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REDACTIONEEL 

Tot zover 
Christiaan de Vries vertrekt als directeur SWB 

Tot zover. Met deze woorden heeft Christiaan de Vries talloze stukken afgesloten die hij in zijn meer dan een decennium durende direc
teurschap voor de SWB schreef. De woorden roepen het beeld op van een constante stroom gedachten en ideeën, die helaas even moet wor
den onderbroken om te kunnen overstappen naar een ander chapiter, of omdat het papier vol is (Christiaan is pas laat elektronisch gegaan). 
Dat beeld blijkt volkomen juist, ook als je Christiaan beter leert kennen en, zoals ik, jarenlang nauw met hem samenwerkt. Christiaan is 
een creatief, productief en veelzijdig mens, hij weet wetenschap en praktijk goed aan elkaar te koppelen en hij heeft door die combinatie 
van eigenschappen veel voor de SWB kunnen betekenen. 

Toen hij aan het eind van de jaren '80 bij de SWB kwam, was de organisatie tamelijk zieltogend, want net als D66 maakt ook het weten
schappelijk bureau ups en downs door. De SWB had behoefte aan een inspirator, aan iemand die het pragmatisme van D66 in een breder 
theoretisch kader kon plaatsen. Welnu, daarin is Christiaan dankzij zijn achtergrond als filosoof zeker geslaagd, uiteraard met de hulp van 
vele anderen. Zijn gedachten over bureaucratisering, de publieke ruimte, de open samenleving, cultuur, duurzame ontwikkeling en tal van 
andere kwesties hebben velen binnen en buiten de partij geïnspireerd en hebben bijgedragen aan een helderder profilering van de partij. 

Tegelijk is Christiaan pragmaticus genoeg gebleken om ook de verspreiding van veel van zijn denkbeelden en die van zijn geestverwanten 
binnen en buiten de partij ter hand te nemen. Zijn grootste wapenfeit is ongetwijfeld dat hij het blad Idee tot een professioneel forum voor 
uitwisseling van opinies heeft ontwikkeld, dat ook nog prachtig oogt. Jarenlang was hij daarvan de eindredacteur. Daarnaast heeft hij zich 
ingezet voor de totstandkoming van enkele publicatiereeksen, voor de productie van een paar mooie bundels, voor de organisatie van tal 
van conferenties, voor een herstructurering van de SWB-werkgroepen, voor intensivering van de samenwerking met de Kamerfracties en 
voor het verbeteren van de contacten met de wetenschappelijke bureaus van andere politieke partijen. 

Dit alles is niet altijd van een leien dakje gegaan, ook al omdat de verhouding van een wetenschappelijk bureau tot een politieke partij nooit 
een vanzelfsprekende is. We voelen ons wel aan elkaar verwant, maar we moeten elkaar ook kritisch blijven volgen. Dat bleek extra moei
lijk te worden toen D66 in 1994 in de paarse coalitie regeringsverantwoordelijkheid ging dragen. De totstandkoming daarvan was een span
nende tijd, ook voor de wetenschappelijke bureaus. Op initiatief van Christiaan gingen wij voor het eerst in diezelfde paarse combinatie met 
elkaar rond de tafel zitten om te zien wat ons ideologisch bond en wat ons scheidde. 
Maar toen de coalitie er eenmaal was, bleek het niet eenvoudiger te zijn geworden de juiste combinatie van distantie en betrokkenheid te 
blijven vinden tegenover onze mensen in de 'echte politiek'. De luis-in-de-pels-functie van een wetenschappelijk bureau wordt dan soms wat 
minder gewaardeerd, en Christiaan had het daarmee wel eens moeilijk. Inmiddels zijn we al weer de nodige jaren verder. De SWB is gelei
delijk gewend geraakt aan de ondersteuning van een regeringspartij. De 
projecten 'Voor de verandering' en 'Sociaal-liberale perspectieven' verlie
pen en verlopen in goede samenspraak tussen denkers en doeners, en ook 
dat is mede Christiaan's verdienste. 

Tot zover: Christiaan de Vries verlaat de SWB per 1 oktober 2000. Het is 
voor ieder mens goed af en toe van werkplek te wisselen en nieuwe uit
dagingen aan te gaan. Maar de SWB zal er erg aan moeten wennen dat 
Christiaan niet meer in die vertrouwde spilfunctie zit. Een functie waar
in hij met vier voorzitters (Floris Plate, mijzelf, Gerard Schouwen nuAad 
Nuis), met tientallen bestuursleden en met veel mensen op het bureau 
en in de partij goed heeft samengewerkt. Een functie, waarin hij het 
bureau heeft zien groeien en naderhand weer wat heeft zien krimpen, 
want zo zit het financieringsmechanisme nu eenmaal in elkaar. Een func
tie, waarin hij vele D66'ers heeft gestimuleerd na te denken over de uit
gangspunten van onze partij en zich daarbij ook betrokken te voelen. 

Christiaan, hartelijk dank daarvoor namens allen die met je hebben 
samengewerkt. Veel succes in je nieuwe functie! 

Han Entzinger 
oud-voorzitter SWB (1993-1997) 
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