van twee voorbeel
den vall er wei iets ter toelichting over te 
zeggen lk doe dat met gebruikmaking 
van twee opmerkingen van Oostlander in 
ziJn afscheidsartikel, in augustus in dit blad 
gepu bl iceerd. 

De eerste bewering is dat zijn lnstituut 
zoveel meer 'in het midden' van zijn partij 
staat dan aile andere. lk denk dat hij dat 
verkeerd ziet, niet aileen omdat de opvat
tingen van zijn lnstituut over de 'verant
woordelljke samenleving' lang niet overal 
in het CDA worden aanvaard. (Voor mij 
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hoeft dat ook niet: iedere moderne poli
tieke partij hoort een ruime mate van pluri
formiteit te aanvaarden en zelfs te koeste
ren.) Bepalend is, dat de WBS evenzeer 
'm1dden in' haar partij staat, maar dat op 
een andere manier demonstreert. De soci
aal-democratie is vanouds - met aile 
voor- en nadelen vandien - mede ge
bouwd op de 'intelligentsia' als segment 
van de samenleving. Oat betekent dat zij 
ook iets van de cultuur der intellectuelen 
moet weersp1egelen: dus is de kritiek van
uit de WBS vaker dan eens ook op de 
eigen partij gericht en word! het ideolo
gisch debat tamelijk unverfroren 1n het 
openbaar uitgevochten. Oat kan voor de 
buitenstaander al gauw de schijn wekken, 
dat een Bureau als het onze primair het 
woord verleent aan wie in de partij in 'op
positie' en in 'de periferie' verkeert. Soms 
is dat inderdaad meer dan schijn, maar 
vee/ vaker en langduriger is dat een on
derdeel van de klassieke partijcultuur. De 
Wiardi Beckman Stichting maakt van die 
cultuur evenzeer deel uit als andere groe
pen en instellingen in de Partij van deAr
beid. Van haar word! niet anders verwacht 
en verlangd, dan dat zij ook jegens partij
genoten uiterst kritisch is: juist dat is het 
meest zuivere teken dat zij 'middenin' de 
partij staat. Afhankelijk van de omstandig
heden zal zij nu eens de partij moeten her
inneren aan haar beginselen dan weer 
aan de ruwe realiteit. Maar toegegeven: 
het gaat er in onze partij wat harder en on
bekommerder aan toe - althans in de 
openbaarheid - dan bij de christen
democraten. 

Er is een tweede element van verschil, 
dat WBS en Teldersstichting dichter bij el
kaar brengt dan deze beide bij het Weten
schappelijk lnstituut voor het COA. Oost
lander is geneigd dat onze gemeenschap
pelijke 'verwarring' te noemen, waarvan 
zijn lnstituut zich onderscheidt door de 
eenheid en consistentie van zijn visie. 

Ook hier is echter meer sprake van een 
tweeledig cultuuronderscheid. Het mag 
zo zijn, dat rapporten van de WBS (en de 
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SCHUIVENDE PANELEN 

lAAT PE RECHTER
HANt> NIET WETEN 
WAT DE LINKER 
DOET ......... . 

Waarbij CDA-Ideoloog Oostlander Besluit Een Socialistische Discussie-Nota 
Voor De PVDA Te Schrijven. 

Bron: De Volkskrant, 19 november 1987. 
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Teldersst1chting) elkaar bij tiJd en wijlen op 
onderdelen tegenspreken. Maar, dat is 
een produkt van het geestel1jk liberalisme 
dat VVO en PvdA delen. Zij doen dat van 
harte, al windt het Arie Oostlander nog zo 
op. Het gaat ons om geesteliJke onafhan
kelijkheid die naar haar aard ind1vidueel 
van karakter is. 

Voor de goede verstaander en lezer 
blljkt toch telkens het gemeenschappe
lijke erfgoed aantoonbaar en over
eenstemming over wat de kern 1s van soci
aal-democratlsch denken en handelen. 
Oaarin schuilt wetnig verwarring (tenziJ elk 
verschil van mentng als zodanig zou moe
ten worden gedutd) en veel z1n voor het 
besef dat het niet alttjd een weg ts dte naar 
Rome leidt. 

Routes - in casu: strategteen - kun
nen verschillen, de richting waarheen niet. 
N1et voor niets dragen rapporten van de 
WBS stnds een aantal Jaren btJna steeds 
de naam van de auteur wij nemen de 'in
dtvtdualtsering' in de maatschappiJ, die 
groter respect betekent voor geestelijke 
zelfstand1gheid. serieus. Oat staat aan ge
meenschappelijkheid van denken en 
doen ntet tn de weg, zoals de ervaring 
leert - ook over landsgrenzen heen. 

Oat laatste kan tk 1n de plaats waar deze 
regels ZIJn geschreven - uitkljkend op het 
voor Nederlanders nog altijd speciale 
Escoriaal van Phtlips II - dageltjks waar
nemen.10 Hoe ·ver' Nederlandse en 
Spaanse socialisten ook van elkaar van-
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daan wonen en hoe verschillend ook hun 
situatie en problemen, in de keuze van 
richting z1jn zij elkaars broers en zussen; 
ook in hun omgangscultuur trouwens. 

Arie Oostlander en ik beeindigen beide 
onze actlviteit voor onze respectieve msti
tuten in dezelfde periode. WiJ gaan ver
schillende - voorzienbare - wegen: Arie 
in de praktische Europese politiek en ik 
(terug) naar de meer zuivere weten
schapsbeoefening. Beiden hebben wij 
het gevoel de voor ons goede weg te 
gaan, beiden ook blijven wij geloven in het 
belang van onze (politieke) zaak. lk wens 
hem daarbiJ graag een goed en vrucht
baar bestaan toe: politieke verschillen 
staan aan vriendschap en respect immers 
niet 1n de weg. 

I 0 Mrtn brtdrage schreef rk trjdens een verblrtf aan een der 
zomercursussen van de Unrversrdad Complutense te 
Madrrd gehouden rn El Escorral. waar onder andere 
een Lomercursus werd gegeven over het socralrsme 
aar1 het emde der twrntrgste eeuw. door de unrversrtert 
georganrseerd ·n samenwerkrng met de Commrssre 
Programma 2000 van de PSOE Het Programma 2000 
rs een operatre verge! jkbaar rnet de rond Schwvende 
Pane/en rn Nederland lk mocht de Nederlandse posrtre 
komen u·teenzetten en rn het b•Jzonder het belang van 
het ecologrsche vr aagstuk 
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