
Periscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Een lnstituut als het 
onze 

Ruim driekwart eeuw bestaat er binnen de 
Nederlandse christen-democratie een 
Wetenschappelijk lnstituut. In de jaren !us
sen 1945 en 1980 waren er zelfs twee of 
drie. Het oudste was de Dr. Abraham Kuy
perstichting die in 1922 is opgericht. Kuy
per was toen kort geleden overleden en 
men zou kunnen zeggen dat de Stichting 
te zijner ere werd opgericht. Maar daar zit 
wei een addertje onder het gras. Kuyper 
was een zeer inspirerende, charismati
sche Ieider die hoogst persoonlijk een 
flinke stool gat aan de ontwikkeling van 
het christen-democratisch den ken. Hij pu
bliceerde tientallen imposante werken 
waaronder een uit twee dikke delen (on
geveer 600 pagina's elk) bestaande Anti
Revolutionaire Staatkunde. Het tijdschrift 
van de Kuyperstichting zou later diezelfde 
naam dragen. Kuyper genoot zoveel ver
trouwen en respect bij zijn aanhang dat 
andere befaamde anti-revolutionairen vrij
wel door hem werden weggedrukt. 

Jonkheer mr. A. F. de Savornin Lohman 
was zo iemand. Naast die ene admiraal 
kan er geen kapitein worden geduld. Dus 
verkoos Lohman de vrijheid. Maar hij was 
de enige niet die de macht van Kuyper en 
het door hem bespeelde centraal comite 
van de partij met lede ogen aanzag. Er 
bleken geen correctiefactoren, geen 
checks en balances in de partij te zijn. Oat 
is gevaarlijk voor een politieke groepering. 

382 

Andere mensen met een helder politiek 
verstand en onbetwiste beginselvastheid 
moeten hun verantwoordelijkheid voor de 
koers waar kunnen maken. In de nadagen 
van Kuyper was het gevoelen bij deze 
mensen: 'nooit meer zo'n autocratische 
Ieider'. De Dr. Abraham Kuyperstichting 
bood in feite de garantie dat de beste !a
lenten van de partij voor de christelijk 
ge"inspireerde politiek behouden konden 
worden. De Stichting had een eigen brede 
verankering in de partij: de Stichtingsraad. 
Zo werd voorkomen dat de afdelingen 
(kiesverenigingen) en de kamerkringen 
(centrales) uitsluitend via de ene trechter 
van de partijleiding aan hun informatie 
zouden kunnen komen. Het vermogen 
om zelfstandig te oordelen en af te wegen 
bleef daardoor in tact, respectievelijk werd 
hersteld. Weg van het hierarchisch partij
model - op naar interne democratie. Het 
betekent ook een relativering van machts
overwegingen ten gunste van de princi
piele benadering. Het principiele is, op de 
momenten waarop voor de toekomst ge
kozen moet worden, zelfs bepalend ge
weest. Oat blijkt ook uit de oorsprong van 
zeer cruciale beslissingen. De KVP is in 
feite na de Tweede Wereldoorlog opge
richt door het Centrum Staatkundige Vor
ming, het Wetenschappelijk lnstituut van 
de katholieke christen-democraten. De fu
sie van het CDA is met name ook door de 
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drie samenwerkende Wetenschappelijke 
lnstituten wezenlijk bevorderd. Dat le
verde zelfs een onderhuids conflict op tus
sen AR partij-organisatie en de Dr. Abra
ham Kuyperstichting. Steeds weer die 
tweeheid van een accent op partij-or
ganisatiebelangen en de noodzaak een 
principiele koers door te zetten. De twee
heid is binnen en tussen de geledingen 
merkbaar. Oat dit gepaard gaat met een 
blijvende spanning is begrijpelijk. 

De zonde van de gezagsgetrouwheid 
De ARP heeft mijns inziens altijd last ge
had van enigszins autoritaire trekjes. Be
ginselvastheid werd wei als een zeer be
langrijke deugd aangeprezen maar werd 
gemakkelijk versmald tot het 'beginsel' 
van de gezagsgetrouwheid. Wie tot dat 
'beginsel' opwekt verdient eigenlijk altijd 
om met groot wantrouwen bekeken te 
worden. Het is een kenmerkende zonde 
- de voortdurende, verborgen verleider 
van christen-democraten. In de regel is 
het niets meer dan denkluiheid, afkeer van 
sores of in het slechtste geval een paging 
om in het gevlei en aan de bak te komen. 

Gezagsgetrouwheid is voor een 
christen so wie so iets van zeer betrekke
lijke waarde als zij op mensen of organisa
ties gericht is. Gezag heeft ten diepste ai
leen de Heilige Schrift. De leuze van de 
Franse Revolutie 'God noch meester' 
heeft zo gezien een heel onlogische in
houd. Juist het geloof in God maakt im
muun tegen de aanvaarding van andere 
'meesters'. Daarom is de christelijke voe
dingsbron van de democratie zo duidelijk 
aanwijsbaar. Het zogenaamde gezags
denken is niet slechts theoretisch aan
vechtbaar, maar heeft in de politieke prak
tijk desastreuze gevolgen gehad. 'Rebel is 
rebel en gezag is gezag', zo zeiden 
(vooral anti-revolutionaire) christen-demo
craten het toen lndonesie zich vrijvocht. 
'Gezag is gezag: handgreep voor Ge
zagsondermijning' was de titel van mijn 
eerste artikel in een voorganger van 
Christen Democratische Verkenningen. 1 
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Het is een titel die verwant is met Lohmans 
leuze 'niet de majoriteit maar de autoriteit'; 
dat wil zeggen niet de meerderheid die 
aan de macht is moet worden gevolgd, 
maar men gehoorzame slechts aan het 
gezag van het Evangelie. Er is maar een 
Gezag, voor de rest moet men in meer
voud over 'gezagen' spreken. Ook in de 
praktijk; er is een Ieiding in het kabinet, 
een parlementaire politieke Ieider, een 
partijleiding, een eigen verantwoordelijk
heid van het Wetenschappelijk lnstituut, 
een extern CDJA en Vrouwenberaad etc. 

Gehoorzamen aan het Evangelisch appel, 
dat moeten zij allemaal. Maar het is goed 
om de organisatie zo te Iaten zijn dat opti
male ruimte aanwezig is om de principiele 
benadering tot z' n recht te Iaten komen, 
om het evenwicht van 'gezagen' binnen 
de partij te garanderen. Vriendelijke woor
den zijn beslist niet genoeg. Het partij
bestuur heeft daar zelf op cruciale mo
menten een goede kijk op. In de afgelo
pen jaren is het eenmaal voorgekomen 
dat een hierarchisch organisatiemodel 
aan het partijbestuur werd voorgelegd 
waarbij het presidium als de trechter van 
aile informatie zou gaan gelden. Het partij
bestuur, waar veel personen deel van uit
maken die veel verstand van organisaties 
hebben, heeft dat model, welhaast onder 

Het CDA heeft een 
aanwijsbare neiging om 
instanties als het WI te 
marginaliseren. 

1 A M Oostlander, Anti-Revolut!Onaire Staatkunde. jaar
gang 45 (1975) 98 ev 
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hoongelach van de hand gewezen. Toch 
is altijd die neiging om andere instanties 
binnen het CDA, zoals het WI, te margina
liseren aanwijsbaar. Zander schade is dat 
helaas niet gebleven, al was het aileen 
maar het verlies van tijd, energie en ar
beidslust die met dat proces gemoeid is. 

Vecht lnstituut 
Overigens was het bij de opstelling van 
het rapport Grondslag en Politiek Hande
len en het Program van Uitgangspunten 
de betrokkenen wei duidelijk dat er geen 
grendels op de poorten van een beginsel
partij, zoals het CDA wil en moet zijn, be
staan die waakzaamheid overbodig zou
den maken. Zo goed als ieder tot zelf
onderzoek verplicht is, zo is ook, afhanke
lijk van de omstandigheden, openlijk kri
tisch commentaar onontbeerlijk. Het is de 
moeite waard, want christelijk gelnspi
reerde politiek is de moeite waard. Reden 
waarom het bestuur van het Wetenschap
pelijk lnstituut een vrije tribune zoals 
Christen Democratische Verkenningen 
essentieel acht voor een lnstituut als het 
onze. Ruimte voor principiele commenta
ren, ook als ze openhartig kritisch waren, 
heeft het bestuur altijd uitdrukkelijk be
schermd. Om daarin te blijven slagen is de 
stem van velen, in partijbestuur, fractie, af
delingen etcetera onontbeerlijk. Het is dan 
ook zeer gemeend als hierbij de lezers van 
Christen Democratische Verkenningen 
worden opgewekt om zeer alert en kritisch 
toe te zien hoe het met het WI verder gaat 
en om indien nodig daarvoor moedig en 
beslist op te komen. 

Wie de activiteiten van het lnstituut niet 
volgt, associeert het begrip 'wetenschap
pelijk' in onze naam gemakkelijk met 
'bespiegelingen'. Oat mag met gepaste 
humor vastgesteld worden. Wetenschap
pelijk in de betekenis van correct en con
sequent redenerend, is ons lnstituut inder
daad. Daarop is het ook aanspreekbaar. 
Maar ten diepste is het WI een strijdorgani
satie voor de doorwerking van christen
democratische principes. Het debat en de 
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polemiek met andersdenkenden is daarbij 
bepaald niet minder aan de orde dan bij 
het gemiddelde kamerlid. Tegelijkertijd 
staat het lnstituut veel meer in het hart van 
de beweging dan collega-instituten van 
andere partijen. 

Strijdorganisatie: dat moet omdat de bij 
het lnstituut betrokkenen - een brede 
schare van ervaren en deskundige partij
leden op allerlei gebied - weten dat ga
ranties voor een automatisch goed verlo
pende ontwikkeling van het CDA nergens 
te vinden zijn. Alertheid, nooit klaar zijn 
met het werk, dat bepaalt de steer, dat in
spireert en dat verdiept het verantwoorde
lijkheidsgevoel. Even de strikt politieke 
agenda verlatend kan men zeggen dat 
ook voor wie in de strijd voor het christelijk 
fundament van de politiek betrokken is de 
versregels gelden: 

'Hij is ten prooi aan duizend vrezen 
toch mag hij vrij en veilig wezen.' 

en: 'Aileen Uw Woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin.' 

De politieke cultuur 
Het WI heeft in de afgelopen periode het 
kader geboden waarbinnen geenga
geerde mededenkers hun inzichten, hun 
ervaring en hun kennis dienstbaar heb
ben kunnen maken aan de uitwerking en 
concretisering van het christen-democra
tisch erfgoed op zeer uiteenlopend ter
rein. De mate van concreetheid die de 
rapporten bereikte lag meestal zeer dicht 
bij de praktijk die volksvertegenwoordi
gers ontmoeten. Het gaat erom, dat zij, in 
de hitte van het gevecht direct bereikbare 
munitie krijgen aangereikt. Met dien ver
stande dat het WI zich niet mengt in de 
eigen verantwoordelijkheid van de volks
vertegenwoordigers op de diverse ni
veaus. Oat laatste is voor diverse advi
seurs moeilijk. Maar het is essentieel voor 
de goede gang van zaken, de verstand
houdingen en het onderling vertrouwen 
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Ook ten opzichte van andere geledingen 
gaat het WI uit van gespreide verantwoor
delijkheid. 

Tevens is ons werk gericht op de vor
ming van CDA-Ieden tot bewuste christen
democraten. Lang niet al onze produktie 
heeft betrekking op de geldende actuali
teit aileen. De Kaderschool en het Kader
en Vormingswerk (KAVO) behoren door 
het WI te worden gevoed. Misschien kan 
zelfs worden gesproken van enige be'in
vloeding van de sociaal-politieke cultuur in 
Nederland. Zo word! althans - en niet ai
leen door politieke vrienden - over het 
WI geschreven. 

Door het uitdragen van een geprofi
leerd eigen standpunt, dat herkenbaar in 
het verlengde ligt van de christen
democratische traditie, heeft het CDA af
scheid kunnen nemen van de Januskop, 

Van tijd tot tijd wordt 
terugverlangd naar de 
vleespotten van het Egypte 
van de onduidelijkheid. 

de vaagheid. Oat is niet voor iedereen een 
gemakkelijk of gewenst proces. Van tijd 
tot tijd wordt nog terugverlangd naar de 
vleespotten van het Egypte van de ondui
delijkheid. Ook al weet ieder dat het CDA 
1n dat Egypte slavendiensten verrichtte 
ten opzichte van de tijdgeest van toen. De 
vaardigheid om je, in principieel-politieke 
zaken, gedeisd te houden maakte het Ie
ven toen gemakkelijker. Die vaardigheid 
1s in het vernieuwde CDA geheel zinloos. 
Af en toe worden we aan die afschuwelijk 
oninspirerende periode herinnerd als tot 
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in CDA-kring toe over ons als het 'het poli
tieke midden' gesproken wordt. Als an
dere politieke stromingen gedesorien
teerd, 'nergens', zijn waarom moeten we 
dan in the middle of nowhere onze plaats 
zoe ken? 

Met hulp van honderden toegewijde 
CDA-experts is een reeks van Wl-publika
ties tot stand gekomen waarin een zeer 
concreet beeld van de christen-democra
tische visie op allerlei sectoren van beleid 
wordt ontvouwd. Die publikaties vertonen 
een sterke onderlinge samenhang; het is 
geen hap-snapwerk maar een systemati
sche verkenning ten behoeve van een 
consistent beleid. Tienduizenden CDA-ers 
hebben daar duchtig op gestudeerd en er 
een reeks van partij-resoluties op ge
bouwd. Een nieuwe generatie CDA-Ieden 
train! zich in deze richting. Oat Ievert zicht
baar resultaat op; zal doorwerken in de 
Nederlandse politieke cultuur. Het vast
houden van een goed beargumenteerde 
koers geeft vertrouwen. Zelfrespect ont
leent men niet aan een orientatie op de 
windvaan van zogenaamde trends in de 
publieke opinie of in de voorbijgaande 
meningen van zwevende kiezers. Zo'n be
trouwbare koers werft aanhang - inder
daad - en tegelijkertijd weten we dat het 
voorop stellen van de begeerte om groter 
te worden tot uitholling leidt en de zin van 
het bestaan van het CDA ondermijnt. 

Europa 
Er zijn niet zoveel instituten zoals het onze. 
In Belgie en Duitsland, hier en daar in ltalie 
en in Frankrijk misschien ook nog. Schrij
ven vanuit een bepaalde visie met de op
zet om die visie verder te ontwikkelen en in 
beleidssectoren concreet gestalte te ge
ven, dat gebeurt maar weinig. Anderzijds 
is ons werk meestal niet aileen voor Ne
derland van betekenis. Het kan even 
goed door andere christen-democrati
sche partijen worden gebruikt. Oat blijkt 
bijvoorbeeld in de vraag naar vertalingen 
van de Wl-studie Wereldeconomie en Ont
wikkeling die (dankzij subsidie van der-
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den) in een drietal Europese talen ver
schijnt. Ook de studies van samenlevings
verbanden (1 + 1 = samen), over de 
nieuwe voortplantingstechnieken (Zinvol 
Ieven) over Zuid Afrika (kort gel eden uitge
bracht) en, niet te vergeten, over de me
dia, economisch beleid en milieu. Zulke 
studies spreken soms uitdrukkelijk over 
beinvloeding van Europees beleid, soms 
ook zouden hun uitkomsten in Nederland 
van weinig waarde zijn als Europa niet van 
meet af aan in het vizier zou worden gena
men. 

Vanuit het WI zijn in de afgelopen jaren 
verschillende waardevolle initiatieven ge
nomen. Soms werden ze ons uit handen 
geslagen, soms kwam er toch wat van: nu 
is een initiatief in de maak om de Europese 
dimensie van het Wl-werk te versterken en 
om een Wl-dimensie in het werk van de 
Europese Volkspartij in te brengen. Het 
zou belangrijk zijn als dat lukte opdat de 
neiging om op EG-vlak hierarchische par
tijstructuren op te bouwen ook maar geen 
schijn van kans heeft. 
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Slot 
Er is na veertien jaar Wl-werk veel om in 
dankbaarheid naar om te zien: de bijzon
der positieve contacten met onze brede 
volkspartij in al haar geledingen, het ver
trouwen en het tegenspel, de gesprekken 
met de Stichtingsraad die een zeer aan
moedigende functie vervult voor de hele 
staf, de suggesties en het toezicht van het 
Wl-bestuur, de fantastische collegiale sa
menwerking van hetWI-team, de uitdagin
gen van de redactie van Christen Demo
cratische Verkenningen die, op voorstel 
van mijn voorganger W.C.D. Hogendijk 
mij tot het schrijven van de Periscopen 
verleidde. En dan het beset dat het God zij 
dank niet voor niets is geweest. Oat dat zo 
moge blijven! 

AMO 
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